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Skriftlig afrapportering til Folketingets Europaudvalg og Udenrigspolitisk Nævn 

fra det uformelle møde mellem EU’s stats- og regeringschefer 12. november 2015  
 

Der blev afholdt et uformelt møde mellem EU’s stats- og regeringschefer i Valletta 

den12. november 2015. Mødet, som blev afholdt i form af en arbejdsfrokost, havde til 

formål at sikre hurtig gennemførelse af de beslutninger, som Det Europæiske Råd traf i 

løbet af september og oktober 2015, særligt 1) styrkelse af samarbejdet med 

tredjelande, inkl. Tyrkiet med henblik på at begrænse tilstrømningen af flygtninge og 

migranter, 2) implementering af beslutningerne om omfordeling, 3) etablering af 

registreringscentre (hotspots) i Grækenland og Italien samt styrkelse af 

modtagelseskapacitet og ekspertbidrag til Frontex og asylstøttekontoret EASO samt 4) 

styrkelse af kontrollen med de eksterne grænser.  

 

Der var på mødet enighed om, at alle medlemsstater skulle sætte fart på 

gennemførelsen af de allerede trufne beslutninger. Det gjaldt ikke mindst i forhold til 

etableringen af fungerende registreringscentre. Flere medlemsstater udmeldte nye 

ekspertbidrag til Frontex og EASO. Der var overordnet enighed om, at asylansøgere 

ikke selv kunne bestemme, hvor de skulle bosætte sig i EU.  

 

Der var på mødet desuden enighed om at styrke samarbejdet med tredjelande herunder 

særligt Tyrkiet. Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, 

afrapporterede fra sit netop aflagte besøg i Tyrkiet, hvor der var sket gode fremskridt i 

drøftelserne vedr. migration. Der var enighed om, at der snarest muligt og evt. allerede 

i slutningen af november vil blive søgt afholdt et topmøde mellem EU og Tyrkiet. 

Styrkelsen af samarbejdet skulle ske med udgangspunkt i den handlingsplan, som blev 

præsenteret for Det Europæiske Råd i oktober med fokus på EU-støtte til Tyrkiets 

håndtering af de mange syriske flygtninge, der befinder sig i landet, mod tyrkisk hjælp 

til EU med at begrænse tilstrømningen til Europa. Der var en bred fælles forståelse 

om, at støtten burde være i størrelsesordenen 3 mia. euro over to år, men der blev ikke 

truffet  konkrete beslutninger henset til mødets uformelle karakter. Der udestår endnu 

beslutninger om finansieringen og udmøntningen af støtten til Tyrkiet.  
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