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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Zaradi stalnega spreminjanja in 

raznolike narave sedanjih migracijskih 

tokov so potrebni izčrpni in primerljivi 

statistični podatki, razčlenjeni po spolu, o 

migrantski populaciji, da bi razumeli 

stvarnost, opredelili šibkosti in neenakosti 

ter oblikovalcem politike zagotovili 

zanesljive podatke in informacije za 

določitev prihodnjih javnih politik. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Da bi se Uniji zagotovila podpora 

pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih 

prinašajo selitve, je treba podatke o azilu in 

upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat 

na leto. 

(3) Da bi se Uniji zagotovila podpora 

pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih 

prinašajo migracije, in za oblikovanje 

politik, ki bodo upoštevale vidik spola in 

temeljila na človekovih pravicah, je treba 

podatke o azilu in upravljanih migracijah 

zbrati več kot enkrat na leto. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Statistika o azilu in upravljanih 

selitvah je ključna za proučitev, 

(4) Statistika o azilu in upravljanih 

migracijah je ključna za proučitev, 
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opredelitev in oceno zelo različnih politik, 

zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki 

poskušajo v Evropi pridobiti varstvo. 

opredelitev in oceno zelo različnih politik, 

zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki 

poskušajo v Evropi pridobiti varstvo, ter za 

priznavanje posebnih potreb in storitev, ki 

bi jih lahko imele določene skupine ali 

osebe, zlasti tiste, ki se soočajo z 

različnimi oblikami diskriminacije in ki bi 

bile lahko bolj ranljive med procesom 

migracij in azila, kot so med drugim 

ženske, nosečnice, otroci, mladoletniki 

brez spremstva, starejši, invalidi, osebe 

LGTBI +, žrtve nasilja na podlagi spola. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Preganjanje na podlagi spola je 

razlog za prošnjo po mednarodni zaščiti in 

za njeno podelitev. Nacionalni in evropski 

statistični organi zbirajo statistične 

podatke o prošnjah za mednarodno 

zaščito, ki temeljijo na spolu, vključno z 

nasiljem na podlagi spola. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za zagotovitev kakovosti, zlasti pa 

primerljivosti podatkov, ki jih zagotovijo 

države članice, ter za pripravo zanesljivih 

pregledov na ravni Unije bi morali 

uporabljeni podatki temeljiti na istih 

konceptih ter bi se morali nanašati na isti 

referenčni datum ali referenčno obdobje. 

(5) Za zagotovitev kakovosti, zlasti pa 

primerljivosti podatkov, ki jih zagotovijo 

države članice, ter za pripravo zanesljivih 

pregledov na ravni Unije bi morali 

uporabljeni podatki temeljiti na istih 

konceptih ter bi se morali nanašati na isti 

referenčni datum ali referenčno obdobje. Ti 

podatki bi morali biti razčlenjeni po spolu 

in starosti ter vključevati informacije o 

rednih in nedovoljenih tokovih, trgovini z 

ljudmi, potrebah beguncev, migrantov in 

gostiteljskih skupnostih ter drugih 
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vprašanjih. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) S to uredbo se zagotavljata pravica 

do spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja ter pravica do varstva osebnih 

podatkov, kakor sta določeni v členih 7 

in 8 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

(10) S to uredbo se zagotavljata pravica 

do spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja, do varstva osebnih podatkov ter 

do nediskriminacije in enakosti spolov, 

kakor so določene v členih 7. 8, 21 in 23 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Zbiranje podatkov, razčlenjenih po 

spolu, omogoča ugotavljanje in analizo 

specifičnih šibkih točk ter zmožnosti žensk 

in moških, ki razkrivajo vrzeli in 

neenakosti. Podatki o migracijah, ki 

upoštevajo vidik spola, lahko spodbujajo 

večjo enakost in dajejo priložnosti 

prikrajšanim skupinam. Statistični 

podatki o migracijah bi morali prav tako 

upoštevati spremenljivke, kot so spolna 

identiteta in spolna usmerjenost, da bi se 

zbrali podatki izkušnjah oseb LGBTQI+ 

ter neenakostih v migracijskih in azilnih 

postopkih. 

 

Predlog spremembe  8 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (Ne zadeva slovenske različice.)   

1. Države članice posredujejo Komisiji 

(Eurostatu) statistike o številu: 

    

(a) priseljencev na območje države članice, 

razčlenjene po: 

    

(i) skupinah državljanstev po starosti in 

spolu; 

    

(ii) skupinah držav rojstva po starosti in 

spolu; 

    

(iii) skupinah držav prejšnjega običajnega 

prebivališča po starosti in spolu; 

    

(b) odseljencev z območja države članice, 

razčlenjene po: 

    

(i) skupinah državljanstev;     

(ii)starosti;     

(iii) spolu;     

(iv) skupinah držav prihodnjega običajnega 

prebivališča; 

    

(c) oseb z običajnim prebivališčem 

v državi članici ob koncu referenčnega 

obdobja, razčlenjene po: 

    

(i) skupinah državljanstev po starosti in 

spolu; 

    

(ii) skupinah držav rojstva po starosti in 

spolu; 

    

(d) oseb z običajnim prebivališčem na 

ozemlju države članice, ki so 

v referenčnem letu pridobile državljanstvo 

države članice in so prej imele 

državljanstvo druge države članice ali tretje 

države ali so bile prej brez državljanstva, 

pri čemer se podatki razčlenijo po 

starosti in spolu ter po prejšnjem 

državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali 

je bila oseba prej brez državljanstva. 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SL) 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Te statistike so razčlenjene po starosti in 

spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in 

po mladoletnikih brez spremstva. Statistike 

se nanašajo na referenčna obdobja enega 

koledarskega meseca in se posredujejo 

Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od 

konca referenčnega meseca. Prvi referenčni 

mesec je januar 2020.“ 

(Ne zadeva slovenske različice.)     

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo) 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 4 – odstavek 2 – točki e a in e b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba)  V odstavku 2 se dodata naslednji 

točki (ea) in (eb): 

 „(ea) osebe, ki so jim bile izdane odločbe 

prve stopnje o zavrnitvi vloge za združitev 

družine z upravičencem do mednarodne 

zaščite; 

 (eb) osebe, ki so jim bile izdane odločbe 

prve stopnje o odobritvi združitve družine 

z upravičencem do mednarodne zaščite.“ 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Uredba (ES) št. 862/2007 
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Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Te statistike so razčlenjene po starosti in 

spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in 

po mladoletnikih brez spremstva. Zajemajo 

referenčna obdobja treh koledarskih 

mesecev in se posredujejo Komisiji 

(Eurostatu) v dveh mesecih od konca 

referenčnega obdobja. Prvo referenčno 

obdobje je od januarja do marca 2020.“ 

(Ne zadeva slovenske različice.)     

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Statistike iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) 

so razčlenjene po starosti in spolu ter po 

državljanstvu zadevnih oseb in 

mladoletnikih brez spremstva. Poleg tega 

je statistika iz točke (g) razčlenjena po 

državi prebivališča in vrsti odločbe o azilu. 

Nanašajo se na referenčna obdobja enega 

koledarskega leta in se posredujejo 

Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od 

konca referenčnega leta. Prvo referenčno 

leto je leto 2020.“ 

(Ne zadeva slovenske različice.)       

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (Ne zadeva slovenske različice.)   

Statistike na podlagi točke (b) so 

razčlenjene po starosti in spolu ter po 

  



 

AD\1164086SL.docx 9/11 PE628.430v01-00 

 SL 

državljanstvu zadevnih oseb. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SL) 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) dovoljenja, izdana v referenčnem 

obdobju, pri čemer se je dovoljenje za 

prebivanje dodelilo osebi prvič, podatki pa 

morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, 

razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju 

veljavnosti dovoljenja ter po starosti in 

spolu; 

(Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) dovoljenja, izdana v referenčnem 

obdobju, pri čemer je oseba spremenila 

status priseljenca ali razlog za prebivanje, 

podatki pa morajo biti razčlenjeni po 

državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, 

trajanju veljavnosti dovoljenja ter po 

starosti in spolu; 

(Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) dovoljenja, veljavna na koncu 

referenčnega obdobja (število dovoljenj, ki 

so bila izdana in niso prenehala veljati 

zaradi umika ali poteka veljavnosti), 

podatki pa morajo biti razčlenjeni po 

državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, 

trajanju veljavnosti dovoljenja ter po 

starosti in spolu; 

(Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) številu rezidentov za daljši čas na 

koncu referenčnega obdobja, podatki pa 

morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, 

vrsti statusa rezidenta za daljši čas ter 

starosti in spolu.“ 

(Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 7 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Statistike iz odstavka 1 se nanašajo 

na referenčna obdobja treh koledarskih 

mesecev in se posredujejo Komisiji 

(Eurostatu) v dveh mesecih od konca 

referenčnega obdobja. Prvo referenčno 

obdobje je od januarja do marca 2020. 

2. Statistike iz odstavka 1 se 

razčlenijo po starosti in spolu zadevne 

osebe ter po mladoletnikih brez spremstva. 

Zajemajo referenčna obdobja treh 

koledarskih mesecev in se posredujejo 

Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od 

konca referenčnega obdobja. Prvo 

referenčno obdobje je od januarja do 

marca 2020. 

 

Predlog spremembe  19 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (ES) št. 862/2007 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) v odstavku 1 člena 9 se tretji 

pododstavek spremeni: 

 Kot splošno načelo varstva človekovih 

pravic migrantov in prosilcev za azil bi 

bilo treba spoštovati njihovo pravico do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 

zbrati podatke z njihovim soglasjem in 

prostovoljnim sodelovanjem.* 

 _________________ 

 * Načela in smernice, podprti s 

praktičnimi usmeritvami, o varstvu 

človekovih pravic migrantov v ranljivem 

položaju v okviru velikih in/ali mešanih 

gibanj 

 

 

 

 

 

 


