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Reform af Det Fælles Europæiske Asylsystem

Migrationspresset på Europa har påvist, at der er brug for en reform af EU's  asylsystem, 
såvel som et større behov for at  dele ansvaret EU-landene imellem.

Et barn reddes af Frontex ved Middelhavet  ©European Union 2018 - Frontex

De seneste år har et større antal personer flygtet til Europa fra konflikt, terror og forfølgelse fra 
deres egne lande. I 2022 modtog EU-landene 966.000 asylansøgninger - næsten det dobbelte 
antal sammenlignet med i 2021. Uregelmæssige grænsekrydsninger toppede også sidste år og 
nåede op på det højeste antal siden 2016 og op til 64% fra 2021. EU reformerer Det Fælles 
Asylsystem (CEAS) til at sikre, at alle EU-landene tager del i det fælles ansvar for 
asylhåndtering.

Læs mere: EU’s svar på migrationsudfordringen
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Introduktion af en deling af ansvaret med ny 
håndtering af migration
Proceduren til at søge flygtningestatus er bestemt af Dublinforordningen, det mest vigtige 
element af Det Fælles Europæiske Asylsystem (CEAS). Det bestemmer hvilket EU-land, der 
er ansvarligt for asylansøgningsprocessen, med den generelle regel, at det er det første 
land, man kommer til.

Eftersyn af Dublin-forordningen
Systemet ifølge Dublinforordningen, udarbejdet i 2003, var ikke skabt til at distribuere 
asylansøgninger mellem medlemslandene, og da antallet af flygtninge, der ankom til EU i 2015, 
steg, begyndte lande som Grækenland og Italien at få problemer med at modtage alle 
ansøgere. Parlamentet har opfordret til at ændre Dublinsystemet siden 2009.

I september 2020 foreslog Kommissionen en ny Pagt for Migration og Asyl, der fremsætter 
forbedrede og hurtigere procedurer i hele EU's asyl- og migrationssystem.

Den nye asyl- og migrationspagt
Den nye pagt fokuserer primært på en forbedret grænsehåndtering og asylprocedure for 
personer, der beder om asyl ved grænsen, såvel som obligatoriske før-screenings til at etablere 
ansøgerens status hurtigt ved ankomst. En vigtig søjle er fordelingen af ansvaret. Det 
foreslåede system opfordrer til at få fleksible bidrag fra EU-landene, der rangerer fra 
genbosættelse af asylansøgere fra det første ankomstland til tilbagesendelse af indvider, der er 
blevet bedømt til ikke at have rettigheder til at blive. Det nye system er baseret på frivilligt 
samarbejde og fleksible former for støtte, der kan blive til krav i tider med ekstra pres.

Find ud af hvad der er på spil for Dublin-reformen.

Den reviderede asyl- og migrationshåndteringslovgivning
Parlamentet kom frem til sin forhandlingsposition til en revision af lovgivningen om asyl- og 
migrationshåndtering ved aprils plenarforsamling i 2023 og er nu klar til at påbgynde 
forhandlinger med EU-landene med det formål at blive færdige i februar 2024. De nye regler 
ventes at træde i kraft senest i april 2024.

De nye regler ændrer de kriterier, der bestemmer, hvilket EU-land der er ansvarligt for 
ansøgningsprocessen om international beskyttelse. De anerkender også, at ansvaret for 
uregelmæssige ankomster er for EU som helhed og ikke for ankomstlandet.

Medlemslandene vil hjælpe andre EU-lande, der står over for et migrationspres ved at forpligte 
sig til at tage og behandle nogle af migranterne.

De nye regler opfordrer også til samarbejde med ikke-EU lande til at adressere årsager til 
uregelmæssig migration, tvungen deplacement og gøre tilbagesendelsen af både lovlige og 

Artikel

DA Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 6

https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/migration/20180615STO05927
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate


ulovlige migranter lettere.

Kommissionen vil forberede en årlig rapport om asyl, modtagelse og den overordnede 
migrationssituation, der vil blive brugt til at bestemme EU’s svar på migrationen.

Se mere i vores infografik over asylansøgere i Europa per land 

At give sikker adgang til EU: Skabelsen af en EU-
genbosættelsesramme
Genbosættelse er den overførelse, på opfordring fra UNHCR, af en tredjelandsstatsborger, der 
har brug for beskyttelse fra et ikke-EU land til et EU-medlemsland, hvor han eller hun har lov 
til at opholde sig som flygtning. Det er et af de foretrukne muligheder for at garantere sikkerhed 
og lovlig adgang til den Europæiske Union for flygtninge.

For at sikre en holdbar situation for migrationsporblematikken, har Parlamentet understreget 
behovet for et permanent og obligatorisk EU-genbosættelsesprogram. I juli 2016 foreslog EU-
Kommissionen etableringen af en permanent ramme med standardiserede, fælles procedurer 
for genbosættelsen på tværs af EU.

En delvis aftale om forslaget er blevet indgået mellem Parlamentet og Rådet i juni 2018. Men 
der er ikke blevet givet en endelig anbefaling til aftalen i Rådet. Der mangler fortsat yderligere 
fremskridt. Som en del af den nye Pagt for Migration og Asyl opfordrede Kommissionen EU-
landene til at udvide deres genbosættelsesprogrammer til at øge fokuset på den humanitære 
indsats for menneske med behov for beskyttelse.

Se den nuværende status for EU’s genbosættelsesramme.
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Infografik

At holde øje: Opgradering af Eurodac-databasen
Når nogen ansøger om asyl, uanset hvorhenne i EU, bliver deres fingeraftryk overført til 
EURODAC's centrale database.

I maj 2016 foreslog EU-Kommissionen at ekstra data som navn, nationalitet, fødselssted, 
rejsedokumentsinformation og billeder af ansigtet skulle inkluderes for at understøtte den 
praktiske implementering af den reformerede Dublinforordning.

En øgning af mængden af information i systemet vil gøre det lettere for 
immigrationsmyndighederne at identificere en ulovlig migrant eller asylansøger uden at skulle 
mede om denne information fra et andet medlemsland, som det i øjeblikket er tilfældet. 
Derudover foreslog Kommissionen i september 2020 at forbedre Eurodac-databasen med fokus 
på individuelle ansøgere for at forebygge uautoriserede bevægelser mellem medlemslandene, 
gøre genbosættelsen lettere og sikre bedre overvågning af hjemsendte. 

Se den nuværende status for ændringerne til Eurodac. 

At sikre en større ensartethed
En større konvergens i asylsystemet er nøglen til en større deling af ansvaret. Det vil hjælpe til 
med at aflaste lande, der tilbyder bedre forhold og hjælpe med at forebygge ”asyl-shopping”. 
Europa-Parlamentet arbejder på nogle lovforslag, der skal bringe større ensartethed.
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Grundlag for at give asyl
I juni 2017 vedtog Parlamentets LIBE-udvalg regler for kvalificering og anerkendelse af 
personer, der har behov for beskyttelse. Formålet er, at reglerne skal gør det klarere, hvornår 
der skal gives asyl og sikre, at asylansøgerne får samme behandling, uanset i hvilket 
medlemsland de indgiver deres anmodning. Mens Parlamentet og Rådet indgik en midlertidig 
aftale i juni 2018, skal aftalen formelt stadig godkendes i Rådet.

Modtagelsesforhold
Ændringerne til modtagelsesforholdsdirektivet forsøger at sikre, at asylansøgerne får gavn af 
harmoniserede, materielle modtagelsesstandarder (bolig, adgang til arbejdsmarkedet osv.). I 
juni 2018 nåede Parlamentet og Rådet frem til en delvis, midlertidig aftale om at opdatere 
lovgivningen. Med denne aftale får asylansøgere lov til at arbejde seks måneder efter, at de har 
bedt om asyl i stedet for efter ni måneder. De vil også få adgang til sprogkurser fra dag et. Som 
med kvalificationslovgivningen, skal der gives endeligt grønt lys fra Rådet.

Medlemmerne har også bakket op om forslag til at styrke det nuværende Europæiske 
Asylstøttekontor (EASO), der skal blive til EU's Agentur for Asyl. Agenturet skal gøre Det 
Fælles Europæiske Asylsystem funktionsdygtigt og hjælpe til med at sikre, at der er 
overnestemmelse mellem asylevalueringsprocessen i EU. Lær mere om Parlamentets forslag 
og synspunkter.

EU's agentur for asyl
Den 11. november 2021 stemte Parlamentet og for at transformere det nuværende Europæiske 
Asylstøttekontor (EASO) til EU's Agentur for Asyl. Det ændrede agentur vil gøre asylprocessen i 
EU-landene mere ensartet og hurtigere. Dets 500 eksperter vil give bedre støtte til de nationale 
asylsystemer, der står over for en stor mængde sager, der skal gøre EU's 
migrationshåndteringssystem mere effektivt og bæredygtigt. Derudover vil det nye agentur få 
ansvaret for at overvåge om grundlæggende rettigheder respekteres angående international 
beskyttelse og ved modtagerforholdene i medlemslandene.

EU-midler til asyl
I en betænkning vedtaget i juli 2021 godkendte Parlamentet budgettet for den nye Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfond (AMIF) for 2021-2027, der vil stige til €9,88 mia. Den nye fond 
skal bidrage til at styrke den fælles asylpolitik, udvikle lovlige veje til migration, støtte 
integrationen af borgere fra tredje lande og bidrage til at bekæmpe uregelmæssig migration. 
Midlerne skal også få medlemslandene til at dele ansvaret for at modtage flygtninge og 
asylansøgere på en retfærdig måde.

Medlemmerne bakkede også op om at skabe en ny Integreret Grænsehåndteringsfond (IBMF) 
og blev enige om at øremærke €6,24 mia. til den. IBMF skal hjælpe med at forbedre 
medlemslandenes grænsehåndteringskapaciteter, mens man sikrer, at grundlæggende 
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rettigheder respekteres. Det vil også bridrage til en fælles, harmoniseret visapolitik og 
introducere beskyttelsestiltag for sårbare personer, der ankommer til Europa særligt uledsagede 
børn.

Denne artikel blev sidst opdateret i april 2023.

 
Læs mere om migration:

Hjemsendelse af migranter: Fakta og tal over EU's politik (infografik)• 
Integration af flygtninge i Europa• 
EU’s grænsekontrol og håndtering af migration• 
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