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ANNEX

BILAG
til
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG
REGIONSUDVALGET
En ny pagt om migration og asyl

DA

DA

Køreplan for gennemførelsen af den nye pagt om migration og asyl
Foranstaltninger

Vejledende
tidsplan

En fælles europæisk ramme for forvaltning af migration og asyl
Kommissionen:







Fremsætter forslag til en forordning om forvaltning af asyl og
migration, herunder en ny solidaritetsmekanisme
Fremsætter forslag til ny lovgivning om indførelse af en
screeningprocedure ved den ydre grænse
Ændrer forslaget til en ny forordning om asylprocedurer, så den
indeholder en ny grænseprocedure og gør asylprocedurerne mere
effektive
Ændrer forslaget til Eurodacforordningen, således at databehovene i
den nye ramme dækkes
Vil udpege en koordinator for tilbagesendelse internt i Kommissionen,
som understøttes af et netværk på højt plan for tilbagesendelse og en ny
operationel strategi
Vil fastlægge en ny strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration

Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020

Q3 2020
Q1 2021

Q1 2021

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) skal:



Fuldt ud operationalisere det styrkede mandat vedrørende
tilbagesendelse og yde fuld støtte til medlemsstaterne på nationalt plan
Udpege en viceadministrerende direktør for tilbagesendelse

Q4 2020
Q2 2021

Europa-Parlamentet og Rådet skal:






vedtage forordningen om forvaltning af asyl og migration samt
forordningen om screening og den reviderede forordning om
asylprocedurer
Straks prioritere vedtagelsen af forordningen om Den Europæiske
Unions Asylagentur
Sikre en hurtig vedtagelse af den reviderede Eurodacforordning

Q2 2021

Sikre en hurtig vedtagelse af det reviderede direktiv om
modtagelsesforhold og kvalifikationsforordningen
Sikre en hurtig afslutning af forhandlingerne om det reviderede
direktiv om tilbagesendelse

Q2 2021

Q4 2020
Q4 2020

Q2 2021

Et robust kriseberedskabs- og kriseresponssystem
Kommissionen:


Fremlægger en plan for beredskab og krisestyring på
migrationsområdet
 Fremsætter forslag til lovgivning med henblik på håndtering af
krisesituationer og force majeure og ophævelse af direktivet om
midlertidig beskyttelse
Europa-Parlamentet og Rådet skal:

Q3 2020



Q2 2021

Prioritere og afslutte arbejdet med det nye kriseinstrument

Q3 2020

Medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen skal:


Indlede gennemførelsen af planen for beredskab og krisestyring på
1

Q4 2020

migrationsområdet
Integreret grænseforvaltning
Kommissionen:


Q3 2020



Vedtager en henstilling om samarbejde mellem medlemsstaterne
vedrørende private enheders redningsaktiviteter
Fremlægger vejledning til medlemsstaterne for at gøre det klart, at
redningsaktioner til søs ikke kan gøres strafbare
Vil vedtage en strategi for Schengensamarbejdet fremover



Vil oprette et Schengenforum

Q4 2020



Vil lancere en ny europæisk ekspertgruppe for eftersøgning og redning

Q4 2020



Q3 2020
Q1 2021

Kommissionen, medlemsstaterne og Frontex skal:



Sikre en hurtig og fuldstændig anvendelse af den nye forordning om
den europæiske grænse- og kystvagt
Sikre gennemførelsen og interoperabiliteten af alle store IT-systemer

Q4 2020
Q4 2023

Styrkelse af bekæmpelsen af migrantsmugling
Kommissionen vil:




Fremlægge en ny EU-handlingsplan for bekæmpelse af
migrantsmugling for 2021-2025
Begynde at vurdere, hvordan direktivet om sanktioner over for
arbejdsgivere kan gøres mere effektivt
Integrere indsatsen mod migrantsmugling i partnerskaber med
tredjelande.

Q2 2021
Q4 2020
Q4 2020

Samarbejde med internationale partnere
Kommissionen vil i tæt samarbejde med den højtstående repræsentant og medlemsstaterne:


Straks indlede arbejdet med at udvikle og uddybe skræddersyede
omfattende og afbalancerede dialoger og partnerskaber vedrørende
migration
 Opskalere støtten for at hjælpe dem, der har behov for det, og deres
værtssamfund
 Øge støtten til skabelse af økonomiske muligheder og tackle de
grundlæggende årsager til irregulær migration
 Optrappe den plads, migration har i programmeringen af de nye
instrumenter i den næste flerårige finansielle ramme
 Undersøge mulighederne for nye EU-tilbagetagelsesaftaler og ordninger
 Anvende visumkodeksen til at tilskynde til samarbejde om at lette
tilbagesendelse og tilbagetagelse og forbedre dette samarbejde samt
udarbejde de nye bestemmelser i forordningen om forvaltning af asyl
og migration
 Gå videre med henstillingen om lovlige adgangsveje til beskyttelse i
EU, herunder genbosætning
 Udvikle talentpartnerskaber med vigtige partnerlande
Europa-Parlamentet og Rådet skal:

Q4 2020



Q4 2020

Hurtigt afslutte forhandlingerne om rammeforordningen om
2

Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q1 2021

Q4 2020
Q4 2020

genbosætning og indrejse af humanitære årsager

Tiltrække færdigheder og evner til EU
Kommissionen vil:


Iværksætte en debat om de næste skridt vedrørende lovlig migration og
foretage en offentlig høring
 Fremsætte forslag til en pakke vedrørende færdigheder og evner,
herunder revision af direktivet om tredjelandsstatsborgeres status som
fastboende udlænding og en gennemgang af direktivet om en
kombineret tilladelse samt fastlægge mulighederne for at oprette en
EU-talentmasse
Europa-Parlamentet og Rådet skal:

Q3 2020



Q4 2020

Afslutte forhandlingerne om direktivet om det blå EU-kort

Q4 2021

Støtte integrationen med henblik på at skabe mere inklusive samfund
Kommissionen vil:



Vedtage en omfattende handlingsplan for integration og inklusion for
2021-2024
Gennemføre det fornyede europæiske partnerskab for integration med
arbejdsmarkedets parter med henblik på at udvide det fremtidige
samarbejde, så det også omfatter arbejdskraftmigration

3

Q4 2020
Q1 2021

