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ASIM 99
COEST 333

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.: Fælles erklæring om et mobilitetspartnerskab mellem Den Europæiske Union og 

Armenien

Republikken Armenien, Den Europæiske Union og de deltagende EU-medlemsstater, dvs. Konge-

riget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland,

Den Franske Republik, Republikken Italien, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, 

Rumænien og Kongeriget Sverige (herefter benævnt "signatarerne"),

SOM HANDLER inden for de bestående rammer for samarbejdet mellem dem, navnlig 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der har været anvendt siden den 1. juli 1999, samt EU-

Armenien-handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik, der blev godkendt den 

14. novem-ber 2006, og som tager hensyn til den fælles erklæring fra topmødet i Prag om det 

østlige partnerskab den 7. maj 2009, den fælles erklæring fra Europa-Kommissionen og Armeniens 

regering, der blev undertegnet den 29. april 2011, og den fælles erklæring af 30. september 2011 fra 

det østlige partnerskabs topmøde i Warszawa, 
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SOM ERINDRER OM, at forhandlingerne om en associeringsaftale med Armenien, der skal afløse 

den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, blev indledt i juli 2010,

SOM NOTERER SIG de fordele og muligheder, som en velforvaltet migration kan give for både 

migranterne og signatarerne,

SOM MINDER OM den fælles erklæring, der blev godkendt på ministerkonferencen i Prag i 

april 2009 om opbygning af migrationspartnerskaber,

SOM BEKRÆFTER deres vilje til i højere grad at lette personers bevægelighed mellem Armenien 

og Den Europæiske Union, samtidig med at de arbejder på sikring af en bedre håndtering af 

migrationsstrømmene, herunder forebyggelse og reduktion af ulovlig indvandring, i 

overensstemmelse med de bedste internationale standarder,

SOM MINDER OM den samlede migrationsstrategi, som Rådet for Den Europæiske Union har 

vedtaget, Europa-Kommissionens meddelelse om cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber 

mellem Den Europæiske Union og tredjelande, der blev forelagt den 16. maj 2007, Rådets 

konklusioner af 18. juni 2007 om udvidelse og styrkelse af den samlede migrationsstrategi og 

anvendelse heraf over for EU's østlige og sydøstlige naboregioner samt Rådets konklusioner om 

mobilitetspartnerskaber og cirkulær migration som led i den samlede migrationsstrategi, der blev 

vedtaget den 10. december 2007,

SOM MINDER OM EU-migrationsmissionen til Armenien, der blev gennemført den 10.-12. de-

cember 2008 med det formål at styrke dialogen om migrationsspørgsmål mellem Armenien og EU,

SOM ANERKENDER de eksisterende migrationsrelaterede bilaterale aftaler samt 

samarbejdsaftaler mellem Armenien og nogle af medlemsstaterne,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at signatarerne er fast besluttet på at indgå og effektivt gennemføre 

kommende aftaler om lettelse af udstedelsen af visa og tilbagetagelse af personer med ulovligt 

ophold,
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HAR BESLUTTET at etablere et mobilitetspartnerskab, der er baseret på gensidighed. 

Mobilitetspartnerskabet har til formål at styre lovlig migration og arbejdskraftmigration bedre, 

herunder cirkulær og midlertidig migration, inden for rammerne af signatarernes respektive 

beføjelser og under hensyn til situationen på deres arbejdsmarked og deres socioøkonomiske 

situation, at styrke samarbejdet om migration og udvikling og at forebygge og bekæmpe ulovlig 

migration samt menneskehandel og menneskesmugling såvel som at fremme en effektiv politik for 

tilbagevenden og tilbagetagelse, samtidig med at det sikres, at menneskerettighederne og de 

relevante internationale instrumenter for beskyttelse af flygtninge overholdes, og under hensyn til 

de enkelte migranters situation og signatarernes socioøkonomiske udvikling.

Med dette for øje vil de BESTRÆBE SIG PÅ at videreudvikle dialogen og samarbejdet om 

migrationsspørgsmål, navnlig ud fra følgende hovedlinjer:

Mobilitet, lovlig migration og integration

1. fremme bedre rammer for lovlig mobilitet og arbejdskraftmigration, herunder gennem lettelse 

af midlertidig og cirkulær migration, understøttet af mere oplysning og konkrete og effektive

initiativer samt beskyttelse af migranterne

2. øge kapaciteten til at overvåge migrationen, især ved at styrke Armeniens kapacitet til at 

håndtere migration, herunder gennem en intensivering af samarbejdet og samordningen 

mellem de forskellige tjenester med henblik på en effektiv udveksling af oplysninger, samt på 

området forbedring af de retlige rammer og overvågning af gennemførelsen heraf, især ved 

udvikling af kvalificerede menneskelige ressourcer; støtte udarbejdelsen og den regelmæssige 

ajourføring af Armeniens migrationsprofil og udvikle de retlige og tekniske rammer for 

migrationsrelateret dataindsamling og -forvaltning, herunder samarbejde med nationale 

institutioner og europæiske agenturer som f.eks. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 

(herefter benævnt "ETF")
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3. oplyse potentielle migranter om muligheder for lovlig migration, herunder 

arbejdskraftmigration, til Den Europæiske Union og om krav til lovligt ophold, herunder 

muligheder for at studere i medlemsstaterne; undersøge mulighederne for at fremme 

ordninger for arbejdskraftmigration og for at udvikle retlige rammer for 

beskæftigelsesvilkårene for migranter, samtidig med at der drages nytte af mulighederne på de 

forskellige arbejdsmarkeder under nøje overholdelse af signatarernes beføjelser på området og 

under hensyn til de forskellige situationer og behov på arbejdsmarkedet i Armenien og EU-

medlemsstaterne; informere om jobmulighederne, arbejdsmarkedssituationen og 

migrationspolitikkerne i Armenien og Den Europæiske Union

4. gennemføre uddannelse forud for afrejsen, især med hensyn til erhvervsrettet uddannelse og 

sprogkurser, fremme eller indføre udvekslingsprogrammer og fælles programmer inden for 

erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse, herunder ordninger for akademisk og 

faglig mobilitet i overensstemmelse med ministerkommunikéerne fra Bolognaprocessen, og 

indføre samt styrke ordninger for anerkendelse af akademiske og faglige kvalifikationer under 

hensyn til Lissabonkonventionen om anerkendelse af kvalifikationer inden for de 

videregående uddannelser i Europaregionen

5. se nærmere på den sociale beskyttelse af lovlige migranter og deres familiemedlemmer, 

herunder ved at fremme forhandling og undertegnelse af bilaterale aftaler om social 

beskyttelse

6. uddybe dialogen om visumspørgsmål og forbedre de konsulære kapaciteter ved at styrke 

samarbejdet mellem medlemsstaternes diplomatiske missioner i Armenien eller sikre, at de er 

repræsenteret ved andre allerede tilstedeværende medlemsstaters konsulære repræsentationer
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Migration og udvikling

7. forebygge, reducere og modvirke de negative virkninger af hjerneflugt og "brain waste", bl.a. 

ved politikker for tilbagevenden, der navnlig er målrettet mod kvalificerede armenske 

migranter, under hensyn til de bedste standarder for etisk rekruttering, lette anerkendelsen af 

kompetencer og kvalifikationer, udvikle arbejdsformidlingsredskaber, forbedre udvekslingen 

af studerende, forskere og specialister, uddannelse og programmer for midlertidig udveksling 

og arbejde, også med bistand fra ETF

8. fremme og støtte frivillig tilbagevenden og holdbar reintegration af tilbagevendte migranter 

ved gennemførelse af fælles specifikke programmer, der tilbyder uddannelse, muligheder for 

at forbedre migranternes beskæftigelseskvalifikationer og bistand med at finde job, sørge for 

fælles særlige programmer for beskyttelse af og bistand til sårbare kategorier af tilbagevendte 

migranter og udvikle iværksætterånd og opbygge retlige rammer på området små og 

mellemstore virksomheder

9. styrke samarbejdet med armenske samfund i udlandet, styrke forbindelserne med 

indvandrersamfundene, støtte programmer, der skaber betingelser for at fremme 

indvandrersamfundenes investeringer i deres oprindelsesland, herunder bestræbelserne på at 

gøre det lettere at foretage billige og sikre pengeoverførsler og maksimere deres 

udviklingsrelaterede virkninger, samarbejde yderligere om dobbeltbeskatning og mulighed for 

at overføre rettigheder og inddrage indvandrersamfundene i aktiviteter vedrørende holdbar 

tilbagevenden eller cirkulær migration
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Bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel, tilbagetagelse, sikkerhed ved 

identitets- og rejsedokumenter, grænseforvaltning

10. styrke signatarernes indsats for at bekæmpe yderligere ulovlig indvandring og 

menneskehandel samt styrke gennemførelsen af den integrerede grænseforvaltning, herunder 

ved yderligere forbedring af kapaciteten til overvågning og forvaltning af grænserne samt 

grænseoverskridende samarbejde, i overensstemmelse med de bedste internationale 

standarder, samt styrke sikkerheden ved rejsedokumenter, identitetsdokumenter og 

opholdstilladelser og fuldt ud samarbejde om tilbagevenden og tilbagetagelse

11. udvikle effektive mekanismer og konkrete initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af 

ulovlig migration, herunder ved foranstaltninger, der tager sigte på bevidstgørelse af 

offentligheden

12. yderligere udvide anvendelsen af tilbagetagelsesprocedurer, navnlig ved at indgå og effektivt 

gennemføre tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Armenien, og intensivere samarbejdet med 

EU-medlemsstaterne ved at indgå aftaler om grænsesamarbejde og gennemføre fælles 

specifikke programmer om disse spørgsmål

13. forbedre sikkerheden ved identitetsdokumenter samt lette autentificeringen af borgere ved 

indførelse af søgesystemer, der anvender fingeraftryk, samt multifunktionelle elektroniske 

identifikationskort

14. forbedre den fælles bekæmpelse af ulovlig indvandring og hermed forbunden 

grænseoverskridende kriminalitet gennem fælles operationelle foranstaltninger, herunder 

udveksling af oplysninger, bedste praksis og risikoanalyse samt forbedring af den 

operationelle interoperabilitet mellem EU-medlemsstaternes og Armeniens relevante 

grænsebevogtningsorganisationer. I den forbindelse kan Det Europæiske Agentur for 

Forvaltning af det Operative Samarbejde ved Den Europæiske Unions Medlemsstaters Ydre 

Grænser (herefter benævnt "Frontex") blive involveret i dette partnerskab, når og hvis det er 

hensigtsmæssigt
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Asyl og international beskyttelse

15. styrke den armenske regerings kapacitet til at gennemføre en asylpolitik og yde international 

beskyttelse i overensstemmelse med de bedste internationale standarder

16. lette modtagelse af asylansøgere og indgivelse af asylansøgninger gennem udvikling af 

særlige forenklede procedurer, især for personer med særlige behov.

Gennemførelse

17. Mobilitetspartnerskabet har form af en langsigtet samarbejdsramme i overensstemmelse med 

den samlede migrationsstrategi og baseret på politisk dialog og samarbejde, der udfoldes på 

grundlag af de nuværende forbindelser mellem Armenien og Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater inden for rammerne af deres partnerskabs- og samarbejdsaftale, eller den 

aftale, der træder i stedet for denne aftale, og det østlige partnerskab, og det vil videreudvikle 

sig med tiden.

18. EU vil bidrage til gennemførelsen af partnerskabet ved hjælp af initiativer fra EU og 

medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive kompetencer i overensstemmelse 

med gældende procedurer og under behørig hensyntagen til princippet om EU-præference. 

EU-agenturerne, navnlig ETF og Frontex, samt Tjenesten for EU's Optræden Udadtil via især 

EU-delegationen i Armenien kan om nødvendigt blive inddraget i gennemførelsen af 

partnerskabet. Partnerskabet er åbent for alle andre medlemsstater, der måtte ønske at deltage.

19. For at fastlægge spørgsmål af fælles interesse og behov i forbindelse med migration og asyl 

agter signatarerne at videreudvikle deres dialog og konsultation i partnerskabets ånd.
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20. Signatarerne har til hensigt at mødes mindst to gange om året på passende niveau som led i 

den eksisterende struktur for dialog og samarbejde for at foretage en fornyet vurdering af 

prioriteterne og videreudvikle partnerskabet, hvis det er nødvendigt.

21. Signatarerne agter at samarbejde på operationelt plan i felten for yderligere at sikre 

koordineringen mellem sig og undgå overlapning af aktiviteter til gennemførelse af dette 

partnerskab, herunder også ved at medinddrage relevante partnere og aktører i Armenien, 

eventuelt ved en samarbejdsplatform.

22. Med henblik på gennemførelsen af mobilitetspartnerskabet bekræfter signatarerne deres 

intentioner for så vidt angår initiativerne i bilaget med forbehold af deres disponible 

finansielle midler og - på EU-siden - under overholdelse af kompetencefordelingen mellem 

Den Europæiske Union og medlemsstaterne og i overensstemmelse med de gældende 

procedurer. De agter at sikre en god koordinering af deres respektive bestræbelser. De agter 

regelmæssigt at ajourføre bilaget med foreslåede aktiviteter.

23. Signatarerne foretager en evaluering af det nuværende partnerskab, når dette er relevant.

24. Det er ikke hensigten med bestemmelserne i denne fælles erklæring at skabe rettigheder eller 

forpligtelser i henhold til folkeretten.

Udfærdiget i…, den…

Republikken Armenien, Den Europæiske Union og de deltagende EU-medlemsstater, dvs. Konge-

riget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, 

Den Franske Republik, Republikken Italien, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, 

Rumænien og Kongeriget Sverige



14963/11 ADD 1 mn/TOP/gm/bhc/LV/alp 9
DG H 1B DA

For Republikken Armenien,

For Den Europæiske Union

For Kongeriget Belgien

For Republikken Bulgarien

For Den Tjekkiske Republik

For Forbundsrepublikken Tyskland

For Den Franske Republik

For Republikken Italien

For Kongeriget Nederlandene

For Republikken Polen

For Rumænien

For Kongeriget Sverige

________________________
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BILAG

Bilag

til den fælles erklæring om mobilitetspartnerskabet med Armenien

Som led i mobilitetspartnerskabet bekræfter deltagerne, at de agter at iværksætte følgende 

initiativer:

I) Mobilitet, lovlig migration og integration

Mål: øge kapaciteten til at overvåge migrationen, især ved at styrke Armeniens kapacitet til at 

håndtere migration

a) EU-forslag om at støtte styrkelsen af Armeniens kapacitet til at håndtere migration, især ved 

at udarbejde og regelmæssigt ajourføre en detaljeret migrationsprofil for Armenien, herunder 

ydelse af kapacitetsopbygning, med henblik på at hjælpe de armenske beslutningstagere med 

at definere og gennemføre de mest hensigtsmæssige politikker i tæt samarbejde med andre 

parter

b) forslag fra Bulgarien, Frankrig, Nederlandene, Rumænien og Sverige om at styrke Armeniens 

administrative kapacitet med hensyn til håndtering af migrationsprocessen, navnlig ved 

udveksling af erfaring inden for lovlig migration og arbejdskraftmigration, uddannelse af 

embedsmænd i udarbejdelse af strategiske dokumenter om migration og integration samt 

håndtering af lovlig migration og arbejdskraftmigration

Mål: at oplyse potentielle migranter om muligheder for lovlig migration til EU og lovlig 

beskæftigelse i medlemsstaterne samt risici ved ulovlig migration; gennemføre uddannelse forud for 

afrejsen; fremme udvekslinger af studerende og erhvervsfolk; anerkendelse af akademiske og 

faglige kvalifikationer og udveksling af oplysninger om den europæiske referenceramme for 

kvalifikationer og national lovgivning om kvalifikationer; social beskyttelse af lovlige migranter
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c) forslag fra Frankrig om at fremme cirkulær mobilitet for unge erhvervsfolk og studerende; 

forslag fra Italien, Polen og Sverige om at udveksle oplysninger om mulighederne for 

migration gennem lovlige kanaler, herunder cirkulær migration; forslag fra Rumænien om at 

informere potentielle migrantarbejdere fra Armenien om lovlige migrationsmuligheder og 

risici ved ulovlig indvandring; forslag fra Rumænien om at gennemføre programmer med 

uddannelse forud for afrejsen og fremme fælles studieprogrammer på grundlag af 

Bolognasystemet med henblik på at lette anerkendelsen af studier og diplomer i Rumænien og 

Armenien; forslag fra Italien om gennem lokale myndigheder i Armenien samt Armeniens 

ambassade og armenske migrantorganisationer i Italien at udsende en håndbog om 

indvandring og integration i landet og lettelse af mobilitet ud over Europas grænser for 

armenere med lovligt ophold i Tyskland

d) med støtte fra ETF indsamle udvalgte arbejdsmarkedsoplysninger og gennemføre forskning, 

herunder udarbejdelse og analyse af data, vedrørende migration og kompetencer, lette 

anerkendelse af kvalifikationer og matche kompetencer og ledige job/stillinger samt øge 

bevidstheden om betydningen af systemet til validering af ikke-formel og uformel læring 

blandt personer og arbejdsmarkedsinstitutioner for bedre at gøre brug af de kompetencer, som 

tilbagevendte migranter har erhvervet

e) forslag fra Bulgarien om at forhandle bilaterale aftaler inden for social sikring og håndtering 

af arbejdskraftmigration

II) Migration og udvikling

Mål: at fremme de positive synergier mellem migration og udvikling for at forebygge, reducere og 

modvirke de negative virkninger af hjerneflugt og "brain waste; lette en problemfri reintegration på 

Armeniens arbejdsmarked for armenske borgere, der vender hjem, og anerkendelsen af de 

kompetencer og kvalifikationer, de har erhvervet i udlandet til fordel for dem selv og Armeniens 

udvikling, især ved at fremme migranters iværksætterånd
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a) forslag fra Frankrig om at støtte foranstaltninger, der tager sigte på fuldt ud at gøre brug af de 

kompetencer og faglige kvalifikationer, som migranter har erhvervet i udlandet til fordel for 

Armeniens udvikling

b) forslag fra Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, 

Sverige og EU om med støtte fra ETF at lette en problemfri reintegration på Armeniens 

arbejdsmarked for armenske borgere, der vender hjem, navnlig ved at etablere et holdbart 

program for kortsigtet bistand og langsigtede reintegrationsforanstaltninger, herunder støtte til 

migranter, der er iværksættere, og til oprettelse af mikrovirksomheder, støtte til eksperters og 

højt kvalificerede migranters tilbagevenden, anerkendelse af kompetencer og fremme af 

programmer for lægehjælp og social reintegration

c) forslag fra Tyskland om fortsat at fremme velinformerede og omkostningseffektive 

pengeoverførselskanaler med henblik på at bidrage bedre til udviklingen i migranternes 

oprindelsesland

d) udveksling af erfaringer og god praksis i forbindelse med beskæftigelses- og 

uddannelsespolitikker, herunder med støtte fra ETF sammenhængen mellem den fremtidige 

arbejdsmarkeds- og arbejdskraftmigrationspolitik og erhvervsuddannelsespolitikken

e) Forslag fra Rumænien om at fremme et samarbejde mellem ngo'er, navnlig 

diasporaorganisationer og statsinstitutioner i Rumænien og Armenien, for at lette 

reintegrationen af hjemsendte i Armeniens nationale uddannelsessystem og på landets 

arbejdsmarked

III) Bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel, tilbagetagelse, sikkerhed ved 

identitets- og rejsedokumenter, grænseforvaltning

Mål: at udvikle effektive mekanismer og konkrete initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af 

ulovlig indvandring, effektivt gennemføre tilbagetagelsesprocedurer, forbedre sikkerheden ved 

identitetsdokumenter og forbedre kapaciteten til overvågning og forvaltning af grænserne
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a) forslag fra Belgien, Bulgarien, Tyskland, Nederlandene, Polen, Rumænien og EU om at støtte 

foranstaltninger, der tager sigte på at udveksle viden om de praktiske aspekter af politikker for 

tilbagevenden, herunder udveksling af bedste praksis vedrørende tilbagetagelsesprocesser

b) forslag fra Belgien og Polen om udveksling af viden og bedste praksis vedrørende styrkelse af 

administrative kompetencer og strukturer til bekæmpelse af menneskehandel

c) forslag fra Bulgarien, Nederlandene, Polen og EU om at støtte styrkelsen af Armeniens

kapacitet til overvågning og forvaltning af grænserne, herunder informationsudveksling og 

risikoanalyse med det mål at forbedre grænsekontrollens effektivitet, tilvejebringelse af udstyr 

og uddannelse samt aktiviteter inden for forskning og udvikling med relation til 

grænseforvaltning

IV) Asyl og international beskyttelse

Mål: styrke den armenske regerings kapacitet til at gennemføre en asylpolitik og yde international 

beskyttelse i overensstemmelse med de bedste internationale standarder

a) EU-støtte til opbygning af den armenske regerings kapacitet til at gennemføre en asylpolitik, 

herunder international beskyttelse, i overensstemmelse med de bedste internationale 

standarder

b) forslag fra Sverige om i forbindelse med Söderköpingprocessen at organisere en workshop 

om det europæiske asylcurriculum (EAC) og derefter en forundersøgelse af overførslen af det 

europæiske asylcurriculum til Armenien og andre lande, der er omfattet af det østlige 

partnerskab

c) forslag fra Polen om at udveksle viden om informationssystemer vedrørende 

oprindelseslande.

De ovenfor foreslåede initiativer vil komme i betragtning med henblik på gennemførelse efter 

indbyrdes aftale under behørig hensyntagen til de deltagende staters socioøkonomiske situation og 

disponible finansielle midler.

________________________


