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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije za prenovitev in nadomestitev Uredbe (ES) 

št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za 

določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav 

članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. Migracijska in begunska kriza 

je pokazala, da je treba spremeniti dublinski sistem: ga poenostaviti, izboljšati njegovo 

učinkovitost v praksi ter upoštevati dejstvo, da se nekatere države članice soočajo z 

nesorazmernim pritiskom glede prošenj. 

Korektivni mehanizem  

Finančna sredstva, potrebna za izvedbo predloga, znašajo 1,828 milijarde EUR za obdobje 

2017–2020. To bi moralo zadostovati za kritje stroškov premestitve prosilcev za azil, ko se bo 

začel uporabljati mehanizem pravičnosti v korist države članice, ter vzpostavitve in delovanja 

informacijskega sistema za registracijo in avtomatično dodelitev prosilcev za azil, pa tudi 

stroškov dodatnih zmogljivosti za sprejem ter zagotavljanja prehrane in osnovnih storitev 

prerazporejenim prosilcem za azil. 

Pripravljavec mnenja je seznanjen s stališčem Komisije, ki določa prag števila prošenj za azil, 

od katerega se samodejno aktivira korektivni mehanizem za dodeljevanje. Meni, da je treba 

določiti takšen prag zato, da se nobena država ne bi soočila z nesorazmernim pritiskom glede 

prošenj za azil ali zahtevala, da se uporabi ta mehanizem, čeprav bi glede na razporeditveni 

ključ sprejela le majhno število prosilcev za azil. 

Vendar pripravljavec mnenja meni, da se z določitvijo sprožitvenega praga pri 150 % 

referenčnega deleža Komisija nekaterim državam članicam prepušča preveliko breme, saj 

morajo same nositi breme še za polovico več prošenj, kot so njihove zmogljivosti, preden se 

aktivira mehanizem solidarnosti in tudi meni, da bi lahko prenizek prag, brez dodatnih 

pogojev, državo članico razbremenil odgovornosti pri nadziranju in upravljanju meja. Zato 

predlaga, da se prag za referenčni delež države članice določi pri 100 %, vendar je treba 

preprečiti morebitno popustljivost pri izvajanju politik v zvezi z mejami z vključitvijo 

klavzule o vzajemni solidarnosti, ki omogoča začasno razveljavitev korektivnega mehanizma, 

kadar država članica ne izpolnjuje ustrezni svojih obveznosti glede upravljanja zunanjih meja 

v skladu z uredbo o evropski mejni in obalni straži. Poleg tega predlaga, naj se predvidi 

prenehanje uporabe korektivnega mehanizma le, kadar število prošenj za azil na državo 

članico upravičenko pade na 90 % njenega referenčnega deleža, s čimer bi se izognili 

nihanjem v sistemu.  

Stroški premestitve  

Od predvidenih 1,828 milijarde EUR je 1,825 milijarde EUR namenjenih povračilu stroškov 

premeščanja med državami članicami za skupaj 750 000 premeščenih oseb. Člen 42 predloga 

prenovitve določa, da država članica, ki premesti prosilca za azil v državo dodelitve, dobi 

povrnjene stroške v pavšalni višini 500 EUR za vsako premeščeno osebo.  

Pripravljavec mnenja podpira predlog, da je država, ki nosi breme premestitve, upravičena do 

odškodnine. Meni, da je upravičena pavšalna odškodnina, ker se tako prepreči veliko 

birokratsko breme za nadzor dejanskih stroškov, vendar tudi meni, da z določitvijo zneska na 
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500 EUR za vsako premeščeno osebo z izgovorom, da lahko razlika od dejanskih stroškov 

pomaga državam članicam, ki so najbolj izpostavljene, Komisija ne upošteva nedavne 

vzpostavitev instrumenta za nujno pomoč1, sprejetega za dopolnitev obstoječih ukrepov držav 

članic, ki so med drugim izpostavljene nenadnemu in množičnemu prihodu državljanov tretjih 

držav (beguncev in migrantov) na njihovo ozemlje. 

Pripravljavec mnenja zato predlaga, naj bo ta pavšalni znesek 300 EUR na premeščeno osebo, 

kar je bliže realnim stroškom. Celotni znesek plačil za premestitev za obdobje 2017–2020 bi 

tako znašal 225 milijonov EUR, kar bi omogočilo prihranek v višini 150 milijonov EUR. Od 

teh prihrankov bi lahko 110 milijonov EUR uporabili za okrepitev sklada za nujno pomoč (30 

milijonov EUR leta 2017 in po 40 milijonov EUR leta 2018 in leta 2019) preden poteče 

njegova pravna podlaga.  

Finančna solidarnost in oblikovanje „dublinskega rezervnega sklada“ v okviru Sklada za azil, 

migracije in vključevanje (AMIF)  

Pripravljavec mnenja meni, da je predlog Komisije, da se državam članicam določi obveznost 

finančnega prispevka, če zavrnejo prosilce za azil, ki jih določi mehanizem za dodeljevanje, 

legitimen, potreben in sorazmeren. Poudarja, da obvezni finančni prispevek ni v ničemer 

kaznovalne narave, ampak je v skladu z načelom solidarnosti in pravične delitve odgovornosti 

med državami članicami iz člena 80 PDEU. Kljub temu meni, da finančni mehanizem, ki ga 

predvideva Komisija, v tem primeru ni najbolj primeren, niti glede zneska, niti načina in 

jamstva izvajanja.  

Pripravljavec mnenja predlaga, da država članica, ki izpolni svoje obveznosti iz korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje, iz finančne solidarnosti prispeva za vsakega prosilca, ki bi ji bil 

dodeljen, prvo in drugo leto 50 000 EUR, tretje in četrto leto 75 000 EUR, peto in naslednja 

leta pa 100 000 EUR. Ti zneski naj bodo v celoti plačani v sklad AMIF, ustanovljen z Uredbo 

(EU) št. 516/2014, za uvedbo „dublinskega rezervnega sklada“. Uvedba te rezerve bo seveda 

možna le po pregledu sklada AMIF, ki ga člen 60 Uredbe 514/2014 in člen 28 Uredbe (EU) 

št. 516/2014 predvidevata najpozneje do 30. junija 2020. Če država članica prispevka ne 

nakaže, ji Komisija te zneske odbije od plačil, ki ji pripadajo iz drugih skladov Unije. 

Sredstva „dublinskega rezervnega sklada“ so namenjena kritju pavšalnega zneska na prosilca 

za azil in bodo sorazmerno razdeljena med države članice, ki primerno sodelujejo v 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje. Sklep (EU) 2015/1601 določa, da so ukrepi 

premestitve upravičeni do finančne podpore iz sklada AMIF, zato države članice premestitve 

prejmejo pavšalni znesek v višini 6000 EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, ki je 

bil premeščen na njihovo ozemlje. Znesek za preselitev je 10 000 EUR na osebo; 

Pripravljavec mnenja zato meni, da je treba predvideti finančno podporo za države članice, ki 

sodelujejo v tem mehanizmu solidarnosti. S predlaganim sistemom se zneski finančne 

podpore za vsakega prosilca povečajo sorazmerno z bremenom, ki si ga morajo države 

razdeliti zaradi nesodelovanja nekaterih držav članic.  

Samodejni sistem za registracijo in spremljanje prošenj  

Od 1,828 milijarde EUR se dodeli 603 milijonov EUR v proračun eu-LISA za pripravo, 

razvoj in operativno upravljanje samodejnega računalniškega sistema za dodeljevanje 

                                                 
1 Uredba Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji. 
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prosilcev za azil. Kadar samodejni sistem za registracijo in spremljanje prošenj in za 

mehanizem za dodeljevanje iz člena 44 določi državo članico dodelitve, se mora ta 

informacija samodejno vnesti v Eurodac. Zato je treba predvideti interoperabilnost med 

osrednjim sistemom korekcijskega mehanizma in osrednjim sistemom Eurodac. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Evropska agencija za operativno 

upravljanje obsežnih informacijskih 

sistemov s področja svobode, varnosti in 

pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 

1077/201121, bi morala biti odgovorna za 

pripravo, razvoj in operativno upravljanje 

centralnega sistema in komunikacijske 

infrastrukture med centralnim sistemom in 

nacionalnimi infrastrukturami. 

(30) Evropska agencija za operativno 

upravljanje obsežnih informacijskih 

sistemov s področja svobode, varnosti in 

pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 

1077/201121, bi morala biti odgovorna za 

pripravo, razvoj in operativno upravljanje 

centralnega sistema, za njegovo 

interoperabilnost z drugimi sistemi ter 
komunikacijske infrastrukture med 

centralnim sistemom in nacionalnimi 

infrastrukturami. 

___ ___ 

21Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 

o ustanovitvi Evropske agencije za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 

1.11.2011, str. 1). 

21Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 

o ustanovitvi Evropske agencije za 

operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja 

svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 

1.11.2011, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Kot referenčno točko pri delovanju 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

bi bilo treba uporabiti ključ, ki temelji na 

številu prebivalcev in gospodarstvu držav 

članic, v povezavi s pragom, da se omogoči 

delovanje mehanizma kot sredstva za 

pomoč državam članicam pod 

nesorazmernim pritiskom. Uporaba 

korektivnega dodeljevanja v korist države 

članice bi se morala začeti samodejno, 

kadar število prošenj za mednarodno 

zaščito, za katere je država članica 

odgovorna, preseže 150 % števila, ki je 

opredeljeno v referenčnem ključu. Da bi se 

celovito odražala prizadevanja vsake 

države članice, bi bilo treba za namene 

tega izračuna številu prošenj za 

mednarodno zaščito dodati število oseb, ki 

so bile dejansko preseljene v to državo 

članico. 

(32) Kot referenčno točko pri delovanju 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

bi bilo treba uporabiti ključ, ki temelji na 

številu prebivalcev in gospodarstvu držav 

članic, v povezavi s pragom, da se omogoči 

delovanje mehanizma kot sredstva za 

pomoč državam članicam pod 

nesorazmernim pritiskom. Uporaba 

korektivnega dodeljevanja v korist države 

članice bi se morala začeti samodejno, 

kadar število prošenj za mednarodno 

zaščito, za katere je država članica 

odgovorna, preseže 100 % števila, ki je 

opredeljeno v referenčnem ključu. Da bi se 

celovito odražala prizadevanja vsake 

države članice, bi bilo treba za namene 

tega izračuna številu prošenj za 

mednarodno zaščito dodati število oseb, ki 

so bile dejansko preseljene v to državo 

članico. 

Obrazložitev 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) V okviru mehanizma za (34) V okviru mehanizma za 
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dodeljevanje bi morali biti stroški predaje 

prosilca državi članici dodelitve povrnjeni 

iz proračuna EU. 

dodeljevanje bi morali biti stroški predaje 

prosilca državi članici dodelitve povrnjeni 

iz proračuna EU v pavšalnem znesku 300 

EUR na premeščeno osebo. 

Obrazložitev 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 
 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Država članica dodelitve se lahko 

odloči, da dodeljenih prosilcev v obdobju 

dvanajstih mesecev ne bo sprejemala, v 

primeru take odločitve pa mora to 

informacijo vnesti v avtomatizirani sistem 

in uradno obvestiti druge države članice, 

Komisijo in Agencijo Evropske unije za 

azil. Prosilce, ki bi bili dodeljeni tej državi 

članici, bi bilo treba nato dodeliti drugim 

državam članicam. Država članica, ki 

začasno ne sodeluje pri korektivnem 

dodeljevanju, bi morala poravnati 

solidarnostni prispevek v višini 250 000 

EUR za vsakega prosilca, ki ni bil sprejet v 

državo članico, ki je bila določena kot 

odgovorna za obravnavo zadevnih 

prošenj. Komisija bi morala določiti 

praktične podrobnosti o izvajanju 

mehanizma za solidarnostne prispevke v 

izvedbenem aktu. Agencija Evropske unije 

za azil bo spremljala in vsako leto poročala 

Komisiji o uporabi mehanizma finančne 

solidarnosti. 

(35) Država članica, ki ne sprejme 

dodeljenih prosilcev v obdobju dvanajstih 

mesecev, mora v primeru takšne odločitve 

to informacijo vnesti v avtomatizirani 

sistem in uradno obvestiti druge države 

članice, Komisijo in Agencijo Evropske 

unije za azil. Prosilce, ki bi bili dodeljeni 

tej državi članici, bi bilo treba nato dodeliti 

drugim državam članicam. Ustanovi naj se 

sklad („dublinski rezervni sklad“), država 

članica, ki ne sodeluje pri korektivnem 

dodeljevanju, pa naj za vsakega prosilca, 

ki ga ne sprejme, v ta sklad prispeva letni 
prispevek v višini 50 000 EUR za prvo in 

drugo leto, 75 000 EUR za tretje in četrto 

leto in 100 000 EUR za naslednja leta. 

Sredstva iz „rezervnega sklada Dublin“ so 

namenjena kritju pavšalnega zneska na 

prosilca za mednarodno zaščito in so 

sorazmerno razdeljena med države 

članice, ki primerno sodelujejo v 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje. 

Če država članica ne plača prispevka, ji 
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Komisija enak znesek odbije od plačil, ki 

ji pripadajo iz drugih skladov Unije. 

Komisija bi morala določiti praktične 

podrobnosti izvajanja zgoraj navedenega 

načela v izvedbenem aktu, Agencija 

Evropske unije za azil pa bo spremljala in 

vsako leto poročala Komisiji o uporabi 

mehanizma finančne solidarnosti. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Zagotoviti bi bilo treba kontinuiteto 

med sistemom za določanje odgovorne 

države članice, uvedenim z Uredbo (EU) 

št. 604/2013, in sistemom, uvedenim s to 

uredbo. Podobno bi bilo treba zagotoviti 

usklajenost med to uredbo in Uredbo 

[predlogom uredbe o prenovitvi Uredbe 

(EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta]. 

(41) Zagotoviti bi bilo treba kontinuiteto 

med sistemom za določanje odgovorne 

države članice, uvedenim z Uredbo (EU) 

št. 604/2013, in sistemom, uvedenim s to 

uredbo. Podobno bi bilo treba zagotoviti 

usklajenost med to uredbo in Uredbo 

[predlogom uredbe o prenovitvi Uredbe 

(EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta]. Kadar samodejni sistem za 

registracijo in spremljanje prošenj in za 

mehanizem za dodeljevanje iz člena 44 

določi državo članico dodelitve, bi se 

morala ta informacija samodejno vnesti v 

Eurodac. Zato je treba predvideti 

interoperabilnost med centralnim 

sistemom korekcijskega mehanizma in 

centralnim sistemom Eurodac. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe poudari povezavo med uredbama, da se zagotovi skladnost obeh sistemov 

na podlagi interoperabilnosti. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Odstavek 1 se uporablja, kadar 

avtomatizirani sistem iz člena 44(1) kaže, 

da število prošenj za mednarodno zaščito, 

za katere je država članica odgovorna v 

skladu z merili iz poglavja III, členi 3(2) ali 

(3), 18 in 19, vključno s številom oseb, ki 

so dejansko preseljene, presega 150 % 

referenčne številke za to državo članico, 

kakor je določena s ključem iz člena 35. 

2. Odstavek 1 se uporablja, kadar 

avtomatizirani sistem iz člena 44(1) kaže, 

da število prošenj za mednarodno zaščito, 

za katere je država članica odgovorna v 

skladu z merili iz poglavja III, členi 3(2) ali 

(3), 18 in 19, vključno s številom oseb, ki 

so dejansko preseljene, presega 100 % 

referenčne številke za to državo članico, 

kakor je določena s ključem iz člena 35. 

Obrazložitev 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 37 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančna solidarnost Finančna solidarnost in ustanovitev 

dublinskega rezervnega sklada 

 

 



 

PE597.582v02-00 10/15 AD\1126078SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Država članica lahko ob izteku 

trimesečnega obdobja po začetku 

veljavnosti te uredbe nato pa ob koncu 

vsakega dvanajstmesečnega obdobja v 

avtomatizirani sistem vnese, da začasno 

ne bo sodelovala pri korektivnem 

mehanizmu za dodeljevanje iz poglavja 

VII te uredbe kot država članica dodelitve 
in o tem uradno obvesti države članice, 

Komisijo in Agencijo Evropske unije za 

azil. 

1. Država članica, ki ne izpolnjuje 

svojih obveznosti iz korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje iz poglavja 

VII kot država članica dodelitve, bi 

morala po koncu trimesečnega obdobjapo 

začetku veljavnosti te uredbe in nato ob 

koncu vsakega dvanajstmesečnega 

obdobja to informacijo vnesti v 

avtomatizirani sistem in o tem uradno 

obvestiti države članice, Komisijo in 

Agencijo Evropske unije za azil. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ob koncu dvanajstmesečnega 

obdobja iz odstavka 2 avtomatizirani 

sistem državi članici, ki ne sodeluje pri 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje, 

sporoči število prosilcev, za katere bi bila 

sicer država članica dodelitve. Ta država 

članica nato poravna solidarnostni 

prispevek v višini 250 000 EUR za vsakega 

prosilca, ki bi bil sicer dodeljen tej državi 

članici v zadevnem dvanajstmesečnem 

obdobju. Solidarnostni prispevek se plača 

državi članici, ki je določena kot 

odgovorna za obravnavanje zadevnih 

prošenj. 

3. Ob koncu dvanajstmesečnega 

obdobja iz odstavka 2 avtomatizirani 

sistem državi članici, ki ne sodeluje pri 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje, 

sporoči število prosilcev, za katere bi bila 

sicer država članica dodelitve. Ustanovi se 

sklad („dublinski rezervni sklad “), država 

članica, ki ne sodeluje pri korektivnem 

mehanizmu za dodeljevanje, pa v ta sklad 

za vsakega prosilca, ki ga ne sprejme, 

prispeva letni prispevek v znesku 

50 000 EUR za prvo in drugo leto, 

75 000 EUR za tretje in četrto leto in 

100 000 EUR za naslednja leta. Sredstva 

iz „dublinskega rezervnega sklada“ so 

namenjena kritju pavšalnega zneska na 

prosilca za mednarodno zaščito in so 

sorazmerno razdeljena med države 

članice, ki primerno sodelujejo v 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje. 

Če država članica prispevka ne plača, ji 
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Komisija enak znesek odbije od plačil, ki 

ji pripadajo iz drugih skladov Unije. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 42 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroški pri predaji prosilca v državo 

članico dodelitve se upravičeni državi 

članici povrnejo s pavšalnim zneskom v 

višini 500 EUR za vsako osebo, ki je 

predana v skladu s členom 38(c). Ta 

finančna podpora se dodeli po postopkih iz 

člena 18 Uredbe (EU) št. 516/2014. 

Stroški pri predaji prosilca v državo 

članico dodelitve se upravičeni državi 

članici povrnejo s pavšalnim zneskom v 

višini 300 EUR za vsako osebo, ki je 

predana v skladu s členom 38(c). Ta 

finančna podpora se dodeli po postopkih iz 

člena 18 Uredbe (EU) št. 516/2014. 

Obrazložitev 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice in Komisija so prek 

avtomatiziranega sistema uradno 

obveščene takoj, ko je število prošenj v 

upravičeni državi članici, za katere je 

odgovorna v skladu s to uredbo, nižje od 

150 % njenega deleža v skladu s členom 

35(1). 

Države članice in Komisija so prek 

avtomatiziranega sistema uradno 

obveščene takoj, ko je število prošenj v 

upravičeni državi članici, za katere je 

odgovorna v skladu s to uredbo, nižje od 

90 % njenega deleža v skladu s členom 

35(1). 
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če država članica ne izpolnjuje ustrezno 

svojih obveznosti pri upravljanju zunanjih 

meja v skladu z Uredbo (EU) 

št. 2016/1624 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a, lahko Svet z dvotretjinsko večino 

odloči, da začasno razveljavi korektivni 

mehanizem za dodeljevanje. Odločitev o 

začasni razveljavitvi tega mehanizma velja 

največ za določeno obdobje enega leta. 

 ___ 

 1a Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 

2016 o evropski mejni in obalni straži ter 

spremembi Uredbe (EU) 2016/399 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 

Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe 

Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 

2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Interoperabilnost med 

računalniško podprtim sistemom in 

Eurodacom se izvaja prek neposrednega 

komunikacijskega kanala med 

centralnimi sistemi, da se omogoči 

samodejni prenos informacij o državi 

članici dodelitve, ki jo določi korektivni 

mehanizem. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska agencija za operativno 

upravljanje obsežnih informacijskih 

sistemov s področja svobode, varnosti in 

pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 

1077/2011 je odgovorna za pripravo, 

razvoj in operativno upravljanje 

centralnega sistema ter komunikacijske 

infrastrukture med centralnim sistemom in 

nacionalnimi infrastrukturami. 

3. Evropska agencija za operativno 

upravljanje obsežnih informacijskih 

sistemov s področja svobode, varnosti in 

pravice, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 

1077/2011, je odgovorna za pripravo, 

razvoj in operativno upravljanje 

centralnega sistema, za njegovo 

interoperabilnost z drugimi sistemi ter 

komunikacijske infrastrukture med 

centralnim sistemom in nacionalnimi 

infrastrukturami. 
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