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ASYL- OG MIGRATIONSOMRÅDET 

Ulovlig indvandring og styrket Schengen-samarbejde 

Ny handleplan for bekæmpelse af ulovlig indvandring i EU 

Vedtaget på rådsmødet den 26.-27. april 2012. Den omfattende handleplan, som er 

udarbejdet af formandskabet, fastsætter de strategiske indsatsområder i forhold til 

bekæmpelsen af ulovlig indvandring. Planen indeholder ca. 80 konkrete tiltag. 

Handleplanen udgør en klar oprustning i forebyggelse af og kampen mod ulovlig 

indvandring og vil løbende skulle opdateres med eventuelle nye tiltag, så indsatsen hele 

tiden tilpasses udviklingen på området. 

 

Styrket samarbejde med Tyrkiet om bekæmpelse af ulovlig indvandring 

Vedtaget på rådsmødet (almindelige anliggender) den 21. juni 2012. Det danske 

formandskab har opnået tilslutning fra de øvrige EU-medlemslande til at indgå i tættere 

samarbejde med Tyrkiet om bl.a. grænsekontrol, tilbagetagelse af personer med ulovligt 

ophold og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. Formålet er at skabe 

bedre grænsekontrol ved den græsk/tyrkiske grænse, at sikre en mere effektiv 

udsendelse af personer uden lovligt ophold, at øge Tyrkiets tilpasning til EU’s regler om 

f.eks. flygtningebeskyttelse og visumpolitik samt at sætte ind over for bl.a. menneske- 

og narkosmugling. Der er den 21. juni 2012 opnået enighed med Tyrkiet om indholdet 

af en aftale om tilbagetagelse af personer uden lovligt ophold. 
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Bedre politisk styring af Schengen-samarbejdet 

Vedtaget på rådsmødet den 8. marts 2012. Det er under dansk formandskab besluttet at 

forbedre Schengen-landenes politiske styring af samarbejdet, så det sikres, at vi både på 

det politiske og det operationelle niveau hele tiden følger Schengen-samarbejdet tæt og 

hurtigt kan få løst de udfordringer, som måtte opstå. 

 

Sikring af Schengen-samarbejdet i ekstraordinære situationer 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Der er under dansk formandskab 

opnået enighed i Rådet om at indføre en ny mekanisme, som gør det muligt at reagere 

på ekstraordinære situationer, hvor Schengen-samarbejdet er truet. Mekanismen skal 

støtte medlemsstater, der er udsat for et stort pres ved de ydre grænser. Som en sidste 

udvej vil der være mulighed for en ekstraordinær genindførelse af grænsekontrollen ved 

de indre grænser. 

 

Mere grundige evalueringer af EU-landenes overholdelse af Schengen-reglerne 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det er under dansk formandskab 

besluttet gennem et nyt evalueringssystem at styrke kontrollen med Schengen-landenes 

overholdelse af Schengen-reglerne, så der ikke opstår svage led i forhold til 

grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indvandring. Det nye evalueringssystem 

skal bl.a. sikre beskyttelsen af de ydre Schengen-grænser og den frie bevægelighed over 

de indre grænser.  

 

Ændrede visumregler 

Enighed i Rådet den 4. april 2012. Der er under dansk formandskab opnået enighed i 

Rådet om at udbygge den eksisterende gensidighedsmekanisme i visumforordningen. 

Mekanismen skal sikre bedre opfølgning i tilfælde, hvor et tredjeland, hvis statsborgere 

kan rejse ind i Schengen-området uden visum, indfører visumpligt over for ét eller flere 

EU-medlemslande. Der er også enighed om indførelse af en ny suspensionsmekanisme, 

så visumfriheden midlertidigt kan suspenderes i særligt alvorlige situationer, hvor 

visumfrihed misbruges f.eks. gennem øget ulovlig indvandring eller et pludseligt 

stigende antal asylansøgere uden reelt asylmotiv i et eller flere medlemsstater.    

 

Regler for grænsekontrol tilpasset EU-landenes praktiske erfaringer 

Forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet afsluttet den 4. juni 2012. Der 

er under dansk formandskab opnået enighed i Rådet, og siden er forhandlingerne med 

Europa-Parlamentet afsluttet om en række tekniske ændringer af Schengen-

grænsekodeksen. De nye regler skal bl.a. styrke uddannelsen af grænsevagter i forhold 

til uledsagede mindreårige og ofre for menneskehandel.  
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De nye regler vil bl.a. også give mulighed for at mere fleksible regler for grænsekontrol, 

når det gælder redningstjenesters, politiets og brandvæsenets ind- og udrejse i 

nødstilfælde.  

 

Asylsamarbejde 

Reel og praktisk solidaritet med medlemsstater under særligt asylpres 

Vedtaget på rådsmødet den 8. marts 2012. Det danske formandskab har fået vedtaget en 

ny fælles tilgang til solidaritet på asyl- og migrationsområdet. Der er tale om en form 

for værktøjskasse, der sikrer konkret handling for at hjælpe medlemsstater, som er udsat 

for et særligt pres fra asylansøgere og ulovlig indvandring. Værktøjskassen skal bl.a. 

understøtte den kommende varslings- og beredskabsmekanisme i Dublin II-

forordningen, som skal styrke overvågningen af migrationsstrømme og sikre hjælp på 

stedet, hvis der opstår en akut situation. 

 

Et mere effektivt asylsystem 

Enighed i Rådet den 4. april 2012. Det er lykkedes det danske formandskab at opnå 

enighed i Rådet om alle væsentlige elementer i ændringsforslaget til den såkaldte 

Dublin II-forordning, som har været under forhandling siden 2008. Dublin-reglerne 

bestemmer bl.a., hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af 

asylansøgninger indgivet af tredjelandsstatsborgere. Det er lykkedes for formandskabet 

at opnå enighed om en varslings- og beredskabsmekanisme, som skal sikre solidaritet 

med medlemslande, som udsættes fra særligt pres fra asylansøgere og ulovlige 

indvandrere, og forebygge, at suspension af Dublin-reglerne bliver relevant. 

 

Bedre forhold for asylansøgere 

Enighed i Rådet den 21. marts 2012. Der er under dansk formandskab opnået enighed i 

Rådet om ændringsforslaget til det såkaldte modtagelsesdirektiv, som fastlægger 

standarder for modtagelsen af asylansøgere i medlemsstaterne. De nye regler skal bl.a. 

forhindre misbrug af de forskellige modtagelsessystemer i medlemsstaterne og skabe 

mere ensartede høje standarder for behandlingen af asylansøgere og tage højde for 

asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet. 

 

Mere retssikkerhed ved behandling af asylansøgninger 

Enighed i Rådet den 30. maj 2012. Det er lykkedes det danske formandskab at opnå 

enighed i Rådet om ændringsforslaget til det såkaldte asylproceduredirektiv, som 

fastlægger standarder for EU-landenes procedurer for tildeling og fratagelse af 

international beskyttelse.  
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Formålet med de nye regler er at sikre effektivitet, retssikkerhed og mere ensartet 

asylsagsbehandling i medlemslandene. Der lægges med forslaget bl.a. op til at fastsætte 

en frist, så der som udgangspunkt skal træffes afgørelse i 1. instans inden for seks 

måneder.  

 

Fælles EU-genbosætningsprogram 2013 

Vedtaget af Europa-Parlamentet den 29. marts 2012. Der er under dansk formandskab 

vedtaget en ændring af den europæiske flygtningefond, som fastsætter kriterierne for 

EU-landenes modtagelse af økonomisk støtte til genbosætning for 2013. 

Medlemslandene kan efter programmet modtage økonomisk støtte, hvis de modtager 

(genbosætter) flygtninge inden for ordningen. Ændringen af flygtningefonden trådte i 

kraft den 30. marts 2012. Formandskabet har med to konferencer om genbosætning 

afholdt i samarbejde med bl.a. FN’s flygtningehøjkommissariat øget 

erfaringsudvekslingen i EU til gavn for nye og kommende genbosætningslande og 

dermed også for kvoteflygtningene.  

 

POLITIMÆSSIGT OG RETLIGT SAMARBEJDE 

Terrorbekæmpelse 

Moderne og effektive efterforskningsredskaber 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 26.-27. april 2012. Det lykkedes det danske 

formandskab at få tilslutning blandt medlemsstaterne til oprettelsen af et nyt europæisk 

samarbejde om udveksling af passageroplysninger (PNR-oplysninger). Med den mere 

strukturerede udveksling af oplysninger kan de nationale retshåndhævende myndigheder 

analysere mere indgående på f.eks. terrormistænktes rejseruter og -mønstre. 

 

Styrket samarbejde mellem EU og USA 

Vedtaget på rådsmødet den 26.-27. april 2012. Samarbejdet mellem EU og USA om 

bekæmpelse af terrorisme og anden alvorlig kriminalitet er under dansk formandskab 

blevet styrket med indgåelse af en ny aftale om udveksling af passageroplysninger 

(PNR-oplysninger) med USA. Aftalen skaber et nyt og forbedret retsgrundlag for 

europæiske flyselskabers overførelse af passageroplysninger til de amerikanske 

myndigheder, som deler deres analyser med de europæiske retshåndhævende 

myndigheder. Aftalen fastsætter bl.a. regler om databeskyttelse. 

 

Fornyet fokus på forebyggelse af terrorisme og af-radikalisering 

Vedtaget på rådsmødet den 26.-27. april 2012. Det danske formandskab har opnået 

tilslutning i Rådet til en styrket indsats til forebyggelse af terrorisme og til at hjælpe 

radikaliserede personer ud af de ekstremistiske miljøer.  
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Medlemslandenes indsats på området skal styrkes, og der skal bl.a. udvikles særlige 

redskaber med henblik på at indgå i målrettet dialog med personer, der er tilknyttet 

radikale miljøer. 

 

It-kriminalitet 

Ny global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet 

Vedtaget på EU-USA-ministermødet den 21. juni 2012. Det danske formandskab har 

sammen med EU-kommissæren for indre anliggender og den amerikanske 

justitsminister oprettet en ny global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet. 

Den nye alliance skal styrke indsatsen på området og sikre, at der på verdensplan sættes 

hårdere ind mod udbredelsen af børnepornografisk materiale. Den globale alliance vil i 

første omgang være et fælles initiativ mellem EU og USA, men der vil blive arbejdet 

for, at flere lande vælger at indtræde i alliancen.  

 

Nyt europæisk center for bekæmpelse af it-kriminalitet (European Cyber Crime Centre) 

Vedtaget på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har opnået 

tilslutning i Rådet til oprettelsen af et nyt europæisk center for bekæmpelse af it-

kriminalitet (European Cyber Crime Centre). Det nye center, der oprettes under 

Europol, bliver et knudepunkt for den samlede indsats mod it-kriminalitet i hele EU. 

Centeret vil fokusere på tre kriminalitetstyper: 1) organiseret it-kriminalitet, 2) it-

kriminalitet, der forårsager alvorlige skader for de involverede ofre som f.eks. seksuel 

udnyttelse af børn på internettet, og 3) it-kriminalitet, der påvirker infrastruktur og 

informationssystemer i EU. 

 

Nyt direktiv om angreb på informationssystemer 

Forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet afsluttet den 4. juni 2012. Det 

danske formandskab har afsluttet forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet 

om et direktivforslag om angreb på informationssystemer. Med forslaget vil EU-

landenes straffelovgivning på området blive langt mere ensartet, så de it-kriminelle ikke 

kan spekulere i, hvor det bedst kan betale sig at begå deres kriminalitet. Forslaget vil 

samtidig forbedre samarbejdet mellem de nationale politi- og anklagemyndigheder. 

 

Kriminalitetsbekæmpelse 

Retningslinjer for ny EU-narkotikastrategi 

Vedtaget på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har fået tilslutning 

fra de øvrige medlemslande til retningslinjer for fastlæggelsen af EU’s fremtidige 

narkotikapolitik. Formandskabet har bl.a. lagt op til styrke de retshåndhævende 

myndigheders muligheder for at reagere hurtigt og effektivt på fremkomsten af nye 

sundhedsskadelige euforiserende stoffer.  
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Der vil samtidig i fremtiden blive sat større fokus på blandingsmisbrug og på kvaliteten 

i behandlingen af stofmisbrugere i EU-landene. Formandskabet har endelig sikret, at der 

sættes større fokus på narkotikakriminalitet, der begås som led i organiserede kriminelle 

gruppers aktiviteter, og på brug af internettet som led i handlen med ulovlige stoffer.  

 

Styrket indsats mod omrejsende kriminelle grupper 

Vedtaget på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har sikret en 

styrket indsats mod omrejsende kriminelle grupper. En effektiv efterforskning af 

gruppernes kriminalitet kræver bl.a., at politiet hurtigt kan indhente oplysninger fra 

andre EU-lande, der kan have betydning for den konkrete efterforskning. 

Formandskabet har derfor fået tilslutning til at styrke Europols rolle i den fælles indsats 

mod omrejsende kriminelle grupper, så vi får endnu mere viden om de omrejsende 

gruppers sammensætning, rejseruter og organisering. 

 

Skærpet indsats mod insiderhandel og kursmanipulation 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 26.-27. april 2012. Det danske formandskab har 

opnået enighed i Rådet om dele af et direktiv om insiderhandel og kursmanipulation. De 

europæiske justitsministre har således tilsluttet sig en mere ensartet og konsekvent 

bekæmpelse af insiderhandel og kursmanipulation i hele EU. Der er bl.a. enighed om at 

indføre effektive straffe, der skal have en afskrækkende virkning, og om at selskaber i 

videre omfang end i dag skal kunne straffes, når de er ansvarlige for insiderhandel og 

kursmanipulation.  

 

Europæisk vækst – lettelse af borgeres og virksomheders forhold 

Nye forenklede arveregler (arveretsforordningen) 

Vedtaget på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det lykkedes det danske formandskab at få 

vedtaget en ny europæisk arveretsforordning. Der er hvert år omkring 450.000 

grænseoverskridende arvesager i EU, og den nye forordning vil medføre en betydelig 

forenkling af behandlingen af disse sager. Med forordningen vil en arvesag skulle 

behandles af én myndighed efter ét lands lovgivning. Samtidig indføres et europæisk 

arvebevis, som vil gøre det nemmere for bl.a. arvinger at dokumentere deres rettigheder 

i andre EU-lande, f.eks. i en medlemsstat hvor dele af arvegodset befinder sig.  

 

Nye forenklede regler på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen) 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har afsluttet 

forhandlingerne i Rådet om revisionen af den såkaldte Bruxelles I-forordning. Den nye 

forordning skal tage hånd om de problemer og hindringer, som europæiske borgere og 

virksomheder støder på, når de f.eks. handler i andre EU-lande.  
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Bruxelles I-forordningen sikrer bl.a. entydige regler om, hvilket lands domstole man 

skal gå til, hvis man eksempelvis er blevet snydt, ligesom forordningen sikrer, at en 

dom afsagt i én medlemsstat hurtigt og effektivt kan håndhæves i en anden medlemsstat. 

De nye regler styrker samtidig en række såkaldt ”svage aftaleparters” (f.eks. forbrugere) 

adgang til deres nationale domstole.  

 

Beskyttelse af ofre og sikring af EU-borgernes grundlæggende rettigheder 

Nyt europæisk værn til beskyttelse af ofre 

Enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet den 13. juni 2012. Det lykkedes det 

danske formandskab at opnå enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet om et 

direktivforslag om minimumsstandarder for beskyttelsen og behandlingen af ofre for 

kriminalitet i straffesager. Med forslaget indføres en række grundlæggende forpligtelser 

for medlemsstaterne vedrørende bl.a. ofres ret til information, rådgivning, tolkebistand 

og oversættelse, ofres deltagelse i straffesager og klageadgang samt regler vedrørende 

beskyttelse af ofre, herunder beskyttelse af ofre med særlige behov.   

 

Sikring af grundlæggende retsgarantier i hele Europa (retten til advokatbistand) 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har opnået 

enighed mellem medlemslandene om et direktivforslag om retten til adgang til 

advokatbistand i straffesager og ret til at kontakte f.eks. en pårørende ved anholdelse. 

Formålet med forslaget er at fastsætte fælles minimumsstandarder i hele EU for 

borgernes rettigheder i straffesager, så alle sikres en retfærdig rettergang. Direktivet vil 

f.eks. betyde, at alle personer inden for EU skal have adgang til advokatbistand fra det 

tidspunkt, hvor den pågældende bliver gjort opmærksom på, at vedkommende er 

mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse. Direktivet vil samtidig sikre 

mistænkte personer ret til ved anholdelse at få underrettet en tredjemand, f.eks. et 

familiemedlem eller hjemlandets ambassade. 

 

Ny flerårig ramme for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har opnået 

enighed i Rådet om en ny flerårig ramme for EU’s Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder, så agenturet kan fortsætte sit arbejde i perioden 2013-2017.   

 

Forenklede finansieringsprogrammer på justitsområdet (MFF) 

Enighed i Rådet på rådsmødet den 7.-8. juni 2012. Det danske formandskab har opnået 

enighed i Rådet om dele af to nye finansieringsprogrammer på justitsområdet for 

perioden 2014-2020. Det ene program omhandler retlige anliggender, mens det andet 

vedrører rettigheder, lighed og borgerskab.  
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Begge programmer indebærer en væsentlig forenkling i forhold til de eksisterende 

finansieringsprogrammer, og det vil derfor blive lettere for europæiske borgere, 

organisationer og virksomheder at få adgang til midlerne. 

 


