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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 28. juli 2020 

EU-revisorerne undersøger migranters tilbagesendelse og 
tilbagetagelse i tredjelande 
Under 40 % af de irregulære migranter, der får besked på at forlade EU, vender rent faktisk 
tilbage til deres hjemland eller et tredjeland. Den Europæiske Revisionsret har netop indledt en 
revision vedrørende EU's samarbejde med tredjelande om tilbagetagelse af irregulære 
migranter. Revisorerne vil vurdere, om den række foranstaltninger, Europa-Kommissionen traf 
efter 2015, har forbedret samarbejdet med prioriterede tredjelande. 

Hvert år siden 2008 har i gennemsnit en halv million udenlandske statsborgere fået besked på at 
forlade EU, fordi de er indrejst eller opholder sig ulovligt. Blot 38 % vender imidlertid tilbage til 
deres oprindelsesland eller det land, hvorfra de rejste til EU. Dette gennemsnit falder til under 
30 % for så vidt angår tilbagesendelser uden for Europa. En af årsagerne til det lave antal 
tilbagesendelser er vanskeligheder i samarbejdet med migranternes oprindelseslande, siger 
revisorerne. 

"Hvordan migration håndteres bedst muligt, er et presserende spørgsmål for EU og dets 
medlemsstater," siger Leo Brincat, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for 
revisionen. "Som EU's eksterne revisorer har vi for nylig udført flere revisioner vedrørende 
ordningerne i EU om asyl og omfordeling af migranter. Vi vil nu se nærmere på deres 
tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande." 

I 2015 offentliggjorde Kommissionen en EU-handlingsplan for tilbagesendelse, hvori den 
anerkendte, at en effektiv tilbagesendelsesordning kræver, at tilbagetagelsen af irregulære 
immigranter prioriteres i forbindelser med tredjelande. I 2016 indførte den 
migrationspartnerskabsrammen med tredjelande med henblik på at fremme bedre samarbejde 
med en målgruppe af prioriterede oprindelses- og transitlande, bl.a. via visapolitik, 
udviklingsbistand og diplomatisk engagement. I 2017 iværksatte den en ny handlingsplan for 
tilbagesendelse med anbefalinger til, hvordan tilbagetagelse i tredjelande kan gøres mere 
effektiv. 

For at lette gennemførelsen af tilbagetagelsesforpligtelserne har EU indgået 18 juridisk bindende 
tilbagetagelsesaftaler med tredjelande. Tredjelande kan dog være tilbageholdende med at 
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deltage i forhandlinger, hovedsagelig på grund af interne politiske overvejelser, da disse aftaler 
kan medføre en fjendtlig indstilling hos befolkningen. Siden 2016 har Kommissionen derfor 
fokuseret på at udvikle praktiske samarbejdsordninger med disse lande og har indført flere 
juridisk ikkebindende ordninger for tilbagesendelse og tilbagetagelse, hvilket har udløst kritik set 
ud fra et demokratisk og retligt ansvarlighedsperspektiv. 

Revisorerne har til hensigt at vurdere EU's fremskridt siden 2015 med hensyn til at udvikle 
rammerne for tilbagetagelse af irregulære migranter i tredjelande, og om de er blevet 
gennemført effektivt for prioriterede tredjelande. De vil undersøge forhandlingsprocessen om 
EU's tilbagetagelsesaftaler og -ordninger, hvordan prioriterede lande identificeres, 
Kommissionens støtte og incitamenter til tredjelande med henblik på at forbedre samarbejdet 
om tilbagetagelse, og hvordan bedste praksis udveksles.  

På nuværende tidspunkt er der ikke noget klart overblik over EU-finansiering af samarbejde med 
tredjelande om tilbagetagelse af migranter. Ikke desto mindre har revisorerne identificeret ca. 
60 projekter med tilknytning til tilbagetagelse og reintegration af irregulære migranter til en 
samlet værdi af 641 millioner euro. De vil fokusere på tilbagesendelsessamarbejdet med de ti 
oprindelseslande, der har det største antal ikketilbagevendte migranter (bortset fra Syrien), og 
også vurdere resultaterne af 20 EU-projekter vedrørende tilbagetagelsen og reintegrationen af 
irregulære migranter i disse lande.  

Bemærkninger til redaktører 

"Tilbagesendelse" betyder, at tredjelandsstatsborgere vender tillbage - enten som led i en frivillig 
opfyldelse af forpligtelsen eller via en tvungen opfyldelse - til deres oprindelsesland eller 
transitland, eller til et tredjeland efter eget valg, som vil tage imod dem. Ifølge folkeretten er et 
land forpligtet til at tilbagetage sine egne statsborgere. Samarbejde om tilbagetagelse er en 
integreret del af EU's politiske dialog med tredjelande: Kommissionen, Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil og medlemsstaterne håndterer det via specifikke samarbejdsrammer med 
tredjelande. Cotonouaftalen mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet og andre 
EU-aftaler med tredjelande indeholder en forpligtelse til at tage imod egne statsborgere, som 
sendes tilbage efter at have opholdt sig ulovligt på EU's område, efter anmodning fra en 
medlemsstat og uden yderligere formaliteter. Både Europa-Parlamentet og Rådet har opfordret 
til mere effektive og virkningsfulde tilbagesendelser og tilbagetagelser af irregulære migranter. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision "Migrant return policy 
- cooperation with third countries on readmission". Orienteringer om kommende revision giver 
oplysninger om en igangværende revision, og de er tænkt som en informationskilde for personer 
med interesse i de politikker eller programmer, der er under revision. Orienteringen i sin helhed 
kan fås på engelsk på eca.europa.eu. Beretningen forventes offentliggjort i sommeren 2021. 

I de seneste år har Revisionsretten offentliggjort flere beretninger om migrationsspørgsmål, 
såsom migrationsstyring i Grækenland og Italien, grænsekontrol, EU's trustfond for Afrika, 
Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, migrationshotspottene og ekstern migration. Oplysninger om 
de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19-pandemien, kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne orientering 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45510 / M: (+352) 621 552 224 
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