
 
 

 

Easos årsrapport för 
2016 ger en heltäckande 

översikt över antal och typ av 

ansökningar om internationellt 

skydd i samtliga EU-

medlemsstater plus Norge, 

Schweiz, Island och Lichtenstein 

(EU+). Denna rapport baseras 

på ett antal olika källor och 

undersöker asyltrender, 

däribland betydande utmaningar 

och reaktioner under året, större 

institutionella och rättsliga 

utvecklingstendenser, och ger en 

översikt över hur det 

gemensamma europeiska 

asylsystemet (Ceas) fungerar i 

praktiken. 

Strategi för framtiden 
I ett kommissionsförslag 

beskrevs den planerade 

reformen av det gemensamma 

europeiska asylsystemet, som 

bland annat inbegriper 

förändringar i Dublin- och 

Eurodac-systemen, stärkt 

mandat för Easo samt 

omarbetning av direktivet om 

mottagningsvillkor, direktivet om 

asylförfaranden samt 

skyddsdirektivet. De initiativ som 

inletts inom ramen för den 

europeiska migrationsagendan 

fortsatte under 2016, med bland 

annat mekanismen för 

omplacering från Grekland och 

Italien och hotspot-metoden. När 

det gäller den externa 

dimensionen fastställde 

kommissionen samtidigt att det 

skulle upprättas en ny 

partnerskapsram med 

tredjeländer. 

 

Under 2016 kom det in närmare 

1,3 miljoner ansökningar om internationellt 

skydd i EU+. Detta var en minskning med 

7 procent jämfört med 2015, då närmare 

1,4 miljoner ansökningar kom in. 

Även om antalet ansökningar 
har minskat med 7 procent, 
har EU+-länderna fortsatt att 
registrera samtliga sökande 
och behandla deras ärenden. 

Under 2016 utfärdade EU+-

länderna nästan 1,15 miljoner beslut i 

första instans, vilket är en ökning med 

84 procent jämfört med 2015. Besluten 

som fattades i andra instans ökade också 

under 2016; ökningen var 21 procent 

jämfört med 2015. Den totala andelen 

bifall i första instans var 61 procent och 

det var en ökning jämfört med föregående 

år. 

Det största antalet registrerade 

asylsökande var medborgare i Syrien, 

Afghanistan, Irak, Pakistan och Nigeria. 

De främsta mottagarländerna var 

Tyskland, Italien, Frankrike, Grekland 

och Österrike. 

 

Nästan en tredjedel av de sökande var 

under 18 år. 

Över 65 000 ensamkommande barn sökte 

internationellt skydd i EU+ under 2016, en 

minskning med 37 procent från föregående 

år. Av alla ansökningar för 

ensamkommande barn som mottogs var 

37 procent från afghanska medborgare. 

Krisen i Syrien fortsatte att vara en central 

faktor för antalet ansökningar om 

internationellt skydd i EU+. Syrier stod för 

26 procent av alla ansökningar i EU+. 

I flera EU+-länder genomfördes en intern 

omstrukturering av asylsystemen, men det 

infördes även nya institutioner och 

uppdragsförändringar. Riktlinjerna 

ändrades inom flera områden, däribland för 

skyddsomfattning, mottagning, 

registrering av asylansökningar, 

särskilda förfaranden, frågor som rör 

utsatta grupper och återvändande. 

Easo fortsatte sitt operativa stöd till 

Grekland, Italien, Cypern och Bulgarien 

och utökade successivt sin närvaro och sitt 

engagemang ute på fältet. Sedan 

september 2015 har Easo stött EU:s 

program för omplacering från Italien och 

Grekland till andra europeiska länder. 

Byrån har fortsatt sitt arbete med 

kapacitetsuppbyggnad och utbildning för att 

främja praktiskt samarbete mellan EU+-

länder, samla in och analysera kvalitativ 

och kvantitativ information samt information 

om ursprungsländer och den externa 

dimensionen. 

Mer information får du på 

www.easo.europa.eu eller genom att 

kontakta info@easo.europa.eu 
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