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AZILNA POLITIKA

Namen azilne politike EU je harmonizirati azilne postopke v državah članicah z uvedbo
skupnega azilnega sistema, tako da se državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno
zaščito, ponudi ustrezen status in zagotovi skladnost z načelom nevračanja.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 67(2) in člen 78 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

— člen 18 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

CILJI

Cilj je oblikovati skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti, da bi vsem
državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ponudili ustrezen status in
zagotovili upoštevanje načela nevračanja. Ta politika mora biti skladna z Ženevsko konvencijo
iz leta 1951 in Protokolom k tej konvenciji iz leta 1967. Ne Pogodba ne Listina ne opredeljujeta
pojmov „azil“ in „begunec“. Izrecno se sklicujeta na Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951
in na Protokol k tej konvenciji z dne 31. januarja 1967.

DOSEŽKI

A. Prispevek Amsterdamske pogodbe in Pogodbe iz Nice
Amsterdamska pogodba iz leta 1999 je institucijam EU podelila nove pristojnosti in jim
omogočila oblikovanje zakonodajnih besedil na področju azila s posebnim institucionalnim
mehanizmom.
Pogodba iz Nice iz leta 2001 je določila, da mora Svet v roku petih let po začetku njene
veljave sprejeti ukrepe na več področjih, predvsem pa merila in mehanizme za odločanje o tem,
katera država članica je odgovorna za obravnavo prošnje za azil, ki jo v eni izmed držav
članic Evropske unije vloži državljan tretje države, ter nekatere minimalne standarde (v zvezi
s sprejemom prosilcev za azil, statusom beguncev in postopki).
Pogodba določa, da Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno odloča o skupnih
pravilih in osnovnih načelih, ki urejajo to področje. Svet se lahko na podlagi Pogodbe po
zaključku prve faze odloči, da se bo v nadaljevanju uporabljal običajni postopek soodločanja,
tako da od tega trenutka dalje odločitve sprejema s kvalificirano večino. Svet se je tako odločil
konec leta 2004 in od leta 2005 se uporablja postopek soodločanja.
B. Lizbonska pogodba
Z Lizbonsko pogodbo se je položaj spremenil, saj so bili ukrepi na področju azila vključeni
v skupno politiko. Njen cilj ni več samo vzpostavitev minimalnih standardov, temveč
oblikovanje skupnega sistema z enotnimi predpisi in postopki.
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Skupni evropski azilni sistem mora zajemati:
— enotni status azila,

— enotni status subsidiarne zaščite,

— skupni sistem začasne zaščite,

— skupne postopke za dodelitev in odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne zaščite,

— merila in mehanizme za odločanje o tem, katera država članica je pristojna za obravnavo
prošnje za azil,

— standarde glede pogojev za sprejem,

— partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami.

Postopek odločanja na ravni EU se z Lizbonsko pogodbo ni spremenil.
Se je pa znatno izboljšal sodni nadzor, ki ga izvaja Sodišče Evropske unije. Odslej lahko za
predhodno odločanje zaprosijo vsa sodišča države članice, ne le nacionalna sodišča zadnje
stopnje, kot je veljalo doslej. S tem bi Sodišče lahko razvilo obsežnejšo sodno prakso na
področju azila.
C. Programi Evropskega sveta
Različni programi, ki jih je sprejel Evropski svet, so močno vplivali na izvajanje evropske azilne
politike.
S sprejetjem programa iz Tampereja oktobra 1999 je Evropski svet odločil, da se bo izvajanje
skupnega evropskega sistema odvijalo v dveh zaporednih fazah. V haaškem programu pa je
novembra 2004 pozval, naj se instrumenti in ukrepi za drugo fazo sprejmejo še pred koncem
leta 2010.
Evropski pakt o priseljevanju in azilu, sprejet 16. oktobra 2008, slovesno poudarja, da ima
v skladu z Ženevsko konvencijo vsak pregnani tujec pravico do pomoči in zaščite na ozemlju
EU. Zahteva, da se po možnosti že leta 2010, najpozneje pa leta 2012, uvede enoten azilni
postopek, ki bo vključeval skupna jamstva, ter da se sprejmejo enotni predpisi o statusu begunca
in o statusu oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite.
V stockholmskem programu, ki ga je Evropski svet 10. decembra 2009 sprejel za obdobje
2010–2014, je ponovno poudarjen cilj vzpostavitve skupnega območja zaščite in solidarnosti,
ki temelji na skupnem azilnem postopku ter enotnem statusu oseb, ki uživajo mednarodno
zaščito. Poudarja predvsem, da je treba spodbujati resnično solidarnost z državami članicami, ki
se soočajo s posebnimi pritiski, in pomembno vlogo novega Evropskega azilnega podpornega
urada.
Evropski svet je junija 2014 na podlagi napredka, doseženega s stockholmskim programom,
opredelil strateške smernice za zakonodajno in operativno načrtovanje na območju svobode,
varnosti in pravice (člen 68 PDEU) za naslednjih nekaj let. V njih je navedeno, da sta
popoln prenos skupnega evropskega azilnega sistema in njegovo učinkovito delovanje absolutni
prednostni nalogi.
D. Glavni veljavni pravni instrumenti so:
— Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na

področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije;

— Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na
področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije;
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— Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013
o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe
Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice,
odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki
iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za
namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi
Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja
svobode, varnosti in pravice;

— Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih
za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito;

— Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih
postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite;

— Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011
o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez
državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev
ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite;

— Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010
o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada;

— Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev
začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za
uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb.

V evropski agendi o migracijah, ki jo je maja 2015 sprejela Komisija[1], so določeni nadaljnji
ukrepi v smeri reforme skupnega evropskega azilnega sistema, ki so bili maja in julija 2016
predstavljeni v dveh svežnjih zakonodajnih predlogov. Glavni predlogi v obravnavi so:
— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za

mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do
mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne
zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne
25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
(COM(2016)0466);

— Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno zaščito (prenovitev), (COM(2016)0465);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in
spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, COM(2016)0468;

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za
določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo
v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)
(COM(2016)0270);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za
primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013

[1]Glej poglavje 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.3.pdf
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o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan
tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito
prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za
primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav
članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016)0272);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (COM(2016)0271);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi kriznega mehanizma za
premestitev in spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne
za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan
tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2015)0450);

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega evropskega
seznama varnih izvornih držav za namene Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta
in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in o spremembi
Direktive 2013/32/EU (COM(2015)0452).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je od leta 2005 sozakonodajalec na področju azila in tako o tej zakonodaji
odloča enakovredno s Svetom EU. Resolucije z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in
potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, z dne 11. septembra 2012 o okrepljeni solidarnosti
znotraj EU na področju azila ter z dne 10. marca 2009 o prihodnosti skupnega evropskega
azilnega sistema nudijo pregled glavnih usmeritev in pomislekov Evropskega parlamenta.
Evropski parlament zahteva zanesljive in pravične postopke, ki se učinkovito izvajajo in
temeljijo na načelu nevračanja. Poudarja, da moramo preprečiti zmanjšanje ravni zaščite in
kakovosti sprejema ter zagotoviti pravičnejšo porazdelitev bremena, ki ga nosijo države članice
ob zunanjih mejah Evropske unije.
Poudarja tudi, da bi moralo biti pridržanje mogoče le v jasno opredeljenih izjemnih okoliščinah,
pridržani pa bi morali imeti možnost pritožbe na sodišče. Podprl je ustanovitev Evropskega
azilnega podpornega urada.
Evropski parlament lahko tudi vloži ničnostno tožbo pred Sodiščem EU[2]. To možnost je
uspešno uporabil za razveljavitev določb o postopkih za sprejetje skupnega seznama tretjih
držav, ki se štejejo za varne države izvora, in skupnega seznama varnih evropskih tretjih držav,
kar je določeno v Direktivi Sveta 2005/85/ES.
Več o tej temi:
— Priseljevanje v Evropo

— Begunska kriza v EU

— Politika priseljevanja EU

Sarah Sy
04/2017

[2]Sodba Sodišča z dne 6. maja 2008, Evropski parlament proti Svetu, ECLI:EU:C:2008:257.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20170629STO78631/begunska-kriza-v-eu
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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