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EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som 

orsakas av konflikten i Syrien  

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas 

åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien 

(2013/2837(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionerna av den 

16 februari 20121, 13 september 20122, 23 maj 20133 och 12 september 20134, och 

resolutionerna om människor som flyr väpnade konflikter, 

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien av den 23 januari, 

18 februari, 11 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni, 9 juli och 22 juli 2013, och med beaktande 

av Europeiska rådets slutsatser om Syrien av den 8 februari 2013, 

– med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 21 augusti 

2013 om de senaste uppgifterna om användning av kemiska vapen i Damaskus, av den 

23 augusti 2013 om det brådskande behovet av en politisk lösning av konflikten i Syrien 

(vilket återspeglar den ståndpunkt om Syrien som EU enades om den 7 september 2013), 

av den 10 september 2013 om förslaget om att placera Syriens kemiska vapen under 

internationell kontroll och av den 14 september 2013 efter överenskommelsen mellan 

USA och Ryssland om kemiska vapen i Syrien, samt av uttalandena från vice 

ordföranden/den höga representanten under parlamentets debatt i plenum i Strasbourg 

den 11 september 2013, 

– med beaktande av uttalandena från kommissionsledamoten med ansvar för internationellt 

samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, Kristalina Georgieva, om syriska 

flyktingar och EU:s insatser, framför allt hennes uttalande av den 3 september 2013 om 

den senaste uppgiften om hur många människor som har flytt från den syriska krisen, och 

av lägesrapporterna och faktabladen om Syrien från kommissionens generaldirektorat för 

humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), 

– med beaktande av yttrandet från FN:s flyktingkommissarie, António Guterres, vid rådets 

(rättsliga och inrikes frågor) informella möte i Vilnius den 18 juli 20135, 

– med beaktande av säkerhetsrådets informationsmeddelanden om Syrien, vilka har 

utfärdats av FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och 

katastrofhjälpsamordnare, Valerie Amos, framför allt meddelandet av den 18 april 2013, 
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– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det ministermöte för länder som 

gränsar till Syrien som FN:s flyktingkommissarie anordnade den 4 september 2013, 

– med beaktande av resolutionerna om Syrien från FN:s råd för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter och det fakultativa 

protokollet till denna om indragning av barn i väpnade konflikter samt av konventionen 

om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, till vilka Syrien har anslutit sig, 

– med beaktande av artiklarna 78, 79 och 80 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem, 

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Fram till och med den 20 september 2013 hade FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) 

registrerat sammanlagt 1 929 227 syriska flyktingar i grannländerna och i Nordafrika. Det 

totala antalet flyktingar, inklusive de som inte är registrerade, beräknas uppgå till 

2 102 582 stycken. Enligt samma källor är 76 procent av de syriska flyktingarna kvinnor 

och barn. 410 000 syriska flyktingbarn är i låg- och mellanstadieåldern (mellan 5 och 11 

år). Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) uppgick antalet 

internflyktingar den 9 september 2013 till 4,25 miljoner. 

B. Enligt FN:s flyktingkommissariat uppgick antalet flyktingar (inklusive de som väntade på 

att registreras) i mottagarländerna den 20 september 2013 till följande: Turkiet 492 687 

stycken, Libanon 748 608 stycken, Jordanien 531 768 stycken, Irak 190 857 stycken, 

Egypten 124 373 stycken och Marocko, Algeriet och Libyen 14 289 stycken 

(registrerade). Tusentals syrier flyr varje dag till grannländerna, och FN:s regionala 

åtgärdsplan för Syrien räknar med att det kommer att finnas 3,5 miljoner syriska 

flyktingar i slutet av 2013. 

C. Antalet asylansökningar i EU från syrier har fortsatt att öka under 2013, och totalt 52 037 

asylansökningar har lämnats in i EU och dess närmaste grannländer (Schweiz och Norge) 

sedan konflikten inleddes 2011. 

D. Inom EU-28 har Tyskland och Sverige tagit emot 59 procent av de inlämnade 

ansökningarna (14 842 respektive 14 083 stycken). Även i andra medlemsstater har 

antalet ansökningar ökat kraftigt, men bara ytterligare en medlemsstat har mottagit fler än 

2 000 ansökningar (Storbritannien, med 2 634 stycken). 

E. Det saknas dels helt korrekta och tillförlitliga uppgifter om det totala antalet syrier som 

kommer till Europa, dels uppgifter om antalet som söker asyl i europeiska länder och hur 



många det rör sig om totalt. Trots dessa brister och det faktum att statistik och uppgifter 

om beslut i asylärenden i EU:s medlemsstater ibland inte stämmer finns det, enligt FN:s 

flyktingkommissariat, tecken på att skyddet av syrier fortfarande är bristfälligt i EU. 

F. Den syriska flyktingkrisen sätter för första gången det nyligen reviderade gemensamma 

europeiska asylsystemet (Ceas) på prov. 

G. Unionslagstiftningen tillhandahåller redan ett antal verktyg, såsom viseringskodexen1 och 

kodexen om Schengengränserna2, som gör det möjligt att bevilja visum av humanitära 

skäl. 

H. Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda de medel som kommer att finnas 

tillgängliga från Asyl- och migrationsfonden och medel från den förberedande åtgärden 

Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer, som bland annat 

omfattar följande åtgärder: att stödja personer som redan har erkänts som flyktingar av 

FN:s flyktingkommissariat, att stödja nödåtgärder för grupper av flyktingar som har 

prioriterad ställning, som utsätts för väpnade attacker eller som står inför andra extremt 

känsliga eller livshotande situationer och att vid behov ge extra finansiellt stöd vid 

krissituationer till FN:s flyktingkommissariat och till dess lokalkontor i medlemsstaterna 

och på unionsnivå. 

I. Vid den senaste tragedin omkom 130 migranter och hundratals andra försvann i närheten 

av Lampedusa den 3 oktober 2013. Tiotusentals migranter har mist livet i sina försök att 

ta sig till EU, och än en gång påpekas att alla insatser måste göras för att rädda människor 

i livsfara och att medlemsstaterna måste fullgöra sina internationella åtaganden om 

sjöräddning. 

1. Europaparlamentet är djupt oroat över den pågående humanitära krisen i Syrien och den 

stora påfrestning som den innebär för grannländerna. Parlamentet uttrycker oro över att 

den massiva flyktingströmmen fortsätter att öka, och över att det inte finns något som 

tyder på att den kommer att avta inom den närmaste framtiden. 

2. Europaparlamentet berömmer myndigheterna i dessa länder för deras ansträngningar och 

solidaritet, och ländernas befolkningar för deras generositet i arbetet med att bistå 

flyktingar från Syrien. 

3. Europaparlamentet välkomnar den stora öppenhet som Syriens grannländer visar prov på 

i sin flyktingpolitik, och uppmanar dem med kraft att hålla sina gränser öppna för alla 

dem som flyr från Syrien. 

4. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att alltfler syrier riskerar sina liv på farliga 

överfarter med båt över Medelhavet till EU. 

5. Europaparlamentet välkomnar det faktum att EU och dess medlemsstater har avsatt mer 

än 1 miljard euro i humanitärt och icke-humanitärt bistånd till syrier i och utanför Syrien, 
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och konstaterar att EU är den största givaren av humanitärt bistånd till krisen i Syrien. 

Parlamentet uppmanar dessutom EU att övervaka fördelningen av dessa medel. 

6. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta sin generösa finansiering av humanitära 

och icke-humanitära insatser för att tillgodose behoven hos människor i Syrien och 

syriska flyktingar i grannländerna. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lösa akuta situationer genom att 

tillämpa vidarebosättning jämte gällande nationella kvoter och bevilja inresetillstånd av 

humanitära skäl. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utnyttja de medel som 

ännu finns tillgängliga inom den förberedande åtgärden/pilotprojektet för 

vidarebosättning. 

8. Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, EU och medlemsstaterna att fortsätta att 

stödja åtgärder för att avhjälpa denna exceptionella humanitära kris och åta sig att 

effektivt bistå Syriens grannländer. 

9. Europaparlamentet uppmanar EU att sammankalla en konferens om humanitära frågor i 

samband med den syriska flyktingkrisen, och att där prioritera åtgärder till förmån för 

mottagarländerna i regionen (särskilt Libanon, Jordanien, Turkiet och Irak) i syfte att 

stödja dem i deras arbete med att ta emot allt större flyktinggrupper och bibehålla sin 

generösa flyktingpolitik. Parlamentet betonar att samtliga EU-institutioner och 

organisationer från det civila samhället bör delta i denna konferens, och att man bör 

fokusera på humanitära åtgärder och på att stärka EU:s roll och engagemang i det 

diplomatiska arbetet med att få ett slut på konflikten i Syrien. 

10. Europaparlamentet betonar att man i detta skede konkret måste undersöka huruvida 

medlemsstaterna skulle kunna göra mer för att förstärka sina skyddsinsatser för Syrien, 

och i så fall på vilket sätt och när detta ska ske. Parlamentet framhåller behovet av 

solidaritet och en proaktiv förstärkning av EU:s totala skyddsinsats genom mer 

samarbete, informationsutbyte, kapacitetsbyggande och politisk dialog. 

11. Europaparlamentet välkomnar det allmänna samförstånd som råder i medlemsstaterna om 

att syriska medborgare inte bör skickas tillbaka till Syrien. Parlamentet betonar dock att 

det behövs ett mer samstämt upplägg och större solidaritet med de medlemsstater som 

belastas extra mycket i samband med mottagandet av flyktingar från Syrien. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att se till att alla bestämmelser i det gemensamma europeiska 

asylsystemets olika instrument tillämpas korrekt. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka all gällande 

unionslagstiftning om beviljande av en säker inresa i EU och alla förfaranden för detta för 

att tillfälligt kunna ta emot syriska flyktingar i sina länder. Parlamentet noterar att lagliga 

inresor i EU är att föredra framför farligare olagliga metoder, vilka skulle kunna 

involvera människohandel. Parlamentet konstaterar att vissa medlemsstater har beviljat 

syrier antingen permanent uppehållstillstånd (t.ex. Sverige) eller tillfälligt 

uppehållstillstånd (t.ex. Tyskland). 

13. Europaparlamentet erinrar medlemsstaterna om att syrier som flyr från konflikten och 

söker internationellt skydd bör hänvisas till de behöriga nationella asylmyndigheterna och 

få tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden. 



14. Europaparlamentet uppmanar EU att vidta lämpliga och ansvarsfulla åtgärder beträffande 

en eventuell tillströmning av flyktingar till EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att övervaka den nuvarande situationen 

och utarbeta beredskapsplaner, inklusive möjligheten att tillämpa direktivet om tillfälligt 

skydd1 om och när situationen så kräver. 

15. Europaparlamentet påminner om medlemsstaternas skyldighet att rädda migranter till 

sjöss och uppmanar de medlemsstater som inte har fullgjort sina internationella 

åtaganden att sluta avvisa båtar med migranter ombord. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med gällande internationell 

lagstiftning och unionslagstiftning respektera principen om non-refoulement. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att omedelbart upphöra med allt oskäligt och varaktigt 

kvarhållande som strider mot internationell och europeisk rätt, och erinrar om att åtgärder 

för kvarhållande av migranter alltid måste åtföljas av ett administrativt beslut, vara 

vederbörligen motiverade och vara tidsbegränsade. 

17. Europaparlamentet uppmanar sina berörda utskott att fortsätta att övervaka dels 

situationen i Syrien och grannländerna, dels de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i 

detta hänseende. 

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Förenta 

nationernas generalsekreterare, Förenta nationernas flyktingkommissarie, Arabförbundets 

generalsekreterare, Arabrepubliken Syriens parlament och regering samt till parlamenten 

och regeringarna i Syriens grannländer och alla parter i konflikten i Syrien. 
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