
 
 

 

EASO's årsberetning 

for 2016 indeholder en 

omfattende oversigt over antallet 

og arten af ansøgninger om 

international beskyttelse i alle 

EU-medlemsstater plus Norge, 

Schweiz, Island og Liechtenstein 

(EU+). På grundlag af en række 

forskellige kilder ser den 

nærmere på tendenser på 

asylområdet, herunder årets 

vigtigste udfordringer og 

indsatser samt større 

institutionelle og retlige 

udviklinger, og giver et overblik 

over, hvordan det fælles 

europæiske asylsystem 

(CEAS) fungerer i praksis. 

Strategi for fremtiden 
Et forslag fra Europa-

Kommissionen beskrev den 

påtænkte reform af det fælles 

europæiske asylsystem, 

herunder planlagte ændringer af 

Dublin- og Eurodacsystemet, 

styrket mandat til EASO samt 

revisioner af direktivet om 

modtagelsesforhold, 

asylproceduredirektivet og 

anerkendelsesdirektivet. 

Initiativer iværksat som led i den 

europæiske dagsorden for 

migration fortsatte i 2016, 

herunder 

omfordelingsmekanismen fra 

Grækenland og Italien og 

hotspottilgangen, mens 

Kommissionen med hensyn til 

aktiviteter vedrørende den 

eksterne dimension satte sig for 

at oprette en ny ramme for 

partnerskaber med tredjelande. 

 

 

I 2016 blev der indgivet næsten 1,3 mio. 

ansøgninger om international beskyttelse i 

EU+. Dette var en nedgang på 7 % i forhold til 

2015, hvor der blev indgivet næsten 1,4 mio. 

ansøgninger. 

Mens antallet af ansøgninger 
faldt med 7 %, fortsatte EU+-
landene med at registrere alle 
ansøgere og behandle deres 
sager. 

I 2016 blev der i EU+-landene 

truffet tæt ved 1,15 mio. afgørelser i første 

instans, hvilket svarer til en stigning på 

84 % i forhold til 2015. Antallet af afgørelser i 

anden instans steg også fra 2015 til 2016, 

nemlig med 21 %. Den overordnede 

anerkendelsesprocent lå på 61 % for 

afgørelser i første instans, en stigning i 

forhold til det foregående år. 

De højeste antal registrerede asylansøgere 

var statsborgere fra Syrien, Afghanistan, 

Irak, Pakistan og Nigeria. De største 

modtagerlande var Tyskland, Italien, 

Frankrig, Grækenland og Østrig. 

 

Næsten en tredjedel af ansøgerne var 

personer under 18 år. 

I 2016 ansøgte over 65 000 uledsagede 

mindreårige om international beskyttelse i EU+, 

hvilket var 37 % færre end det foregående år. 37 % 

af ansøgningerne i EU+ fra uledsagede mindreårige 

blev indgivet af afghanske statsborgere. 

Krisen i Syrien havde fortsat en stor indvirkning på 

antallet af ansøgninger om international beskyttelse 

i EU+. Syrere udgjorde 26 % af alle ansøgninger i 

EU+. 

I flere EU+-lande gennemgik asylsystemerne en 

intern omstrukturering, men der blev også oprettet 

nye institutioner og foretaget ændringer af 

mandater. Politikker på flere områder blev ændret, 

herunder beskyttelsens indhold, modtagelse, 

registrering af asylansøgninger, særlige 

procedurer, spørgsmål vedrørende sårbare 

grupper og tilbagesendelse. 

EASO fortsatte sin operationelle støtte til 

Grækenland, Italien, Cypern og Bulgarien og 

udvidede gradvist sin tilstedeværelse og omfanget 

af sin deltagelse i marken. Siden september 2015 

har EASO støttet EU's omfordelingsprogram fra 

Italien og Grækenland til andre europæiske lande. 

Agenturet fortsatte sine aktiviteter inden for 

kapacitetsopbygning og uddannelse, fremme af det 

praktiske samarbejde mellem EU+-landene, 

indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative 

oplysninger og oplysninger om oprindelseslande 

samt den eksterne dimension. 

 

 

Yderligere oplysninger findes på 

www.easo.europa.eu eller fås ved henvendelse 

til info@easo.europa.eu 
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