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En gemensam europeisk ram för migrations- och asylhantering
Kommissionen



föreslår en förordning om asyl- och migrationshantering, inklusive en
ny solidaritetsmekanism,
föreslår ny lagstiftning för att införa screening vid de yttre gränserna



ändrar förslaget till ny förordning om asylförfaranden, så att det
omfattar ett nytt gränsförfarande och gör asylförfarandena effektivare
 ändrar förslaget om Eurodacförordningen för att tillgodose behovet av
information i den nya ramen
 kommer att utse en återvändandesamordnare inom kommissionen, som
får stöd från ett nytt återvändandenätverk på hög nivå och en ny
operativ strategi
 kommer att utforma en ny strategi för frivilligt återvändande och
återanpassning
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) bör



fullt ut genomföra det förstärkta mandatet för återvändande och ge fullt
stöd till medlemsstaterna på nationell nivå
utnämna en biträdande verkställande direktör för återvändande
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Europaparlamentet och rådet bör



anta förordningen om asyl- och migrationshantering, liksom
förordningen om screening och den reviderade förordningen om
asylförfaranden
omedelbart prioritera antagandet av förordningen om EU:s asylbyrå



säkerställa att den reviderade Eurodacförordningen antas snabbt



säkerställa att det reviderade direktivet om mottagningsvillkor och
skyddsgrundsförordningen antas snabbt
säkerställa att förhandlingarna om det reviderade
återvändandedirektivet slutförs snarast
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Ett robust system för krisberedskap och krishantering
Kommissionen


lägger fram en beredskaps- och krisplan för migration



föreslår lagstiftning om hantering av krissituationer och force majeure
och om upphävande av direktivet om tillfälligt skydd
Europaparlamentet och rådet bör


prioritera arbetet med det nya krisinstrumentet
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Medlemsstaterna, rådet och kommissionen bör


börja genomföra beredskaps- och krisplanen för migration
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Integrerad gränsförvaltning
Kommissionen




antar en rekommendation om samarbete mellan medlemsstaterna om
privata enheters räddningsverksamhet
lägger fram riktlinjer för medlemsstaterna för att klargöra att
räddningsinsatser till havs inte får kriminaliseras
kommer att anta en strategi för Schengenområdets framtid



kommer att inrätta ett Schengenforum





kommer att inrätta en ny europeisk expertgrupp för sök- och
räddningsinsatser
Kommissionen, medlemsstaterna och Frontex bör



säkerställa ett snabbt och fullständigt genomförande av den nya
förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen
säkerställa att alla storskaliga it-system införs och är interoperabla
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Stärka kampen mot smuggling av migranter
Kommissionen kommer att göra följande:




lägga fram en ny EU-handlingsplan mot smuggling av migranter för
2021–2025
bedöma hur man kan öka effektiviteten i direktivet om sanktioner mot
arbetsgivare
bygga upp åtgärder mot smuggling av migranter i partnerskap med
tredjeländer
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Samarbete med våra internationella partner
Kommissionen kommer att göra följande, i nära samarbete med den höga representanten och
medlemsstaterna:
 omedelbart inleda arbetet med att utveckla och fördjupa skräddarsydda, 4:e kvartalet
2020
omfattande och balanserade dialoger och partnerskap
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 skala upp stödet för att hjälpa behövande och deras värdsamhällen
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 öka stödet för ekonomiska möjligheter och ta itu med de
2020
bakomliggande orsakerna till irreguljär migration


stärka migrationens plats i programplaneringen för de nya instrumenten 4:e kvartalet
2020
i nästa fleråriga budgetram



undersöka nya alternativ för EU:s avtal och arrangemang för
återtagande
använda viseringskodexen för att uppmuntra och förbättra samarbetet
för att underlätta återvändande och återtagande samt förbereda för de
nya bestämmelserna i förordningen för asyl- och migrationshantering
gå vidare med rekommendationen om lagliga vägar till skydd i EU,
inbegripet vidarebosättning
utveckla EU:s talangpartnerskap med viktiga partnerländer
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Europaparlamentet och rådet bör


snabbt slutföra förhandlingarna om ramförordningen om
vidarebosättning och inresa av humanitära skäl
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Att locka kompetens och talang till EU
Kommissionen kommer att göra följande:


öppna diskussioner om nästa steg för laglig migration genom ett
offentligt samråd
 lägga fram ett förslag till paket om kompetenser och talanger, med en
översyn av direktivet om varaktigt bosatta personer och direktivet om
ett kombinerat tillstånd, samt en analys av olika alternativ för att
utveckla en talangreserv för EU
Europaparlamentet och rådet bör
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slutföra förhandlingarna om EU:s blåkortsdirektiv

Att stödja integration för att skapa mer inkluderande samhällen
Kommissionen kommer att göra följande:



anta en övergripande handlingsplan för integration och inkludering för
2021–2024
arbeta med arbetsmarknadens parter inom ramen för det förnyade
europeiska partnerskapet för integration, och undersöka om samarbetet
kan utvidgas till att omfatta arbetskraftsmigration
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