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Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om det 

ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 23. april 2015 
 

Formanden for Det Europæiske Råd har indkaldt til et ekstraordinært møde i Det 

Europæiske Råd den 23. april 2015.  

 

Baggrunden for indkaldelsen til det ekstraordinære møde er den tragiske 

drukneulykke i Middelhavet sidste uge. Formålet med mødet er på højeste niveau at 

drøfte, hvad medlemsstaterne og EU-institutionerne sammen kan gøre for at undgå 

sådanne ulykker. 

  

Forud for arbejdsmiddagen mødes stats- og regeringscheferne som vanligt kort med 

formanden for Europa-Parlamentet. Derefter vil Det Europæiske Råd drøfte 

praktiske foranstaltninger, der skal bidrage til at forhindre flere tab af liv på 

Middelhavet. Det forventes bl.a. at dreje sig om at styrke den maritime 

tilstedeværelse, bekæmpe menneskesmuglerne, bekæmpe illegal migration samt 

styrke samarbejdet mellem EU-landene. 

 

Regeringen finder, at den bedste vej fremad til at forhindre de tragiske 

drukneulykker er gennem fælles løsninger i EU. Problemet er kolossalt stort, og der 

findes ikke lette og hurtige løsninger. Der er behov for at trække på alle de 

instrumenter, som EU har til rådighed og sætte ind over en bred front.  

 

Konkret ser regeringen behov for at slå hårdt ned på menneskesmuglerne. Det kan 

bl.a. ske gennem et stærkere samarbejde mellem Europol, Frontex, EU’s 

Asylstøttekontor og Eurojust (samarbejdet mellem medlemslandenes 

anklagemyndigheder) og ved systematisk at identificere og ødelægge de skibe, som 

menneskesmuglerne benytter sig af.  

 

Der er endvidere behov for at styrke EU’s overvågningsindsats i Middelhavet 

væsentligt gennem de EU-ledede Frontex-operationer Triton og Poseidon. Danmark 

bidrager allerede i dag til Triton- og Poseidon-operationerne og er parat til at se på 

yderligere bidrag. 

 

Samtidig er det helt centralt at gøre noget ved de grundlæggende årsager til, at 

mennesker føler sig nødsaget til at begive sig ud på livsfarlige rejser. Det kræver en 

styrket indsats for at hjælpe flygtningene i nærområderne. Her er der bl.a. brug for 

en ekstra indsats i Nordafrika og ved Afrikas Horn. Her står Danmark også klar til 
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at dele sine erfaringer og bidrage til indsatsen. Danmark har allerede påtaget sig det 

ledende ansvar for den indsats, EU gør i området omkring Syrien.   

 

Regeringen har også fokus på, at den eneste varige løsning er fred og udvikling i de 

lande, hvor flygtningene kommer fra. Situationen er en anledning til at minde om, at 

EU har sat sig som kollektivt mål at nå 0,7 pct. i udviklingshjælp, hvilket kræver en 

ekstra indsats.  

 

Endelig er det afgørende, at alle medlemsstater har velfungerende asylsystemer. 

Migranter, som når frem til Europas kyster skal modtages, registreres og deres 

asylansøgninger skal behandles. Dem, som ikke kan få asyl, skal sendes tilbage så 

hurtigt som muligt. EU bidrager allerede i dag til at styrke asylsystemerne i de 

medlemslande, der oplever det største migrationspres. Det sker gennem 

asylstøttekontoret (EASO). Danmark bistår med eksperter og er parat til stille 

yderligere ekspertbistand til rådighed. 

 

 

 

 

 


