
 
Migration i Europa
 
Migration innebär utmaningar och möjligheter för Europa. Läs mer om hur EU hanterar
flykting- och asylsituationen.
 

Det rekordstora antalet asylsökande och migranter, som nådde sin kulmen 2015, kräver
åtgärder från EU på många olika nivåer. För det första behövs politik för både reguljär och
irreguljär immigration. För det andra behövs EU-omfattande regler för asyl. Det stora antalet
migranter ledde även till ett behov av ytterligare åtgärder och reformer för att trygga
gränssäkerheten samt en rättvisare fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsländer.  
 
Migrationsfrågan
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Europa är en destination för migranter av många olika skäl. Orsakerna till migrationen är en
blandning av push- och pull-faktorer och sträcker sig från säkerhet, demografi och mänskliga
rättigheter till fattigdom och klimatförändringar. 
 
Under de senaste åren har EU tvingats tackla den största migrationsutmaningen sedan andra
världskriget. År 2015 registrerades 1,25 miljoner asylsökande, som sökte asyl för första gången,
inom EU. År 2021 hade denna siffra sjunkit till 537 345 sökande. I mars 2022 ansökte dock 73
850 asylsökande för första gången om internationellt skydd, vilket är en ökning med 115 procent
jämfört med mars 2021. Ökningen beror främst på ett stort antal ukrainare som flyr undan rysk
aggression. Ukrainska förstagångsökande ökade från 2 370 i februari till 12 875 i mars. Det är
de senaste datumen för vilka siffror finns tillgängliga.
 
Under 2021 skedde strax under 200 000 illegala gränsövergångar till EU. Det är den högsta
siffran sedan 2017 och närmare 78 procent högre än 2020, när pandemin slog till.  Antalet
upptäckta passager ökade på alla irreguljära migrationsvägar mellan 2020 och 2021.
 
Även om migrationen sjunkit har krisen likväl exponerat brister i det europeiska asylsystemet.
Parlamentet har gjort sitt för att tackla det, dels genom att föreslå reformer av EU:s asylregler
2017, och dels genom att stärka EU:s gränskontroller.
 
Då reformen av den gemensamma asylpolitiken fördröjts, föreslog EU-kommissionen i
september 2020 en ny migrations- och asylpakt. Förslaget rymmer snabbare processer inom
EU:s asyl- och migrationssystem och erbjuder nya sätt för vilka medlemsländerna kan uttrycka
sin solidaritet. Den nya pakten inbegriper en revidering av Dublinförordningen som fastställer
vilket land som ansvarar för att behandla varje asylansökan.
 
Parlamentet och medlemsländerna i rådet måste komma överens om de nya förslagen för att de
ska bli lagstiftning. 
 
Läs våra artiklar om migrationskrisen i Europa, och om EU:s åtgärder för att hantera
migrationen.
 
En europeisk invandringspolitik 
Invandringspolitik på europeisk nivå hanterar både reguljär och irreguljär immigration. Avseende
reguljär immigration avgör EU om villkor för legal ankomst samt bosättning. Medlemsländerna
har rätten att besluta om antalet människor från icke-EU-länder som får tillträde att söka arbete.
 
Europeiska unionen tacklar även irreguljär immigration, särskilt genom en återvändandepolicy
som respekterar grundläggande rättigheter. När det gäller integration saknas harmonisering av
den nationella lagstiftningen. Men EU kan ha en stödjande roll, särskilt när det gäller
finansiering.
 
Europaparlamentet arbetar aktivt med att anta ny lagstiftning både som avser irreguljär som
reguljär invandring. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 är Europaparlamentet
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200624STO81906/orsakerna-bakom-migration-varfor-migrerar-manniskor
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00191/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1%20
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1%20
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/refugees/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-borders
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sv
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/refugees/20170629STO78631/europe-s-migration-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/refugees/20170629STO78629/the-eu-response-to-the-migrant-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/refugees/20170629STO78629/the-eu-response-to-the-migrant-crisis


•

•

•

•

likvärdig med rådet, som representerar medlemsländerna, och är medbeslutande i
lagstiftningen.  
 
Läs mer i vårt faktablad om EU:s invandringspolitik.
 
EU:s asylpolitik 
Sedan 1999 har EU arbetat för att skapa ett Gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS). För att
det gemensamma systemet ska fungera krävs att det har:
 

Konsekventa regler för att erbjuda flyktingstatus i alla medlemsländer
 
En  mekanism  för  att  avgöra  vilket  medlemsland  som  ska  ta  ställning  till  en
asylansökan
 
Gemensamma standarder för mottagningsvillkor
 
Partnerskap och samarbete med icke-EU-länder
 

Genom Lissabonfördraget beslutar Europaparlamentet jämbördigt med ministerrådet i
lagstiftningsärenden på asylområdet. 
 
Läs vårt faktablad om EU:s asylpolitik för mer information.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/152/immigration-policy
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.3.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/refugees/20170627STO78418/improving-the-common-european-asylum-system
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/151/asylum-policy

