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Motverka  irreguljär migration: bättre 
gränskontroll inom EU

Det stora antalet anländande migranter och säkerheten vid de yttre gränserna är en 
utmaning för EU. Läs mer om vad parlamentet gör för att hantera situationen.

Migranter från främst länder söder om Sahara i sicilienska  staden Catania, före identifiering av myndigheterna. © UNHCR/Francesco 
Malavolta

För att motverka illegal migration stärker EU gränskontrollerna, förbättrar hanteringen av 
nyanlända och gör återvändandet av illegala migranter effektivare. EU arbetar också för att 
stärka den lagliga arbetskraftsinvandringen och hantera asylansökningar mer effektivt.

Läs mer om EU:s svar på flyktingutmaningen. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78629/eu-s-svar-pa-flyktingutmaningen


Vad är irreguljär migration 
 
Irreguljär migration innebär att människor från länder utanför EU rör sig över EU:s gränser utan 
att uppfylla de rättsliga kraven för inresa, vistelse eller bosättning i ett eller flera EU-länder. 
 

Antalet irreguljära gränsövergångar till Europa 
 
Under 2015 ökade antalet olagliga gränsövergångar till EU avsevärt. Enligt uppgifter från 
Frontex, EU:s gränsmyndighet, skedde över 1,8 miljoner olagliga gränsövergångar, vilket är det 
högsta antalet som registrerats. Sedan dess har antalet olagliga gränsövergångar minskat 
betydligt.

År 2021 kom cirka 140 000 personer in i EU illegalt. Minskningen beror på flera faktorer, 
exempelvis EU:s förstärkta gränskontrollåtgärder, samarbetet mellan EU-länderna och det 
minskade antalet flyktingar som flyr från konfliktområden.

Mer fakta och siffror om asyl och migration i EU. 
 

Stärkt gränshantering och säkerhet 
 
Avsaknaden av gränskontroller mellan Schengenländerna måste kombineras med stärkta 
kontroller vid unionens yttre gränser. Ledamöterna underströk situationens allvar i en resolution 
i april 2016.

Systematiska kontroller för alla vid EU:s och Schengens 
yttre gränser
Systematiska kontroller vid EU:s yttre gränser av alla som reser in i EU, inklusive EU-
medborgare, infördes i april 2017. I oktober 2017 gav parlamentet sitt stöd till ett gemensamt 
elektroniskt system för att snabba på kontrollerna vid Schengenområdets yttre gränser och för 
att registrera alla resenärer som inte är EU-medborgare. 
 

Tillstånd för resenärer från länder utanför EU som är 
undantagna från viseringskravet - ETIAS
Det europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) är ett elektroniskt program 
som innebär att resenärer från viseringsfria länder måste ha ett elektroniskt resetillstånd innan 
de reser till EU. Tillståndet kommer att vara giltigt i tre år eller tills passet löper ut och kommer 
att tillåta flera inresor till Schengenområdet för vistelser på upp till 90 dagar under en 
sexmånadersperiod.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78630/asyl-och-migration-i-eu-fakta-och-siffror
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20190612STO54307/schengen-en-guide-till-europas-gransfria-omrade
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//SV
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170210IPR61804/stopping-foreign-fighters-at-eu-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171020IPR86543/strengthening-security-checks-at-europe-s-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171020IPR86543/strengthening-security-checks-at-europe-s-borders


Det ska lanseras 2024. 
 

Reform av EU:s gränskontrollförfaranden för irreguljära 
migranter
Europaparlamentet godkände i april 2023 sin ståndpunkt om det reviderade förfarandet och 
hanteringen av irreguljära migranter vid EUs yttre gränser, och kommer nu att inleda 
förhandlingar med rådet.

Ändringarna syftar till att bättre hantera komplexiteten och utmaningarna med att hantera 
migrationen samtidigt som man ser till att irreguljära migranters rättigheter och behov 
respekteras och skyddas.

I förslaget föreslås möjligheten till ett snabbare och förenklat asylansökningsförfarande direkt 
efter prövning. Dessa bör kunna behandlas inom 12 veckor, inklusive överklaganden.

Om en ansökan avslås eller avvisas bör den sökande som fått avslag på sin ansökan skickas 
tillbaka inom 12 veckor.

De nya reglerna skulle också begränsa användningen av frihetsberövande. Medan en 
asylansökan är under utredningeller ett förfarande om återvändande behandlas måste den 
asylsökande tas emot av EU-landet. Förvar bör endast användas som en sista utväg.

EU-länderna måste inrätta oberoende mekanismer för kontroll och utvärdering av mottagnings- 
och förvaringsvillkoren för att säkerställa att EU:s och internationella flyktinglagar och mänskliga 
rättigheter respekteras. 
 

Kontroll av migranter vid EU:s gränser
Europaparlamentet godkände också i april 2023 sin ståndpunkt om en översyn av screening-
förordningen. Ledamöterna ska nu inleda förhandlingar med rådet. De reviderade reglerna om 
screening kommer att gälla vid EU:s gränser för personer som inte uppfyller inresevillkoren till 
ett EU-land och som ansöker om internationellt skydd vid en gränsövergång. Reglerna omfattar 
identifiering, fingeravtryck, säkerhetskontroller och en preliminär bedömning av hälsa och 
sårbarhet.

Screeningförfarandet bör ta upp till fem dagar eller tio vid krissituationer. De nationella 
myndigheterna beslutar sedan om de ska bevilja asyl eller inleda ett återvändandeförfarande. 
 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett förslag om inrättaden av en europeisk 
gräns- och kustbevakning i syfte att stärka kontrollen och säkerheten vid EU:s yttre gränser och 
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för att stödja de nationella gränsvakternas arbete. Den nya myndigheten lanserades i oktober 
2016 och förenade Frontex arbete och de nationella myndigheter som ansvarar för 
gränskontrollerna. Det finns planer på att ge byrån en permanent styrka på 10 000 gränsvakter 
till 2027. 
 

Fonden för integrerad gränsförvaltning
I en resolution som kammaren antog i juli 2021 den nya Fonden för integrerad gränsförvaltning 
och enades om att avsätta 6,24 miljarder euro till den. Den nya fonden ska hjälpa till att förbättra 
medlemsländernas förmåga inom gränskontroll, samtidigt som grundläggande rättigheter 
respekteras. Den ska också bidra till en gemensam harmoniserad visumpolitik, och införa 
skyddsåtgärder för särskilt utsatta personer som anländer till Europa, främst ensamkommande 
barn.

Fonden ska arbeta nära den nya Fonden för inre säkerhet, med fokus på att tackla terrorism, 
organiserad brottslighet och cyberbrottslighet. Fonden godkändes också den av parlamentet i 
juli 2021 med en budget på 1,9 miljarder euro.

Tempot höjs för en ny europeisk byrå för hantering av de yttre gränserna
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev

Effektivare återsändande av irreguljära migranter 
 
Europeisk resedokument för återvändande av migranter 
som vistas olagligt i EU
I september 2016 godkände parlamentet ett kommissionsförslag om ett standardiserat EU-
resedokument som ska snabba på återsändandet av icke-EU-medborgare som uppehåller sig 
illegalt inom EU utan giltiga pass eller identitetshandlingar. Förordningen tillämpades i april 
2017. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-vakter-ska-enligt-forslag-starka-eu-s-granser
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-travel-document-for-the-return-of-illegal-migrants
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-travel-document-for-the-return-of-illegal-migrants


Schengens informationssystem (SIS)
Schengens informationssystem förstärktes i november 2018 i syfte att hjälpa medlemsländer att 
skicka tillbaka icke-EU-medborgare som befinner sig illegalt i landet till sitt hemland. SIS 
omfattar nu

Varningar om EU-länders beslut om återvändande.• 
Tillgång till SIS-uppgifter för nationella myndigheter med ansvar för beslut om 
återvändande.

• 

Skyddsåtgärder för att skydda migranternas grundläggande rättigheter. 
 

• 

EU:s återvändandedirektiv
I ett betänkande som ledamöterna godkände i december 2020 efterlyste ledamöterna bättre 
genomförande av EU:s återvändandedirektiv, och uppmanade medlemsländerna att respektera 
grundläggande rättigheter och proceduriella skyddsklausuler vid tillämpningen av EU-
lagstiftning om återvändande, liksom att prioritera frivilligt återvändande.

Se mer fakta och siffror om återvändning av irreguljära migranter. 
 

Förhindra irreguljär migration genom att hantera 
grundorsakerna till migrationsströmmarna 
 
Konflikt, förföljelse, etnisk rening, extrem fattigdom och naturkatastrofer kan alla vara orsaker till 
migration. I juli 2015 uppmanade Europaparlamentarikerna EU att anta en långsiktig strategi 
som ska hjälpa till att tackla orsakerna.

För att ta itu med de grundläggande orsakerna till migrationsströmmarna röstade ledamöterna 
den 6 juli 2017 ja till ett EU-systemsom syftar till att mobilisera 44 miljarder euro i privata 
investeringar i Afrika. 
 

Den nya asylbyrån och asyl-, migrations- och 
integrationsfonden 
 
EU:s asylbyrå, som tidigare hette EASO, ansvarar för att stödja EU-länderna i deras 
genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är ett finansiellt instrument som stöder EU:s 
insatser för att hantera migration.

I en resolution som kammaren antog i juli 2021 godkände ledamöterna budgeten för den 
förnyade asyl-, migrations- och integrationsfonden för åren 2021-2027, som ska öka till 9,88 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-borders/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20201210STO93501/migration-eu-s-atervandandepolitik-maste-genomforas-battre
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/migration/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/migration/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0271_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20170629IPR78662/eu-investment-plan-on-track-to-tackle-root-causes-of-migration
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies


miljarder euro.  

Avtalet mellan EU och Turkiet 
 
Avtalet mellan EU och Turkiet undertecknades i mars 2016 som ett svar på det ökade antalet 
irreguljära migranter och flyktingar som kom till EU via Turkiet efter inbördeskriget i Syrien. De 
båda parterna enades om att förbättra mottagningsvillkoren för flyktingar i Turkiet och att öppna 
upp säkra och lagliga vägar för syriska flyktingar att ta sig till Europa.

Enligt avtalet gick Turkiet med på att ta tillbaka alla irreguljära migranter och flyktingar som 
anlände till Grekland från Turkiet efter den 20 mars 2016. I gengäld gick EU med på att ge 
ekonomiskt stöd till Turkiet för att stödja mottagandet av flyktingar i Turkiet, samt att påskynda 
Turkiets anslutningsprocess till EU och erbjuda viseringsfrihet för turkiska medborgare som 
reser till EU.

I ett betänkande som ledamöterna godkände den 19 maj 2021 underströk ledamöterna Turkiets 
viktiga roll som värd för västan 4 miljoner flyktingar, och uppmärksammade att utmaningarna för 
att tackla krisen ökat på grund av covid-19-pandemin. De fördömde emellertid användningen av 
migrationstryck för politisk vinning efter rapporter om att myndigheter uppmuntrar migranter, 
flyktingar och asylsökande genom vilseledande information att försöka ta sig landvägen till 
Europa via Grekland. 
 

Mer om migration och EU 
 

Arbetskraftsinvandring: förbättring av lagliga möjligheter att arbeta i EU• 

Reform av EU:s system för att ta emot flyktingar• 

Integrera flyktingar i Europa• 

Återvändande migranter stannar illegalt i Europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681#:~:text=As%20part%20of%20the%202021,flows%20in%20the%20European%20Union.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170629STO78628/integrera-flyktingar-i-europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe


Läs mer
Europaparlamentets faktablad: Förvaltning av de yttre gränserna
Parlamentets utredningstjänst: The migration issue, mars 2019 (en) 
Interaktiv grafik: Parlamentets utredningstjänst – Migration and asylum (en)
Artikel: Integrera flyktingar i Europa, 2017-11-17
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