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”Våra gemensamma europeiska värden och vårt historiska ansvar är utgångspunkten när
jag tänker på framtiden för EU:s migrationspolitik. Baserat på mina egna erfarenheter
är jag övertygad om att EU måste agera mer solidariskt inför framtiden. Det handlar
om framtiden för en välmående kontinent som alltid kommer att vara öppen för
dem som behöver en tillflyktsort, men som också tar itu med migrationsutmaningen
tillsammans och inte lämnar vissa att klara sig på egen hand.”
Jean-Claude Juncker, 1 maj 2014

EU-kommissionen föreslår att EU:s asylbyrå får ytterligare operationell förstärkning i form av personal, utrustning och ekonomiska
medel så att den kan ge stöd till medlemsländerna genom hela asylförfarandet. Då kan asylansökningarna hanteras snabbare och
eftersläpningar undvikas, vilket förebygger sekundära förflyttningar. Byrån kommer att kunna ge snabb och komplett service till
medlemsländerna, exempelvis kan de hjälpa till genom hela den administrativa delen av förfarandet, var och när det behövs extra
hjälp. Det gäller särskilt vid s.k. hotspots och kontrollerade centrum. Den förstärkta asylbyrån ska samarbeta med och komplettera
den europeiska gräns- och kustbevakningen så att de nu tillsammans kan sätta in stödgrupper för migrationshantering när som
helst och erbjuda integrerat stöd i fråga om gränser, asyl och återvändande, allt efter behov.

Ökat stöd till medlemsländerna
Byråns personal kommer att finnas till hands om medlemsländerna ber om det, eller på eget initiativ i överenskommelse med landet
i fråga. De kan ge operativt och tekniskt bistånd genom hela asylförfarandet och genom förfarandet enligt Dublinförordningen. Det
är medlemsländerna som fattar alla slutliga beslut.

Bland byråns uppgifter kommer att ingå:
Identifiera och registrera
asylsökande

Hjälpa till med att genomföra
intervjuer gällande formkrav
och sakförhållanden

Förbereda administrativa
beslut rörande ansökningar
om internationellt skydd
åt de ansvariga nationella
myndigheterna

Ge logistiskt och andra
former av stöd till oberoende
överklagandeinstanser

Erbjuda tolk- och
översättningstjänster

Sätta in asylstödsgrupper

Dublinförfarandet: Hjälpa till att fastställa vilket medlemsland som ansvarar för att granska en viss asylansökan
och andra liknande förfaranden. Hjälpa till med att utföra eller samordna tilldelning eller överföring av asylsökanden
inom EU.

Stödgrupper för migrationshantering
Stödgrupperna för migrationshantering består av experter inom alla områden som rör migration. Där ingår asylexperter och juridiska
experter från EU:s asylbyrå, operativ personal från den europeiska gräns- och kustbevakningens fasta styrka och experter från
Europol och andra EU-byråer. Stödgrupperna kan sättas in för att bistå medlemsländer som ber om hjälp med samtliga stödaktiviteter.

Medlemsländerna

Europeiska kommissionen

●● begär stöd från stödgrupperna för
migrationshantering

●● samordnar behovsbedömning och
insatser på fältet

INSATSER AV STÖDGRUPPER FÖR MIGRATIONSHANTERING
Består av experter från

›
›

Europeiska unionens asylbyrå
Europeiska gräns- och
kustbevakningen

›
›

Europol
andra berörda EU-byråer

Medlemsländerna
●● får integrerat stöd i fråga om gränser, asyl och
återvändande.

Mer ekonomiskt stöd
Utöver kommissionens ursprungliga förslag där EU:s asylbyrå tilldelades en budget på 364 miljoner euro fram till 2020, föreslås
nu ytterligare 55 miljoner euro per år mellan 2019 och 2027. För nästa budgetperiod (2021–2027) har kommissionen föreslagit
en budget på 1,25 miljarder till byrån.
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