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Ärende: Framställning 0521/2011, ingiven av Federico Gianluca, italiensk medborgare, för 
Lega Nord Martellago, om en gemensam europeisk invandringspolitik

1. Sammanfattning av framställningen

Ämnet för framställningen är den nyligen uppkomna krisen i Libyen och den efterföljande 
massiva strömmen av invandrare från Maghreb till den italienska kusten, som leder till 
behovet av en genuint gemensam europeisk invandringspolitik. 

Enligt framställaren har Europeiska kommissionens meddelande av den 17 juni 2008 ”En 
gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg” (COM(2008)0359) 
inte fullföljts av EU:s institutioner.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 september 2011. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Kommissionens iakttagelser

Migrationsfrågor har en väsentlig politisk betydelse i EU. En gemensam invandringspolitik 
utgör en grundläggande prioritering för att EU ska kunna lyckas med att både tillvarata de 
fördelar som står på spel och hantera motsvarande utmaningar. En sådan gemensam politik 
bör sträva efter en samordnad och integrerad strategi för invandring på europeisk, nationell 
och regional nivå. Kommissionen fastställde tio gemensamma principer i sitt meddelande från 
2008 (inordnade under tre rubriker: välstånd, säkerhet och solidaritet) tillsammans med 
exempel på konkreta åtgärder som bör fullföljas på olika nivåer. Meddelandet låg till grund 
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för utvecklingen av den europeiska pakten för invandring och asyl,1 som antogs av 
Europeiska rådet den 24 oktober 2008 och som gav en skjuts åt utvecklingen av en gemensam 
EU-politik bestående av fem huvudåtaganden. Dess grundförutsättning är fortfarande giltig. 

Under tiden har nyligen inträffade händelser i södra Medelhavsområdet ytterligare ökat 
behovet av en gemensam EU-politik på området invandring och asyl. Mot bakgrund av denna 
utveckling angavs i kommissionens meddelande om migration,2 som antogs den 4 maj 2011, 
prioriteringarna för att driva en invandringspolitik som grundar sig på garantier för att 
invandringen hanteras effektivt och att behovet av ökad rörlighet inte undergräver säkerheten 
för EU:s yttre gränser. Genom meddelandet fördes nyligen presenterade och kommande 
politiska förslag in i en omfattande ram där alla relevanta aspekter beaktas och genom vilken 
EU och dess medlemsstater kan hantera asyl, migration och rörlighet för 
tredjelandsmedborgare under säkra förhållanden.

Genom meddelandet erkändes även sårbarheten hos vissa avsnitt av EU:s yttre gränser 
(särskilt i södra Medelhavsområdet och landgränsen mellan Grekland och Turkiet) och 
betonades att ”vissa medlemsstater, t.ex. Italien, Malta, Grekland och Cypern är mer direkt 
utsatta för ett massivt flöde av olagliga migranter och, i begränsad omfattning, av personer 
som behöver internationellt skydd. Det handlar inte enbart om ett nationellt problem, utan det 
måste även åtgärdas på EU-nivå och kräver sann solidaritet mellan medlemsstaterna.” 

EU har svarat på denna utmaning med politiska, operativa och finansiella medel. De 
medlemsstater som är mest utsatta för den växande strömmen av asylsökande och olagliga 
migranter har fått hjälp att hantera de finansiella konsekvenserna av omflyttningen (omkring 
25 miljoner euro från Fonden för yttre gränser och Europeiska flyktingfonden). 
Kommissionen medger att det finns ett behov av att förstärka solidariteten inom EU vad gäller 
dessa frågor. I meddelandet om förstärkt solidaritet inom EU på asylområdet, en dagordning 
för bättre ansvarsfördelning och större ömsesidigt förtroende3, som lades fram den 
2 december 2011, föreslås att det praktiska, tekniska och finansiella samarbetet ska förstärkas 
för att leda till en bättre ansvarsfördelning och förvaltning av asylsystemet.

Det är ett trovärdighetskrav inom och utom unionen att EU:s gränser sköts på ett effektivt sätt. 
Genom avlägsnandet av de inre gränskontrollerna har medlemsstaterna fått ansvar för att 
kontrollera sina yttre gränser för de andra medlemsstaternas räkning. För detta krävs ett 
vittgående samarbete och gemensamma höga standarder. För att säkra det som uppnåtts 
genom Schengenavtalet och bana vägen för dess fortsatta utveckling måste ytterligare steg 
planeras i syfte att stärka EU:s yttre gränser. 

                                               
1 Rådsdokument 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM(2011)0248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM(2011)0835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112_EN_ACT_part1_v11.pdf
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Dessutom behövs ett klart och tydligt system för förvaltning av Schengensamarbetet. Därför 
antog kommissionen den 16 september 2011 två lagförslag4 som syftar till att förbättra 
skyddet av den fria rörligheten för EU-medborgare och lagligt bosatta tredjelandsmedborgare 
och garantera en samordnad EU-insats. Samtidigt syftar detta till att förstärka det ömsesidiga 
förtroendet mellan medlemsstaterna, med beaktande av varje tänkbart allvarligt hot mot 
offentlig politik och inre säkerhet samt åtgärder för att hantera oförutsedda nödsituationer och 
kvardröjande brister i skötseln av ett avsnitt av EU:s yttre gräns.

Slutsats

Kommissionen anser att det som hittills har uppnåtts visar på ett starkt engagemang på EU-
nivå: emellertid förblir medlemsstaterna i EU:s befintliga rättsliga ramverk för migration och 
asyl direkt ansvariga för vissa avgörande frågor.

EU har på ett väsentligt sätt bidragit till hanteringen av krisen i Medelhavsområdet, inte bara 
genom att erbjuda de berörda medlemsstaterna direkt stöd (finansiellt och operativt) för att 
bättre kunna ta sig an det ökande antalet anländande flyktingar och olagliga migranter, utan 
också genom att ta itu med situationen i södra Medelhavsområdet (särskilt genom att 
tillhandahålla stöd till flyktingar, angripa de grundläggande orsakerna till migrationen i 
ursprungsländerna samt utveckla samarbetet med länder som är grannar till EU). 

Omfattande insatser har gjorts för att fullfölja och kontinuerligt utveckla en gemensam 
invandringspolitik för EU, trots den rådande bristen på kompetens och resurser. Framställaren 
kan känna sig säker på att detta kommer att fortsätta, även i nära samarbete inte bara med 
andra EU-institutioner, utan också med medlemsstaterna och tredjeländer i en anda av 
ömsesidigt förtroende och solidaritet. Ett proaktivt långsiktigt engagemang från alla 
medlemsstater bör utvecklas för att komma längre än den befintliga splittrade ramen och för 
att uppnå att en genuint gemensam europeisk migrationspolitik upprättas. 

                                               
4 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


