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Fremskridt i de prioriterede lande 

Niger 
Tiltag og fremskridt siden marts 2017 Næste skridt 

Engagement på højt plan  Mission på højt plan fra Sverige til Niger (juni)  Besøg af den højtstående 
repræsentant/næstformanden i Mali (bilateralt 
program og ministermøde mellem EU og G5 Sahel) 
(juni) 

 
De nigerske myndigheders vigtigste fremskridt  Der foreligger en national migrationsstrategi, som 

vil blive vedtaget i juli sammen med 
handlingsplanen.   På det andet møde i "Cadre de Concertation" blev 
der opnået enighed om specifikke henstillinger og 
om udpegelsen af den faste sekretær.  Lancering af den specifikke regionale "Cadre de 
Concertation" om migration med inddragelse af 
lokale og centrale myndigheder.  Det fælles efterforskningshold, der har været 
operationelt siden marts 2017, havde sin første 
succes med optrævlingen af et netværk af 
migrantsmuglere i Tchin-Tabaraden.    Tiltag mod menneskehandel har med 18 
operationer i 2017 indtil videre ført til mere end 30 
anholdelser, omkring 20 domme og konfiskeringer 
af anvendte køretøjer.  Lancering af en fælles informationsplatform om 
alternative ruter. 

 
EU-støtte  En forbindelsesofficer fra Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning vil blive udsendt i 
juli.   Levering af støtte for at skabe bæredygtige 
økonomiske alternativer i Agadez-regionen.  Der blev i april 2017 indgået kontrakt for tiltag på 
15 mio. EUR til beskyttelse og reintegration af 
tilbagesendte migranter.  Den støttede frivillige tilbagevenden fra Niger er 
med koordineret EU-støtte steget. 

 Støtte gennemførelsen af den nationale 
migrationsstrategi.  Forbedre overvågningen af migrationsstrømmene 
og bistå Niger med at træffe passende 
foranstaltninger mod nye migrationsruter.  Støtte Nigers kapacitet til at efterforske og 
retsforfølge migrantsmuglere, bl.a. ved at fremme 
samarbejdet med Europol og Eurojust.   Fortsat fremme støttet frivillig tilbagevenden.  Udsende en forbindelsesofficer fra Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning til 
Niamey.  Gennemføre de godkendte projekter for at 
imødekomme de økonomiske behov i samfund, der 
mister indtægter fra smuglerøkonomien. 
 

 
  
 

 

Nigeria 
Tiltag og fremskridt siden marts 2017 Næste skridt 

Engagement på højt plan  Møde mellem EU-Udenrigstjenestens direktør for 
Afrika og Nigerias chargé d'affaires i Bruxelles 
(april)  Besøg af formanden for S&D-gruppen i Europa-
Parlamentet (maj)  Sherpa-mission (juni) 

 
De nigerianske myndigheders vigtigste fremskridt 

 Yderligere styrke det bilaterale samarbejde inden 
for tilbagetagelse.  Genoptage forhandlingerne om 
tilbagetagelsesaftalen.  Sikre Europols og Eurojusts inddragelse i 
grænseoverskridende sager om menneskehandel, 
herunder støtte til finansiel efterforskning, inden 
slutningen af 2017.  Samle alle de forskellige arbejdsopgaver inden for 
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 Samarbejdet om tilbagetagelse er relativt positivt, 
selv om forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale 
med EU er gået langsomt.   Øget samarbejde om menneskehandel med kvinder 
og piger til seksuel udnyttelse. 

 
EU-støtte  Inden for rammerne af EU's trustfond for Afrika er 

der blevet afsat midler til seks projekter, der bl.a. 
vedrører modstandsdygtighed, tilbagesendelse, 
reintegration og bekæmpelse af radikalisering. 

investering, sikkerhed og migration med henblik på 
ministermødet med EU. 
 

 

Senegal 
Tiltag og fremskridt siden marts 2017 Næste skridt 

Engagement på højt plan  Besøg af Senegals udenrigsminister i Bruxelles 
(april)  Mission på højt plan fra Sverige til Senegal (maj)  Besøg af Senegals præsident i Bruxelles (juni) 

 
De senegalesiske myndigheders vigtigste fremskridt  Grænsepolitiets tjenester er blevet omorganiseret, 

og der er truffet foranstaltninger til forbedring af 
adgangen til pålidelige migrationsdata.   Den handlingsplan, der er omfattet af den nationale 
migrationsstrategi, vil i løbet af de kommende uger 
blive vedtaget.  Udvidelsen af den centrale fingeraftryksdatabase 
skrider frem med 6,5 millioner ud af 10 millioner 
registrerede borgere.  Senegal spiller en væsentlig rolle i Rabatprocessens 
styringskomité.  Der er åbnet en ambassade i Niger til støtte for 
migranter, der ønsker at vende tilbage til Senegal. 
 

EU-støtte  Der drøftes i øjeblikket et aftalememorandum med 
visse medlemsstater.  Der vil blive indgået et aftalememorandum med 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning.  

 Oprette en risikoanalyseenhed inden for 
efterretningsfællesskabet mellem Afrika og Frontex 
i Senegal.    Hurtigst muligt undertegne aftalememorandummet 
med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning.   Etablere et effektivt samarbejde om tilbagetagelse 
på grundlag af bedste praksis og med fokus på 
migranter, der er ankommet via den centrale 
Middelhavsrute.   
 

 

Mali 
Tiltag og fremskridt siden marts 2017 Næste skridt 

Engagement på højt plan  Besøg af ministeren for malisere i udlandet i 
Bruxelles (maj)  Mission på højt plan fra Sverige til Mali (juni)  Besøg af den højtstående 
repræsentant/næstformanden i Mali (bilateralt 
program og ministermøde mellem EU og G5 Sahel) 
(juni)  Besøg af Tysklands forsvarsminister i Mali (juni) 

 Fortsætte samarbejdet med at styrke indsatsen mod 
menneskesmugling og -handel.  Yderligere fremme støttet frivillig tilbagevenden fra 
andre afrikanske lande.  Sikre en effektiv tilbagesendelse af irregulære 
migranter, der er identificeret gennem ad hoc-
missioner.  Indføre effektive arbejdsmetoder med de maliske 
myndigheder til identificering og dokumentation af 
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De maliske myndigheders vigtigste fremskridt  De maliske myndigheder har fortsat sin indsats for 

at fremme den frivillige tilbagevenden af maliske 
borgere, der er strandet i Niger og Libyen.  En national høring om migration vil finde sted i 
juni.  En national grænsestrategi blev vedtaget i maj, 
herunder en handlingsplan.  

 
EU-støtte  Inden for rammerne af EU's trustfond er der 

iværksat projekter til støtte for genindsættelse af 
maliske interne sikkerhedsstyrker og til styrkelse af 
grænsekontrollen i det centrale Mali.   Mali modtager støtte gennem ni projekter inden for 
rammerne af EU's trustfond for Afrika, med særlig 
vægt på sikkerhed. Der arbejdes på at indkredse 
muligheder for nye projekter om smugling, styrket 
retshåndhævelse og kontrol og identificering af 
transitruter.  

papirløse irregulære migranter.    
 
 
 

 

 

Etiopien 
Tiltag og fremskridt siden marts 2017 Næste skridt 

Engagement på højt plan  Besøg af EU's særlige repræsentant for 
menneskerettigheder i Etiopien (april)  Besøg af Danmarks udlændinge- og 
integrationsminister i Etiopien (april)  Besøg af Luxembourgs udenrigsminister i Etiopien 
(april)  Møde mellem den højtstående 
repræsentant/næstformanden og den etiopiske 
premierminister på Somaliakonferencen i London 
(maj) 

 
De etiopiske myndigheders vigtigste fremskridt  Den første sektordialog om regeringsførelse og 

menneskerettigheder inden for rammerne af det 
strategiske samarbejde mellem EU og Etiopien 
fandt sted i april 2017.  Etiopien er formand for Khartoumprocessen.  

 
EU-støtte  Udvikling sammen med EU af et omfattende 

projekt om forbedret indsamling og vedligeholdelse 
af nationale data om migranter, asylansøgere og 
flygtninge i Etiopien. 

 Sikre en hurtig udstedelse af rejsedokumenter fra de 
etiopiske konsulater samt en effektiv 
tilbagesendelse af migranter, der er omfattet af 
pilotprojektet.  Hurtigst muligt oprette et effektivt struktureret 
samarbejde inden for identificering og 
tilbagesendelser.  
 

 

 


