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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0521/2011 af Federico Gianluca, italiensk statsborger, for "Lega 
Nord Martellago", om en fælleseuropæisk politik over for indvandring

1. Sammendrag

Andragendet tager udgangspunkt i den aktuelle libyske krise og den deraf følgende massive 
strøm af flygtninge og indvandrere fra Maghreb til de italienske kyster, og andrageren er af 
den opfattelse, at der kræves en fælles europæisk politik på indvandringsområdet.

Ifølge andrageren er Kommissionens meddelelse af 17. juni 2008 "En fælles 
indvandringspolitik for Europa: Principper, aktioner og redskaber" (KOM(2008)0359) ikke 
blevet fulgt op af EU-institutionerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Kommissionens bemærkninger

Indvandringsspørgsmål har betydelige politiske konsekvenser i EU. En fælles 
indvandringspolitik er en grundlæggende prioritet for EU, hvis vi i fællesskab både skal have 
glæde af fordelene og tackle de udfordringer, der stilles. Denne fælles politik bør sigte mod en 
koordineret og integreret tilgang til indvandring på europæisk, nationalt og regionalt plan.
Kommissionen fastlagde i sin meddelelse fra 2008 10 fælles principper (grupperet under tre 
overskrifter: velfærd, sikkerhed og solidaritet) som eksempler på konkrete foranstaltninger, 
der skal træffes på forskellige planer. Meddelelsen tjente som grundlag for udviklingen af den 
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europæiske pagt om indvandring og asyl1, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 24. 
oktober 2008, og som medvirkede til udviklingen af en fælles indvandringspolitik for Europa 
med fem overordnede forpligtelser. Den grundlæggende præmis gælder fortsat.

I mellemtiden har den seneste tids begivenheder i det sydlige Middelhavsområde yderligere 
understreget behovet for en fælles EU-politik på indvandrings- og asylområdet. I lyset af 
denne udvikling fokuseres der i Kommissionens meddelelse om migration2, som blev 
vedtaget den 4. maj 2011, på prioriteterne for indførelse af en migrationspolitik, der har til 
formål at sikre, at migrationen forvaltes effektivt, og at behovet for større mobilitet ikke 
underminerer sikkerheden ved EU's ydre grænser. Med meddelelsen blev de seneste og 
kommende politikforslag sat ind i en større sammenhæng, der tager hensyn til alle relevante 
aspekter og sætter EU og EU-medlemsstaterne i stand til at forvalte tredjelandsstatsborgeres 
asyl, migration og mobilitet i et sikkert miljø.

I meddelelsen anerkendes endvidere sårbarheden ved nogle områder af EU's ydre grænser 
(navnlig det sydlige Middelhavsområde og landegrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet), og 
det understreges, at "Nogle medlemsstater, såsom Italien, Malta, Grækenland og Cypern, er 
mere direkte udsatte for massive tilstrømninger af ulovlige indvandrere og i et begrænset 
omfang af personer, der har brug for international beskyttelse. Det er ikke kun et nationalt 
problem, men et problem, der også bør løses på EU-plan, og som kræver oprigtig solidaritet 
blandt medlemsstaterne."

EU har reageret på denne udfordring med politiske, operationelle og finansielle midler. De 
medlemsstater, der er mest udsat for stigende tilstrømninger af asylansøgere og ulovlige 
indvandrere, har modtaget økonomisk bistand til afhjælpning af de økonomiske konsekvenser 
af fordrivelse (ca. 5 mio. euro fra Fonden for de Ydre Grænser og Den Europæiske 
Flygtningefond). Kommissionen erkender, at der er behov for at styrke EU's solidaritet i 
forbindelse med disse spørgsmål. I meddelelsen om styrket solidaritet på asylområdet - En 
EU-dagsorden for bedre ansvarsfordeling og øget gensidig tillid3, offentliggjort den 2. 
december 2011, foreslås det at styrke det praktiske, tekniske og finansielle samarbejde i 
retning af bedre ansvarsfordeling og forvaltning af asylsystemet.

Effektiv forvaltning af EU's grænser er en betingelse for troværdighed, både i og uden for EU.
Efter at grænsekontrollen ved de indre grænser er ophævet, har medlemsstaterne ansvaret for 
at kontrollere deres ydre grænser på vegne af de øvrige medlemsstater. Dette kræver 
omfattende samarbejde og fælles høje standarder. For at værne om Schengenaftalen og bane 
vejen for den videre udvikling bør der træffes yderligere foranstaltninger til at styrke EU's 
ydre grænser.

Der er endvidere behov for et klart system til forvaltning af Schengensamarbejdet. Derfor 
vedtog Kommissionen den 16. september 2011 to lovforslag med henblik på at øge 
beskyttelsen af den frie bevægelighed for EU's borgere og tredjelandsstatsborgere med lovligt 
ophold og garantere en koordineret europæisk strategi. Målet er endvidere at styrke den 
gensidige tillid blandt medlemsstaterne under hensyntagen til eventuelle alvorlige trusler 
                                               
1 Rådets dokument 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf.
2 KOM(2011)0248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf.
3 KOM(2011)0835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf.
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imod den offentlige orden og interne sikkerhed og aktioner til tackling af uforudsete 
nødsituationer samt vedvarende mangelfuld kontrol ved dele af EU's ydre grænser.

Konklusion

Kommissionen mener, at resultaterne indtil nu viser et stærkt engagement på EU-plan. I 
henhold til det eksisterende EU-retsgrundlag om migration og asyl har medlemsstaterne 
imidlertid fortsat det direkte ansvar for visse afgørende spørgsmål.

EU har ydet et betydeligt bidrag til tackling af krisen i Middelhavsområdet, ikke blot ved at 
tilbyde direkte bistand til de pågældende medlemsstater (økonomisk og operationel) med 
henblik på at optimere håndteringen af det stigende antal flygtninge og ulovlige indvandrere, 
men også ved at tackle situationen i det sydlige Middelhavsområde (navnlig gennem bistand 
til flygtningene, afdækning af de årsager, der ligger til grund for indvandring i 
oprindelseslandene, og etablering af samarbejde med de lande, der støder op til EU).

Der er truffet omfattende foranstaltninger for at gennemføre og fortsætte bestræbelserne på at 
udvikle en fælles EU-indvandringspolitik til trods for de nuværende begrænsede kompetencer 
og midler. Andrageren forsikres om, at EU vil fortsætte bestræbelserne i tæt samarbejde med 
de øvrige EU-institutioner og medlemsstaterne samt tredjelandene på grundlag af gensidig 
tillid og solidaritet. Alle medlemsstaterne skal udvise et proaktivt langsigtet engagement for at 
ophæve det gældende fragmenterede retsgrundlag og etablere en reel fælles europæisk 
indvandringspolitik."


