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Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor
(RIF) den 22 september 2015

INRIKES FRÅGOR
1. Godkännande av den preliminära dagordningen
Se bifogad preliminär dagordning.

Lagstiftningsöverläggningar
2. Godkännande av A-punktslistan
Det har ännu inte presenterats någon A-punktslista.
3. Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder
på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland
och Ungern (*)

Avsikten med behandlingen i rådet
Antagande av rådsbeslut om fastställande av provisoriska åtgärder på
området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland, Ungern.
Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för
behandlingen i rådet.
Tidigare dokument: COM(2015) 451
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Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: slutsatser om tillfällig
omfördelning har behandlats den 2015-09-11 och 2015-09-14
Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till
riksdagsutskott: Bakgrund
Det extrainsatta RIF-rådet den 22 september är en uppföljning av mötet
den 14 september eftersom enighet inte kunde nås kring kommissionens
förslag om att omfördela 120 000 personer i behov av skydd från Italien,
Grekland och Ungern.
Ungern har meddelat att man inte vill bli föremål för omfördelning. En
av de utestående frågorna är därför vad som ska ske med de 54 000
platserna som var avsedda för Ungern (nu s.k. ”reserven”). En annan
utestående fråga är möjligheten för en medlemsstat att undgå att ta emot
personer i behov av skydd. Förhandling kring dessa frågor pågår.
För Sveriges del innebär förslaget följande: 567 från Italien, 1830 från
Grekland och 1961 från "reserven".
Svensk ståndpunkt
Den övergripande svenska prioriteringen är att ett beslut om en
tvingande tillfällig omfördelningsmekanism, som omfattar 120 000
personer med behov av skydd, ska fattas och att så många länder som
möjligt är med och tar emot.
Regeringen kan godta att de 54 000 platser som var avsedda för Ungern
läggs i en reserv.
Regeringen anser att det är viktigt att alla medlemsstater deltar.
Regeringen anser att möjligheten att avstå från att ta emot personer i
behov av skydd bör begränsas så långt det är möjligt.
4. Uppföljning av rådets möte den 14 september 2015
Avsikten med behandlingen i rådet
Information från ordförandeskapet och kommissionen
Bakgrund
Ordförandeskapet har ännu inte meddelat något om
dagordningspunktens innehåll.
Svensk ståndpunkt
Informationspunkt. Medlemsstaterna förväntas inte avge någon
ståndpunkt.
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5. Övriga frågor
-

