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1240 København K 

Europaudvalget har den 20. september 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 381 

(alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 381: 

 

Kan ministeren oplyse det samlede antal af asylansøgere, som EU-landene har 

modtaget fra 2014 og frem til i dag, opgjort per kvartal? Kan ministeren samtidig 

give sit bud på, hvad de aftaler, som EU har indgået (f.eks. Tyrkietaftalen m.v.), 

har haft af betydning for udviklingen? 

 

Svar: 

 

Antallet af registrerede asylansøgere i EU i perioden fra den 1. januar 2014 til den 

30. juni 2018 opgjort på kvartaler fremgår af nedenstående tabel.  

 

 

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 

2014 113.615     128.750     181.360     203.235     

           

626.960     

2015 209.195     233.825     440.495     439.330     

        

1.322.845     

2016 321.950     337.570     380.850     220.540     

        

1.260.910     

2017 188.905     168.770     182.900     168.015     

           

708.590     

2018 145.320     150.315     

  

           

295.635     

Kilde: Eurostat Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Monthly data  

pr. 21. september 2018 

 

Som det er udvalget bekendt, blev der som direkte respons på flygtningekrisen i 

2015 taget en række europæiske tiltag for at bremse migrationsstrømmen mod 

Europa, både i form af lovgivningsinitiativer og aftaler med relevante tredjelande.  

  

Der er ingen tvivl om, at styrkelsen af grænsekontrollen langs Vestbalkan-ruten i 

februar 2016 og EU-Tyrkiet aftalen, som trådte i kraft i marts 2016, har haft afgø-
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rende betydning i forhold til de første store fald i antal registrerede irregulære 

migranter. 

  

Det er endvidere Kommissionens vurdering, at EU's indsats i og omkring Libyen og 

øvrige oprindelses- og transitlande, herunder kapacitetsopbygningen af den liby-

ske kystvagt, har bidraget direkte til de seneste fald i ankomsterne på den centra-

le Middelhavsrute. Jeg deler denne vurdering. 

 

 

Inger Støjberg  
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Anette Görtz 

 


