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Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Godkännande.
Se bifogad preliminär dagordning.

2. A-punkter

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Det är inte aktuellt med
godkännande av A-punkter vid detta ministermöte.

3. Externa dimensionen av EU:s migrationspolicy inom den nya
migrations- och asylpakten
a) Ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med viktiga tredjeländer –
migration som en kärnfråga i bilaterala relationer
b) Förbättrad samordning och samarbete mellan EU-aktörer för att
bäst uppnå vårt migrationsmål

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussion.

Ansvarigt statsråd: Sr Morgan Johansson och Sr Ann Linde
Förslagets innehåll:
Den 23 september 2020 presenterade kommissionen ett meddelande om en
ny pakt för migration och asyl som syftar till en heltäckande ansats på
områdena migration, asyl, integration, gränsförvaltning och samarbete med
tredje land. I pakten presenteras förslag till åtgärder på dessa områden och
ett antal nya eller reviderade lagförslag.
Beträffande samarbetet i den externa dimensionen, framhåller kommissionen
betydelsen av samarbete med tredjeland för effektiviteten i EU:s interna
migrations- och asylpolitik. Migrationsfrågan beskrivs som central för EU:s
övergripande relationer med ursprungs- och transitländer och föreslås
inkluderas på ett mer systematiskt sätt i de bredare relationerna med
partnerskapsländer. Samarbete med tredjeland ska bygga på ömsesidigt
gynnande partnerskap som är heltäckande, balanserade och skräddarsydda.
Partnerländers kapacitet att hantera migration ska stärkas och stödet till
flyktingar, värdländer och till bemötande av grundorsaker till irreguljär
migration och tvångsfördrivning ska utökas.
Fungerande system för rörlighet mellan länder och kontinenter är centrala
delar av EU:s relationer med omvärlden. Migration kan bidra till att fördjupa
politiska band och ekonomisk utveckling och är en viktig del i exempelvis
det gemensamma meddelandet om en övergripande strategi för Afrika.
Vidare har migrations- och flyktingströmmar kopplingar till en mängd frågor
på den utrikespolitiska dagordningen, bl.a. miljö- och klimatfrågor, fred och
säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och internationell brottslighet.
På återvändandeområdet framhåller kommissionen behovet av ett effektivt
gemensamt EU-system som bland annat bygger på att förslaget till reviderat
återvändandedirektiv från 2018 antas så snart som möjligt och att Frontex
nyligen utvidgade mandat när det gäller återvändande genomförs fullt ut.
Kommissionen redogör även för möjligheten i viseringskodexen att använda
åtgärder på viseringsområdet för att stärka återtagandesamarbetet med
tredjeländer. Frågorna på återvändandeområdet redovisas även i ett separat
meddelande som kommissionen presenterade den 10 februari 2021.
Migrations- och asylpakten diskuterades vid RIF-rådets möten under hösten
2020. Parallellt med de politiska diskussionerna hölls förhandlingar på
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teknisk nivå. Vid rådsmötet för inrikesfrågor den 14 december 2020
konstaterade det dåvarande tyska ordförandeskapet i sin framstegsrapport att
man inte hade lyckats uppnå någon övergripande politisk samsyn kring
nyckelfrågorna om ansvarsfördelning och solidaritet. Däremot kunde man
konstatera att det rådde relativt stor samstämmighet i frågor som rör den
externa dimensionen, vikten av effektivt återvändande och stärkt
gränskontroll.
På rådsarbetsgruppsnivå har det portugisiska ordförandeskapet hittills främst
varit fokuserat på tekniska diskussioner om solidaritetsåtgärder samt paktens
förslag om stärkta partnerskap med utvalda tredjeländer.
På rådsmötet den 15 mars ska en diskussion äga rum om de externa
aspekterna av EU:s migrationspolitik under Migrations – och asylpakten.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen välkomnar kommissionens förslag till en migrations- och
asylpakt. Det är positivt att pakten har en heltäckande ansats som inkluderar
alla aspekter av migration, asyl, integration, gränshantering, återvändande,
lagliga vägar och samarbete med tredjeland, samt betonar att asylsystemet
ska bygga på ansvarstagande och solidaritet mellan medlemsstaterna.
Asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och
medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Medlemsstaterna måste
också fullt ut tillämpa det gemensamma regelverket.
En väl fungerande ordning för migrationspolitiken inom EU är beroende av
ett stärkt samarbete med strategiskt utvalda partnerländer. Regeringen
välkomnar ett fördjupat och ömsesidigt gynnande samarbete med
prioriterade tredjeländer för att motverka grundorsaker till irreguljär
migration och tvångsfördrivning och för att stärka ursprungs- och
transitländers egen kapacitet att hantera alla aspekter av migration.
Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt och gemensamt EUsystem för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för
återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt
migrationssystem. Regeringen stödjer tillämpningen av viseringskodexen och
det är viktigt att åtgärder för att åstadkomma ett effektivare återvändande
vidtas skyndsamt.
3 (5)

Det är angeläget att EU samtidigt upprätthåller sitt globala engagemang för
att tillhandahålla livräddande stöd till miljontals flyktingar och fördrivna
personer.
Regeringen välkomnar ansatsen att utöka antalet vidarebosättningsplatser i
EU. Vidarebosättning är ett viktigt sätt att visa solidaritet och en säker och
laglig väg in i EU för personer i behov av internationellt skydd. Regeringen
ser även positivt på kommissionens rekommendation för att främja andra
lagliga vägar.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Information till socialförsäkringsutskottet den 1 oktober 2020 samt
överläggning med utskottet den 5 november och den 8 december 2020.
Samråd med EU-nämnden den 2 oktober 2020, den 6 november 2020 och
den 11 december 2020. Kommissionens separata meddelande om
återvändande behandlades vid överläggning i utskottet den 4 mars 2021 och i
samråd med EU-nämnden den 5 mars 2021.
Fortsatt behandling av ärendet:
Förhandlingar och diskussioner om förslagen i migrations- och asylpakten
fortlöper i rådsstrukturen.
Faktapromemoria: Fakta-PM 2020/21:FPM19

4. Övriga frågor - Förstärkt samarbete mellan EU och Nordafrika inom
rättsliga och inrikes frågor

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Presentation.
Ansvarigt statsråd: Sr Morgan Johansson
Förslagets innehåll:
Det portugisiska ordförandeskapet vill på området för rättsliga och inrikes
frågor inleda en ny dialog mellan EU och Nordafrika, primärt länderna i
södra Medelhavet.
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Förslag till svensk ståndpunkt:

-

Datum för tidigare behandling i riksdagen: socialförsäkringsutskottet den 4
mars 2021 och EU-nämnden den 5 mars 2021
Fortsatt behandling av ärendet: -
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