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Tillägg till kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga 

och inrikes frågor (RIF) den 9–10 juni 2022 

10 juni inrikes frågor 

Asyl och migration: genomgång av framsteg som gjorts inom ramen 

för den första etappen  

 

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport  

Ansvarigt statsråd: Anders Ygeman 

Förslagets innehåll:  Vid rådsmötet förväntas medlemsstaterna ta del av 

lägesrapporten om den stegvisa ansatsen för migrations- och asylpakten 

och ge stöd till den frivilliga solidaritetsdeklarationen som bifogats 

lägesrapporten. 

Deklarationen om solidaritet är en del av den stegvisa ansatsen som det 

franska ordförandeskapet presenterat som ett sätt att bryta låsningarna i 

förhandlingarna om migrations- och asylpakten. Deklarationen är inte 

juridiskt bindande och presenteras som en bilaga till den lägesrapport om 

förhandlingarna om pakten som ordförande har presenterat inför RIF-

rådet. Utgångspunkten i solidaritetsdeklarationen är omfördelning av 

personer i behov av internationellt skydd, i första hand personer som 

landsatts efter sjöräddningsinsatser i Medelhavet. Bland dessa ska särskilt 

sårbara personer prioriteras. Medlemsstater kan välja att bidra finansiellt i 

stället för genom omfördelning. På begäran av mottagande medlemsstater 
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ska stöd även kunna ges i form av personal eller materiella tillgångar i 

stället för genom direkta finansiella bidrag. De Medelhavsstater som är 

mest påverkade av landsättningar efter sjöräddsinsatser är de främsta 

mottagarna för de frivilliga solidaritetsåtgärderna. Solidaritetsbidragen ska 

samordnas och övervakas av kommissionen. De anslutande staterna ska 

själva erbjuda omfördelning eller finansiella bidrag. Bidragens omfattning 

ska beräknas på basis av BNP och folkmängd i förhållande till det totala 

antalet deltagande stater. För att garantera förutsebarhet ska dock ett 

totalt antal omfördelningar anges på årsbasis. Ifall en medlemsstat är 

utsatt för ett oproportionerligt tryck på sitt mottagandesystem kan denna 

tillfälligt ompröva sina solidaritetsbidrag. 

Solidaritetsåtgärderna ska genomföras från det att rådet har enats om en 

allmän riktlinje för screening- och Eurodac-förordningarna. Åtgärderna 

ska gälla i ett år med möjlighet till förlängning. En preliminär utvärdering 

ska göras sex månader efter att solidaritetsåtgärderna börjat genomföras. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kan stödja innehållet i 

deklarationen förutsatt att den accepteras av en betydande del av 

medlemsstatskretsen. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen:  Information till 

socialförsäkringsutskottet den 1 oktober 2020 samt överläggning med 

socialförsäkringsutskottet den 5 november 2020 och den 8 december 

2020. Information till socialförsäkringsutskottet den 4 mars 2021, den 3 

juni 2021, den 28 september 2021, den 15 februari 2022 och den 31 maj 

2022. Samråd med EU-nämnden den 2 oktober 2020, den 6 november 

2020 och den 11 december 2020 samt den 5 mars 2021, den 4 juni 2021, 

den 30 september 2021, den 25 februari 2022 samt den 3 juni 2022. 

Fortsatt behandling av ärendet:  

Faktapromemoria: Faktapromemoria 2020/21:FPM19 och 

2020/21:FPM20 

 

 


