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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av 
krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet
(COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0613),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 78.2 c, d och e och 79.2 c i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0308/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden från den italienska senaten och det ungerska 
parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 
lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 
april 20211,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 19 mars 20212,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C 155, 30.4.2021, s. 58.
2 EUT C 175, 7.5.2021, s. 32.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till betänkande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om hantering av krissituationer och force 
majeure-situationer på migrations- och 
asylområdet

Förslag till betänkande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om hantering av krissituationer på 
migrations- och asylområdet 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den övergripande strategin bör 
sammanföra politiken på områdena asyl, 
migrationshantering, återvändande, skydd 
av de yttre gränserna och partnerskap med 
berörda tredjeländer, samtidigt som det 
erkänns att den övergripande strategins 
effektivitet är beroende av att alla 
beståndsdelar behandlas på ett gemensamt 
och integrerat sätt. Den övergripande 
strategin bör säkerställa att unionen har 
tillgång till särskilda regler för att effektivt 
kunna hantera migrationen, däribland 
aktivering av en obligatorisk 
solidaritetsmekanism, och att samtliga 
nödvändiga åtgärder införs för att motverka 
att det uppstår kriser.

(3) Den övergripande strategin bör 
sammanföra politiken på områdena asyl, 
migrationshantering, återvändande, skydd 
av de yttre gränserna och partnerskap med 
berörda tredjeländer, samtidigt som det 
erkänns att den övergripande strategins 
effektivitet är beroende av att alla 
beståndsdelar behandlas på ett gemensamt 
och integrerat sätt. Den övergripande 
strategin bör säkerställa att unionen har 
tillgång till särskilda regler för att effektivt 
kunna hantera migrationen, i synnerhet 
aktivering av en obligatorisk 
solidaritetsmekanism, och att samtliga 
nödvändiga åtgärder införs för att motverka 
att det uppstår kriser.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Trots att det införs nödvändiga 
förebyggande åtgärder kan det inte 
uteslutas att en krissituation eller force 
majeure-situation uppstår på migrations- 
och asylområdet på grund av 
omständigheter som unionen och dess 
medlemsstater inte kan påverka.

(4) Trots att det införs nödvändiga 
förebyggande åtgärder kan det inte 
uteslutas att en krissituation, till exempel 
en force majeure-situation, uppstår på 
migrations- och asylområdet på grund av 
omständigheter som unionen och dess 
medlemsstater inte kan påverka.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Denna förordning bör bidra till och 
komplettera den övergripande strategin 
genom att fastställa de särskilda 
förfaranden och mekanismer på området 
internationellt skydd och återvändande 
som bör tillämpas under exceptionella 
omständigheter i en krissituation. Den bör 
särskilt säkerställa en effektiv tillämpning 
av principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning och en anpassning av 
de relevanta reglerna om asyl- och 
återvändandeförfaranden, så att 
medlemsstaterna och unionen har de 
nödvändiga verktygen till sitt förfogande, 
inbegripet tillräckligt med tid för att 
genomföra dessa förfaranden.

(5) Denna förordning bör bidra till och 
komplettera den övergripande strategin 
genom att fastställa de särskilda 
förfaranden och mekanismer på området 
internationellt skydd som bör tillämpas 
under exceptionella omständigheter i en 
krissituation. Den bör särskilt säkerställa 
en effektiv tillämpning av principen om 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
inbegripet prima facie-beviljande av 
internationellt skydd, så att 
medlemsstaterna och unionen har de 
nödvändiga verktygen till sitt förfogande, 
inbegripet tillräckligt med tid för att 
genomföra alla olika förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En massiv tillströmning av personer 
som passerar gränsen irreguljärt och under 
en kort tidsperiod kan leda till en 
krissituation i en viss medlemsstat. Detta 
kan också få konsekvenser för asyl- och 
migrationssystemets funktion, inte bara i 
den medlemsstaten utan i unionen som 
helhet, på grund av otillåtna förflyttningar 
och bristande kapacitet i den första 
inresemedlemsstaten att behandla sådana 
tredjelandsmedborgares ansökningar om 
internationellt skydd. Det är nödvändigt att 
fastställa särskilda regler och mekanismer 
som bör möjliggöra effektiva åtgärder för 
att hantera sådana situationer.

(6) En massiv tillströmning av personer 
som passerar gränsen irreguljärt, eller till 
följd av evakueringsprogram, under en 
kort tidsperiod kan leda till en krissituation 
i en viss medlemsstat. En sådan situation 
kan också få konsekvenser för asyl- och 
migrationssystemets funktion, inte bara i 
den berörda medlemsstaten utan även i 
unionen som helhet, också vad gäller att 
behandla ansökningarna om 
internationellt skydd, på grund av den 
bristande kapacitet som varje första 
inresemedlemsstat skulle ställas inför i 
motsvarande situation. Ett asyl-, 
mottagnings- eller återvändandesystem 
fungerar inte när det inte kan hantera en 
krissituation utan att få negativa 
inverkningar på intressena för de 
personer som anländer eller på andra 
personer som ansökt om internationellt 
skydd. En krissituation kan också utlösas 
om exceptionella omständigheter som en 
medlemsstat inte kan påverka äventyrar 
möjligheten för den berörda 
medlemsstaten att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionens asyl- och 
migrationslagstiftning. Det är nödvändigt 
att föreskriva särskilda mekanismer för att 
undvika allvarliga konsekvenser för det 
gemensamma europeiska asylsystemets 
funktion eller funktionen för den 
gemensamma ram som fastställs i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asyl- och migrationshantering], inte 
minst en obligatorisk 
omplaceringsmekanism, i syfte att bidra 
till en balans mellan de olika 
medlemsstaternas insatser.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En krissituation kan också uppstå 
till följd av evakueringsprogram. Sådana 
program kan omfatta olika 
evakueringsåtgärder, till exempel 
beviljande av humanitära visum, 
inrättande av humanitära korridorer eller 
direkta evakueringsöverföringar. Sådana 
evakueringsprogram bör ingå i de 
brådskande insatserna vid oförutsedda 
nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utöver krissituationer kan 
medlemsstaterna ställas inför onormala 
och oförutsebara omständigheter utanför 
deras kontroll vars konsekvenser inte 
hade kunnat undvikas trots all vederbörlig 
omsorg. Sådana force majeure-situationer 
skulle kunna göra det omöjligt att iaktta 
de tidsfrister som fastställs i 
förordningarna (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] och 
(EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] för att registrera 
ansökningar om internationellt skydd 
eller utföra förfarandena för att fastställa 
vilken medlemsstat som är ansvarig för att 
pröva en ansökan om internationellt 
skydd. För att säkerställa att det 
gemensamma asylsystemet fortsätter att 
fungera på ett effektivt och rättvist sätt, 
samtidigt som en snabb prövning av 
behovet av internationellt skydd och 
rättssäkerheten garanteras, bör det i sådana 
situationer tillämpas längre tidsfrister för 
registrering av ansökningar och för de 
steg i förfarandet som krävs för att 
fastställa ansvaret och överföra 

(7) I vissa krissituationer kan 
medlemsstaterna – vilket omnämns i 
internationell och europeisk rätt – ställas 
inför force majeure i form av en situation 
till följd av en ostoppbar kraft eller en 
oförutsedd händelse som de inte kan 
påverka och som under rådande 
omständigheter gör det omöjligt för dem 
att i praktiken fullgöra sina skyldigheter 
enligt unionens asyl- och 
migrationslagstiftning1a. Force majeure 
kan inbegripa naturkatastrofer såsom 
svåra bränder, jordbävningar, 
terroristattacker, krig, militära eller civila 
väpnade konflikter och uppror som kan 
leda till en krissituation. För att säkerställa 
att det gemensamma asylsystemet fortsätter 
att fungera på ett effektivt och rättvist sätt, 
samtidigt som en snabb prövning av 
behovet av internationellt skydd och 
rättssäkerheten garanteras, är utlösandet av 
en obligatorisk omplaceringsmekanism 
tillämpligt även under dessa exceptionella 
omständigheter.
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sökandena till den ansvariga 
medlemsstaten. De medlemsstater som 
befinner sig i en force majeure-situation 
bör också få genomföra de 
solidaritetsåtgärder som de måste vidta i 
enlighet med den solidaritetsmekanism 
som fastställs i denna förordning och i 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] inom en längre 
tidsram, när så är nödvändigt.

_________________
1a 
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/e
nglish/commentaries/9_6_2001.pdf

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En krissituation bör göra det 
möjligt att utlösa hela den uppsättning 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning. En överhängande risk för en 
krissituation bör inte förbises, eftersom 
insatser i tid i händelse av en 
överhängande risk skulle kunna innebära 
att man i slutändan förhindrar att en 
verklig krissituation uppstår. Vid en 
överhängande risk för en krissituation bör 
den obligatoriska 
omplaceringsmekanismen finnas att tillgå 
som ett förebyggande verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Solidaritetsmekanismen för 
situationer med migrationstryck enligt 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] bör anpassas till de 
särskilda behoven i krissituationer genom 
att de solidaritetsåtgärder som föreskrivs i 
den förordningen utvidgas till att omfatta 
fler personer och genom att det fastställs 
kortare tidsfrister.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att snabbt bidra till att minska 
trycket på en medlemsstat i en 
krissituation, bör omplaceringens 
omfattning omfatta alla kategorier av 
personer som ansöker om internationellt 
skydd, inbegripet personer som beviljats 
omedelbart skydd samt personer som 
beviljats internationellt skydd och 
irreguljära migranter. Dessutom bör en 
medlemsstat som tillhandahåller 
återvändandesponsring överföra den 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i landet från den gynnade medlemsstaten 
om den berörda personen inte återvänder 
eller avlägsnas inom fyra månader, i 
stället för åtta månader i enlighet med 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering].

(10) För att snabbt bidra till att minska 
trycket på en medlemsstat i en 
krissituation, bör omplaceringens 
omfattning omfatta alla kategorier av 
personer som ansöker om internationellt 
skydd samt personer som beviljats 
internationellt skydd, inbegripet personer 
som blivit föremål för prima facie-
beviljande av internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 11
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Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De förfaranderegler som fastställs 
i förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] för genomförande 
av omplacering och 
återvändandesponsring bör tillämpas i 
syfte att säkerställa att 
solidaritetsåtgärderna genomförs på ett 
korrekt sätt i en krissituation, även om de 
bör anpassas för att ta hänsyn till hur 
allvarlig och brådskande situationen är.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I krissituationer kan 
medlemsstaterna behöva en bredare 
uppsättning åtgärder för att hantera en 
massiv tillströmning av 
tredjelandsmedborgare på ett ordnat sätt 
och begränsa otillåtna förflyttningar. 
Sådana åtgärder bör omfatta tillämpning 
av ett förfarande för asyl- och 
återvändandehantering i krissituationer.

(12) I krissituationer kan 
medlemsstaterna behöva en bredare 
uppsättning åtgärder för att hantera en 
massiv tillströmning av 
tredjelandsmedborgare på ett ordnat sätt. 
Sådana åtgärder bör huvudsakligen 
baseras på en obligatorisk 
omplaceringsmekanism och prima facie-
beviljande av internationellt skydd, som 
en svarsmekanism inom ramen för ett 
övergripande unionssystem för 
migrationshantering.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Tredjelandsmedborgare som flyr 
från klimatförändringar bör också, där så 
är lämpligt, beaktas vid fastställandet av 
de specifika grupper av sökande som kan 
komma i fråga för prima facie-beviljande 
av internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera ett stort antal 
ansökningar om internationellt skydd i 
krissituationer bör det fastställas en längre 
tidsfrist för registrering av ansökningar om 
internationellt skydd som görs under 
sådana krissituationer. En sådan 
förlängning bör inte påverka de 
asylsökandes rättigheter som garanteras i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(13) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att hantera ett stort antal 
ansökningar om internationellt skydd i 
krissituationer bör det fastställas en längre 
tidsfrist för registrering av ansökningar om 
internationellt skydd som görs när sådana 
krissituationer uppstår. En sådan tillfällig 
förlängning bör inte påverka de 
asylsökandes rättigheter som garanteras i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och direktiv 
XXX/XXX/EU [direktivet om 
mottagningsvillkor].

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har den flexibilitet som 
krävs när de ställs inför en stor 
tillströmning av migranter som uttrycker 

utgår
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en avsikt att ansöka om asyl, bör 
tillämpningen av det gränsförfarande som 
fastställs i artikel 41 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] utvidgas, och ett 
förfarande för hantering av asylkriser bör 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
fatta beslut inom ramen för ett 
gränsförfarande också om huruvida en 
ansökan är välgrundad i fall där 
sökanden är medborgare i, eller, när det 
gäller statslösa personer, har varit 
stadigvarande bosatt i ett tredjeland för 
vilket andelen beslut om beviljande av 
internationellt skydd i unionen är 75 % 
eller lägre. Till följd av detta bör 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
krisförfarandet vid gränsen fortsätta att 
tillämpa gränsförfarandet i enlighet med 
artikel 41 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], men 
kan utvidga tillämpningen av 
gränsförfarandet till medborgare i 
tredjeländer där den genomsnittliga 
andelen godkända asylansökningar i hela 
EU ligger på över 20 % men under 75 %.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Screening av 
tredjelandsmedborgare i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
XXX/XXX [screeningförordningen] bör 
tillämpas med möjlighet att förlänga 
tidsfristen på fem dagar med ytterligare 
fem dagar, i enlighet med den 
förordningen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I en krissituation bör 
medlemsstaterna, med tanke på eventuella 
påfrestningar på asylsystemet, ha 
möjlighet att inte tillåta inresa på sitt 
territorium för sökande som omfattas av 
ett gränsförfarande under en längre 
tidsperiod än de perioder som anges i 
artikel 41.11 och 41.13 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden]. Förfarandena bör dock 
slutföras så snart som möjligt och 
tidsperioderna bör under alla 
omständigheter bara förlängas med en 
ytterligare period på högst åtta veckor; om 
dessa förfaranden inte kan slutföras vid 
utgången av denna förlängda period bör 
sökandena tillåtas att resa in på en 
medlemsstats territorium i syfte att 
slutföra förfarandet för internationellt 
skydd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I en krissituation bör förfarandet 
för återvändandehantering i 
krissituationer underlätta återvändande 
av tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt i medlemsstaterna och vars 
ansökningar har avslagits inom ramen för 
ett förfarandet för asylhantering i 
krissituationer och som inte har rätt att 

utgår
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stanna och som inte tillåts stanna, genom 
att förse de behöriga nationella 
myndigheterna med de verktyg och den 
tidsram som krävs för att genomföra 
återvändandeförfaranden med tillbörlig 
aktsamhet. För att kunna reagera på 
krissituationer på ett effektivt sätt bör 
förfarandet för återvändandehantering i 
krissituationer även tillämpas på sökande, 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som omfattas av det 
gränsförfarande som avses i artikel 41 i 
förslaget till förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], vars 
ansökningar avslogs före antagandet av 
ett kommissionsbeslut om att en 
medlemsstat står inför en krissituation 
och som inte har rätt att stanna och som 
inte tillåts stanna efter ett sådant beslut.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vid tillämpning av förfarandet för 
återvändandehantering i krissituationer 
bör tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt i medlemsstaterna eller statslösa 
personer som inte har rätt att stanna och 
som inte tillåts stanna inte ha tillåtelse att 
resa in på den berörda medlemsstatens 
territorium och bör hållas på de platser 
som avses i artikel 41a.2 i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] under en period som kan 
vara längre än den som fastställs i den 
artikeln för att göra det möjligt för 
myndigheterna att hantera krissituationer 
och slutföra återvändandeförfaranden; i 
detta syfte kan den maximala längden på 
tolv veckor för gränsförfarandet för 
genomförande av återvändande enligt 

utgår
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artikel 41a.2 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] 
förlängas med en ytterligare period på 
högst åtta veckor. Under den perioden bör 
det vara möjligt att hålla de 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i medlemsstaterna i förvar, genom 
tillämpning av artikel 41a.5 och 41a.6 i 
förordning (EU) XXX/ XXX 
[förordningen om asylförfaranden], 
förutsatt att de garantier och villkor för 
förvar som fastställs i direktiv XXX/XXX/ 
EU [omarbetning av 
återvändandedirektivet] respekteras, 
däribland den enskilda bedömningen i 
varje fall, den rättsliga kontrollen av 
förvar och lämpliga förhållanden i 
samband med förvar.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att möjliggöra att en 
krissituation hanteras ordentligt och 
säkerställa en korrekt anpassning av de 
relevanta reglerna om asyl- och 
återvändandeförfarandet bör 
kommissionen genom ett 
genomförandebeslut godkänna att 
berörda medlemsstater på motiverad 
begäran tillämpar relevanta 
undantagsregler. Genom ett sådant 
genomförandebeslut skulle en eller flera 
begärande medlemsstater kunna tillåtas 
göra undantag från de relevanta reglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21
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Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Initiativet att begära en 
bedömning av en krissituation kan tas av 
kommissionen, den berörda 
medlemsstaten, rådet eller 
Europaparlamentet. Kommissionen bör 
beakta begäranden om att undersöka en 
eventuell krissituation från dessa 
institutionella aktörer, eftersom de alla 
har ett gemensamt ansvar för att bidra till 
en balans med avseende på insatser, 
ansvar och solidaritet inom unionen och 
mellan medlemsstaterna. Snabba 
svarsinsatser i händelse av kriser, också i 
ett tidigt skede, är viktiga för att det 
gemensamma europeiska asylsystemet ska 
fungera väl, och de bidrar på så vis till en 
effektiv och hållbar gemensam asyl- och 
migrationshantering.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör granska en 
motiverad begäran från en medlemsstat 
med beaktande av underbyggd information 
som samlats in i enlighet med förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
asylbyrån] och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1896 och den 
rapport om migrationshantering som avses 
i förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering].

(20) Kommissionen bör bedöma en 
krissituation med beaktande av 
underbyggd information som samlats in i 
enlighet med förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylbyrån] och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1896 och den rapport om 
migrationshantering som avses i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- 
och migrationshantering], samt rapporter 
från UNHCR och IOM och 
evidensbaserad faktainformation från 
andra unionsbyråer. 
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__________________ _________________
3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 
om den europeiska gräns- och 
kustbevakningen och om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 1052/2013 och 
(EU) 2016/1624, EUT L 295, 14.11.2019, 
s. 1.

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 
om den europeiska gräns- och 
kustbevakningen och om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 1052/2013 och 
(EU) 2016/1624, EUT L 295, 14.11.2019, 
s. 1. 

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) En krissituation baseras inte bara 
på numeriska parametrar. Lokala och 
regionala aspekter kan vara viktiga inslag 
i bedömningen av den eftersom betydande 
funktionella brister på lokal eller regional 
nivå kan få samma konsekvenser som en 
krissituation på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att ge medlemsstaterna mer tid 
för att hantera krissituationen och 
samtidigt säkerställa en effektiv tillgång 
till relevanta förfaranden och rättigheter 
så snabbt som möjligt, bör kommissionen 
godkänna tillämpningen av förfarandet 
för asyl- och återvändandehantering i 
krissituationer under en 
sexmånadersperiod, som kan förlängas 
med högst ett år. Efter utgången av den 

utgår
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relevanta perioden bör de förlängda 
tidsfrister som föreskrivs i förfarandena 
för asyl- och återvändandehantering i 
krissituationer inte tillämpas på nya 
ansökningar om internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Av samma skäl bör kommissionen 
tillåta tillämpning av undantagsregler när 
det gäller tidsfristen för registrering under 
en period på högst fyra veckor, som bör 
kunna förnyas efter en ny motiverad 
begäran från den berörda medlemsstaten. 
Den totala tillämpningsperioden bör dock 
vara högst tolv veckor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I en krissituation bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att 
tillfälligt avbryta prövningen av 
ansökningar om internationellt skydd som 
görs av fördrivna personer från 
tredjeländer som inte kan återvända till 
sitt ursprungsland, där de skulle löpa stor 
risk för att utsättas för urskillningslöst 
våld i exceptionella situationer av 
väpnade konflikter. I sådana fall bör 
dessa personer beviljas omedelbar 
skyddsstatus. Medlemsstaterna bör 

utgår
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återuppta prövningen av deras 
ansökningar senast ett år efter det att 
prövningen tillfälligt avbröts.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Personer som beviljats omedelbart 
skydd bör fortsätta att betraktas som 
personer som ansöker om internationellt 
skydd, med tanke på att deras ansökan om 
internationellt skydd väntar på att 
handläggas i enlighet med förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden], samt i den mening som 
avses i förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- 
och migrationshantering].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna bör säkerställa 
att personer som beviljats omedelbar 
skyddsstatus har faktisk tillgång till alla 
de rättigheter som fastställs i förordning 
(EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen] och att de är 
tillämpliga och likvärdiga med de 
rättigheter som åtnjuts av de personer 
som beviljats subsidiärt skydd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att kunna göra en ordentlig 
bedömning av ansökningar om 
internationellt skydd som lämnats in av 
personer som beviljats omedelbart skydd 
bör asylförfarandena återupptas senast ett 
år efter det att sådana förfaranden 
tillfälligt avbröts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Sedan rådets direktiv 2001/55/EG25 
antogs har reglerna om vilka personer som 
är berättigade till internationellt skydd 
utvecklats avsevärt. Eftersom det i denna 
förordning fastställs regler för beviljande 
av omedelbar skyddsstatus i krissituationer 
till fördrivna personer från tredjeländer 
som inte kan återvända till sitt 
ursprungsland, och det föreskrivs särskilda 
regler för solidaritet med sådana personer, 
bör direktiv 2001/55/EG upphävas.

(27) Sedan rådets direktiv 2001/55/EG25 
antogs har reglerna om vilka personer som 
är berättigade till internationellt skydd 
utvecklats avsevärt. Eftersom det i denna 
förordning fastställs regler för prima facie-
beviljande av internationellt skydd i 
krissituationer för fördrivna personer från 
tredjeländer som inte kan återvända till sitt 
ursprungsland, och det föreskrivs särskilda 
regler för solidaritet med sådana personer, 
bör direktiv 2001/55/EG upphävas. 

_________________ _________________
25 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 
juli 2001 om miniminormer för att ge 
tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 
fördrivna personer och om åtgärder för att 
främja en balans mellan medlemsstaternas 
insatser för att ta emot dessa personer och 
bära följderna av detta, EGT L 212, 
7.8.2001, s. 12.

25 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 
juli 2001 om miniminormer för att ge 
tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 
fördrivna personer och om åtgärder för att 
främja en balans mellan medlemsstaternas 
insatser för att ta emot dessa personer och 
bära följderna av detta, EGT L 212, 
7.8.2001, s. 12.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det bör fastställas särskilda regler 
för force majeure-situationer, så att 
medlemsstaterna på strikta villkor kan 
förlänga de tidsfrister som anges i 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering], om det är omöjligt 
att iaktta dessa tidsfrister på grund av den 
extraordinära situationen. En sådan 
förlängning bör tillämpas på de tidsfrister 
som fastställts för att skicka och besvara 
framställningar om övertagande och 
meddelanden om återtagande samt 
tidsfristen för överföring av en sökande 
till den ansvariga medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det bör också fastställas särskilda 
regler för force majeure-situationer, så att 
medlemsstaterna på strikta villkor kan 
förlänga tidsfristerna för registrering av 
ansökningar om internationellt skydd i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden]. I dessa fall bör 
ansökningar om internationellt skydd 
registreras av den medlemsstaten senast 
fyra veckor efter det att de görs.

utgår

Or. en



PE697.631v02-00 24/66 PR\1243869SV.docx

SV

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I sådana force majeure-situationer 
bör den berörda medlemsstaten 
underrätta kommissionen och, i 
tillämpliga fall, övriga medlemsstater om 
sin avsikt att tillämpa respektive undantag 
från dessa tidsfrister, samt de exakta 
skälen till den avsedda tillämpningen och 
under vilken tidsperiod de kommer att 
tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I force majeure-situationer, som 
gör det omöjligt för en medlemsstat att 
fullgöra skyldigheten att vidta 
solidaritetsåtgärder inom de tidsramar 
som fastställs i förordning (EU) 
XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] och denna 
förordning, bör det vara möjligt för den 
medlemsstaten att underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater 
om de exakta orsakerna till att den anser 
att den befinner sig en sådan situation 
och förlänga tidsfristen för vidtagande av 
solidaritetsåtgärder.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en medlemsstat inte längre 
befinner sig i en force majeure-situation 
bör den så snart som möjligt underrätta 
kommissionen och, i tillämpliga fall, 
övriga medlemsstater om att situationen 
har upphört. Tidsfristerna för undantag 
från förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- 
och migrationshantering] bör inte 
tillämpas på nya ansökningar om 
internationellt skydd som gjorts efter 
dagen för den underrättelsen, eller på 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som befunnits uppehålla sig 
olagligt i en medlemsstat efter dagen för 
den underrättelsen. Efter en sådan 
underrättelse bör de tidsfrister som 
fastställs i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] börja 
tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] 
föreskriver snabba mekanismer om 
många personer som anländer till en 
medlemsstat gör ansökningar om 
internationellt skydd. Medlemsstaterna 
får begära assistans från olika offentliga 
förvaltningars personalavdelningar för att 
få hjälp med registreringsbördan, under 
förutsättning att dessa får genomgå 
lämplig utbildning. Stödgrupperna från 



PE697.631v02-00 26/66 PR\1243869SV.docx

SV

asylbyrån får också, på grundval av 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden] och förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå], bistå för att 
omedelbart kompensera bristerna på 
ordinarie personal. Dessa mekanismer, 
som finns att tillgå i nuvarande 
unionslagstiftning, kräver inte långa eller 
obestämda perioder av undantag från de 
ordinarie registreringsbestämmelserna i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden]. I en fastställd 
krissituation bör medlemsstaterna åta sig 
att utlösa alla möjliga rättsliga 
mekanismer för att garantera en snabb 
och omfattande registrering av 
ansökningar, i syfte att garantera ett öppet 
och tillgängligt förfarande, på grundval 
av principerna om god förvaltning. Under 
sådana omständigheter bör man endast 
under de första veckorna av en 
krissituation räkna med ett tillfälligt 
undantag från de tidsfrister för 
registrering som fastställs i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden].

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32b) När medlemsstaterna registrerar 
personer som ansöker om internationellt 
skydd bör de under alla omständigheter i 
registreringsformulären inkludera alla 
uppgifter som krävs för att avgöra vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att pröva 
ansökan, samt eventuella meningsfulla 
kopplingar som sökanden kan ha till en 
annan medlemsstat, för att tillämpa ett 
smidigt omplaceringsförfarande. 
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Medlemsstaterna bör förlita sig på bistånd 
från asylbyrån och dess stödverktyg för att 
upprätta dessa registreringsformulär på 
ett så heltäckande sätt som möjligt. En 
sådan strategi bör säkerställa 
skyndsamma överföringar och snabb 
tillgång till asylförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32c) Sökande som har gjort en ansökan 
om internationellt skydd bör erhålla en 
handling som styrker att en sådan 
ansökan har gjorts. Denna handling bör 
underlätta tillgången till deras rättigheter 
i enlighet med direktiv XXX/XXX/EU 
[direktivet om mottagningsvillkor], efter 
det att ansökan har gjorts och fram till 
dess att den formellt registreras.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 32d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32d) I syfte att påskynda 
omplaceringsprocesserna bör den 
medlemsstat som befinner sig i en 
krissituation utnyttja asylbyråns 
stödgrupper och befintliga verktygslåda 
och bygga vidare på bästa praxis och 
erfarenheter som samlats in inom ramen 
för deras permanenta omplaceringsstöd, 
särskilt enligt rådets beslut från september 
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2015 om omplacering i nödsituationer, 
och vid landsättningar efter sök- och 
räddningsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 32e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32e) När medlemsstaterna ställs inför 
en krissituation bör de snabbt få tillgång 
till bistånd från andra medlemsstater. 
Smidiga och snabba omplaceringar samt 
påskyndade förfaranden för att fastställa 
vilken medlemsstat som är ansvarig i 
enlighet med del III i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om asyl- och 
migrationshantering] är ett nödvändigt 
verktyg för att mildra krissituationer i de 
berörda medlemsstaterna. Sådana 
insatser bör garantera snabb tillgång till 
asylförfaranden för sökande och en 
effektiv migrationshantering för unionen 
som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 32f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32f) Om medlemsstaterna inte erbjuder 
tillräckliga omplaceringsåtaganden för att 
nå upp till de tröskelvärden som 
kommissionen fastställt i sitt beslut om 
krissituationen, bör kommissionen ges 
befogenhet att anpassa bidragen från 
varje medlemsstat till dess att det 
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tröskelvärde som fastställs i beslutet har 
uppnåtts. En fördelningsnyckel som 
bygger på befolkningsstorleken i varje 
medlemsstat, dess BNP och dess 
arbetslöshetsnivå bör användas som 
referens för omplaceringsbidragen per 
medlemsstat. Med tanke på vikten av att 
säkerställa ordentlig integration av dem 
som omplaceras kan arbetslöshetsnivåns 
inverkan på fördelningsnyckeln bidra till 
att åtgärda brister på arbetskraft på de 
nationella arbetsmarknaderna i de 
berörda medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 32g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32g) När medlemsstaterna föreslår 
storlek på omplaceringsbidragen bör de ta 
hänsyn till det omplaceringsstöd som 
städer och regioner erbjuder, eftersom 
omplacering och integration främst är 
beroende av aktörer på lokal nivå. De är 
därför nyckelaktörer när det gäller att få 
till stånd framgångsrika 
omplaceringsvägar.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 32h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32h) För att samordna och optimera 
alla omplaceringsinsatser bör 
kommissionen utse en 
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omplaceringssamordnare på EU-nivå med 
uppdrag att bistå och övervaka 
samordningen av omplaceringar av 
sökande och personer som befunnits 
kunna komma i fråga för omplacering. 
EU:s omplaceringssamordnare bör vid 
omplaceringsöverföringarna i synnerhet 
sträva efter att prioritera utsatta personer, 
särskilt ensamkommande barn, och 
personer som beviljats internationellt 
skydd (prima facie). EU:s 
omplaceringssamordnare bör också, i 
samarbete med kommissionen och 
asylbyrån, främja enhetliga arbetsmetoder 
för kontroll av eventuella meningsfulla 
kopplingar mellan personer som kan 
komma i fråga för omplacering och 
omplaceringsmedlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Om medlemsstaterna erhåller 
ekonomiskt stöd för omplacering bör de 
säkerställa att detta ekonomiska stöd når 
de lokala myndigheter som stöder 
omplaceringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 

(34) I syfte att möjliggöra den nödvändiga 
anpassningen av reglerna om 
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förordning, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/201126.

asylförfaranden och om solidaritet bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
antagande av beslut om en krissituation, 
omplaceringsbidrag i en krissituation, 
registrering av ansökningar om 
internationellt skydd i en krissituation, 
prima facie-beviljande av internationellt 
skydd och fastställande av när en 
krissituation upphör. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och 
rådet alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

_________________ _________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(35) Granskningsförfarandet bör 
användas för att anta solidaritetsåtgärder 
i krissituationer för att godkänna 
tillämpningen av förfaranderegler 
avseende undantag och för att aktivera 
beviljandet av omedelbar skyddsstatus.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör anta 
genomförandeakter som är omedelbart 
tillämpliga av vederbörligen motiverade 
och tvingande skäl till skyndsamhet på 
grund av krissituationen i 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att sörja för den 
nödvändiga anpassningen av reglerna om 
asylförfaranden och om solidaritet för att 
säkerställa att medlemsstaterna kan 
hantera krissituationer, inbegripet force 
majeure-situationer på migrations- och 
asylområdet inom unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
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subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning behandlar 
krissituationer och force majeure-
situationer på migrations- och asylområdet 
inom unionen och föreskriver särskilda 
regler som avviker från de som fastställs i 
förordningarna (EU) XXX/XXX [Asyl- 
och migrationshantering] och (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] och i direktiv XXX 
[omarbetning av återvändandedirektivet].

1. Denna förordning behandlar 
krissituationer, däribland force majeure-
situationer, på migrations- och asylområdet 
inom unionen och föreskriver särskilda 
undantag från de regler som fastställs i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden]. Genom denna 
förordning inrättas en 
krishanteringsmekanism som syftar till att 
minska hindren för medlemsstater som 
befinner sig i en krissituation och till att 
skydda rättigheterna för personer som 
ansöker om respektive beviljats 
internationellt skydd, inbegripet tillgång 
till förfarandet och mottagningsvillkor i 
en krissituation.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Definitioner



PE697.631v02-00 34/66 PR\1243869SV.docx

SV

I denna förordning gäller följande 
definitioner:
1. krissituation: 
(a) – en exceptionell situation med 
massiv tillströmning av 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som anländer irreguljärt, eller 
till följd av evakueringsprogram, till en 
medlemsstat eller landsätts på dess 
territorium efter sök- och 
räddningsinsatser, i en sådan omfattning i 
förhållande till den berörda 
medlemsstatens befolkning, BNP och 
arbetslöshetsnivå, och av en sådan 
karaktär, att medlemsstatens asyl-, 
mottagnings- eller återvändandesystem 
sätts ur funktion på lokal, regional eller 
nationell nivå, eller 
– en exceptionell situation på grund 
av en ostoppbar kraft eller en oförutsedd 
händelse som medlemsstaten i fråga inte 
kan påverka och som är av en sådan 
omfattning i förhållande till den berörda 
medlemsstatens befolkning, BNP och 
arbetslöshetsnivå, och av en sådan 
karaktär, att den mottagande 
medlemsstaten inte kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionens asyl- och 
migrationslagstiftning.
(b)  en överhängande risk för en 
sådan situation som avses i led 1 a.
(2) gynnad medlemsstat: en 
medlemsstat som erhåller stöd enligt 
bestämmelserna i denna förordning.
(3) bidragande medlemsstat: den 
medlemsstat som genomför omplacering 
enligt bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning



PR\1243869SV.docx 35/66 PE697.631v02-00

SV

Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Solidaritet i krissituationer

1. I syfte att tillhandahålla 
solidaritetsbidrag till förmån för en 
medlemsstat i krissituationer enligt artikel 
1.2 a ska del IV i förordning (EU) XXX/ 
XXX [Asyl— och migrationshantering] 
gälla i tillämpliga delar, med undantag av 
artklarna 45.1 d, 47, 48, 49, 51.3 b iii, 
51.4, 52.2, 52.5 och 53.2 andra och tredje 
styckena.
2. Genom undantag från artikel 50.3 
ska den bedömning som avses i den 
punkten omfatta situationen i den berörda 
medlemsstaten under föregående [en] 
månad.
3. Genom undantag från artiklarna 
51.1, 52.3 och 53.1 i förordning (EU) 
XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] ska de tidsfrister 
som fastställs i dessa bestämmelser 
förkortas till en vecka.
4. Genom undantag från artikel 51.2 
i förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] ska det i den 
rapport som avses i förordningen anges 
huruvida den berörda medlemsstaten 
befinner sig i en krissituation enligt 
definitionen i artikel 1.2 a i denna 
förordning.
5. Genom undantag från artiklarna 
51.3 b ii, 52.1, 52.3 första stycket och 
53.3 a i förordning (EU ) XXX/ XXX 
[Asyl- och migrationshantering] ska 
omplacering inte bara omfatta personer 
som avses i artikel 45.1 a och c i den 
förordningen, utan även personer som 
avses i artikel 45.2 a och b.
6. Genom undantag från artikel 54 i 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] ska den andel som 
beräknas i enlighet med den formel som 
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avses i artikeln också tillämpas på de 
åtgärder som anges i artikel 45.2 a och b i 
förordningen.
7. Genom undantag från artikel 55.2 
i förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] ska tidsfristen i den 
fastställas till fyra månader.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Bedömning av en krissituation

1.  Kommissionen ska bedöma 
huruvida en medlemsstat befinner sig i en 
krissituation i vart och ett av följande fall: 
(a) Medlemsstaten har i en detaljerad 
begäran underrättat kommissionen om att 
den anser att den befinner sig i en 
krissituation. 
(b) På grundval av tillgänglig 
information anser kommissionen att 
medlemsstaten kan befinna sig i en 
krissituation. 
(c) På grundval av tillgänglig 
information anser Europaparlamentet 
eller rådet att medlemsstaten befinner sig 
i en krissituation.
2. Vid bedömningen av huruvida en 
medlemsstat befinner sig i en krissituation 
ska kommissionen samråda med 
myndigheterna för rättsliga och inrikes 
frågor, särskilt asylbyrån, Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån och 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter samt 
internationella organisationer, särskilt 
UNHCR och IOM, och beakta den 
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information som samlats in i enlighet med 
kommissionens rekommendation (EU) 
2020/1366 av den 23 september 2020 om 
en EU-mekanism för beredskap och 
hantering av kriser med anknytning till 
migration1a (beredskaps- och krisplan för 
migration) och den rapport om 
migrationshantering som avses i artikel 
6.4 i förordning (EU)XXX/XXX 
[förordningen om asyl- och 
migrationshantering].
3. Kommissionen ska höra den 
berörda medlemsstaten under sin 
bedömning.
4. Kommissionen ska omedelbart 
underrätta Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna om att den håller på att 
göra en bedömning.
5. En bedömning av en krissituation 
som avses i punkt 1 ska omfatta 
situationen i den berörda medlemsstaten 
under de föregående två månaderna, 
jämfört med den övergripande situationen 
i unionen, och ska beakta i synnerhet 
följande inslag: 
(a) Antalet ansökningar om 
internationellt skydd från 
tredjelandsmedborgare och sökandenas 
nationalitet. 
(b) Antalet beslut om återvändande 
som antagits i enlighet med direktiv 
2008/115/EG.
(c) Antalet tredjelandsmedborgare 
som beviljats inresa genom program på 
unionsnivå och nationell nivå för 
vidarebosättning och inresa av 
humanitära skäl.
(d) Antalet inkommande och utgående 
framställningar om övertagande och 
meddelanden om återtagande i enlighet 
med artiklarna 34 och 36 i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- 
och migrationshantering]. 
(e) Antalet ensamkommande barn.
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(f) Antalet överföringar som 
genomförts i enlighet med artikel 31 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asyl- och migrationshantering]. 
(g) Antalet personer som gripits i 
samband med att de passerat de yttre 
land-, sjö- eller luftgränserna på ett 
irreguljärt sätt, samt deras nationalitet. 
(h) Antalet tredjelandsmedborgare 
som landsatts efter sök- och 
räddningsinsatser, deras nationalitet samt 
antalet ansökningar om internationellt 
skydd.
6. I bedömningen av krissituationen 
ska även följande beaktas:
(a) Den information som läggs fram 
av den berörda medlemsstaten, där 
bedömningen utförs i enlighet med punkt 
1 a. 
(b) Den geopolitiska situation i 
relevanta tredjeländer som kan påverka 
migrationsrörelserna.
(c) De relevanta rekommendationer 
som föreskrivs i artikel 15 i rådets 
förordning (EU) nr 1053/2013, artikel 15 i 
förordning (EU) XXX /XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå] och artikel 32.7 i förordning 
(EU) 2019/1896, samt relevanta beslut 
som rådet antagit enligt artikel 22 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om Europeiska unionens asylbyrå]. 
(d) Rapporterna om integrerad 
situationsmedvetenhet och analys (ISAA) 
enligt rådets genomförandebeslut (EU) 
2018/1993 om EU-arrangemangen för 
integrerad politisk krishantering, förutsatt 
att den integrerade politiska 
krishanteringen har aktiverats, eller den 
rapport om situationsmedvetenhet och 
analys på migrationsområdet (MISAA) 
som utfärdas under den första fasen i 
beredskaps- och krisplanen för migration, 
när den integrerade politiska 
krishanteringen inte har aktiverats. 
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(e) Det stöd som unionens byråer ger 
den medlemsstat som potentiellt befinner 
sig i en krissituation.
_________
1a EUT L 317, 1.10.2020, s. 26.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Beslut om en krissituation

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om en krissituation till följd av en 
begäran om bedömning enligt artikel 2a 
senast en vecka efter den underrättelse 
som avses i artikel 2a.4, och ska 
överlämna det till Europaparlamentet och 
rådet.
2. I sitt beslut ska kommissionen 
ange huruvida den berörda 
medlemsstaten befinner sig i en 
krissituation.
3. Om kommissionen drar slutsatsen 
att den berörda medlemsstaten befinner 
sig i en krissituation ska beslutet om en 
krissituation innehålla uppgifter om 
(a) den berörda medlemsstatens 
kapacitet när det gäller 
migrationshantering, särskilt på 
asylområdet, samt dess övergripande 
behov för att kunna hantera sina 
asylärenden, 
(b) de åtgärder som den berörda 
medlemsstaten bör vidta när det gäller 
migrationshantering, särskilt på 
asylområdet,
(c) lämplig storlek på 
omplaceringsbidragen för att kunna 
hantera krissituationen samt den 
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förväntade tidsramen för genomförandet 
av dessa bidrag, 
(d) de kategorier av personer som 
avses i artikel 2c.1 och som ska 
omplaceras av de bidragande 
medlemsstaterna.
4. Kommissionen ska anta beslutet 
om en krissituation genom en delegerad 
akt i enlighet med artikel 12b. 

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2c
Solidaritetsåtgärdsplan i krissituationer

1. Om det i det beslut som avses i 
artikel 2b anges att en medlemsstat 
befinner sig i en krissituation ska de 
bidragande medlemsstaterna – som själva 
inte utgör gynnade medlemsstater – bidra 
genom omplacering av personer som 
ansöker om internationellt skydd, oavsett 
huruvida dessa sökande omfattas av 
gränsförfarandet, och av personer som 
beviljats internationellt skydd mindre än 
tre år före antagandet av den delegerade 
akt som avses i artikel 2d. 
Medlemsstaterna ska prioritera 
omplacering av utsatta personer, särskilt 
ensamkommande barn, och, i händelse av 
en krissituation som avses i artikel 1a.1 a, 
personer som blivit föremål för prima 
facie-beviljande av internationellt skydd i 
enlighet med artikel 10a.
2. Inom en vecka efter antagandet av 
det beslut om en krissituation som avses i 
artikel 2b ska medlemsstaterna lämna in 
en solidaritetsåtgärdsplan till 
kommissionen. Solidaritetsåtgärdsplanen 
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ska innehålla uppgifter om 
medlemsstatens föreslagna storlek på 
omplaceringsbidragen, inbegripet de 
kategorier av personer som ska 
omplaceras i enlighet med punkt 1 i 
denna artikel. Medlemsstaterna ska även 
ange de närmare formerna och tidsramen 
för genomförandet av dessa föreslagna 
bidrag.
En medlemsstat som föreslår sådana 
omplaceringsbidrag som avses i första 
stycket får begära ett avdrag på 
10 procent av sin andel beräknad i 
enlighet med fördelningsnyckeln i artikel 
2e om den i sin solidaritetsåtgärdsplan 
visar att den under de föregående fem 
åren har varit ansvarig för åtminstone 
dubbelt så många ansökningar om 
internationellt skydd som unionens 
genomsnitt per capita.
Om bidrag har lämnats som svar på en 
begäran från en gynnad medlemsstat om 
omplaceringsstöd från bidragande 
medlemsstater för att förhindra en 
krissituation på dess territorium inom de 
sex månader som föregått underrättelsen 
enligt artikel 2a.4, och om bidragen 
motsvarar omplaceringsåtgärder som 
anges i beslutet om en krissituation i 
enlighet med artikel 2b, ska 
kommissionen dra av dessa bidrag från 
deras motsvarande andel beräknad enligt 
fördelningsnyckeln i artikel 2e. 

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2d
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Kommissionens delegerade akt om 
åtgärder som ska vidtas i krissituationer

1. Inom en vecka efter inlämnandet 
av solidaritetsåtgärdsplanerna enligt 
artikel 2c.2 ska kommissionen anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 12a.
2. Kommissionen ska genom en 
delegerad akt 
(a) i en krissituation som avses i 
artikel 1a.1 a
(i) fastställa huruvida det undantag 
som föreskrivs i artikel 6 ska utlösas,
(ii) fastställa att det finns ett behov att 
i enlighet med artikel 10a.2 prioritera en 
viss grupp av personer som ansöker om 
internationellt skydd (prima facie), om 
deras ansökan om internationellt skydd 
sannolikt är välgrundad,
(iii) fastställa det specifika 
ursprungslandet, eller en del av ett 
specifikt ursprungsland, eller den 
specifika gruppen av sökande på grundval 
av andra, väldefinierade kriterier hämtade 
från förordning (EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen], med 
avseende på de personer som avses i 
artikel 10a.1, om deras ansökan om 
internationellt skydd sannolikt är 
välgrundad,
(b) i en krissituation som avses i 
artikel 1a.1, inbegripet en överhängande 
risk för en krissituation, utöver de 
åtgärder som avses i led a i denna punkt 
ange
(i) fördelningen mellan de 
bidragande medlemsstaterna av personer 
som ska omplaceras i enlighet med 
beslutet om en krissituation enligt 
artikel 2b.3 c, på grundval av den 
fördelningsnyckel som anges i artikel 2e,
(ii) fördelningen mellan de 
bidragande medlemsstaterna av de olika 
kategorier av personer som ska 
omplaceras i enlighet med beslutet om en 
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krissituation enligt artikel 2b.3 d.
Den fördelning som avses i punkt 2 b i 
denna artikel ska anpassas om en 
bidragande medlemsstat som gör en 
begäran enligt artikel 2c.2 andra stycket i 
sin solidaritetsåtgärdsplan visar att den 
under de föregående fem åren har varit 
ansvarig för åtminstone dubbelt så många 
ansökningar om internationellt skydd som 
unionens genomsnitt per capita. I sådana 
fall ska den bidragande medlemsstaten 
i fråga få ett avdrag på 10 procent av sin 
andel beräknad enligt fördelningsnyckeln 
i artikel 2e. 
Om bidrag har lämnats som svar på en 
begäran från en gynnad medlemsstat om 
omplaceringsstöd från bidragande 
medlemsstater för att förhindra en 
krissituation på dess territorium inom de 
sex månader som föregått underrättelsen 
enligt artikel 2a.4, och om bidragen 
motsvarar omplaceringsåtgärder som 
anges i beslutet om en krissituation i 
enlighet med artikel 2b, ska 
kommissionen dra av dessa bidrag från 
deras motsvarande andel beräknad enligt 
fördelningsnyckeln i artikel 2e.
Dessa avdrag ska fördelas 
proportionerligt mellan övriga bidragande 
medlemsstater enligt fördelningsnyckeln i 
artikel 2e.
Om en eller flera medlemsstater inte har 
lämnat in en solidaritetsåtgärdsplan ska 
kommissionen fastställa deras 
omplaceringsbidrag med beaktande av de 
behov som fastställts i beslutet om en 
krissituation enligt artikel 2b och enligt 
fördelningsnyckeln i artikel 2e.
Om kommissionen anser att den storlek 
på omplaceringsbidragen eller de 
personkategorier enligt artikel 2c.1 som 
anges i solidaritetsåtgärdsplanerna inte 
motsvarar de behov som fastställts i 
beslutet om en krissituation enligt 
artikel 2b, ska kommissionen uppgradera 
omplaceringsbidragen enligt 
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fördelningsnyckeln i artikel 2e.
3. De åtgärder som föreskrivs i den 
delegerade akten ska tillämpas från och 
med den dag då den träder i kraft och ska 
gälla till dess att krissituationen upphör 
enligt artikel 10b.
4. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av den delegerade akten 
var tredje månad efter det att den har trätt 
i kraft. Rapporten ska innehålla en analys 
av de vidtagna åtgärdernas 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2e
Fördelningsnyckel

Andelen omplaceringsbidrag från varje 
bidragande medlemsstat enligt artikel 2d 
ska beräknas av asylbyrån i enlighet med 
en formel som bygger på följande kriterier 
för varje medlemsstat, på grundval av 
senast tillgängliga uppgifter från 
Eurostat:
(a) Befolkningsstorlek (40 procents 
viktning).
(b) Total BNP (40 procents viktning).
(c) Arbetslöshetsnivå (20 procents 
viktning).

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 2f (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2f
EU:s omplaceringssamordnare

1. I syfte att stödja den obligatoriska 
omplacering som fastställs i denna 
förordning ska kommissionen utse en 
omplaceringssamordnare för EU som ska 
fungera som kontaktpunkt, för att 
samordna verksamheten för omplacering 
från den gynnade medlemsstaten till de 
bidragande medlemsstater som fullgör 
sina skyldigheter enligt artikel 2d.
2. EU:s omplaceringssamordnare 
ska
(a) samordna och stödja 
kommunikationen mellan de involverade 
medlemsstaterna,
(b) ha en överblick över de personer 
som kan komma i fråga för omplacering 
och följa upp de pågående 
omplaceringarna och de involverade 
medlemsstaternas bidrag,
(c) regelbundet anordna möten 
mellan myndigheterna i den gynnade 
medlemsstat som fastställts befinna sig i 
en krissituation och de bidragande 
medlemsstaterna för att fastställa 
behoven, även på operativ nivå, i syfte att 
underlätta bästa möjliga samverkan och 
samarbete mellan medlemsstaterna samt 
därigenom främja de personer som kan 
komma i fråga för omplacering och 
effektiviteten i den obligatoriska 
omplaceringsmekanismen,
(d) främja bästa praxis när det gäller 
omplacering.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 2g (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2g
Förfarande inför omplacering

1. Det förfarande som fastställs i 
denna artikel ska tillämpas på de personer 
som avses i artikel 2d.
2. Innan en person som ansöker om 
internationellt skydd fastställs vara en 
person som skulle kunna omplaceras ska 
den gynnade medlemsstaten fastställa 
vilken medlemsstat som är ansvarig för 
prövningen av ansökan i fråga.
Sökande för vilka den gynnade 
medlemsstaten fastställs vara ansvarig 
medlemsstat enligt artiklarna 15–20 och 
24 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asyl- och 
migrationshantering], med undantag för 
artikel 15.5, ska inte identifieras som 
personer som skulle kunna omplaceras.
Sökande för vilka en annan medlemsstat 
fastställs vara ansvarig medlemsstat enligt 
artiklarna 15–20 och 24 i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- 
och migrationshantering], med undantag 
för artikel 15.5, ska inte identifieras som 
personer som skulle kunna omplaceras. 
Dessa sökande ska omfattas av de 
relevanta bestämmelserna i del III 
kapitlen IV–VII i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om asyl- och 
migrationshantering].
3. Innan den gynnade medlemsstaten 
tillämpar det förfarande som anges i 
denna artikel ska den säkerställa att det 
inte finns några rimliga skäl att anse att 
den berörda personen utgör en fara för 
den nationella säkerheten eller den 
allmänna ordningen i den medlemsstaten. 
Om det finns rimliga skäl att anse att 
personen utgör en fara för den nationella 
säkerheten eller den allmänna ordningen 
ska den gynnade medlemsstaten inte 
tillämpa det omplaceringsförfarande som 
anges i denna artikel.
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4. Om omplacering kan tillämpas ska 
den gynnade medlemsstaten i samarbete 
med EU:s omplaceringssamordnare, 
asylbyrån och kustbevakningsbyrån och 
under kommissionens samordning 
identifiera de personer som skulle kunna 
omplaceras. Medlemsstaterna ska i 
tillämpliga fall beakta förekomsten av 
meningsfulla kopplingar mellan den 
berörda personen och den bidragande 
medlemsstaten. Om den person som ska 
omplaceras har beviljats internationellt 
skydd ska den berörda personen 
omplaceras först efter att skriftligen ha 
samtyckt till omplaceringen.
5. Den gynnade medlemsstaten ska 
så snart som möjligt till den bidragande 
medlemsstaten översända relevanta 
uppgifter och handlingar om den person 
som avses i punkt 4.
6. Den bidragande medlemsstaten 
ska granska de uppgifter som den 
gynnade medlemsstaten översänt i 
enlighet med punkt 5 och kontrollera 
huruvida det inte finns några rimliga skäl 
att anse att den berörda personen utgör en 
fara för dess nationella säkerhet eller 
allmänna ordning.
7. Om den bidragande medlemsstaten 
efter den kontroll som avses i punkt 6 
finner att det inte finns några rimliga skäl 
att anse att den berörda personen utgör en 
fara för dess nationella säkerhet eller 
allmänna ordning, ska den inom en vecka 
efter denna kontroll bekräfta att den 
kommer att omplacera den berörda 
personen. Om den bidragande 
medlemsstaten efter den kontroll som 
avses i punkt 6 finner att det finns rimliga 
skäl att anse att den berörda personen 
utgör en fara för dess nationella säkerhet 
eller allmänna ordning, ska den 
underrätta den gynnade medlemsstaten 
om farans art och de faktorer som ligger 
till grund för en registrering från en 
relevant databas inom en vecka efter 
denna kontroll. I sådana fall ska den 
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berörda personen inte omplaceras.
Om den bidragande medlemsstaten inte 
iakttar de tidsfrister som avses i första 
stycket ska mottagandet av uppgifterna 
anses bekräftat och den bidragande 
medlemsstaten omplacera den berörda 
personen och sörja för lämpliga 
arrangemang för vederbörandes ankomst.
8. Den gynnade medlemsstaten ska 
anta ett överföringsbeslut inom en vecka 
efter mottagandet av underrättelsen från 
den bidragande medlemsstaten i enlighet 
med punkt 6 att det inte finns några 
rimliga skäl att anse att den berörda 
personen utgör en fara för dess nationella 
säkerhet eller allmänna ordning. Den ska 
utan dröjsmål skriftligen underrätta den 
berörda personen om beslutet att överföra 
honom eller henne till den bidragande 
medlemsstaten.
9. Överföringen av den berörda 
personen från den gynnade 
medlemsstaten till den bidragande 
medlemsstaten ska ske i enlighet med den 
gynnade medlemsstatens nationella rätt, 
efter samråd mellan de berörda 
medlemsstaterna, så snart det är praktiskt 
möjligt och senast fyra veckor efter den 
bidragande medlemsstatens bekräftelse.
10. Artiklarna 32.3, 32.4, 32.5, 33, 34, 
35.1 35.3, 36.2, 36.3, 37 och 39 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asyl- och migrationshantering] ska i 
tillämpliga delar gälla för överföring för 
omplaceringsändamål.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 2h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 2h
Förfarande efter omplacering

1. Den bidragande medlemsstaten 
ska informera den gynnade 
medlemsstaten om huruvida den berörda 
personen anlände inom den fastställda 
tidsfristen.
2. Om den bidragande medlemsstaten 
har omplacerat en person som ansökt om 
internationellt skydd ska den 
medlemsstaten också vara ansvarig för 
prövningen av ansökan om internationellt 
skydd. Den bidragande medlemsstaten ska 
ange sitt ansvar i Eurodac i enlighet med 
artikel 11.1 i förordning (EU) XXX/XXX 
[Eurodacförordningen].
3. Om den bidragande medlemsstaten 
har omplacerat en person som beviljats 
internationellt skydd ska den bidragande 
medlemsstaten automatiskt bevilja den 
personen internationellt skydd på samma 
grund. 

Or. en

Motivering

Observera att Dublinkontrollen har utgått i detta förslag.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 2i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2i
Andra skyldigheter

De gynnade och bidragande 
medlemsstaterna ska hålla kommissionen 
underrättad om genomförandet av de 
omplaceringsåtgärder som vidtagits på 
bilateral nivå.
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Or. en

Motivering

Ska utgå?

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 2j (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2j
Operativ samordning

På begäran, och till fullo i samarbete och 
samordning med EU:s 
omplaceringssamordnare, ska 
kommissionen samordna de operativa 
aspekterna av de omplaceringsbidrag som 
föreslås av de bidragande 
medlemsstaterna, inbegripet eventuellt 
bistånd från experter eller grupper som 
utplaceras av asylbyrån eller Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån. 
Asylbyråns operativa bistånd ska bidra till 
ett smidigt genomförande av 
omplaceringsprocesserna. 
Medlemsstaterna ska förlita sig på att 
asylbyrån bistår med utbildning och 
operativt och tekniskt stöd samt inom 
ramen för verksamheten i stödgrupperna 
för migrationshantering på grundval av 
artiklarna 16 och 21 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå]. 

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 2k (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2k
Ekonomiskt stöd

1. Finansieringsstöd till följd av 
omplacering enligt artiklarna 2b–2h i 
denna förordning ska genomföras i 
enlighet med artikel 20 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1147 av den 7 juli 
2021 om inrättande av Asyl-, migrations- 
och integrationsfonden1a, baserat på det 
mål som avses i artikel 3.2 d i den 
förordningen.
2. Nödfinansieringsstöd till en 
medlemsstat i en krissituation får beviljas 
i enlighet med artikel 31.1 a och b i 
förordning (EU) 2021/1147. 
3. Finansiering i enlighet med 
artiklarna 9.1 och 11.9 i förordning (EU) 
2021/1147 samt bilagorna II.2 d och IV 
till samma förordning får anslås till 
lokala och regionala myndigheter och 
organisationer som stöder sina 
medlemsstaters omplaceringsinsatser.
________
1a EUT L 251, 15.7.2021, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Asyl- och återvändandeförfaranden i en 
krissituation

Asylförfaranden i en krissituation

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Förfarande för hantering av asylkriser

1. I en krissituation som avses i 
artikel 1.2 och i enlighet med 
förfarandena i artikel 3 får 
medlemsstaterna, när det gäller 
ansökningar som görs under den period 
då denna artikel tillämpas, göra undantag 
från artikel 41 i förordning (EU) XXX 
/XXX [förordningen om asylförfaranden] 
enligt följande:
a) Genom undantag från artikel 
41.2 b i förordning (EU) XXX/ XXX 
[förordningen om asylförfaranden] får 
medlemsstaterna under ett 
gränsförfarande fatta beslut om huruvida 
en ansökan är välgrundad i fall där 
sökanden är medborgare i eller, när det 
gäller statslösa personer, tidigare 
stadigvarande bosatt i ett tredjeland, för 
vilket andelen beslut där den beslutande 
myndigheten beviljat internationellt skydd 
enligt de senast tillgängliga årliga 
unionsomfattande genomsnittliga 
uppgifterna från Eurostat är 75 % eller 
lägre, utöver de fall som avses i artikel 
40.1 i förordning (EU) XXX /XXX/ 
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[förordningen om asylförfaranden].
b) Genom undantag från artikel 
41.11 och 41.13 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] får den maximala 
längden på gränsförfarandet för prövning 
av ansökningar som fastställs i den 
artikeln förlängas med en ytterligare 
period på högst åtta veckor. Efter denna 
period ska sökanden tillåtas resa in på 
medlemsstatens territorium för 
slutförandet av förfarandet för 
internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Förfarandet för återvändandehantering i 

krissituationer
1. I en krissituation som avses i 
artikel 1.2 och i enlighet med 
förfarandena i artikel 3 får 
medlemsstaterna, när det gäller 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
i medlemsstaterna eller statslösa personer 
vars ansökningar har avslagits inom 
ramen för förfarandet för hantering av 
asylkriser i enlighet med artikel 4, och 
som inte har rätt att stanna och inte tillåts 
stanna, göra undantag från artikel 41a i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden] enligt följande:
a) Genom undantag från artikel 
41a.2 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] får 
den maximala period under vilken 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer ska hållas på de platser som 
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avses i den artikeln förlängas med en 
ytterligare period på högst åtta veckor.
b) Genom undantag från artikel 
41a.7 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] får 
förvarsperioden som fastställs i den 
artikeln inte överskrida den period som 
avses i led a.
c) Utöver de fall som anges i artikel 
6.2 i direktiv XXX [omarbetning av 
återvändandedirektivet] ska 
medlemsstaterna fastställa att en risk för 
avvikande ska anses föreligga i ett enskilt 
fall, om detta inte motbevisas, när det 
kriterium som avses i artikel 6.1 f i 
direktiv XXX [omarbetning av 
återvändandedirektivet] är uppfyllt eller 
när sökanden, tredjelandsmedborgaren 
eller den statslösa personen på ett 
uppenbart och varaktigt sätt underlåter att 
uppfylla den skyldighet att samarbeta som 
fastställs i artikel 7 i direktivet.
2. Punkt 1 ska också tillämpas på 
sökande, tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer som omfattas av det 
förfarande som avses i artikel 41 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden] vars ansökan har 
avslagits innan kommissionen har antagit 
ett beslut som utfärdats i enlighet med 
artikel 3 i denna förordning, och som inte 
har rätt att stanna och inte tillåts stanna 
efter antagandet av beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I en krissituation som avses i artikel 1.2 a 
och i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 3, ska ansökningar som 

1. I en krissituation som avses i artikel 
1a.1 a ska ansökningar som görs inom tre 
veckor efter antagandet av den delegerade 
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görs under den period då denna artikel 
tillämpas registreras senast fyra veckor 
efter det att de gjordes genom undantag 
från artikel 27 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden].

akt som avses i artikel 2 d registreras inom 
en period på tre veckor efter det att de 
gjordes, i enlighet med artikel 25 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden], genom ett enda, 
tillfälligt undantag från artikel 27 i 
förordning (EU) XXX/XXX [förordningen 
om asylförfaranden].

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den medlemsstat som befinner sig 
i en krissituation ska begära bistånd från 
alla myndigheter som med kort varsel kan 
öka sina ansvariga myndigheters 
personalresurser i enlighet med artikel 5.3 
i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] och 
bistånd från experter som utplaceras av 
Europeiska asylbyrån i enlighet med 
artikel 5.4 b i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] samt 
artiklarna 16.2 b och 21.3 d i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
Europeiska unionens asylbyrå].

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I enlighet med artikel 3 i direktiv 
XXX/XXX/EU [direktivet om 
mottagningsvillkor], och förordning (EU) 
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XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden], ska personer som 
ansöker om internationellt skydd åtnjuta 
sina rättigheter enligt direktiv 
XXX/XXX/EU [direktivet om 
mottagningsvillkor] och förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] så snart de gör en 
ansökan, oavsett när registreringen sker.
Den ansvariga myndigheten i den 
medlemsstat som befinner sig i en 
krissituation ska förse sökanden med en 
handling som anger den tidpunkt då 
ansökan gjordes.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den medlemsstat som befinner sig 
i en krissituation ska tillhandahålla 
ytterligare, tillräckliga mänskliga och 
materiella resurser för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt direktiv XXX/XXX/EU 
[direktivet om mottagningsvillkor].

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Förlängning av den tidsfrist för 

registrering som fastställs i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om 
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asylförfaranden]
1. Om en medlemsstat befinner sig i 
en force majeure-situation som gör det 
omöjligt att iaktta de tidsfrister som anges 
i artikel 27 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], ska 
medlemsstaten underrätta kommissionen. 
Efter en sådan underrättelse får 
ansökningar, genom undantag från 
artikel 27 i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], 
registreras av medlemsstaten senast fyra 
veckor efter det att de har gjorts. I 
underrättelsen ska den berörda 
medlemsstaten ange de exakta skälen till 
varför den anser att denna punkt måste 
tillämpas och ange under vilken 
tidsperiod den kommer att tillämpas.
2. Om en medlemsstat som avses i 
punkt 1 inte längre befinner sig i en 
sådan force majeure-situation som avses i 
den punkten och som gör det omöjligt att 
iaktta de tidsfrister som anges i artikel 27 
i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], ska 
medlemsstaten så snart som möjligt 
underrätta kommissionen om att 
situationen har upphört. Efter en sådan 
underrättelse ska den förlängda tidsfrist 
som avses i punkt 1 inte längre tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Förlängning av tidsramarna för 

solidaritetsåtgärder
1. Om en medlemsstat befinner sig i 
en force majeure-situation som gör det 
omöjligt att fullgöra skyldigheten att vidta 
solidaritetsåtgärder inom de tidsramar 
som fastställs i artiklarna 47 och 53.1 i 
förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och 
migrationshantering] och artikel 2 i 
denna förordning, ska den utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater. Den berörda 
medlemsstaten ska ange de exakta skälen 
till att den anser att den befinner sig i en 
force majeure-situation och lämna all 
nödvändig information i detta syfte. Efter 
en sådan underrättelse ska, genom 
undantag från de tidsfrister som fastställs 
i dessa artiklar, den tidsfrist för att vidta 
solidaritetsåtgärder som fastställs i de 
artiklarna tillfälligt upphävas under högst 
en sexmånadersperiod.
2. Om en medlemsstat inte längre 
befinner sig i en force majeure-situation 
ska medlemsstaten omedelbart underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater 
om att situationen har upphört. Efter en 
sådan underrättelse ska tillämpningen av 
den förlängda tidsram som avses i punkt 1 
upphöra.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beviljande av omedelbart skydd Prima facie-beviljande av internationellt 
skydd 

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Beviljande av omedelbar skyddsstatus

1. I en krissituation som avses i 
artikel 1.2 a och på grundval av en 
genomförandeakt som antagits av 
kommissionen i enlighet med punkt 4 i 
denna artikel får medlemsstaterna 
tillfälligt avbryta prövningen av 
ansökningar om internationellt skydd i 
enlighet med förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden] och 
förordning (EU) XXX/ XXX 
[skyddsgrundsförordningen] med 
avseende på fördrivna personer från 
tredjeländer som löper en hög risk att 
utsättas för urskillningslöst våld i 
exceptionella situationer av väpnade 
konflikter och som inte kan återvända till 
sitt ursprungsland. I sådana fall ska 
medlemsstaterna bevilja de berörda 
personerna omedelbar skyddsstatus, 
såvida de inte utgör en fara för 
medlemsstatens nationella säkerhet eller 
allmänna ordning. En sådan status ska 
inte påverka deras pågående ansökan om 
internationellt skydd i den berörda 
medlemsstaten.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att personer som beviljats omedelbart 
skydd har faktisk tillgång till alla de 
rättigheter som fastställs i förordning 
(EU) XXX/XXX 
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[skyddsgrundsförordningen] som är 
tillämpliga på personer som beviljats 
subsidiärt skydd.
3. Efter högst ett år ska 
medlemsstaterna återuppta prövningen av 
ansökningar om internationellt skydd som 
tillfälligt har avbrutits i enlighet med 
punkt 1.
4. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt
a) fastställa att det föreligger en 
krissituation på grundval av de faktorer 
som avses i artikel 3,
b)  fastställa att det finns ett behov av 
att tillfälligt avbryta prövningen av 
ansökningar om internationellt skydd,
c) definiera det specifika 
ursprungslandet eller en del av ett 
specifikt ursprungsland för de personer 
som avses i punkt 1,
d) fastställa från och med vilken dag 
denna artikel ska tillämpas och ange 
under vilken tidsperiod ansökningar om 
internationellt skydd för fördrivna 
personer enligt led a tillfälligt får avbrytas 
och omedelbar skyddsstatus ska beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Prima facie-beviljande av internationellt 

skydd 
1. I en krissituation som avses i 
artikel 1a.1 a och på grundval av den 
delegerade akt som avses i artikel 2d ska 
medlemsstaterna prima facie-bevilja 
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internationellt skydd i enlighet med 
förordning (EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen] för sökande 
från ett specifikt ursprungsland eller en 
eller flera delar av landet i fråga eller för 
specifika grupper av sökande i enlighet 
med punkt 5 i den här artikeln. Samråd 
med UNHCR och andra relevanta 
organisationer ska äga rum innan den 
delegerade akten antas.
2. Vad gäller sökande som avses i 
punkt 1 ska deras ansökan om 
internationellt skydd prioriteras i enlighet 
med de grundläggande principerna och 
garantierna i kapitel II i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] på grundval av 
artikel 33.5 a i den förordningen. 
Eftersom dessa ansökningar om 
internationellt skydd sannolikt är 
välgrundade ska prövningen av 
ansökningarna inte pågå längre än en 
månad efter det att de registrerats.
3. De sökande som avses i punkt 1 
ska beviljas internationellt skydd, såvida 
de inte utgör en fara för medlemsstatens 
nationella säkerhet eller allmänna 
ordning.
4. Personer som beviljats 
internationellt skydd i enlighet med denna 
artikel ska ha faktisk tillgång till alla de 
rättigheter som fastställs i förordning 
(EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen], 
motsvarande sin skyddsstatus.
5. Kommissionen ska i en 
krissituation som avses i artikel 1a.1 a, 
genom den delegerade akt som avses i 
artikel 2d,
(a) fastställa att det finns ett behov att 
i enlighet med punkt 2 prioritera en viss 
grupp av personer som ansöker om 
internationellt skydd (prima facie), om 
deras ansökan om internationellt skydd 
sannolikt är välgrundad,
(b) fastställa det specifika 
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ursprungslandet, eller en del av ett 
specifikt ursprungsland, eller den 
specifika gruppen av sökande på grundval 
av andra, väldefinierade kriterier hämtade 
från förordning (EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen], med 
avseende på de personer som avses i 
punkt 1, om deras ansökan om 
internationellt skydd sannolikt är 
välgrundad.
6. Den delegerade akten om 
fastställande av de grupper av sökande 
som kan komma i fråga för internationellt 
skydd (prima facie) enligt punkt 5 a och b 
i denna artikel ska ses över var tredje 
månad, och om situationen för dessa 
grupper har förändrats får en reviderad 
delegerad akt antas. Översynen ska 
grundas på uppdaterad information om 
ursprungsland eller uppdaterad 
information om de relevanta specifika 
grupper som kan komma i fråga för 
internationellt skydd (prima facie). 
Samråd med UNHCR och andra 
relevanta organisationer ska också äga 
rum innan den delegerade akten antas.
7. Ett beslut om upphörande av den 
krissituation som avses i artikel 10b ska 
inte påverka statusen för dem som blivit 
föremål för prima facie-beviljande av 
internationellt skydd enligt denna artikel 
och inte heller, i förekommande fall, 
rätten att ansöka om flyktingstatus i 
enlighet med förordning (EU) XXX/XXX 
[skyddsgrundsförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
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Upphörande av en krissituation
Kommissionen ska anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 12a för att på 
grundval av samma kriterier som 
förtecknas i artikel 2a avgöra huruvida 
krissituationen i en medlemsstat har 
upphört.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Antagande av genomförandeakter

1. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att godkänna 
tillämpningen av de förfaranderegler för 
undantag som avses i artiklarna 4, 5 och 6 
och för att aktivera beviljandet av 
omedelbar skyddsstatus i enlighet med 
artikel 10. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
12.2. 
2. När det föreligger vederbörligen 
motiverade och tvingande skäl till 
skyndsamhet, med anledning av 
krissituationen i en medlemsstat enligt 
definitionen i artikel 1.2, ska 
kommissionen anta omedelbart 
tillämpliga genomförandeakter för att 
godkänna tillämpningen av de 
förfaranderegler för undantag som avses i 
artiklarna 4, 5 och 6 och för att aktivera 
beviljandet av omedelbar skyddsstatus i 
enlighet med artikel 10. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
12.3. 
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3. Dessa genomförandeakter ska 
förbli i kraft under en period på högst ett 
år.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Kommittéförfarande

1. Vad gäller den genomförandeakt 
som avses i artikel 3 ska kommissionen 
biträdas av en kommitté. Denna kommitté 
ska vara en kommitté i den mening som 
avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.
3. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 8 i förordning (EU) nr 
182/2011 jämförd med artikel 5 i den 
förordningen tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel. 
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2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artiklarna 
2d, 10a.6 och 10b ska ges till 
kommissionen för en period på fem år 
från och med den … [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga. 
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 2d, 10a.6 och 10b får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft. 
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna. 
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 2d, 10a.6 och 10b ska träda i 
kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på [två veckor] från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
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utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. 

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Delgivningen av en delegerad akt till 
Europaparlamentet och rådet ska 
innehålla en motivering till varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.
2. Såväl Europaparlamentet som 
rådet får invända mot en delegerad akt i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 2b.4. I ett sådant fall ska 
kommissionen upphäva akten omedelbart 
efter det att Europaparlamentet eller rådet 
har delgett den sitt beslut om att invända.

Or. en


