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VIGTIGE FORANSTALTNINGER, SOM DET HENSTILLES TIL STATS- OG 

REGERINGSCHEFERNE AT GODKENDE PÅ TOPMØDET I MALTA DEN 3. FEBRUAR 

2017 

 

REDUCERE ANTALLET AF PASSAGER OG REDDE LIV TIL SØS 

 Sikre finansieringen af uddannelsesprogrammer for den libyske kystvagt ved straks at yde 

yderligere 1 mio. EUR til Seahorse-programmet og et tilskud på 2,2 mio. EUR under det 

regionale udviklings- og beskyttelsesprogram i Nordafrika  

 Sikre, at de bæredygtige finansieringskilder fremover dækker de forskellige uddannelsesbehov og 

supplerer hinanden 

 Støtte de libyske myndigheders oprettelse af et søredningskoordinationscenter og forbedrede 

operationelle samarbejde med medlemsstaterne. 

 Støtte leveringen af supplerende udstyr til patruljering til den libyske kystvagt og sikre 

vedligeholdelsen heraf.   

 

OPTRAPNING AF BEKÆMPELSEN AF SMUGLERE OG MENNESKESMUGLERE 

 Sikre, at Middelhavsnetværket Seahorse bliver operationelt i foråret 2017, således at det bliver 

muligt at sikre en større udveksling af oplysninger og operationel koordinering mellem den 

libyske kystvagt og de deltagende medlemsstater 

 Fremme Tunesiens, Algeriets og Egyptens deltagelse i Middelhavsnetværket Seahorse  

 Ramme menneskesmuglernes forsyningslinjer ved at samle og dele efterretninger mellem 

medlemsstaterne, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Europol, Interpol og 

partnere i regionen, navnlig ved hjælp af Eurosurs fusionstjenester. 

 

BESKYTTELSE AF MIGRANTER, STØTTET FRIVILLIG TILBAGEVENDEN OG 

GENBOSÆTNING 

 Indlede drøftelser med de libyske myndigheder for at sikre, at forholdene i centre for migranter 

forbedres, idet der lægges særlig vægt på sårbare personer og mindreårige. Optrappe samarbejdet 

med IOM og UNHCR i den henseende  

 Optrappe arbejdet og drøftelserne med de libyske kommuner for at fremme alternative 

indkomstmuligheder og støtte migranternes og de lokale værtssamfunds modstandsdygtighed  

 Støtte de libyske myndigheders kapacitetsopbygning, hvad angår migrationsstyring  

 Støtte samarbejdet med de libyske myndigheder og internationale organisationer såsom UNHCR 

om at håndtere situationen med personer med behov for international beskyttelse, herunder 

muligheden for genbosætning 

 Støtte IOM's arbejde med at forbedre situationen for migranter i Libyen og gennemføre et projekt 

vedrørende støttet frivillig tilbagevenden fra Libyen og overveje at udvide det ud over det 

oprindelige mål på 5 000 migranter. 

 

FORVALTNING AF MIGRANTSTRØMME OVER DEN SYDLIGE GRÆNSE 

 Indsætte hele rækken af EU-missioner og -projekter for at støtte de libyske myndigheders 

grænseforvaltning og beskyttelse af migranter i det sydlige Libyen 

 Fremme grænsesamarbejdet, dialogen og udvekslingen af oplysninger mellem Libyen og dets 

sydlige naboer, herunder ved fuldt ud at udnytte forummet for efterretningssamarbejde mellem 

Afrika og Frontex 

 På grundlag af det eksisterende samarbejde med Niger under partnerskabsrammen træffe 

yderligere foranstaltninger til at tackle migrationspresset nordpå, bekæmpe smugling og fremme 
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støttet frivillig tilbagevenden. 

 

ØGET SAMARBEJDE MED EGYPTEN, TUNESIEN OG ALGERIET – FOREBYGGELSE 

AF IRREGULÆR MIGRATION OG SKIFTENDE RUTER 

 Uddybe dialogen og det operationelle samarbejde om forvaltningen af migrationsstrømmene med 

Egypten, Tunesien og Algeriet  

 Uddybe det praktiske samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, 

herunder om tilbagesendelse. 

 

MOBILISERING AF MIDLER TIL NORDAFRIKA 

 Mobilisere 200 mio. EUR til Nordafrika-delen af EU's trustfond for Afrika til projekter i 2017, 

idet der først og fremmest skal fokuseres på migrationsrelaterede projekter vedrørende Libyen 

 Sikre, at medlemsstaterne yder en støtte svarende til EU's bidrag til Nordafrika-delen af EU's 

trustfond for Afrika. 

 

 


