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Innledning 

Som i 2011 har Schengen-samarbeidet og migrasjon vært de dominerende politiske temaene på EUs 

innenriksområde første halvår 2012. I løpet av våren kom Schengen-landene fram til enighet i flere 

viktige lovsaker, noe som betød en konsolidering Schengen-landene imellom. Men dette førte samtidig 

til sterk kritikk fra Europaparlamentet og, i mindre grad, fra Kommisjonen. De andre institusjonene 

mente at Rådet her hadde valgt bort «europeiske løsninger på europeiske utfordringer». Ved å holde 

fast ved nasjonal kontroll på sentrale områder mente parlamentarikerne at Rådet la veien åpen for land 

som ønsket å begrense reisefriheten i Schengen-området. Kommisjonen var ikke like krass i sine 

uttalelser, men mente at Justis- og innenriksrådet ikke hadde fulgt opp konklusjonene fra Det 

europeiske råd i juni 2011 om å finne europeiske løsninger på utfordringene i Schengen-samarbeidet.  

 

Det var likevel saken om ny evalueringsmekanisme for Schengen-samarbeidet som skapte mest 

konflikt.  På rådsmøtet 7. juni 2012 ble det oppnådd enighet om dette (se mer om forslaget under). 

Avgjørelsen i Rådet om å endre hjemmelsgrunnlaget fra TFEU art 77 til art 70 ble som forventet møtt 

av massiv motstand av Europaparlamentet, da dette innebærer at de ikke lenger er medlovgiver (co-

decision) i denne saken. Saken ble heftig diskutert i Parlamentet i plenum 13. juni og den danske 

justisminister Bødskov fikk massiv kritikk. Selv om presisjonen og treffsikkerheten i de ulike 

innleggene i.f.t. sakens kjerne ikke var som på et landsskytterstevne, var debatten likevel 

bemerkelsesverdig opphetet og sjelden har man opplevd en slik ensrettet og voldsom kritikk mot et 

sittende formannskap (kritikken ble senere nyansert og rettet mot Rådet/medlemsstatene og ikke 

ensidig mot det danske formannskapet). Det ble raskt klart at Parlamentet ville komme med en 

motreaksjon. Dagen etter (14. juni) hadde gruppelederne et møte om hvordan man skulle respondere 

på Rådets avgjørelse. Rett etter kl 1200 annonserte President Schultz at det var flertall for å suspendere 

samarbeidet med JI-rådet i en rekke saker inntil man har funnet en løsning/tilnærming på Schengen-

evalueringsmekanismen og hvor Europaparlamentet er involvert i alle videre prosesser. Samtidig ble 

det annonsert at Coelho’s rapport vedrørende evalueringsmekanismen og Webers rapport vedrørende 

endringene i grenseforordningen om adgangen til å midlertidig gjeninnføre grensekontroll ble tatt av 

dagsordenen og votering for plenumssesjonen i juli. I tillegg til de to nevnte sakene suspenderte 

Parlamentet samarbeidet med Rådet i følgende JI-saker:  

• Grenseforordningen (tekniske endringer) 

• Et europeisk PNR (Passenger Name Record)-system (EPNR) 

• Budsjettet for den del som angår indre sikkerhet 

• Attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA 

• European Investigation Order in criminal matters  

 

Det er i skrivende stund uklart hvordan og når det videre samarbeidet kan gjenopptas. Det vil således 

være opp til det kypriotiske formannskapet å finne en løsning på denne betente striden. 

 

På ett punkt fulgte Rådet opp Kommisjonens forslag om å styrke Schengen-samarbeidet; I tråd med 

forslaget holdt Rådet sin første politisk/strategiske Schengen-debatt. Slike skal framover holdes hvert 

halve år på grunnlag av rapporter fra Kommisjonen. Tanken med disse debattene er å ta tidlig tak i 

problemer som måtte oppstå, slik at de ikke får utvikle seg til kriser. Tanken er også at man gjennom 

en åpen diskusjon skal bygge bedre gjensidig tillit landene imellom.  

 

Den første halvårlige Schengen-debatten fant sted i Fellesorganet i tilknytning til Justis- og 

innenriksrådets møte 7. juni. Debatten fokuserte dels på at migrasjonspresset mot Schengen-området 

varer ved. Det var enighet om å hjelpe landene som har ansvaret for de mest utsatte grenseområdene. 
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Videre ble det fokusert på de irregulære migrasjonsstrømmene som finner sted innad i Schengen-

området.  

 

Rådet ønsket en forsterket innsats mot presset mot de ytre grensene og den irregulære migrasjonen, og 

vedtok for dette en handlingsplan. Denne vil bli gjennomgått og revidert hvert halvår i tiden framover. 

 

 

På asylområdet fortsatte arbeidet med sikte på å gjennomføre den andre fasen av det felles europeiske 

asylsystemet innen utløpet av 2012, en frist fastsatt av Det europeiske råd. Under danske formannskap 

har man nådd fram til politisk enighet i Rådet om alle rettsaktene, bortsett fra for endret Eurodac-

forordning som Kommisjonen først la fram i slutten av mai. Utfordringene med å nå fram til enighet 

med Parlamentet skal ikke undervurderes, men framgangene har vært så vidt klare under at mange nå 

tror at det skal lykkes å holde tidsfristen. Ved starten av det kypriotiske formannskapet ble det 

oppnådd enighet med Parlamentet om mottaksdirektivet. Det er også på det nærmeste enighet om 

Dublin-forordningen. Det betyr at det er enighet om fire av de seks rettsaktene som er foreslått på 

asylområdet.  

 

 

1. Schengen-relevante saker 

Schengen-samarbeidet har vært høyt på dagsordenen i første halvår av 2012, og antallet Schengen-

relevante saker behandlet i rådsstrukturen har vært høyt. Det har således vært et aktivt halvår for EU-

delegasjonen på dette området. Under gis en gjennomgang av de viktigste sakene.   

 

1.1. Schengen governance 

Som tidligere rapportert ble Schengen-samarbeidet drøftet i Det europeisk råd (DER) 24. juni 2011. I 

konklusjonene fra møtet ble det påpekt at det er nødvendig å styrke den politiske styringen og 

samarbeidet i Schengen-området ytterligere og at Schengens evalueringssystem skal forbedres og 

utdypes ytterligere for å kunne imøtegå fremtidens utfordringer. Videre fastslo man at det burde 

innføres en mekanisme for å møte ekstraordinære omstendigheter hvor Schengen-samarbeidets 

overordnede funksjon er truet – og hvor man som en siste utvei skal kunne gjeninnføre grensekontroll 

ved de indre grenser i en virkelig kritisk situasjon hvor en medlemsstat ikke lenger er i stand til å 

overholde sine forpliktelser i henhold til Schengen-reglene. Kommisjonen ble bedt om å fremme 

nødvendig forslag innen september 2011. 

 

Som svar på dette fremla Kommisjonen 16. september 2011 en ”pakke” ofte omtalt som ”Schengen 

governance”. For å forklare bakgrunnen for forslagene utga Kommisjonen også en meddelelse 

(http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v8.pdf). Pakken 

inneholdt tre ulike forslag: 

 

1) endringer i grenseforordningen (562/2006) om adgangen til å midlertidig gjeninnføre intern 

grensekontroll,  

2) endringer i det tidligere fremlagte forslaget om rettsakt for gjennomføring av Schengen-

evaluering,  

3) halvårlig politisk debatt på ministernivå om status og utfordringer i Schengen-samarbeidet (første 

debatt ble avholdt under rådsmøtet 7. juni 2012, se oppsummering ovenfor).  

 

1.1.1. Grensekontroll – Forslag til endringer i grenseforordningen (Schengen Border Code)  

I henhold til art 23 flg i dagens grenseforordning kan medlemsstatene gjeninnføre midlertidig 

grensekontroll i opptil 30 dager dersom det foreligger en alvorlig trussel mot den offentlige orden eller 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v8.pdf
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intern sikkerhet. Ved en planlagt gjeninnføring av grensekontroll skal de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen informeres i forkant, og i etterkant ved gjeninnføring av grensekontroll ved uforutsette 

hendelser. Den midlertidige grensekontrollen kan også forlenges etter at de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen har blitt informert.  

 

Det fremlagte forslaget fra Kommisjonen inneholder flere endringsforslag til dagens ordning som 

beskrevet ovenfor. De viktigste endringsforslagene er: 

 

• En generell regel om at Kommisjonen skal fatte beslutning om midlertidig gjeninnføring av 

grensekontroll basert på såkalt komitologiprosedyre, jf art 33a (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF).  

• Ved planlagte/forutsette gjeninnføringer av grensekontroll skal medlemsstaten sende 

forespørsel til Kommisjonen senest seks uker før den planlagte gjeninnføringen (art 24), som 

så avgjør spørsmålet basert på komitologiprosedyre.  

• Ved uforutsette hendelser / hastetilfeller kan medlemsstatene gjeninnføre grensekontroll av 

eget tiltak med en varighet på opptil fem dager (art 25). Dersom trusselen mot den offentlige 

orden eller intern sikkerhet fortsatt vedvarer etter fem dager er det Kommisjonen som fatter 

avgjørelse om forlengelse av grensekontrollen basert på den såkalte hurtigprosedyren i 

bestemmelsene om komitologi.  

• Grensekontroll kan innføres for maksimalt 30 dager. Dersom trusselen fortsatt består, kan den 

forlenges på perioder a 30 dager, men periodene kan samlet ikke overstige 6 måneder (art 23).  

• Det åpnes for adgang til å gjeninnføre grensekontroll når det foreligger en alvorlig trussel mot 

den offentlige orden eller indre sikkerhet ikke bare på nasjonalt nivå, men også på unionsnivå 

(art 23).  

• Før Kommisjonen fatter sin avgjørelse, kan den anmode medlemsstatene og EU-byråer som 

Frontex og Europol om ytterligere informasjon, samt gjennomføre inspeksjoner for om 

nødvendig å verifisere informasjon som er relevant for avgjørelsen om å gjeninnføre 

grensekontroll (art 23a). 

• Før grensekontroll innføres, skal Kommisjonen vurdere om dette utgjør en passende/ 

proporsjonal reaksjon mot den trusselen som foreligger mot den offentlige orden eller indre 

sikkerhet (art 23a). Ved vurderingen skal man blant annet vektlegge de sannsynlige 

virkningene av trusselen som foreligger og om hvorvidt det finnes tekniske/finansielle 

støtteordninger som kan avhjelpe trusselen.  

 

Videre foreslår Kommisjonen i art 26 en nyvinning i tilfeller hvor det gjennom Schengen 

evalueringsmekanismen avdekkes at et medlemsland har vedvarende og alvorlige mangler knyttet til 

kontrollen av sin del av yttergrensen eller returprosedyrer. Dersom de avdekkede manglene utgjør en 

trussel mot den offentlige orden eller intern sikkerhet på unions- eller nasjonalt nivå, kan 

grensekontroll gjeninnføres for en periode på maksimalt seks måneder. Denne perioden kan forlenges 

med ytterligere perioder a maksimalt seks måneder. En slik forlengelse kan bare bli gitt tre ganger. 

Også her er det Kommisjonen som fatter avgjørelsen basert på komitologiprosedyre.  

 

Kommisjonens endringsforslag i Schengen-grensekodeksen finnes her:  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf  

 

For Norges del er det spesielt forslaget om kompetanseoverføring til Kommisjonen gjennom 

komitologi som avgjørelsesprosedyre som har vært spesielt problematisk. I henhold til gjeldende 

regler og prosedyrer for komitologi deltar de assosierte landene som observatører til arbeidet i 

komiteene med tale- og forslagsrett. De assosierte landene har imidlertid ikke stemmerett og skal 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:EN:PDF
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
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trekke seg tilbake når komiteen går til avstemning. Anvendt på Kommisjonens nye forslag innebærer 

dette at Norge ikke får stemmerett i spørsmålet om hvorvidt man skal innføre midlertidig 

grensekontroll; ei heller når det er tale om å gjeninnføre grensekontrollen på våre egne grenser.  

 

Både under det polske og danske formannskapet har forslaget blitt drøftet på justis- og 

innenriksrådsmøter (JI-rådsmøter), COREPER og i rådsarbeidsgruppen Schengen Aquis, samt flere 

justisråds (JHA Counsellors)-møter i mai 2012. De norske synspunktene har blitt fremført en rekke 

ganger, og i tillegg har EU-delegasjonen hatt to møter med europapaparlamentariker Renate Weber 

som er rapportør for saken i Europaparlamentet.  

 

I Rådet har det vært stor motstand blant medlemsstatene mot å overføre kompetansen til å gjeninnføre 

grensekontroll fra medlemslandene til Kommisjonen gjennom komitologi ved alvorlige trusler mot 

offentlig orden eller indre sikkerhet. De fleste medlemsland er av samme oppfatning som Norge om at 

dette er et nasjonalt prerogativ som må fattes av nasjonale myndigheter slik som i dag. Man ønsker 

derfor ikke en endring i forhold til dagens regelverk på dette området. Flere lands parlamenter har 

konkludert med at denne delen av forslaget ikke er i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet.  

 

På JI-rådsmøtet 7. juni ble det oppnådd enighet mellom medlemsstatene om et mandat for 

trilogforhandlingene med Europaparlamentet. Her slås det fast at kompetansen til å gjeninnføre 

midlertidig grensekontroll skal ligge hos medlemsstatene slik som i dag, samtidig som det foreslås en 

styrket konsultasjonsprosedyre i forkant av planlagte gjeninnføringer etter art 23 og ved grensekontroll 

utover 10 dager ved uforutsette hendelser etter art 25.  

 

Også i forhold til den nye mekanismen i art 26, hvor det foreligger vedvarende og alvorlige mangler 

knyttet til kontrollen av yttergrensen og som utgjør en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre 

sikkerhet i hele eller deler av Schengen-området, foreslår Rådet at det er medlemsstatene selv som i 

siste instans fatter avgjørelsen om gjeninnføring av grensekontroll. Imidlertid legges det her opp til en 

annen prosedyre, hvoretter Kommisjonen som en siste utvei kan fremme et forslag til rådsanbefaling 

om at én eller flere medlemsstater bør stenge hele eller deler av sine indre grenser. Rådet vil deretter 

avgjøre hvorvidt man vil anbefale de angjeldende medlemsstater om å gjeninnføre grensekontrollen på 

hele eller deler av sin indre grense. I art 26.4a fastslås det uttrykkelig at art 26 ikke griper inn i 

anvendelsesområdet for art 23 og 25.  

 

Om behandlingen av saken i Europaparlamentet er status at rapporten til rapportør Weber har blitt 

vedtatt i LIBE-komiteen. Rapporten var opprinnelig satt på dagsordenen for plenumsbehandling i juli, 

men var én av sakene hvor videre arbeid ble suspendert grunnet uenigheten mellom Parlamentet og 

Rådet om hjemmelsskifte for Schengen-evalueringsmekanismen, jf. ovenfor. Det er derfor uklart når 

denne blir vedtatt av Parlamentet i plenum og når trilogiforhandlingene med Rådet kan starte.  

 

I den vedtatte rapporten går heller ikke Europaparlamentet inn for Kommisjonens forslag om at 

kompetansen til å beslutte gjeninnføring av grensekontroll skal overføres til Kommisjonen gjennom 

komitologi i de situasjoner som er beskrevet i dagens art 23-25. Imidlertid foreslår de komitologi for 

nyvinningen i art 26, se under. De viktigste forslagene i rapporten kan oppsummeres slik:  

 

• Det fastslås at det er angjeldende medlemsstat som skal fatte beslutningen om gjeninnføring 

av grensekontroll i hht art 23-25.  

 

• Vilkåret i art 23-25 er definert som ”a serious and imminent threat to public policy or internal 

security”.  

 

• Medlemsstaten skal foreta en proporsjonalitets- og effektivitetsvurdering i forkant av 

gjeninnføring (art 23a.) 

 

• Den aktuelle medlemsstat skal ved planlagte gjeninnføringer (art 23) og ved forlengelse utover 

10 dager ved uforutsette hendelser (art 25) gjennomfører en konsultasjonsprosedyre hvor 
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gjeninnføringen diskuteres med Kommisjonen og berørte nabostater, jf art 24. Dette gjøres 

ved at:  

- Den aktuelle medlemsstat notifiserer de andre medlemsstatene og Kommisjonen 

med tilhørende nødvendig informasjon (art 24.1) 

- Kommisjonen utsteder en betraktning som skal inngå i konsultasjonene (art 24.3) 

- Konsultasjoner finner så sted mellom den aktuelle medlemsstat, berørte nabostater 

og COM med det formål å vurdere proporsjonaliteten av gjeninnføring av 

grensekontroll (art 24.4). Kommisjonen og nabostater har imidlertid ingen 

vetorett.  

 

• Tidsperioden for hvor lenge en medlemsstat kan gjeninnføre grensekontrollen ved uforutsette 

hendelser i hht art 25 foreslås satt til 10 dager – deretter kan forlengelse skje etter prosedyrer 

som beskrevet ovenfor.  

• For den nye mekanismen i art 26 foreslår at det er Kommisjonen (altså ikke medlemsstatene) 

som skal fatte avgjørelsen om å midlertidig gjeninnføre grensekontroll gjennom komitologi, 

dog slik at både Europaparlamentet og Rådet minst én måned før komitologiprosessen skal få 

seg forelagt til uttalelse en anbefaling fra Kommisjonen.  

- Vilkårene for å anvende bestemmelsen er at det foreligger ”persistent serious 

deficiencies” relatert til yttergrensekontrollen og som utgjør en trussel mot 

offentlig orden eller indre sikkerhet.  

 

• Kommisjonen skal utferdige retningslinjer for å sikre ensartet implementering av Schengen-

regelverket, herunder indikatorer for å gjøre vurderingen av trusler mot offentlig orden og 

indre sikkerhet lettere (art 23a.2a) 

 

• Kommisjonen skal utarbeide en årlig rapport til Europaparlamentet og Rådet ”on the 

functioning of the area without internal border controls”, som også skal inneholde en liste over 

alle midlertidige gjeninnføringer av grensekontroll inneværende år (art 29.1a) 

 

• Det presiseres at migrasjon per se ikke utgjør en trussel mot offentlig orden eller indre 

sikkerhet (fortalens pkt 5) 

 

Som en del av Parlamentets motreaksjonen mot Rådets avgjørelse vedrørende Schengen-

evalueringsmekanisme (se ovenfor), ble Webers rapport tatt av dagsordenen og votering for 

plenumssesjonen i juli. Det er i skrivende stund uklart hvordan og når det videre samarbeidet i denne 

saken kan gjenopptas, og det vil være opp til det kypriotiske formannskapet å finne en løsning.  

 

1.1.2. Forslag om ny Schengen-evalueringsmekanisme 

I november 2010 fremla Kommisjonen forslag til ny forordning som skal regulere gjennomføringen av 

Schengen-evaluering av Medlemsstatene: http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/malmstrom/archive/20101116_establishment_of_an_evaluation_mechanism_to_verify_applicati

on_of_the_schengen_acquis.pdf.  

 

De viktigste punktene i forslaget kan oppsummeres slik:  

• Forslaget gjelder bare ”second mandate” evalueringer, men man har gitt mulighet for at 

rettsakten også kan få anvendelse på ”first mandate” evalueringer dersom Rådet ønsker det 

(art 20).  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/20101116_establishment_of_an_evaluation_mechanism_to_verify_application_of_the_schengen_acquis.pdf.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/20101116_establishment_of_an_evaluation_mechanism_to_verify_application_of_the_schengen_acquis.pdf.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/20101116_establishment_of_an_evaluation_mechanism_to_verify_application_of_the_schengen_acquis.pdf.
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• Kommisjonen har det overordnede ansvaret, men i samarbeid med medlemsstatene, jf at man i 

art 15 oppretter en såkalt mangement/comitology komite hvor alle landene deltar (også de 

assosierte landene). Man ser for seg at komiteen møtes ca 6 ganger i året og at de avgir 

uttalelse med majoritet. Dersom det er uoverensstemmelse mellom Kommisjonen og komiteen 

oversendes saken til Rådet.   

• Kommisjonen utarbeider flerårig program som skal dekke 5 år (art 5), inneholdende en liste 

over de land som skal evalueres i denne perioden. Tanken er at hver medlemsstat skal 

evalueres hvert 5. år.  

• Kommisjonen utarbeider et årlig program (art 8) som beskriver mer i detalj de planlagte 

evalueringene. Programmet utarbeides delvis basert på risikoanalyser utarbeidet av Frontex i 

henhold til art 6.  

• Det åpnes både for annonserte og uannonserte inspeksjoner (art 10) 

• Medlemsstatene utpeker en liste av eksperter for deltakelse i evalueringene (art 9), mens det er 

Kommisjonen som bestemmer hvem som faktisk skal delta i de ulike evalueringene basert på 

geografisk balanse og kompetanse (art 10).  

• Det åpnes for at observatører fra Frontex, Europol, Eurojust eller andre europeiske enheter kan 

delta i evalueringene (art 10.2).  

• Evalueringene ledes av to ”leading experts” – en fra Kommisjonen og en fra medlemsstatene 

(art 10.6).  

• Det er komiteen beskrevet i art 15 som vedtar ”recommendations”.  

 

 

Saken var oppe til første behandling i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og 

indre anliggender (LIBE-komiteen) 2. mai 2011. Til grunn for behandlingen lå rapporten til rapportør 

Carlos Coelho (EPP) fra Portugal 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/860/860326/860326en.pdf).  

I sin rapport legger Rapportøren spesielt vekt på at den nye evalueringsmekanismen bl.a skal være mer 

transparent, effektiv og rigorøs. Det ønskes også en mekanisme som i større grad åpner for samarbeid 

ved å treffe den rette balansen mellom Kommisjonens og medlemslandenes deltakelse, samt 

involvering av EU-institusjonene i motsetning til en ren mellomstatlig prosess.  

 

Rapportøren er imot en ordning hvor man opererer med to ulike system; en verifikasjonsmekanisme 

for søkerland og en for land som allerede er medlemmer. Etter hans oppfatning vil dette innebære en 

”dobbel standard” som vil være svært streng mot kandidatland og veldig mild mot land som allerede er 

medlem av Schengen. Det gir ikke mening å operere med ulike kriterier og evalueringssystemer for 

kandidatland og medlemmer, og han foreslår derfor i endringsforslag 1 at man opererer med en felles 

evalueringsmekanisme for begge kategorier. Rapportøren ønsker at Frontex i større grad skal 

involveres, at det er behov for et system med oppfølgning av avdekte mangler og eventuelt sanksjoner 

for manglende implementering/forbedring, samt at det fremmes forslag som har til hensikt å sikre 

Storbritannias og Irlands delvise deltakelse slik at de kan evalueres på de områdene som de deltar på; 

politisamarbeid, SIS/SIRENE og databeskyttelse.  

 

Et endret forslag ble fremlagt 16. september 2011, først og fremst for å inkorporere de endringene som 

tilleggsforslagene til grensekodeksen fordrer (se ovenfor). I så henseende er det først og fremst art 14, 

art 15 og fortalens punkt 14 som er av spesiell interesse, dog er det viktig å bemerke at disse 

bestemmelsene av Rådet er foreslått tatt inn i grenseforordningen, jf ovenfor.  

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/860/860326/860326en.pdf


Page 8 of 27 

 

I art 14 foreslår Kommisjonen at dersom Schengen-evalueringen av et medlemsland avdekker 

alvorlige mangler knyttet til kontrollen av yttergrense eller returprosedyrer, kan Kommisjonen be om 

at medlemslandet utfører visse foranstaltninger. Dette kan innebære innsettelse av såkalte European 

Border Guard teams i henhold til Frontex-forordningen, fremleggelse av strategiske risikoanalyser og 

plan for utplassering av teknisk utstyr for godkjennelse av Frontex, eller krav om at visse 

grenseoverganger stenges inntil den avdekkede svakheten er rettet opp.  

 

I art 15 foreslås det at dersom evalueringsrapporten fastslår at det evaluerte medlemslandet alvorlig 

forsømmer sine forpliktelser i forbindelse med kontroll ved de ytre grenser eller returprosedyrer, skal 

medlemslandet senest tre måneder etter å ha mottatt evalueringsrapporten rapportere om 

gjennomføringen av handlingsplanen for å rette opp manglene. Hvis Kommisjonen etter 

tremånedersperioden finner at situasjonen fortsatt er uendret åpnes det for adgang til å gjeninnføre 

grensekontroll i henhold til grensekodeksen som gjennomgått ovenfor. Kommisjonens nye forslag til 

Schengen-evalueringsmekanisme finnes her: 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf  

 

Om behandlingen av forslaget i Parlamentet vises det til at Libe-komiteen vedtok imidlertid den 29. 

november rapporten til rapportør Carlos Coelho (EPP, PT) om dette forslaget til Schengen-evaluering. 

Rapporten ble vedtatt uten diskusjon i komiteen (43 for, ingen imot, 4 avstående). Dette er samme 

rapport som ble fremlagt i april 2011 og behandlet 2. mai 2011 i komiteen, og det vises således til 

oppsummering av rapporten og møtet inntatt over. Selv om rapporten er fra april 2011, og således 

bygger på forslaget som Kommisjonen fremla i november 2010, dekker den det reviderte forslaget 

fremlagt i september 2011 (herunder art 14 og 15). Coelhos rapport hadde allerede hensyntatt dette 

scenarioet, jf at man i rapporten foreslår at man i slike tilfeller skal yte bistand til vedkommende 

medlemsstat for en periode på seks måneder (herunder assistanse fra Frontex og andre EU-byråer). 

Dersom manglene fortsatt eksisterer etter denne perioden skal angjeldende medlemsstat kunne bli bedt 

om å utføre nærmere bestemte tiltak, herunder stenging av spesifikke grenseoverganger som siste utvei 

dersom situasjonen utgjøre en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet.  

For behandlingen i Rådet har forslaget både under det polske og danske formannskapet blitt drøftet på 

justis- og innenriksrådsmøter, COREPER og i rådsarbeidsgruppen Schengen Aquis, samt flere JHA 

Counsellors-møter i mai 2012. Det er først og fremst hjemmelsgrunnlaget som har vært diskutert 

under det danske formannskapet, men også spørsmål om institusjonell rollefordeling og om hvorvidt 

evaluering av indre grenser skal inkluderes har vært gjenstand for betydelig diskusjon. På JI-rådsmøtet 

7. juni ble medlemslandene enig om et tekstforslag. Her uttrykket man blant annet at:  

• Riktig hjemmel er TFEU art 70 

• Evalueringene skal utføres i samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen, og med 

felles ansvar 

• Kommisjonen skal gjennom komitologi vedta de flerårige og årlige programmer, samt 

forberede og planlegge evalueringene, mens Rådet skal vedta evalueringsrapporter og 

anbefalinger 

• Evaluering av bortfall av indre grenser er inkludert, men hovedvekten for evalueringene er på 

de ytre grenser 

• Evalueringsmekanismen skal gjelde både for 1-mandatevalueringer («søkerland») og 2-

mandatevalueringer («medlemsland») 

 

Avgjørelsen om å endre hjemmelsgrunnlaget fra TFEU art 77 til art 70 innebærer at 

Europaparlamentet ikke er medlovgiver («co-decison») i denne saken. Som nevnt innledningsvis ble 

denne avgjørelsen møtt med sterke reaksjoner i Parlamentet, og som en del av motreaksjonen ble 

Coelhos rapport tatt av dagsordenen og votering for plenumssesjonen i juli. Det er i skrivende stund 

uklart hvordan og når det videre samarbeidet i denne saken kan gjenopptas, og det vil være opp til det 

kypriotiske formannskapet å finne en løsning.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


Page 9 of 27 

 

 

1.2. Forslag til endringer i Grenseforordningen (”Schengen Border Code”) 

 

Bakgrunn 

Kommisjonen fremla 10. mars forslag til endringer i Schengen-grensekodeksen (forordning 562/2006) 

med det formål å gjøre det lettere for personer å passere de indre og ytre grenser innen Schengen-

området. Vedlagt følger link til forslaget: 

(http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_118_DA_ACTE_f.pdf ).  

 

De fremsatte forslagene er gitt på bakgrunn av de praktiske erfaringene man har gjort seg i løpet av 

den tid som har gått siden grensekodeksen trådte i kraft 13. oktober 2006. Ifølge Kommisjonen vil 

endringene bety økt rettssikkerhet både for reisende og grensevakter, samt gjøre grensekontrollen 

hurtigere. Endringene skal gjøre livet lettere for borgerne, idet innføringen av de nye reglene 

forhåpentligvis vil medføre mindre administrative byrder for de reisende. 

 

Forslaget inneholder en rekke endringer som skal sikre en tydeliggjøring og innsnevring av 

muligheten for divergerende fortolkninger av den eksisterende tekst, samt endringer for å løse flere 

praktiske problemer. De viktigste endringsforslagene er: 

• Bedre samarbeid med tredjeland gjennom en rettslig ramme for bilaterale avtaler om felles 

grensekontroll av veitrafikk, 

• Mulighet for å innføre egne kontrollkøer for visumfrie reisende,  

• Minske de administrative prosessene for intra-EU lasteskip, personal på internasjonale tog og 

offshoreansatte,  

• En klar definisjon av beregningsmetoden for opphold i opptil tre måneder pr. seksmåneders-

periode, 

• Presisering av hvor lang tid de reisedokumenter som personer uten visum skal være i besittelse 

av, skal være gyldige, og  

• Bedre utdannelse av grensevakter for å kunne oppdage tilfeller som involverer enslige 

mindreårige og menneskehandel. 

 

 

I spørsmålet om en klarere beregning av lovlig oppholdstid har det vært en samordning mellom 

grensearbeidsgruppen og visumarbeidsgruppen for å sikre likelydende formuleringer i alle relevante 

rettsakter. Man er bl.a. blitt enige om å telle dager i stedet for måneder, noe som gjør det lettere å 

beregne oppholdstiden for personer som reiser inn og ut flere ganger i løpet av en seks måneders 

periode. Norge, ved Utlendingsdirektoratet, har i tilknytning til dette utarbeidet en elektronisk 

kalkulatorprogram. Dette ble i løpet av våren presentert i begge de nevnte arbeidsgruppene, og er blitt 

møtt med mange lovord både fra Kommisjonen og fra andre medlemsland.  

 

Behandlingen av denne lovsaken ble avsluttet i Grensearbeidsgruppen i løpet av første kvartal. 

Forhandlingsopplegget overfor Parlamentet ble fastsatt etter møter med fagrådene i Brussel. Et norsk 

forslag om å fastslå at det skal føres kontroll med fraktefartøy i fart mellom havner i Schengen-

området når det foreligger fare for den indre sikkerheten og for ulovlig innvandring fikk støtte fra 

mange medlemsland, men ble først etter noe diskusjon akseptert som en del av formannskapets 

posisjon i forhandlingene med Parlamentet. Forhandlingene var på det nærmeste avsluttet da 

Parlamentet, som reaksjon mot Rådets behandling av Schengen Governance-pakken , besluttet å stille 

behandlingen av fem lovsaker på is. Det avsluttende arbeidet med grenseforordningen ble rammet av 

dette, og det er uklart når arbeidet kan komme videre.   

 

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_118_DA_ACTE_f.pdf
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1.3. EUROSUR 

Kommisjonen fremla 12. desember 2011 lovforslag om å etablere grenseovervåkningssamarbeidet 

EUROSUR (European Border Surveillance System) med det formål å bedre koordineringen innad og 

mellom medlemsstatene og å forhindre og bekjempe slik alvorlig kriminalitet som narkotikasmugling 

og menneskehandel, samt redusere antallet migranter som hvert år omkommer til sjøs. Forslaget er en 

videreutvikling av Schengen Aquis. 

 

I henhold til forslaget vil myndighetene i medlemsstatene ansvarlig for grenseovervåkning 

(grensevakter, kystvakt, politi, toll og marine) få anledning til å utveksle operasjonell informasjon og 

samarbeide med hverandre, samt Frontex og nabostater. For dette formål skal hver medlemsstat som 

har Schengen land- eller sjøyttergrense (herunder Norge) opprette et nasjonalt koordineringssenter for 

grenseovervåkning som vil utveksle informasjon med andre nasjonale koordineringssentre og Frontex 

gjennom sikre kommunikasjonsnettverk. Informasjonen vil bli utvekslet i form av såkalte 

”situasjonsbilde”; grafiske brukersnitt som presenterer data, informasjon og etterretning.  

 

Vedrørende hvilken type informasjon som kan utveksles er dette begrenset til operasjonell 

informasjon, slik som sted for hendelser og patruljer, og analyser som for eksempel 

etterretningsrapporter. Som hovedregel skal ikke personopplysninger utveksles. Dersom dette likevel 

skjer i ekstraordinære tilfeller vil EUs regelverk for personvern gjelde fullt ut.  

 

For å forbedre muligheten til å oppdage små fartøyer vil Frontex i tillegg også opprette en service for 

felles anvendelse av overvåkningsverktøyer, blant annet ved å kombinere satellittbilder og informasjon 

fra rapporteringssystemer for skip. Dette skal øke muligheten for å identifisere og spore de ruter som 

kriminelle nettverk bruker til smugling av mennesker og narkotika.  

 

Kostnadene for EUROSUR er estimert til 338 millioner euro for perioden 2011-2020. Kommisjonen 

forventer imidlertid at kostnadene nesten fullt ut vil bli dekket under de nåværende og fremtidige 

flerårige finansielle rammeverkene.  

 

EUROSUR vil i henhold til forslaget gjelde fra 1. oktober 2013. For medlemsstater lokalisert ved EUs 

sørlige sjøyttergrenser og øslige landyttergrenser, herunder Norge, skal art 5.1 om nasjonalt 

kontaktpunkt gjelder fra 1. oktober 2013 (se art 21.3).  

 

Forslaget finnes her: 

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_873_EN_ACTE_f.pdf  

 

Under det danske formannskapet har saken vært drøftet i rådsarbeidsgruppen Front. Man har nå 

kommet gjennom andre gangs lesning av forslaget. Behandlingen av saken vil fortsette under det 

kypriotiske formannskapet.  

 

I Europaparlamentet har saken i liten grad vært drøftet. Imidlertid har rapportør Jan Mulder (ALDE, 

NL) nylig avgitt sin rapport, og det forventes at saken vil bli drøftet mer inngående i neste semester.  

 

1.4. Romania og Bulgarias Schengen-søknad 

Heller ikke under dette formannskapet har man kommet frem til en løsning på Romania og Bulgarias 

Schengen-tiltredelse. Saken har ikke vært drøftet på JI-rådsmøter, men saken ble tatt inn i 

konklusjonene fra Det Europeiske Råd i mars. Her slås det fast at landene har møtt alle juridiske krav 

for å tre inn i Schengen-samarbeidet, samtidig som det bes om at JI-rådet om å identifisere og 

gjennomføre tiltak som bidrar til bulgarsk og rumensk tiltredelse med sikte på beslutning i september 

2012. Det forventes derfor at det kypriotiske formannskapet vil sette saken på dagsordenen for JI-

rådsmøtet i september med sikte på å komme frem til en endelig avgjørelse vedrørende de to landenes 

Schengen-tiltredelse.  

 

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_873_EN_ACTE_f.pdf
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Som kjent er det først og fremst Nederland (og delvis Finland) som har blokkert innlemmelsen av 

landene på grunn av det de anser som manglende fremskritt innenfor korrupsjonsbekjempelse og ”rule 

of law”, jf problemene som er påvist i rapportene fra Kommisjonen under Samarbeids- og 

Verifikasjonsmekanismen (CVM) som ble etablert i forbindelse med Romanias og Bulgarias EU-

medlemskap. Nederland har uttalt at de krever to rapporter i positiv retning før de kan godta landenes 

inntreden. Det var derfor knyttet stor spenning til CVM-rapporten (delrapport) som ble fremlagt i 

februar. Selv om Kommisjonen viser til at landene har gjort fremskritt på flere områder, er det likevel 

en rekke mangler som påpekes. For Bulgarias del er det først og fremst følgende forhold som påpekes:  

• Man mangler fortsatt en adekvat lovgivning for inndragning av straffbart utbytte 

• Man har fortsatt ikke gjennomført en analyse av mangler/svakheter ved systemet for 

etterforskning og iretteføring av organisert kriminalitet og korrupsjon 

• Den nye loven som skal regulere utnevnelsen av dommer er ennå ikke implementert 

• Manglende resultater både i forhold fellende dommer, tiltaler og etterforskning av saker 

vedrørende ”high level” korrupsjon, bedrageri og organisert kriminalitet.  

• Politiets system for etterforskning, bevissikring og lignende må forbedres.  

• Ingen utvikling i arbeidet for å opprette et system for formuesinnberetning for høyere 

embetsmenn.  

 

Rapporten om Romania synes å være mer positiv og Kommisjonen viser til flere viktige fremskritt. 

Likevel påpekes spesielt følgende mangler:  

• Manglende implementering av ny straffelov og ny straffeprosesslov 

• Man har ikke respondert adekvat på problemene knyttet til integritet og ansvarlighet innen 

dommerkorpset 

• Man trenger flere fellende korrupsjonsdommer  

• Man må ytterligere tilstrebe å inndra utbytte av straffbare handlinger 

 

Nederland har så langt unngått å kategorisere rapporten som bra eller dårlig. Neste hovedrapport er 

ventet i juli 2012, altså i god tid før JI-rådsmøtet i september.  

 

 

1.5.  Den finansielle modellen for innenriksområdet  

Europakommisjonen presenterte 15.11.2011 forslag til finansieringsmodell for innenriksområdet for 

perioden 20014-2020, noe som innebærer klare endringer i forhold til inneværende periode. 

Kommisjonens egne stikkord for endringene er: ”Flere penger, mer fleksibilitet og enklere regler”. 

Den nye modellen presenteres i meldingen”Building an open and secure Europe: the Home Affairs 

budget for 2014-2020”. Det rettslige grunnlaget for endringene framgår av forslag til hele fire 

forordninger: 

 Proposal for a Regulation laying down general provisions on the Asylum and Migration Fund and 

on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, 

and crisis management (COM(2011) 752 final) 

 Proposal for a Regulation establishing the Asylum and Migration Fund (COM(2011) 751 final)  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/749.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/749.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/752.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf
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 Proposal for a Regulation establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for 

financial support for external borders and visa (COM(2011) 750 final).  

 Proposal for a Regulation establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for 

financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management 

(COM(2011) 753 final).  
 

Selv om det legges opp til en enklere fondsstruktur med bare to fond, har altså Kommisjonen funnet 

det nødvendig å gi det rettslige grunnlaget i form av fire forordninger. Dette skyldes de ulike 

saksområdene som omfattes, har ulikt traktatmessige hjemmelsgrunnlag noe som bl.a. fører til ulike 

stemmeregler i Rådet. Kommisjonen anså de to siste forordningene (om de to delene av Indre 

sikkerhetsfondet - ISF) som videreføringer av Schengen-regelverket. Det betød at Kommisjonen ikke 

anså det horisontale regelverket som Schengen-relevant. 

 

Det danske formannskapet besluttet å opprette en ad hoc-arbeidsgruppe for å behandle alle fire 

rettsakter, men der ulike møter fokuserte på ulike rettsakter. Tidlig oppstod spørsmålet om hvor mye 

Norge og de andre assosierte landene skulle delta i. Norge og de assosierte landene gjorde det klart at 

de anså det horisontale regelverket som Schengen-relevant.  

 

Rådets rettslige tjeneste (CLS) ble bedt om en vurdering. I et notat av 27.2.2012 argumenterte CLS for 

at politidelen av ISF ikke skulle anses som Schengen-relevant, mens det horisontale skulle det. Som 

begrunnelse for det siste ble det anført at grensedelen av ISF (som alle anså som Schengen-relevant) 

bare kunne implementeres sammen med det horisontale instrumentet. Senere endret CLS sin holdning 

og kom til at det horisontale instrumentet likevel ikke var Schengen-relevant.  

 

Etter betydelig innsats fra Norge og de andre assosierte landene ble konklusjonen gitt i COREPER 

18.4.2012. Det ble her slått fast at ISFs del om politisamarbeid ikke skal anses som Schengen-relevant.  

Det horisontale regelverket ble formelt ikke ansett som en videreføring av Schengen-regelverket og 

ikke Schengen-relevant. Rådet anser imidlertid at det er knyttet til Schengen-regelverket og de 

assosierte landene ble tillatt å delta i behandlingen av det i Rådet. I tillegg ble det besluttet at Rådet 

skal gå inn for å innføre følgende punkt i fortalen: 

“Insofar as its provisions lay down general rules which are necessary for enabling the 

implementation of other regulations which provide for its application and constitute a 

development of the Schengen acquis, this regulation is connected, to that extent, with the 

Schengen acquis” 

 

 

Første lesing av gjennomført og det arbeides med forslag til kompromisstekst. Mye av diskusjonen har 

vært relatert til fordelingen av midler; hvor mye skal tildeles de enkelte landene og hvor mye skal 

brukes til felles tiltak, hvor mye skal fordeles ved periodens start og hvor mye skal senere fordeles på 

grunnlag av midtveisevalueringer mv? 

  

1.6. SIS II 

Arbeidet med neste generasjon Schengen Informasjonssystem har fortsatt også våren 2012. Som 

tidligere rapportert fremforhandlet Kommisjonen i andre halvdel av 2010 en ny kontrakt for SIS II og 

presenterte et nytt dokument som i nærmere detalj beskriver tidsplanen for implementeringen av SIS 

II, samt de tilhørende finansielle kostnader. I den nye kontrakten er oppstart av SIS II satt til første 

kvartal av 2013. Kostnadssiden er på 34,95 millioner euro. Merkostnadene på vel 12 millioner euro 

skal benyttes til oppdatering/anskaffelse av hardware som følge av økningen i antall meldinger (70 

millioner årlig) som man nå forutsetter at systemet skal kunne behandle. 

 

Prosjektet er nå inne i en større testfase både nasjonalt og sentralt. Blant annet ble Milepæltest 2 (M2) 

gjennomført i perioden 2. – 7. mai. I felles møte 26. juni konkluderte Kommisjonen, SIS II Global 

Programme Management Board og SIS II Task Force at testen hadde vært vellykket. Konklusjonen og 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/750.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/753.pdf


Page 13 of 27 

 

testresultatene er nå oversendt Rådet, hvoretter COREPER tok rapporten til etterretning (dissens fra 

Tyskland). I tillegg er man i gang med såkalt Comprehensive test; en test hvor samtlige medlemsland 

deltar og hvor man vil ha en samkjøring mellom den sentrale enheten og de nasjonale systemene. 

Gjennomføringen av testen forventes å ta tre måneder.  

 

På justis- og innenriksrådsmøtet 7. juni ga Kommisjonen uttrykk for at det fremdeles er utfordringer i 

prosjektet, men at det likevel var god grunn til å tro at man ville lykkes med målet om å ta i bruk det 

nye systemet i løpet av 1. kvartal 2013. 

 

Noen land har også dette halvåret uttrykt en viss misnøye og skepsis til prosjektet, men det har ikke 

avstedkommet noen større politisk diskusjon.  

 

1.7.  Lokal grensetrafikk 

Norge inngikk i november 2010 en grenseboeravtale med Russland for å forenkle grensepasseringene 

for lokalbefolkningen på hver side av den norsk-russiske grensen. Avtalen trådte i kraft i mai 2012. 

Justisministeren informerte Justis- og innenriksrådet om dette på møtet 7. juni.  

 

1.8. Suspensjonsmekanisme og forsterket resiprositetsmekanisme på visumområdet  

Kommisjonen la 24.5.2011 fram forslag til endringer i forordning 539/2001 om hvilke tredjeland som 

er visumpliktige og hvilke som er unntatt denne plikten. Det ble foreslått flere endringer, men politisk 

viktigst var forslaget om å innføre en suspensjonsmekanisme for tilfeller der visumfrihet for et 

tredjeland gir sterkt uønskete konsekvenser og forslaget om en forsterket mekanisme for å sørge for 

visumresiprositet.  

 

Bakgrunnen for forslaget om en suspensjonsmekanisme var at flere medlemsland opplevde sterk 

økning i tallet på asylsøkere fra land på Vest-Balkan etter at disse i 2009/2010 ble gitt visumfrihet til 

Schengen-området Innholdet ble det redegjort for i forrige halvårsrapport.    

På møtet i justis- og innenriksrådet 13.12.2011 ble det fastslått at det er politisk enighet om forslaget 

(med nevnte endringer). På det grunnlaget ble det forhandlet med Parlamentet under dansk 

formannskap. Fagrådene fra Schengen-landene ble konsultert underveis. Diskusjonen handlet bl.a. 

kriteriene; hva skal sies å utgjøre et misbruk av visumfriheten og hva skal til for at 

suspensjonsmekanismen skal utløses. Parlamentet ønsket klarere og mer objektive kriterier enn 

landene. Det var imidlertid enighet om at utløsing av mekanismen skal utløses gjennom en 

komitologiprosedyre. I løpet av våren 2012 ble det oppnådd enighet mellom Rådet om Parlamentet om 

denne delen av forslaget. 

 

Forhandlingene om en visumresiprositetsprosedyre ble det imidlertid ikke oppnådd enighet om under 

dansk formannskap. Bakgrunnen for Kommisjonens forslag er at ikke alle tredjeland Schengen-

landene har gitt visumfrihet til, gjengjelder dette ved å gi visumfrihet til samtlige EU-/Schengen-land. 

De fleste bruddene på gjensidighetsprinsippet henger sammen med at noen tredjeland har brukt lang 

tid på å gi visumfrihet til nye medlemsland, bare i noen få tilfeller har tredjeland gjeninnført 

visumkrav overfor enkelte Schengen-land. Dette var tilfellet da Canada for 2-3 år siden gjeninnførte 

visumkrav for alle tsjekkiske borgere, som følge av at mange tsjekkiske borgere (roma) hadde søkt /og 

fått) asyl i Canada. Kommisjonen har i tråd med en eksisterende resiprositetsmekanisme tatt dette opp 

med canadiske myndigheter. Det har ikke nådd fram og Tsjekkia har vært en pådriver for en forsterket 

mekanisme. 

 

Ved slutten av 1. halvår 2012 har Rådet blitt enige om en kompromisstekst, og forhandlinger med 

Parlamentet er kommet i gang. Det ser ut til å bli vanskeligere å nå fram til enighet her enn for 

suspensjonsmekanismen. Uenigheten gjelder:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0290:FIN:EN:PDF
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 Parlamentet ønsker at Kommisjonen skal gis delegert myndighet til å vedta straffereaksjoner mot 

tredjeland som bryter resiprositetsprinsippet, og at Parlamentet og Rådet likeverdig må godta dette 

før de kan iverksettes.  

 Kommisjonen og de aller fleste medlemslandene holder fast ved at eventuelle straffereaksjoner må 

vedtas som «implementing acts» etter en komitologiprosedyre der medlemslandene er 

representert.  

 De fleste landene kan akseptere en mild form for automatikk, der Kommisjonen i en nærmere gitt 

situasjon forpliktes til å fremme forslag om straffereaksjoner, men ikke Parlamentets krav om at 

det i slike situasjoner skal fattes vedtak om straffereaksjoner. 

 De fleste landene kan også godta Parlamentets ønske om visse nedkortinger av tidsfrister slik at 

det ikke skal ta fullt så lang tid før en eventuell reaksjon kommer.  
 

  

1.9. Øvrig visumsamarbeid 

Schengens database for digital registrering av biometriske kjennetegn (VIS) ble tatt i bruk 11.10.2011. 

Dette var imidlertid begrenset til en region – Nord-Afrika. I løpet av 2012 rulles VIS ut i nye regioner. 

10. mai ble systemet tatt i bruk i 2. region, som er deler av Midtøsten. Ved utgangen av mai var 

926 000 søknader mottatt i VIS, og det var utstedt 727 000 visa. Til tross for stor saksmengde har 

systemet så langt fungert godt. Ekspertgruppen ”Friends of VIS” vil fortsatt ha ansvar for å koordinere 

utviklingen av VIS.   

 

Det pågår flere prosesser med sikte på lettelser i viseringene og på sikt også visumfrihet, særlig med 

land i øst. Slike spørsmål inngår i et bredt anlagt samarbeid på justis- og innenriksfeltet. For Russlands 

del behandles det i Det permanente partnerskapsrådet for frihet, sikkerhet og rettferdighet. Andre land 

i øst (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova og Ukraina) behandles som ledd i EUs europeiske 

naboskapspolitikk (ENP).  

 

Russland, Ukraina, Moldova og Georgia har allerede visumfasiliteringsavtaler. For disse er neste mål 

en revisjon av fasiliteringsavtalene og en visumdialog, eventuelt et veikart eller felles skritt, for 

visumfrihet. Hva gjelder endringer i tidligere inngåtte fasiliteringsavtaler, er Moldova kommet lengst. 

En endret avtale ble signert 28. juni. Den gir flere kategorier søkere fritak fra gebyr og gjr det lettere å 

få flerinnreisevisum. En endring av visumfasiliteringsavtalen med Ukraina ble parafert 16. februar. 

Den er i hovedsak endret på samme måte som avtalen med Moldova, men den er ennå ikke signert. 

Dette har sammenheng med det generelt forverrete forholdet mellom EU og Ukraina. Forhandlingene 

om en endring av avtalen med Russland har stoppet opp, noe som først og fremst skyldes russiske krav 

om visumfritak for innehavere av tjenestepass.   

 

For at dialoger med sikte på visumfritak innledes, må de aktuelle tredjelandene  være villige til å 

gjennomføre en rekke tiltak og reformer. Dette gjelder tiltak og reformer knyttet til trygghet ved 

migrasjon, visumutstedelse, grensekontroll, kvalitet på reisedokumenter og bekjempelse av korrupsjon 

og internasjonal kriminalitet. I løpet av 1. halvår ble visumdialoger innledet med to nye land: 19. 

januar ble en dialog med Kosovo satt i gang og 4. juni med Georgia. I tillegg er EU nå villig til å starte 

opp en dialog med bl.a. sikte på visumfrihet med Tyrkia. En slik dialog har vært et krav fra Tyrkia for 

å signere tilbaketakelsesavtalen med EU. Det ventes at dialogen vil bli innledet i 2. halvår 2012. En 

visumdialog er allerede under veis med Moldova. Disse dialogene foregår normalt i to faser. I den 

første fasen skal tredjelandet innføre nødvendige lovendringer og reformer. I den siste fasen skal dette 

gjennomføres i praksis og med gode resultater. For Moldova ble det i 1. halvår konstatert at 1. fase er 

fullført, og landet går inn i en gjennomføringsfase.   
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EU har innledet dialog med Tunis og Marokko med sikte på mobilitetspartnerskap. Som ledd i slike 

partnerskap vil det være aktuelt å inngå visumfasiliteringsavtaler.  

 

Endringer i et tredjelands visumforhold regnes som en del av utviklingen av Schengen-regelverket. 

Norge og de andre assosierte landene tar del i diskusjonene av det. Spørsmål knyttet til oppstart av 

visumdialog med tredjeland regnes derimot ikke som Schengen-relevant. Norge tok opp dette under de 

bilaterale konsultasjonene om migrasjon og asyl med Kommisjonen i 2011. Kommisjonen stilte seg da 

positiv til å ha regelmessige konsultasjoner med Norge om hvilke prosesser med sikte på 

visumliberaliseringer som er underveis, men slike er ennå ikke kommet i gang. 

 

 

2. Utvalgte aktuelle forslag og tiltak på politifeltet som ikke er Schengen-

relevante 

2.1. PNR – Passenger Name Record 

2.1.1. EPNR 

Forslaget om å etablere et europeisk PNR-system (EPNR) har vært en prioritert sak for danske 

formannskapet. På JI-rådsmøtet 26. april 2012 ble det oppnådd enighet om såkalt ”general approach”. 

Dette innebærer at medlemsstatene nå har blitt enig om teksten/mandatet som skal danne grunnlag for 

trilogforhandlingene med Europaparlamentet, se 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08916.en12.pdf.   

 

I sluttspurten var det spesielt to temaer som ble drøftet i Rådet: 1) lagringstid og 2) adgangen til å 

inkludere intra-EU flyvninger.  

 

Vedrørende lagringstid var det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen at PNR-opplysningene skulle 

lagres av den sentrale enheten i 30 dager. Deretter skulle opplysningene anonymiseres og lagres i 

ytterligere 5 år. Imidlertid ble kravet til 30 dager fra et operativt ståsted ansett som en alt for kort 

periode av medlemsstatene. Man foreslår derfor at denne perioden utvides til to år, og at de 

anonymiserte opplysningene deretter lagres i ytterligere tre år (til sammen 5 år). Opplysningene kan 

bare de-anonymiseres i spesielle og konkrete tilfeller. Bestemmelsene vedrørende lagringstid er 

nærmere beskrevet i art 9.  

 

Kommisjonens forslag åpnet ikke for å inkludere intra-EU flyvninger. Storbritannia fremmet derfor 

forslag om en slik adgang. Dette spørsmålet har vært gjenstand for omfattende debatt over en lengre 

periode, og man har nå kommet frem til et kompromiss som fastsetter at det er opp til hvert enkelt 

medlemsstat å avgjøre om de ønsker å inkludere slike flyvninger og eventuelt hvilke intra-EU 

flyvninger de ønsker å inkludere. Det er altså ikke et krav om at samtlige intra-EU flyvninger skal 

inkluderes. De enkelte medlemsstatene kan til enhver tid endre listen over de flyvninger som de velger 

å inkludere. De nærmere bestemmelsene er beskrevet i art 1a.  

 

 

Rapportør Timothy Kirkhope (ECR, UK) presenterte sin rapport i LIBE-komiteen i Europaparlamentet 

27. februar 2012, og den første meningsutvekslingen om rapporten fant deretter sted. Rapporten finnes 

her:http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/891/891415/891415en.pdf  

 

Det kanskje mest interessante endringsforslaget fra rapportørens side er å også inkludere intra-EU 

flyvninger, slik at forslaget ikke bare omfatter flyvninger fra tredjeland til et EU-land som foreslått av 

Kommisjonen, men også flyvninger mellom EU-land. Dette er i tråd med forslaget i Rådet. Imidlertid 

er det en viktig forskjell; mens forslaget fra Rådet lar det være opp til medlemsstatene selv å avgjøre 

på hvilke flyvninger man vil innhente PNR-opplysninger intra-EU, innebærer forslaget fra rapportøren 

100% dekning også på flyvninger intra-EU, se art 5.2a. Hva et slikt forslag vil bety for de finansielle 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st08/st08916.en12.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/891/891415/891415en.pdf
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kostnadene sies det ikke noe nærmere om, og hvor store merkostnader rapportørens forslag vil 

medføre er derfor i skrivende stund usikkert.  

 

På grunn av det endrede omfanget av PNR-opplysninger som forslaget innebærer, foreslår rapportøren 

at implementeringstiden for medlemsstatene settes til tre år etter direktivets ikrafttredelse (i stedet for 

to år som foreslått av Kommisjonen), jf art 15.1. Imidlertid foreslår rapportøren å sette krav om 100% 

dekning fra første dag, i stedet for en gradvis økning til 100% over fire år som foreslått av 

Kommisjonen (art 16). Dette vil i så fall bety både økonomiske og tekniske utfordringer for MS og 

flyselskaper.  

 

Ellers kan følgende endringsforslag også trekkes frem: 

• Mer utfyllende regler om etableringen av systemet hvor det blant annet sies uttrykkelig at det 

er flyselskapene som skal bære kostnadene for overføringen av PNR-opplysninger til 

nasjonale myndigheter (forslag til fortalens punkt 13a) 

• Mer detaljerte regler om vilkårene for overføring av informasjon til andre medlemsstater (se 

f.eks art 7.6a-c) 

• Mer detaljerte regler om vilkårene for overføring av informasjon til tredjeland (se f.eks art 8.1) 

• Ytterligere bestemmelser om beskyttelse og behandling av persondata (se f.eks art 10a og art 

11.3) 

• Bestemmelser om uavhengig evaluering og tilsyn (se f.eks art 12.1 og art 12a).   

 

I møtet 27. februar ga ulike skyggerapportørene sine umiddelbare reaksjoner på rapporten. På grunn av 

tidsnød var de fleste innleggene av mer generell karakter. Selv om noen stilte spørsmål ved 

nødvendigheten av et slikt system, syntes de fleste å støtte forslaget om å opprette et EPNR-system. 

Imidlertid var det flere som uttrykte skepsis mot å inkludere flyvninger intra-EU og hvorvidt forslaget 

da ville være i strid med Schengen-regelverket og retten til fri bevegelse. Det ble også uttrykt 

bekymring vedrørende kostnadsnivået, samt adgangen til å overføre opplysninger til tredjeland. 

Imidlertid skal det nevnes at De Grønne tidligere har vært klart i mot forslaget og er av den oppfatning 

at det er i strid med borgernes grunnleggende rettigheter og ikke i overensstemmelse med 

proporsjonalitetsprinsippet.  

 

Den videre fremdrift i denne saken er i skrivende stund uklar, jf at Europaparlamentet har besluttet å 

suspendere samarbeidet med JI-rådet i denne saken inntil man har funnet en løsning på konflikten om 

Schengen-evalueringsmekanismen (se ovenfor).   

 

Bakgrunn 

Kommisjonen fremla 2. februar 2011 forslag om regler for og etablering av et såkalt europeisk PNR-

system (Passanger Name Record), altså innsamling av passasjerdata ved flytrafikk. Forslaget finnes 

her: http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf. Forslagets formål er å 

stille til rådighet passasjerinformasjon som flyselskapene innhenter i forbindelse med flyvninger inn 

og ut av EU for å bekjempe terrorhandlinger og grov kriminalitet.  

 

Forslagets hovedpunkter kan oppsummeres på følgende måte:  

• Flyselskapene er pliktig til å overføre PNR som allerede samles inn på kommersielt grunnlag, 

og pålegger ikke selskapene plikt til å samle inn ytterligere informasjon. Sensitiv informasjon 

som rase, religion, seksuell legning o.l skal ikke overføres.  

• PNR-opplysninger skal utelukkende benyttes til bekjempelse av terrorisme og grov 

kriminalitet.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/com_2011_32_en.pdf
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• Plikten til å overføre PNR-opplysninger gjelder flyvninger til/fra tredjeland.  

• Hvert land skal opprette en sentral enhet adskilt fra politiet (Passenger Information Unit) som 

skal motta og prossesere PNR-opplysningene.  

• Automatisert prosessering av PNR-opplysninger skal foregå mot pre-fastsatte kriterier som 

under ingen omstendigheter skal inkludere sensitiv informasjon som rase, religion, seksuell 

legning o.l.  

• Ethvert treff som følge av automatisert prosessering skal verifiseres av en person før resultatet 

oversendes til relevante myndigheter for videre behandling. Avgjørelser som har negative 

virkninger for passasjerene skal aldri være basert på en automatisert behandling av PNR-

opplysninger. Det skal alltid være en person involvert dersom en passasjer skal nektes adgang 

til å gå ombord i et fly.  

• Alle land skal liste opp myndighetsorgan som kan motta og rekvirere resultat av 

analysene/prosesseringen foretatt av den sentrale enheten.  

• Overførsel av informasjon mellom medlemslandene skal bare skje når dette er nødvendig for å 

forhindre/etterforske/iretteføre terrorhandlinger og grov kriminalitet. 

• Overføring av PNR-opplysninger fra flyselskapene til den sentrale enheten skal skje ved bruk 

av ”PUSH”-systemet, altså at flyselskapene overfører informasjonen til den sentrale enheten. 

• Overføringen skal skje 24-48 timer før avgang og rett etter samtlige passasjerer har gått 

ombord i flyet.  

• PNR-opplysningene skal lagres av den sentrale enheten i 30 dager. Deretter skal 

opplysningene anonymiseres og lagres i ytterligere 5 år. Opplysningene kan bare de-

anonymiseres i spesielle og konkrete tilfeller.  

• Passasjerene skal få tydelig informasjon om utvekslingen av deres PNR-opplysninger, rett til å 

korrigere/slette opplysninger, samt rett til kompensasjon og administrativ klageadgang.  

• Hver medlemsstat skal ha et nasjonalt tilsyn med den sentrale enheten og aktivitetene utført i 

henhold til direktivet.  

• Kommisjonen skal to år etter implementeringen av direktivet avgi en rapport om 

nødvendigheten/ønskeligheten av å etablere et PNR-system for flyvinger intra-EU.   

 

Forslaget er ikke Schengen-relevant, og i henhold til forslaget er Norge å betrakte som et tredjeland 

slik at samtlige flyvninger til/fra Norge til/fra EUs medlemsstater omfattes. Dette innebærer at PNR-

informasjon om flypassasjerene på de nevnte flyvningene vil bli samlet inn og overført til det aktuelle 

EU-medlemslandet.  

 

2.1.2. EU-USA avtale om PNR 

Kommisjonen og USA skrev 17. november 2011 under på en ny avtale om utveksling av PNR-

opplysninger, og som skal erstatte avtalen fra 2007. Kommisjonen fremhever at den nye avtalen er en 

klar forbedring sammenlignet med avtalen fra 2007 og trekker bl.a spesielt frem følgende: 

 

• Amerikanske myndigheter er forpliktet til å dele analysert informasjon basert på mottatt PNR-

opplysninger med EU. 
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• PNR kan benyttes i saker vedrørende terrorisme og transnasjonal kriminalitet med en 

strafferamme på tre års fengsel eller mer.  

• Opplysningene skal anonymiseres etter 6 måneder, og etter 5 år vil de anonymiserte 

opplysningene overføres til en såkalt ”dormant database” med strengere vilkår for tilgang.  

• Total lagringstid for opplysninger knyttet til transnasjonal kriminalitet er 10 år, mens for 

terrorisme 15 år.  

• Overføringen av PNR skjer ved såkalt ”push system”.  

• Passasjerer gis rett til korrigere/slette opplysninger lagret hos amerikanske myndigheter, samt 

rett til erstatning/oppreisning i samsvar med amerikansk lovgivning.  

• Negative avgjørelser for en passasjer kan ikke fattes utelukkende basert på en automatisert 

prosess;  

• Overføring til tredjeland kan bare skje til land som innehar personvernbeskyttelse på et høyt 

nivå, og skal aldri skje i såkalt ”bulk” overføring 

 

Avtalen finnes her: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17434.en11.pdf  

 

Avtalen møtte betydelig motstand i Europaparlamentet, spesielt fra rapportør Sophie in-t Veld (ALDE, 

NL) som presenterte sin rapport i LIBE-komiteen 27. februar 2012 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/890/890797/890797en.pdf)  

 

Rapportøren anbefalte Parlamentet å ikke gi sin tilslutning til avtalen, og begrunnet dette i følgende 

forhold:  

• Vedrørende anvendelsesområdet for PNR mente hun at hovedregelen om en strafferamme på 

fengsel i tre år i art 4.1 ble for mye vannet ut av bestemmelsene/unntakene i de påfølgende 

avsnittene i art 4.  

• I forhold til lagringstid ble det fremhevet at dataene ikke vil bli slettet etter 10 eller 15 år men 

bare anonymisert; lagringstiden er derfor i realiteten ikke begrenset men uendelig.  

• Vedrørende push/pull-metode er det fortsatt en viss adgang til pull, og rapportøren ønsket ikke 

å gi en slik adgang til et tredjeland.  

• Vedrørende overføring til tredjeland har det ikke skjedd forbedringer 

• Vilkårene for bruk av sensitive personopplysninger er ikke klare 

• Dersom Europaparlamentet gir sitt samtykke til avtalen er rapportøren av den oppfatning at 

avtalen ikke vil stå seg for domstolene, jf at hun mener at innholdet i avtalen klart bryter med 

EU-lovgivningen på området 

• Dersom Europaparlamentet ikke gir sitt samtykke tror ikke rapportøren at transatlantiske 

flyvninger vil bli suspendert, jf at de fleste medlemsland allerede har bilaterale avtaler med 

USA. Riktignok kan flyselskapene få visse juridiske problemer, men rapportøren fant ikke at 

dette var vektig nok grunn til å godkjenne avtalen.  

 

Til tross for rapportørens anbefaling stemte LIBE-komiteen den 27. mars for å gi sin tilslutning til 

avtalen (31 stemte for å gi tilslutning til avtalen og 23 stemte i mot).. Etter at Europaparlamentet i 

plenum ga sin tilslutning til avtalen 19. april 2012 (409 mot 226 stemmer – 33 unnlot å stemme), 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17434.en11.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/890/890797/890797en.pdf
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vedtok som ventet Rådet avtalen i justis- og innenriksrådsmøtet i Luxembourg 26. april 2012. Avtalen 

ble vedtatt som et A-punkt; altså uten diskusjon. 

 

 

2.2. Forslag om opprettelse av et EU-senter for IT-kriminalitet 

Kommisjonen fremla 28. mars 2012 en meddelelse hvor det foreslås å etablere et eget senter for it-

kriminalitet (Cyber Crime Centre – ofte referert til som «EC3», se  http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf  

). Opprettelsen av senteret er i tråd med EUs interne sikkerhetsstrategi (ISS), hvor økt sikkerhetsnivå i 

cyberspace er en av fem hovedprioriteter. Ett av de viktigste tiltakene innen dette området er angitt å 

være opprettelsen av et EU-senter for it-kriminalitet.  

 

Det nye senteret for it-kriminalitet foreslås etablert som en enhet innen Europol i Haag, Nederland. 

Dette begrunnes med at Europol allerede har ett mandat for å bekjempe it-kriminalitet og således 

besitter en viss kompetanse på området. Det kan også nevnes at Europol lenge har gitt uttrykk 

offentlig for at de ønsker at det nye senteret for bekjempelse av it-kriminalitet skal legges til dem og 

har vist til at de allerede etterforsker denne type kriminalitet og besitter kompetanse for å sikre 

elektroniske spor. Det kan også synes som om Europol ytterligere har posisjonert seg for å få det nye 

senteret ved at de i juni 2011 foretok en reorganisering og tilførte ytterligere ressurser til det som de 

omtaler som Europol Cyber Crime Centre. 

 

Selv om senteret skal opprettes innen den eksisterende Europol-strukturen, legges det opp til at 

senteret skal ha sitt eget ”Programme Board”. På den måten søker man å nyttiggjøre kunnskapen til 

medlemsstater, Kommisjonen og andre byråer som Eurojust, CEPOL og ENISA i senterets arbeid, 

samt sørge for koordinering og samarbeid med andre interessenter på området.  

 

Vedrørende type it-kriminalitet er det tre hovedprioriteter som det nye senteret skal fokusere på:  

 

1) It-kriminalitet begått av organiserte kriminelle grupper, og spesielt kriminalitet som 

genererer stort kriminelt utbytte, 

 

2) It-kriminalitet som påfører ofrene alvorlig skade, så som seksuell utnyttelse av barn, og 

 

3) It-kriminalitet som angriper eller påvirker kritisk infrastruktur eller informasjonssystemer.  

 

Under pressekonferansen i forbindelse med fremleggelsen av meddelelsen la kommissær Cecilia 

Malmström vekt på at senteret skal bekjempe den alvorlige it-kriminaliteten og ikke individuelle 

fildelere og lignende.  

 

Når det gjelder det nye senterets oppgaver og hovedfunksjoner kan disse grovt sett inndeles i fire: 

 

1) Utgjøre EUs informasjonsnode for it-kriminalitet  

 

a. Senteret skal både motta og dele relevant informasjon med medlemsstatene og 

andre samarbeidspartnere – spesielt gjelder dette alvorlige tilfeller av it-

kriminalitet 

b. Over tid søker man å utarbeide trusselbilder og bedre etterretningen 

vedrørende it-kriminalitet, og man vil på den måten kunne advare 

medlemsstater om mulig cyberangrep og svakheter i eget it-system.  

 

2) Bidra til medlemsstatenes kapasitetsbygging 

a. Senteret skal yte assistanse til medlemsstatene gjennom ekspertise, rådgiving 

og opplæring for å avverge it-kriminalitet 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Communication%20-%20European%20Cybercrime%20Centre.pdf


Page 20 of 27 

 

b. Man ønsker å opprette en ”cybercrime desk” for å utveksle kunnskap og ”best 

practice”, samt besvare henvendelse fra myndighetene i medlemsstatene og 

andre internasjonale rettshåndhevende organer, privat sektor og sivile 

organisasjoner. 

 

3) Yte støtte til medlemsstatenes etterforskning av it-kriminalitet  

 

a. Senteret skal yte operasjonell støtte til etterforskninger av it-kriminalitet, 

herunder oppfordre til etableringer av JIT (Joint Investigations Teams) og 

utveksling av operasjonell informasjon i pågående etterforskninger 

b. Yte støtte til bevissikring og krypteringsekspertise. 

 

4) Bli en felles stemme for etterforskere innen it-kriminalitet i EU 

a. Over tid skal senteret opptre som et samlingspunkt for etterforskere av it-

kriminalitet i EU og gi disse en stemme i drøftelser med andre aktører innen 

it-industrien.  

b. Senteret skal være den naturlige kontaktflaten til Interpols og andre 

internasjonale aktørers aktiviteter innen bekjempelse av it-kriminalitet. 

 

 

Under pressekonferansen i forbindelse med fremleggelsen av meddelelsen opplyste kommissær 

Malmström at man så for seg at ca 30 personer vil arbeide fulltid i starten, men at dette antallet vil øke 

til ca 55 personer når senteret er fullt ut operativt. I alle fall i starten vil sekondert personell fra 

medlemsstatene være nødvendig. I startfasen ser man for seg at budsjettet for senteret vil ligge på 

millioner euro 3,36 årlig.  

 

Opprettelsen av senteret vil også bli reflektert i den kommende revisjonen av Europols rettslige 

grunnlag. På bakgrunn av det mer eller mindre entydige ønsket fra både medlemsstater og Europol 

selv om å etablere et slikt senter for it-kriminalitet, håper Kommisjonen at senteret kan være operativt 

allerede fra januar 2013.  

 

I konklusjonene fra justis- og innenriksrådsmøtet 7. juni ønskes Kommisjonens meddelelse 

velkommen og Rådet støtter forslaget om å etablere senteret innen Europols eksisterende struktur. 

Også Rådet understreket ønsket om at senteret skal bli operativt i 2013.  

 

2.3. Rettshåndhevende myndigheters tilgang til Eurodac 

Kommisjonen la 30. mai 2012 fram nytt forslag til endringer i Eurodac-forordningen. Forslag til 

endring ble først lagt fram i september 2009. Her foreslo Kommisjonen bl.a. å gi rettshåndhevende 

myndighet adgang til data fra fingeravtrykkregisteret. Høsten 2010 justerte Kommisjonen forslaget for 

bl.a. å gjøre det i samsvar med Dublin-traktaten. Samtidig ble forslaget om å gi rettshåndhevende 

myndighet adgang til data trukket tilbake, angivelig fordi man hadde oppfattet at Parlamentet var imot. 

Dette møtte stor mostand i Rådet. Kommisjonen har derfor i lenger tid varslet at enda et nytt forslag 

vil bli lagt fram, da med adgang til data inkludert.  

 

Rettshåndhevende myndigheters adgang til data fra Eurodac er nærmere regulert i forslaget, der 

personvernhensynet i stor grad blir vektlagt. Anvendelsesområdet er begrenset til spesifikke saker 

omhandlende terrorisme og annen alvorlig kriminalitet (art 20). Adgangen er videre begrenset til å 

sammenligne fingeravtrykksdata (art 20). Det er viktig å påpeke at forslaget legger opp til at først når 

alle andre muligheter er uttømt skal det være mulig å be om sammenligning av fingeravtrykksdata fra 

Eurodac. Det er et vilkår at man først har foretatt sammenligning i egne nasjonale databaser og i de 

andre medlemsstatenes databaser slik regulert i det såkalte Prüm-samarbeidet, jf Rådsbeslutning 

2008/615/JHA, med negativt resultat (art 20). Forutgående implementering av Prüm er således et 

vilkår for å kunne be om data fra Eurodac (fortalens punkt 26), og under punkt 3 på side 7 i 

«explanatory memorandum» er det presisert at medlemsstater som ikke har implementert Prüm ikke 
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vil ha adgang til å foreta søk i Eurodac (det samme gjelder for de assosierte land, jf pkt 6 på side 11). 

Norge har som kjent inngått en avtale om Prüm-samarbeid, men er ennå ikke implementert og 

operativt.   

 

Hver medlemsstat skal i henhold til forslaget opprette et såkalt National Access Point (art 3) som har 

ansvaret for kontakten mellom nasjonale myndigheter og Eurodac Sentral System (dette vil i realiteten 

være IT-byrået som skal være operativt fra 1. desember 2012). Videre skal medlemsstatene utpeke de 

myndighetene som skal være autorisert til å få tilgang til Eurodac-data, herunder en liste over de 

enhetene innen hver av de ulike myndighetene som skal ha mulighet til å be om sammenligning av 

fingeravtrykksdata gjennom National Access Point (art 5). Det er også et krav om at hver medlemsstat 

har et verifiserende organ som skal etterprøve og sikre at vilkårene for å be om sammenligning av 

fingeravtrykksdata fra Eurodac er oppfylt før National Access Point oversender forespørselen fra en 

autorisert myndighet. Forslagets art 19 legger således opp til en forholdsvis omfattende prosedyre for 

tilgang til rettshåndhevende myndigheter. IT-byrået/Eurodac vil utlukkende gi svar i form av hit/no hit 

på forespørselen. Dersom Eurodac inneholder data som forespurt vil det således være nødvendig å 

kontakte relevante nasjonale myndigheter som har foretatt registreringen for å få utlevert 

data/informasjon gjennom eksisterende informasjonsutvekslingsinstrumenter.  

 

For Norge er det viktig å merke seg fortalens punkt 44 og punkt 6 på side 10 flg i «explanatory 

memorandum». Her konkluderes det med at vår assosieringsavtale om Dublin/Eurodac aquis ikke 

dekker rettshåndhevende myndigheters tilgang til Eurodac. Det sies derfor uttrykkelig at etter at det 

foreliggende forslaget er vedtatt vil man henvende seg til Norge for å konsultere hvorvidt man ønsker 

å starte forhandlinger om en tilleggsavtale som dekker de nye reglene om rettshåndhevende 

myndigheters tilgang til Eurodac. Det samme gjelder for de andre assosierte landene, samt Danmark.  

 

Behandlingen av saken har så vidt startet i rådsstrukturen. Det er derfor for tidlig å si noe sikkert om 

hvordan forslaget har blitt mottatt av medlemslandene, men som ventet har noen land allerede i sine 

innledende generelle merknader vist til at rettshåndhevende myndigheters adgang er for restriktiv og at 

prosedyren for å få tilgang er for omfattende og omstendelig.  

 

Forslaget inneholder også endringer i forordningen om IT-byrået som det fremsatte forslaget fordrer, jf 

de oppgaver som er tillagt IT-byrået i henhold til forslaget. Det vises her til kapittel VII.  

 

Forslaget fra Kommisjonen finnes her: 

http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/asylum/docs/COM%202012%20254%20final%201_EN_A

CT_part1_v13.pdf#zoom=100 

 

 

3. Utvalgte aktuelle temaer på migrasjons- og asylfeltet  

3.1 Felles europeisk asylsystem (CEAS) 

Det europeiske råds mål om å gjennomføre fase to av Det felles europeiske asylsystemet innen 

utgangen av 2012 oppleves som forpliktende av skiftende formannskap. Det danske formannskapet la 

våren 2012 stor vekt på dette. Fra før av var det oppnådd enighet med Parlamentet om 

kvalifiseringsdirektivet (statusdirektivet) som bl.a. gir regler for vilkårene for å gi asyl og om endre 

direktivet om lengeværendes tredjelandsborgeres status. Under dansk formannskap ble det oppnådd 

kompromiss innad i Rådet om både mottaks- og prosedyredirektivet og om Dublin-forordningen. For 

alle disse er trialogforhandlinger gjennomført, og man var nær ved å oppnå politisk enighet med 

Parlamentet for både mottaksdirektivet og for Dublin-forordningen. Forslag til ny Eurodac-forordning 

ble først lagt fram fra Kommisjonens side 28. mai, og Rådet har ennå ikke gjennomført sin første 

lesning av det. 

 

 

http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/asylum/docs/COM%202012%20254%20final%201_EN_ACT_part1_v13.pdf#zoom=100
http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/asylum/docs/COM%202012%20254%20final%201_EN_ACT_part1_v13.pdf#zoom=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0551:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0298:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0298:FIN:EN:PDF
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Dublin-forordningen: Det ble oppnådd enighet i COREPER 4. april. Etter det er det gjennomført fire 

trialogforhandlinger. Det ble enighet om store deler av forordningen under dansk formannskap. Det 

gjaldt bl.a. artikkel 31 om en mekanisme for tidlig varsling og forebygging. Parlamentet hadde 

tidligere støttet Kommisjonens opprinnelige forslag om en suspensjonsmekanisme, men kunne 

akseptere tidlig varslingsmekanismen, som har som hovedmål å etablere et grunnlag for tidlig inngrep 

for å forebygge at det oppstår kriser i nasjonale asylsystemer. Handlingsplaner er aktuelle i to ulike 

faser; forebyggingsplan når det foreligger farer for et lands asylsystem og kriseplaner når problemene 

er manifeste. Støttekontoret for asyl (EASO) skal spille en betydelig rolle både som varsler og som 

gjennomfører i handlingsplanene. Mot slutten av det danske formannskapet skal det bare ha gjenstått 

to uavklarte spørsmål. Det ene gjaldt landenes adgang til å forvare asylsøkere for å unngå at de 

unndrar seg gjennomføringen av overføringsvedtak, det andre hvorvidt enslige mindreårige skal 

tilbakeføres til førstelandet når de ikke har nær familie i noen medlemsland. En melding fra det 

kypriotiske formannskapet 19. juli tyder på at det nå er oppnådd enighet. 

 

Norges tilknytningsavtale til Dublin- og Eurodac-samarbeidet etablerer en Blandet komite. Et av 

formålene med den er å ha konsultasjoner om ny lovgivning på området. Et møte ble avholdt i 

komiteen 20. januar. Der redegjorde det danske formannskapet og Kommisjonen for status i 

forhandlingene innad i Rådet forut for forhandlingene i Parlamentet. Norge og de andre assosierte 

landene ba om at det i tillegg til de formelle møtene i den Blandete komiteen ble gitt uformell 

informasjon på Brussel-nivå. Under dansk formannskap ble det avholdt to slike uformelle møter.  

 

Norge har i kontakt med formannskapet og Kommisjonen tatt opp spørsmålet om utsatt iverksetting av 

beslutninger om overføring av asylsøkere til ansvarlig Dublin-land. Kommisjonens opprinnelige 

forslag ville innebære at søkerne ikke kunne overføres før eventuell anmodning om utsatt iverksetting 

er avgjort av klageinstansen, noe Norge fant ville gi unødvendig langt opphold i landet som ikke 

hadde ansvaret for den substansielle behandlingen av asylsøknaden. Det var forståelse for de norske 

synspunktene, men Parlamentet sto hardt på at det skulle gis utsatt iverksetting, og dette var ett av 

punktene sistnevnte vant fram under forhandlingene.        

 

Eurodac-forordningen: Nytt forslag ble lagt fram av Kommisjonen 28. mai. Se kapittel 2.3.  

 

I løpet av våren ble det oppnådd enighet mellom Rådet og Parlamentet om flyktninggrupper som 

skulle prioritertes for gjenbosetting i 2013. Medlemsland som tilbyr seg å ta imot flyktninger i de 

prioriterte gruppene, vil motta tilskudd fra Flyktningfondet. Land som tidligere ikke har gjenbosatt 

flyktninger, tilbys, som en ekstra stimulans, høyere tilskudd enn andre land. Mens det «normale» 

tilskuddet er på 4000 euro pr. gjenbosatt flyktning, vil nye gjenbosettingsland motta 6000 euro. 

 

Følgende grupper blir prioritert for gjenbosetting i 2013: 

 

1. Kongolesiske flyktninger ved de store sjøene i Sentral-Afrika. 

2. Irakiske flyktninger i Tyrkia, Syria, Libanon og Jordan 

3. Afghanske flyktninger i Tyrkia, Pakistan og Iran 

4. Somaliske flyktninger i Etiopia 

5. Burmesiske flyktninger i Bangladesh, Malaysia og Thailand. 

 

Spørsmålet om videreføring av gjenbosetting i EU tas nå som ledd i diskusjonene om et Asyl- og 

migrasjonsfond for 2014-2020.   

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:EN:PDF
http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Asile%20et%20immigration/Commission%20Proposal%20EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0001:0003:EN:PDF
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3.2 Solidaritet EU-landene imellom 

Som en oppfølging av sin melding om migrasjon av 4.5.2011 la Europakommisjonen la 2.12.2011 

fram meldingen om solidaritet EU-landene imellom på asylområdet: ”Enhanced intra-EU solidarity in 

the field of asylum – A EU agenda for better responsibility-sharing and more mutual trust” 

 (COM(2011)835). Med Lisboa-traktaten er slik solidaritet fastslått som et grunnleggende prinsipp for 

EUs asylpolitikk, og Kommisjonen gir med sin melding et bidrag til å konkretisere dette. Meldingen 

slår fast at det eksisterer en skjevfordeling i EU. I 1. halvår i år mottok 6 medlemsland 75 prosent av 

alle asylsøkerne som kom til området. Fordelingen av flyktninger som skal bosettes, er også meget 

skjev. Slik sett slår Kommisjonen fast at det er behov for mer solidaritet. 

 

Dette ble diskutert under det uformelle Justis- og innenriksrådsmøtet i København i januar. Deretter 

ble det utarbeidet rådskonklusjoner, som ble vedtatt 8. mars. Landene var enige om at det asylpolitiske 

samarbeidet i EU må bygge på solidaritet med land som er særlig utsatt. Samtidig var landene opptatt 

av at dette ikke må føre til at land først unnlater å gjøre det man kan. Konklusjonene slår derfor fast at 

solidariteten må bygge på at land først tar sitt ansvar slik at man har gjensidig tillit.  

 

Av mer konkrete uttrykk for solidaritet trekker konklusjonene fram forslaget til en mekanisme for 

tidlig varsling innenfor rammene av Dublin-forordningen. Her er tanken at tidlig tegn til at et lands 

asylsystem er under press skal utløse handlingsplaner for å forebygge kriser. EUs støttekontor for asyl, 

bistand fra andre medlemsland og EUs finansieringsordninger skal sammen bidra til slik forebygging.    

 

Spørsmålet om solidaritet på asylområdet har i stor grad opptatt Europaparlamentet. En resolusjon ble 

i juli 2012 med stort flertall vedtatt av LIBE-komiteen. Her tar Parlamentet til orde for et mer 

permanent system for omfordeling av flyktninger i EU, og ber Kommisjonen om å legge fram et 

rettslig forslag om dette. Parlamentet ønsket også at det etableres et felles behandlingssystem for 

asylsøknader i EU.   

 

3.3 Støttekontoret for asyl (EASO)  

EUs støttekontor for asyl (EASO) ble besluttet vedtatt ved en forordning høsten 2009. 19. juni 2011 

ble kontoret innviet ved en seremoni i Valletta, Malta, men helt fram til våren 2012 må kontoret sies å 

ha vært i en etableringsfase. Hovedformålet med kontoret er å bidra til videreutviklingen av det felles 

europeiske asylsystem (CEAS), gjennom å styrke det praktiske samarbeidet mellom medlemslandene 

på asylområdet, samt å gi støtte til medlemsland som er utsatt for særlig press på sine asylsystemer. 

 

Våren 2012 ga Justis- og innenriksrådet EASO nye oppgaver, først og fremst knyttet til utviklingen av 

en mekanisme for tidlig varsling. Det innebærer at EASO skal fortløpende skal innhente data for å 

kunne levere oppdaterte tendensanalyser. Dette vil vise om enkelte medlemsland risikerer å bli utsatt 

for stort press på sitt asylsystem, noe som skal danne grunnlag for forebyggende tiltak.    

 

Forordningen om etableringen av EASO åpner eksplisitt for deltakelse fra de assosierte land. Disse 

hadde et forberedende møte med Kommisjonen i mars 2011. Kommisjonen meddelte da at man ville 

anmode Rådet om forhandlingsmandat og at en slikt kunne foreligge i løpet av sommeren. 

Forhandlingsmandatet forelå imidlertid først vinteren 2012, og det første egentlige forhandlingsmøtet 

ble avholdt 21. mai 2012. Forut for dette hadde de assosierte landene blitt enige om et felles 

forhandlingsopplegg, bl.a. om de assosierte lands deltakelse i styret, om de finansielle bidragene og 

om hvordan avtalen skal dekke eventuell framtidig lovgivning med betydning for støttekontorets 

virksomhet. Ved 1. halvårs slutt har fremdeles Kommisjonen dette til vurdering. Det forventes at 

forhandlingene vil avsluttes i løpet av 2. halvår 2012. Initiativ vil bli tatt fra de assosierte landene for å 

kunne delta i EASOs aktiviteter og i styret i påvente av en avtale.   

 

Norge deltar allerede nå i EASOs arbeid med landkunnskap. Et første arbeid om dette ble avsluttet før 

sommeren og resulterte i en rapport om forhold i Afghanistan. Norge, ved Landinfo, deltok aktivt i 

dette arbeidet. Med denne ble det også lagt en metodisk mal for arbeidet med landkunnskap. For øvrig 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/130731.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120709IPR48499/20120709IPR48499_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120709IPR48499/20120709IPR48499_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/european-asylum-support-office/bz3012564enc_complet_en.pdf
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ga EASO i juli ut sin første årsrapport (for 2011) som gir en god oversikt over den asylpolitiske 

utviklingen i EU.   

  

3.4 Lovlig innvandring – arbeids- og familieinnvandring 

Kommisjonen anser at EU på sikt har behov for flere innvandrere, av demografiske og økonomiske 

grunner. Befolkningen i EU vil etter beregninger bli redusert fra 2014 av og i de etterfølgende 50 

årene kan arbeidsstyrken bli redusert med 50 millioner. Om dette slår til, vil det fort oppstå et 

arbeidskraftsbehov. Spørsmålet er hvorvidt migrasjonspolitikken skal bidra til å løse dette. I EUs 

2020-strategi for økonomisk vekst og styrket konkurranseevne nevnes arbeidsinnvandring som et 

viktig innsatsområde. Rådet har i overordnet forstand sluttet seg til det økonomiske argumentet. I 

Stockholm-programmet heter det at arbeidsinnvandring kan bidra til bedret konkurranseevne og 

økonomisk vitalitet. Rådet mener at EU skal fremme fleksible tillatelsessystem, men landene skal selv 

avgjøre hvor mange tredjelandsborgere som skal gis adgang. Programmet sier imidlertid ikke at 

(arbeids)innvandring skal være et middel for demografisk utvikling. 

 

I tråd med dette har Kommisjonen fremmet flere rettslige forslag med sikte på en enklere og mer 

ensartet prosedyrer for å gi arbeids- og oppholdstillatelse. Som nevnt i forrige halvårsrapport, var  

direktiv for felles søknadsprosedyre for en felles tillatelse for tredjelandsborgere til opphold og arbeid 

i EU (”single permit”)  i ferd med å bli vedtatt. Det skjedde 13. desember 2011. Det er gitt en 

gjennomføringsfrist til 25. desember 2013. Direktivet vil bidra tilå forenkle og harmonisere 

søknadsprosedyrene for søknader om arbeidstillatelse fra tredjelandsborgere, gjøre selve tillatelsene 

like og sikre like rettigheter for dem som har slik tillatelse. Direktivet om en enhetlig arbeids- og 

oppholdstillatelse gjelder ikke for arbeidstakergrupper det utarbeides egen lovgivning for (slik som 

f.eks. de to gruppene nevnt under). Kommisjonen ønsket opprinnelig et ”horisontalt” direktiv som 

skulle gjelde generelt for alle tredjelandsborgere som får opphold i arbeidsøyemed. Dette ønsket ikke 

Rådet. Det har derfor vært nødvendig å foreslå reguleringer knyttet til mer avgrensete sektorer eller 

arbeidstakerkategorier.  Sommeren 2010 ble det lagt fram forslag til direktiv for hhv sesongarbeid og 

selskapsinterne omplasseringer. Finanskrisens har satt sitt preg på arbeidsinnvandringsagendaen, og 

innvandring er også et politikkområde hvor nasjonal suverenitet tradisjonelt står sterkt. Etter halvannet 

år er det ikke utsikter til enighet om disse. I løpet av 1. halvår 2012 ble det innledet forhandlinger 

mellom Rådet og Parlamentet. De er ennå ikke avsluttet.  

 

Formålet med forslaget om et direktiv for sesongarbeid er å bringe slikt arbeid inn i mer ordnete 

former. Det skal inngås formelle arbeidskontrakter som spesifiserer lønn, arbeidstid. Av kontrakten 

skal det også framgå at sesongarbeideren er sikret tilfredsstillende boforhold. En sesonarbeidstillatelse 

skal også sikre adgang til sosiale ordninger under kontraktsperioden. Kontraktsperioden avhenger av 

arbeidets art, men skal ikke overstige seks måneder. Mens sesongarbeidsdirektivet hovedsakelig retter 

seg mot ikke-kvalifisert arbeidskraft innen landbruk og turisme, retter direktivet om selskapsinterne 

omplasseringer seg mot høyt kvalifisert arbeidskraft. Formålet er like mye å sikre at det blir attraktivt 

for transnasjonale selskaper å etablere seg i et EU-land enn å sikre arbeidstakernes rettigheter.   

Tanken er at det skal bidra til innovasjon og styrket konkurranseevne. Det legges opp til 

hurtigprosedyrer for behandlingen av slike arbeidstillatelser.  

 

I sin 3. årlige rapport om innvandring og asyl av 30. mai  i år varslet Kommisjonen at den innen 

utløpet av 2012 vil starte opp en konsultasjonsprosess om mulighetene for økonomisk motivert 

migrasjon fra tredjeland. Både medlemslandene og sosiale partnere og andre vil bli inkludert. Et tema 

her kan være såkalt «brain circulation», likeså hvordan EU kan legge til rette for en viss 

arbeidsinnvandring innenfor rammene av mobiltetspartnerskap. Slike er særlig aktuelle for land i EUs 

østlige og sørlige naboskap.   

 
Kommisjonen la i november 2011 fram et høringsdokument om familiegjenforening. Så vel 

regjeringene som internasjonale og frivillige organisasjoner ble bedt om å uttale seg om hvorvidt det 

var ønskelig å videreutvikle EU-reglene på området. Fristen for å avgi uttalelse var 1. mars. Etter dette 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/pdf/easo_annual_report_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0379:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0378:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2012/pdf/0023/2_act_part1_en.pdf#zoom=100
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er det avholdt et stort høringsmøte i Brussel, og spørsmålet om oppfølging fra Rådets side ble tatt opp 

på det uformelle SCIFA-møtet på Kypros 3. juli.  

 

Kommisjonen viste i sitt dokument til at et direktiv om familiegjenforening ble vedtatt i 2003 

(2003/86), men anså at dette i liten grad hadde hatt en harmoniserende effekt. Landenes nasjonale 

regler og praksis varierte betydelig. I tiden etter 2003 hadde en rekke medlemsland vedtatt endringer i 

sine nasjonale regler, hovedsakelig i restriktiv lei, uten at det ble ansett å være i strid med EU-reglene. 

Kommisjonen ba derfor høringsinstansene om det var ønskelig med nye regler på EU-nivå som i større 

grad sikret lik praksis.  

 

Uttalelsene fra medlemslandene har vært klart lunkne. De har understreket at eventuelle nye regler 

ikke må begrense landenes adgang til å motarbeide tilfeller av misbruk. De anser at det er et betydelig 

omfang av så vel fiktive ekteskap som forfalskning av ekteskaps- og fødselsdokumenter. 

 

Fra landenes side later det til å være en klar preferanse for ikke å starte nye lovgivningsprosesser på 

EU-nivå, men i stedet å intensivere (sam)arbeidet for å styrke implementeringen av gjeldende regler 

og hindre misbruk. Kommisjonen har svart med å gjøre det klart at man i større grad vil følge landenes 

gjennomføring av direktivet fra 2003, og utelukker ikke at man vil gå til sak mot land som finnes å 

ha gått ut over allerede vedtatte regler.  Høringsuttalelsene framgår her. Norge fikk tilbud om 

å uttale seg, men fant ikke å ville benytte seg av det. EUs regler for familiegjenforening for 

tredjelandsborgere gjelder da heller ikke for Norge.  
 

3.5 Ulovlig innvandring  

Presset mot Schengenområdets yttergrenser har fortsatt i 2012. Dette gjelder imidlertid hovedsakelig 

få avgrensete grenseavsnitt; landegrensen mellom Tyrkia og Hellas, landegrensene mellom Vest-

Balkan og land som Ungarn og Østerrike og det sentrale Middelhavet. Tall for 1. kvartal 2012 viser 

riktignok at den irregulære trafikken over Middelhavet, som i kjølvannet av «den arabiske våren» 

skapte stor oppmerksomhet i 2011, har avtatt, men de irregulære grensepasseringene mellom Tyrkia 

og Hellas har fortsatt å øke.   

 

Innenfor Rådet var det vært en klar holdning at den praktiske innsatsen mot ulovlig innvandring må 

forsterkes. Det danske formannskapet påtok seg å utarbeide en handlingsplan. Den ble først omtalt 

som et «veikart». Handlingsplanene ble først og fremst utviklet i Den strategiske komiteen for 

innvandring, grenser og asyl (SCIFA), men flere arbeidsgrupper var også involvert. Justis- og 

innenriksrådet diskuterte planen på sitt møte 8. mars og ble vedtatt 26. april. Rådet la vekt på at planen 

måtte være fleksibel og kunne endres underveis dersom omstendighetene skulle tilsi det. Det ble lagt 

opp til en gjennomgang, med muligheter for revisjoner, på ministernivå en gang under hvert 

formannskap. Første gjennomgang vil bli under kypriotisk formannskap i oktober. 

 

Planen opererer med seks strategiske prioriteringsområder: 

I. Styrket samarbeid med opprinnelses- og transittland for bedre migrasjonskontroll 

II. Styrket kontroll av yttergrensene 

III. Forebygging av ulovlig innvandring via den gresk-tyrkiske grensen 

IV. Bedre takling av misbruk av lovlige migrasjonskanaler 

V. Sikring av den frie bevegeligheten ved å forebygge misbruk  

VI. Styrket migrasjonskontroll, herunder samarbeid om retur.  

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2012/consulting_0023_en.htm
http://www.statewatch.org/news/2012/apr/eu-council-actuion-plan-migratory-pressure-8714-rev1-12.pdf
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Til hvert prioriteringsområde er det fastsatt en rekke tiltak. For å sikre en best mulig gjennomføring 

anmodet det danske formannskapet land som måtte ha særlige forutsetninger eller interesser på et 

område om å påta seg en overvåkings- og samordningsrolle. En rekke land påtok seg slikt ansvar. 

Kommisjonen har vært noe skeptisk til dette oppfølgingsopplegget. Den mener at det allerede arbeides 

med mange av tiltakene, både i regi av EUs byråer og i regi av ekspertgrupper Kommisjonen har tatt 

initiativ til. At enkelte medlemsland skal gis et overvåkingsansvar her, bryter med institusjonenes 

kompetanser, ifølge Kommisjonen.    

 

 

 

3.6  Tilbaketakelse av personer uten lovlig opphold 

EUs arbeid med å inngå tilbaketakelsesavtaler er en integrert del av EUs samarbeid med tredjeland på 

migrasjonsområdet, og slike avtaler inngår ofte i en helhet sammen med avtaler om visumfasilitering. 

13 tilbaketakelsesavtaler er så langt trådt i kraft.  

 

På bakgrunn av Kommisjonens sin evaluering av arbeidet med tilbaketakelsesavtaler 23. februar 2011 

vedtok Justis- og innenriksrådet et sett konklusjoner 9. juni 2011. I løpet av det danske formannskapet 

har man arbeidet for en operasjonalisering av konklusjonene.  Blant spørsmål som har vært framme, er 

hvorvidt EU i større grad bør arbeide for avtaler med de store opprinnelseslandene for irregulær 

migrasjon mot Europa. Den senere tid har EU i stor grad fokusert på transittland i EUs naboskap.  Et 

arbeid er startet opp i returarbeidsgruppen med sikte på å identifisere nye land. Norge deltar i dette 

arbeidet og har gitt forslag om land ut fra norske utfordringer. Et annet spørsmål er hvorvidt  man for å 

gi insentiver til tredjeland om å inngå tilbaketakelsesavtaler ikke bare skal knytte slike til 

visumfasiliteringsavtaler, men også til avtaler på andre politikkområder.  

 

Det landet EU først og fremst har ønsket en tilbaketakelsesavtale med er Tyrkia. Dette skyldes landets 

rolle som transittland for irregulære migranter fra Asia og Afrika. Inkludering av forpliktelse til å ta 

tilbake tredjelandsborgere sto derfor sentralt. I avtalen forhandlerne ble enige om tidlig i 2011, var 

dette inkludert, men denne delen av avtalen skulle først tre i kraft tre år etter resten av avtalen. Tyrkia 

stilte krav om at EU innledet en (troverdig) dialog med sikte på visumfrihet for tyrkiske borgere. For 

Tyrkia var ikke en visumfasiliteringsavtale tilstrekkelig. Blant EU-landene var det lenge uenighet om 

hvorvidt man skulle komme det tyrkiske kravet i møte. Enighet ble oppnådd i juni 2012. Avtalen ble 

da parafert og Kommisjonen fikk i mandat å legge opp til en migrasjonspolitisk dialog med Tyrkia, 

som kunne inkludere en handlingsplan med sikte på visumfrihet. Det er ventet at dialogen kommer i 

gang og at tilbaketakelsesavtalen blir signert i løpet av høsten 2012. Avtalen har, som andre 

tilbaketakelsesavtaler, en klausul der Tyrkia anmodes om å inngå tilsvarende avtaler med Norge og de 

andre Schengen-assosierte landene. 

 

Rådet ga våren 2012 Kommisjonen i mandat å framforhandle to nye avtaler, med hhv. Armenia og 

Aserbajdsjan.   

 

 

3.7 Utenlandsdimensjonen i EUs migrasjonspolitikk 

EU har utviklet et aktivt rammeverk for migrasjonspolitisk dialog og samarbeid med tredjeland. Dette 

benevnes som ”Global Approach to Migration and Mobility” (GAMM). Det ble innført i 2005 og 

revidert i 2011/2012.. Målet er å få tredjelandene til å bidra til at migrasjonspresset mot Europa 

dempes ved å tilby muligheter for legal migrasjon og hjelp til egen utvikling.  

 

Rådet har våren 2012 diskutert kommisjonens en melding av 18. november 2011 om 

utenlandsdimensjonen i EUs migrasjonspolitikk (COM(2011)743): Global Approach to Migration 

and Mobility (GAMM). Rådet vedtok sine konklusjoner 29. mai 2012.. 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122501.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/131103.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v9.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v9.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st09/st09417.en12.pdf
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Rådet slutter seg her til Kommisjonens forslag om å inkludere visum- og asylspørsmål som nye 

elementer i GAMM. Hva det første angår, betyr det at visumdialoger framover vil skje innenfor 

GAMMs vide rammeverk. Framgang i visumdialogene vil normalt knyttes til framgang på andre 

områder, slik som tilbaketaking, asyl, grensekontroll, dokumentsikkerhet, bekjempelse av ulovlig 

innvandring, offentlig orden og sikkerhet og grunnleggende rettigheter. På asylområdet vil de 

regionale beskyttelsesprogrammene og den felles europeiske gjenbosettingspolitikken være de 

viktigste instrumentene.  

 

Rådet er også enige i at mobilitetspartnerskapene er de beste rammeverkene for samarbeid med 

tredjeland. De såkalte samarbeidsplattformene for migrasjon og utvikling synes å ha utspilt sin rolle. 

Mobilitetspartnerskapene er i seg selv av ikke-bindene karakter. Innenfor rammene av slike 

partnerskap kan imidlertid EU og tredjelandet inngå rettslig bindende avtaler, som f.eks. om 

tilbaketakelse og visumfasilitering. Rådet slår fast at det ikke vil være aktuelt å inngå avtaler om 

lettelser på visumområdet uten at det aktuelle tredjelandet har forpliktet seg til å ta tilbake egne 

borgere.  

 

Inntil videre ønsker Rådet å prioritere land i naboskapene for mobilitetspartnerskap. I utgangspunktet 

er det altså nå lite aktuelt for EU å inngå mobiltetspartnerskap med opprinnelsesland utenfor 

naboskapene. Hittil er det inngått partnerskap med Moldova, Georgia og Armenia, i tillegg til Kapp 

Verde. For tiden arbeides det for å etablere partnerskap med Tunis og Marokko. Det er håp om raskt å 

komme til enighet med førstnevnte. Nest på arbeidsplanen står Egypt og Libya.  

   

 

I tillegg til mobilitetspartnerskap på landnivå har EU løpende migrasjonspolitiske dialoger med 

regioner. En av disse er Praha-prosessen. Innenfor rammene av den ble det på en ministerkonferanse 

under polsk EU-formannskap vedtatt en handlingsplan med 22 tiltak. Se forrige halvårsrapport. I løpet 

av 1. halvår 2012 har man nådd fram til enighet om rammene for gjennomføringen. Ulike 

medlemsland og partnerland har påtatt seg ansvar for noen prioriterte tiltak, og øvrige land inviteres til 

å slutte seg til arbeidet gjennom oppstartsmøter høsten 2012. Norge har meldt interesse for å være med 

på et arbeid for å utarbeide felles retningslinjer for returarbeidet, der Ukraina har tatt et lederansvar.  

 

 

 

 

  


