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PR_COD_1recastingam 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 (ii) Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu 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)0460 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0270), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 78(2)(e) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0173/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, češkega senata, 

italijanskega senata, madžarskega parlamenta, poljskega sejma, poljskega senata, 

romunske poslanske zbornice in slovaškega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek 

zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

19. oktobra 20161, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. decembra 20162, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov3, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 30. novembra 2016, 

naslovljenega na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v 

skladu s členom 104(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve ter Odbora za proračun (A8-0000/2017), 

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 

opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 

                                                 
1 UL C 34, 2.2.2017, str. 144. 
2 Ni še objavljeno v Uradnem listu. 
3 UL C 77, 28.3.2002, str. 1. 
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določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 

obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 

prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 

parlamenta, Sveta in Komisije; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno 

spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Agencija Evropske unije za azil bi 

morala zagotoviti ustrezno podporo pri 

izvajanju te uredbe, zlasti s pripravo 

referenčnega ključa za porazdelitev 

prosilcev za azil v okviru korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje ter z letno 

prilagoditvijo podatkov Eurostata, ki so 

podlaga za referenčni ključ. 

(9) Agencija Evropske unije za azil 

(agencija za azil)bi morala zagotoviti 

ustrezno podporo pri izvajanju te uredbe, 

zlasti s pripravo referenčnega ključa za 

porazdelitev prosilcev za azil v okviru 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

ter z letno prilagoditvijo podatkov 

Eurostata, ki so podlaga za referenčni 

ključ. Agencija za azil bi morala v tesnem 

sodelovanju z ustreznimi organi držav 

članic izdelati informativni material. Prav 

tako bi morala postopoma postati 

odgovorna za premestitev prosilcev za 

mednarodno zaščito in upravičencev do 

mednarodne zaščite v skladu s to uredbo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb posodabljajo uvodne izjave, zlasti na podlagi sprememb v členih 6 in 38. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) V skladu s Konvencijo Združenih 

narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 

in Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, bi morala biti največja korist 

otroka primarna skrb držav članic pri 

uporabi te uredbe. Pri ugotavljanju, kaj je 

največja korist otroka, bi morale države 

članice upoštevati zlasti dobrobit 

mladoletnika in njegov družbeni razvoj, 

vprašanja varnosti in zaščite v skladu z 

njegovo starostjo in zrelostjo, vključno z 

okoljem, iz katerega prihaja. Prav tako bi 

bilo treba za mladoletnike brez spremstva 

zaradi njihove posebne ranljivosti določiti 

posebna postopkovna jamstva. 

(Ne zadeva slovenske različice.)       

Or. en 

Obrazložitev 

Jezikovna sprememba v EN različici. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi se med državami članicami 

preprečila predaja prosilcev, ki so vložili 

nedopustne zahtevke ali po vsej verjetnosti 

ne potrebujejo mednarodne zaščite ali 

predstavljajo varnostno tveganje, je treba 

zagotoviti, da država članica, v kateri je 

bila prošnja prvič vložena, preveri 

dopustnost zahtevka glede na prvo državo 

azila in varno tretjo državo, v okviru 

pospešenega postopka obravnava prošnje, 

ki so jih vložili prosilci iz varne izvorne 

države s seznama EU, ter prosilce, ki 

vzbujajo varnostne pomisleke. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je posledica črtanja člena 3(3). Poročevalka ni proti postopku 

dopustnosti kot takem, vendar bi njegova uporaba pred določitvijo odgovorne države članice 

pomenila (novo) nerazumno breme za države članice, ki so najbolj na udaru. Države članice 

bi še imele možnost uporabe postopka dopustnosti, ko bi bil prosilec v odgovorni državi (v 

skladu z določbami uredbe o azilnih postopkih). Varnostna vprašanja se obravnavajo ločeno. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Skupna obravnava prošenj za 

mednarodno zaščito članov ene družine s 

strani ene same države članice zagotavlja, 

da se prošnje obravnavajo temeljito, da so 

odločitve v zvezi z njimi dosledne in da 

člani ene družine niso ločeni. 

(18) Skupna obravnava prošenj za 

mednarodno zaščito članov ene družine s 

strani ene same države članice zagotavlja, 

da se prošnje obravnavajo temeljito, da so 

odločitve v zvezi z njimi dosledne in da 

člani ene družine niso ločeni. Prošnje 

članov ene družine se obravnavajo skupaj, 

ne glede na pravico prosilcev, da prošnje 

vložijo posamično. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasnilo veljavne zakonodaje bolj kot sprememba. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Za zagotovitev celovitega 

spoštovanja načela enotnosti družine in 

največje koristi otroka bi moral obstoj 

razmerja odvisnosti med prosilcem in 

njegovim otrokom, bratom ali sestro ali 

staršem na podlagi nosečnosti ali 

materinstva, zdravstvenega stanja ali 

visoke starosti prosilca, postati zavezujoče 

merilo odgovornosti. Kadar je prosilec 

(20) Za zagotovitev celovitega 

spoštovanja načela enotnosti družine in 

največje koristi otroka bi moral obstoj 

razmerja odvisnosti med prosilcem in 

njegovim otrokom, bratom ali sestro ali 

staršem na podlagi nosečnosti ali 

materinstva, zdravstvenega stanja ali 

visoke starosti prosilca, postati zavezujoče 

merilo odgovornosti. Kadar je prosilec 
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mladoletnik brez spremstva, bi morala tudi 

prisotnost družinskega člana ali sorodnika, 

ki lahko poskrbi zanj, na ozemlju druge 

države članice postati zavezujoče merilo 

odgovornosti. Da bi se mladoletniki brez 

spremstva odvračali od sekundarnih 

gibanj, ki niso v njihovo največjo korist, 

če družinski član ali sorodnik nista 

prisotna, bi se morala za odgovorno 

državo članico šteti tista država članica, v 

kateri je mladoletnik brez spremstva prvič 

vložil prošnjo za mednarodno zaščito, 

razen če se dokaže, da to ne bilo v 

otrokovo največjo korist. Pred predajo 

mladoletnika brez spremstva v drugo 

državo članico bi se morala država članica, 

ki izvede predajo, prepričati, da bo zadevna 

država članica izvedla vse nujne in 

primerne ukrepe za zagotovitev ustrezne 

zaščite otroka, zlasti pa nemudoma 

imenovala zastopnika ali zastopnike, ki 

jim bo zaupana zagotovitev spoštovanja 

vseh pravic teh otrok. Pred kakršno koli 

odločitvijo o predaji mladoletnika brez 

spremstva bi moralo osebje z zahtevanimi 

kvalifikacijami ter strokovnim znanjem in 

izkušnjami izvesti oceno o njegovih 

največjih koristih. 

mladoletnik brez spremstva, bi morala tudi 

prisotnost družinskega člana ali sorodnika, 

ki lahko poskrbi zanj, na ozemlju druge 

države članice postati zavezujoče merilo 

odgovornosti. Pred predajo mladoletnika 

brez spremstva v drugo državo članico bi 

se morala država članica, ki izvede 

predajo, prepričati, da bo zadevna država 

članica izvedla vse nujne in primerne 

ukrepe za zagotovitev ustrezne zaščite 

otroka, zlasti pa nemudoma imenovala 

skrbnika, ki mu bo zaupana zagotovitev 

spoštovanja vseh pravic teh otrok. Pred 

kakršno koli odločitvijo o predaji 

mladoletnika brez spremstva bi morala 

multidisciplinarna skupina z zahtevanimi 

kvalifikacijami ter strokovnim znanjem in 

izkušnjami izvesti oceno o njegovih 

največjih koristih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če država članica prevzame 

odgovornost za obravnavo prošnje, ki je 

bila pri njej vložena, v primerih, kadar za 

tako obravnavo v skladu z merili iz te 

uredbe ni odgovorna, to lahko ogrozi 

učinkovitost in trajnost sistema, zato bi 

morala tako ukrepati le izjemoma. Zato bi 

moralo biti državi članici dovoljeno 

odstopanje od meril odgovornosti samo iz 

humanitarnih razlogov in zlasti zaradi 

družinskih razlogov, preden se določi 

odgovorna država članica, ter 

obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, ki je bila vložena v njej ali v drugi 

državi članici, tudi če tako obravnavanje 

ni njena odgovornost glede na zavezujoča 

merila iz te uredbe. 

(21) Država članica bi morala imeti 

možnost odstopanja od meril in 

obravnavati prošnjo za mednarodno 

zaščito, ki je bila vložena v njej ali v drugi 

državi članici, tudi če tako obravnavanje 

ni njena odgovornost glede na zavezujoča 

merila iz te uredbe. Da bi država članica 

lahko ukrepala proti pojavu sekundarnega 

gibanja in spodbujala prosilce za azil, da 

nemudoma oddajo prošnjo v prvi državi 

članici prihoda, bi moral prosilec imeti 

možnost vložitve pisne, ustrezno 

utemeljene zahteve, zlasti na podlagi 

družinskih, kulturnih ali socialnih vezi ali 

jezikovnih spretnosti, ki bi mu olajšale 

vključitev v določeno državo članico, naj 

njegovo prošnjo obravnava država 

članica, v kateri jo je prosilec vložil, ali 

naj država članica prosi drugo državo 

članico, da prevzame odgovornost. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s predlogom spremembe k členu 19, katerega namen je povratek k besedilu uredbe 

Dublin III, ki državi članici daje bolj prožna diskrecijska pooblastila za prevzem 

odgovornosti tudi v primerih, ko na podlagi veljavnih pravil tega ni dolžna storiti. Za 

ukrepanje proti sekundarnemu gibanju in hitrejše iskanje ustrezne rešitve med prosilci in 

državami članicami bi moral prosilec imeti možnost, da določeno državo članico prosi, naj 

prevzame odgovornost za njegovo prošnjo. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Da se zagotovi uresničitev ciljev iz 

te uredbe in odpravijo ovire za njeno 

uporabo, in zlasti da se preprečijo pobegi 

in sekundarna gibanja med državami 

članicami, je treba določiti jasne 

(22) Da se zagotovi uresničitev ciljev iz 

te uredbe in odpravijo ovire za njeno 

uporabo, zlasti da se preprečijo pobegi in 

sekundarna gibanja med državami 

članicami, je treba sprejeti postopke za 
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obveznosti, ki jih mora prosilec v okviru 

postopka izpolnjevati in o katerih mora 

biti ustrezno in pravočasno obveščen. 

Kršitev teh pravnih obveznosti bi morala 

imeti ustrezne in sorazmerne postopkovne 

posledice za prosilca ter ustrezne in 

sorazmerne posledice v smislu njegovih 

pogojev za sprejem. V skladu z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah bi 

morala država članica, v kateri se tak 

prosilec nahaja, v vsakem primeru 

zagotoviti, da je zadoščeno prosilčevim 

najnujnejšim materialnim potrebam. 

zagotavljanje sodelovanja med prosilci in 

državami članicami, da se umaknejo 

spodbude za oviranje delovanja te uredbe. 

Prav tako je treba določiti jasne 

obveznosti, ki jih mora izpolnjevati 

prosilec v okviru postopka, ter zagotoviti, 

da so vsi prosilci ustrezno seznanjeni z 

izvajanjem te uredbe. Okrepiti je treba 

podporo mladoletnikom, zlasti tistim brez 

spremstva, in njihovo zaščito. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka se je odločila za drugačen pristop pri obravnavi sekundarnega gibanja. Namesto 

določanja neučinkovitih kazni za ravnanje, ki je v bistvu razumno glede na veljavna pravila, 

bi treba odpraviti temeljne razloge za sekundarno gibanje. Prosilec ne bi smel imeti možnosti 

vpliva na to, katera država članica bo odgovorna za njegovo prošnjo, s potovanjem v to 

državo. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22 a) Da bi izboljšali razumevanje 

prosilcev, kako deluje skupni evropski 

azilni sistem (CEAS), je treba znatno 

izboljšati obveščanje. Prizadevati si je 

treba za zgodnji dostop prosilcev do 

informacij, kar bo znatno povečalo 

možnosti, da bodo bolj kot doslej razumeli 

in sprejeli postopke iz te uredbe in jih 

upoštevali. Za zmanjšanje upravnih 

zahtev in učinkovitejšo uporabo skupnih 

sredstev bi morala agencija za azil v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi 

izdati ustrezen informativni material. 

Agencija za azil bi morala pri izdelavi tega 

materiala v celoti izkoristiti informacijsko 

tehnologijo. Da bi se prosilcem za azil 
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ustrezno pomagalo, bi morala agencija za 

azil izdelati tudi avdiovizualni 

informativni material, ki bi se lahko 

uporabljal kot dodatek pisnemu 

informativnemu materialu. Agencija za 

azil bi morala biti odgovorna za posebno 

spletno mesto z informacijami za prosilce 

in potencialne prosilce o delovanju CEAS, 

da se preprečijo pogosto netočne 

informacije, ki jih prosilcem dajejo 

tihotapci. Agencija za azil bi morala 

informativni material prevesti, na voljo pa 

bi moral biti v vseh glavnih jezikih, ki jih 

govorijo prosilci za azil, ki pridejo v 

Evropo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Boljše informacije za prosilce so naložba Evropske unije in držav članic, lahko pa bi tudi 

prispevale z znatnemu zmanjšanju velikih stroškov drugih delov sistema, saj bi se lahko 

preprečilo sekundarno gibanje, drage sekundarne selitve in pravni postopki. Hkrati bi to 

lahko prispevalo k boljšemu razumevanju in sprejemanju CEAS. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22 b) Različne kategorije prosilcev imajo 

različne potrebe po informacijah, zato je 

treba informacije posredovati na različne 

načine in jih prilagoditi tem potrebam. To 

je zlasti pomembno pri zagotavljanju 

dostopa mladoletnikom do otroku 

prijaznih informacij, ki ustrezajo njihovim 

potrebam in razmeram. Zagotavljanje 

izčrpnih, visokokakovostnih informacij 

mladoletnikom v spremstvu in brez njega 

v otroku prijaznem okolju lahko odigra 

pomembno vlogo pri zagotavljanju 

primernega okolja za mladoletnike, pa 

tudi za ugotavljanje primerov morebitne 

trgovine z ljudmi. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Uvodna izjava pojasnjuje razloge za različne kategorije informacij iz člena 6. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) S prosilcem bi bilo treba 

organizirati osebni razgovor, ki bi 

omogočil lažjo določitev odgovorne države 

članice za obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito , razen če je prosilec 

pobegnil ali informacije, ki jih je predložil, 

ne zadostujejo za določitev odgovorne 

države članice . Takoj po vložitvi prošnje 

za mednarodno zaščito bi bilo treba 

prosilca obvestiti zlasti o uporabi te uredbe, 

o tem, da ne more izbrati, katera država 

članica bo obravnavala njegovo prošnjo, o 

njegovih obveznostih v skladu s uredbo in 

o posledicah, če jih ne bo izpolnjeval. 

(23) S prosilcem bi bilo treba 

organizirati osebni razgovor, ki bi 

omogočil lažjo določitev odgovorne države 

članice za obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito , razen če je prosilec 

pobegnil ali informacije, ki jih je predložil, 

ne zadostujejo za določitev odgovorne 

države članice . Takoj po vložitvi prošnje 

za mednarodno zaščito bi bilo treba 

prosilca obvestiti zlasti o uporabi te uredbe, 

o tem, da ne more izbrati, katera država 

članica bo obravnavala njegovo prošnjo, o 

njegovih obveznostih v skladu s uredbo in 

o posledicah, če jih ne bo izpolnjeval. 

Prosilec bi moral biti tudi v celoti 

seznanjen s svojimi pravicami, vključno s 

pravico do učinkovitega pravnega 

sredstva in pravne pomoči. Informacije bi 

bilo treba zagotoviti v jeziku, ki ga 

prosilec razume, v jedrnati, pregledni, 

razumni in lahko dostopni obliki ter v 

jasnem in preprostem jeziku. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasnilo k uvodni izjavi, ki zadeva ne le obveznosti, ampak tudi pravice prosilca v skladu s 

členoma 6 in 7. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Da se zagotovi učinkovita zaščita 

pravic zadevnih oseb, bi bilo zlasti v 

skladu s členom 47 Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah treba vzpostaviti 

pravne zaščitne ukrepe in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva v zvezi z 

odločitvijo o predaji v odgovorno državo 

članico. Učinkovito pravno sredstvo bi 

moralo biti zagotovljeno tudi v primerih, 

kadar odločitev o predaji ni sprejeta, 

vendar prosilec zatrjuje, da je odgovorna 

druga država članica, ker je tam njegov 

družinski član ali, v primeru mladoletnikov 

brez spremstva, sorodnik. Da se zagotovi 

spoštovanje mednarodnega prava, bi 

moralo učinkovito pravno sredstvo proti 

takim odločitvam obsegati tako preučitev 

uporabe te uredbe kot tudi pravnega in 

dejanskega stanja v državi članici, v katero 

je predan prosilec. Področje uporabe 

učinkovitega pravnega sredstva bi moralo 

biti omejeno na oceno o tem, ali obstaja 

tveganje za kršitev spoštovanja temeljnih 

pravic prosilcev do družinskega življenja, 

otrokovih pravic ali za kršitev prepovedi 

nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. 

(24) Da se zagotovi učinkovita zaščita 

pravic zadevnih oseb, bi bilo zlasti v 

skladu s členom 47 Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah treba vzpostaviti 

pravne zaščitne ukrepe in pravico do 

učinkovitega pravnega sredstva v zvezi z 

odločitvijo o predaji v odgovorno državo 

članico. Učinkovito pravno sredstvo bi 

moralo biti zagotovljeno tudi v primerih, 

kadar odločitev o predaji ni sprejeta, 

vendar prosilec zatrjuje, da je odgovorna 

druga država članica, ker je tam njegov 

družinski član ali, v primeru mladoletnikov 

brez spremstva, sorodnik, če je ta predaja v 

otrokovem najboljšem interesu. Da se 

zagotovi spoštovanje mednarodnega prava, 

bi moralo učinkovito pravno sredstvo proti 

takim odločitvam obsegati tako preučitev 

uporabe te uredbe kot tudi pravnega in 

dejanskega stanja v državi članici, v katero 

je predan prosilec. 

Or. en 

Obrazložitev 

To črtanje je v skladu s spremembo člena 28 o pravnih sredstvih, saj po vsej verjetnosti ne bi 

bilo v skladu z zahtevami člena 47 Listine glede omejitve pravice do pravnih sredstev na zgolj 

nekatere kršitve pravic. Dodana je tudi manjša pojasnitev, da morajo biti v ospredju otrokovi 

najboljši interesi. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Z ustrezno registracijo vsake 

prošnje za azil v EU pod enotno 

identifikacijsko številko prošnje bi bilo 

mogoče prispevati k odkrivanju večkratnih 

prošenj ter preprečevanju nezakonitih 

sekundarnih gibanj in izbiranja 

najugodnejše azilne ureditve. Za lažjo 

uporabo te uredbe bi moral biti 

vzpostavljen avtomatiziran sistem. 

Omogočati bi moral registracijo prošenj za 

azil, vloženih v EU, učinkovito spremljanje 

deleža prošenj za vsako državo članico in 

pravilno uporabo korektivnega mehanizma 

za dodeljevanje. 

(29) Z ustrezno registracijo vsake 

prošnje za azil v EU pod enotno 

identifikacijsko številko prošnje bi bilo 

mogoče prispevati k odkrivanju večkratnih 

prošenj ter preprečevanju nezakonitih 

sekundarnih gibanj in izbiranja 

najugodnejše azilne ureditve. Za lažjo 

uporabo te uredbe bi moral biti 

vzpostavljen avtomatiziran sistem. 

Omogočati bi moral registracijo prošenj za 

azil, vloženih v EU, učinkovito spremljanje 

deleža prošenj za vsako državo članico in 

pravilno uporabo korektivnega mehanizma 

za dodeljevanje. Ob doslednem 

upoštevanju načela omejitve namena se 

enotni identifikator v nobenem primeru 

ne uporablja za namene, ki niso 

opredeljeni v tej uredbi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo, ki ga je predlagal nadzornik, da bi zagotovil upoštevanju načela omejitve namena 

pri novi identifikacijski številki. Poročevalka meni, da bi ga bilo treba na tem mestu vključiti. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

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 

(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 
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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. 

zaščito, za katere je država članica 

odgovorna, preseže 100 % števila, ki je 

opredeljeno v referenčnem ključu. 

Korektivno dodeljevanje bi moralo 

prenehati, kadar število prosilcev, za 

katere je država članica odgovorna, upade 

pod 75 % 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. 

Or. en 

Obrazložitev 

To se nanaša na prilagoditve v korektivnem mehanizmu za dodeljevanje v Poglavju VII. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (32a) Države članice imajo različne 

izkušnje s sprejemanjem prosilcev za 

mednarodno zaščito. Korektivni 

mehanizem za dodeljevanje bi moral 

državam članicam, ki v zadnjih letih niso 

bile ciljne države prosilcev za mednarodno 

zaščito, omogočiti postopni prehod na 

razmere s pravičnejšim dodeljevanjem 

pristojnosti v okviru tega mehanizma, da 

bi imele dovolj časa za vzpostavitev 

sprejemnih zmogljivosti. S prehodnim 

sistemom bi morali vzpostaviti osnovo na 

podlagi povprečnega relativnega števila v 

preteklosti vloženih prošenj za 

mednarodno število v državah članicah, 

nato preiti s tega sistema „status quo“ na 

sistem za pošteno porazdelitev, pri čemer 

bi odpravili 20 % osnove in dodali 20 % 

sistema za pošteno porazdelitev na leto, 

dokler ne bo sistem v celoti temeljil na 
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pošteni delitvi odgovornosti. Države 

članice, ki v zadnjih letih niso bile ciljne 

države prosilcev za mednarodno zaščito, 

bi n nujno morale v celoti izrabiti 

možnosti v okviru postopnega izvajanja 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

za zagotovitev, da bodo ustrezno 

okrepljene njihove zmogljivosti za 

sprejem, zlasti mladoletnih oseb. Agencija 

za azil bi morala izvesti posebno oceno 

stanja glede zmogljivosti v vseh državah 

članicah v prehodnem obdobju za sprejem 

mladoletnih oseb brez spremstva, da bi 

opredelili pomanjkljivosti in zagotovili 

podporo pri reševanju teh vprašanj. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uvodna izjava zadeva postopno izvajanje sistema za pošteno porazdelitev ter se nanaša na 

člen 53(2a) in Prilogo Ia. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Kadar se uporablja mehanizem za 

dodeljevanje, bi morali biti prosilci, ki so 

vložili svoje prošnje v upravičeni državi 

članici, dodeljeni državam članicam, ki ne 

dosegajo deleža prošenj na podlagi 

referenčnega ključa, kakor se uporablja za 

te države članice. Treba bi bilo določiti 

ustrezna pravila za primere, ko prosilec 

zaradi resnih razlogov lahko predstavlja 

grožnjo za nacionalno varnost ali javni red, 

zlasti pravila v zvezi z izmenjavo 

informacij med organi držav članic, 

pristojnimi za odločanje o azilu. Po predaji 

bi morala država članica dodelitve določiti 

odgovorno državo članico in prevzeti 

odgovornost za obravnavo prošnje, razen 

če prednostna merila odgovornosti, zlasti 

(33) Kadar se uporablja mehanizem za 

dodeljevanje, bi morali biti prosilci, ki so 

vložili svoje prošnje v upravičeni državi 

članici, dodeljeni državam članicam, ki ne 

dosegajo deleža prošenj na podlagi 

referenčnega ključa, kakor se uporablja za 

te države članice. Treba bi bilo določiti 

ustrezna pravila za primere, ko prosilec 

zaradi resnih razlogov lahko predstavlja 

grožnjo za nacionalno varnost ali javni red, 

zlasti pravila v zvezi z izmenjavo 

informacij med organi držav članic, 

pristojnimi za odločanje o azilu. Po predaji 

bi morala država članica dodelitve določiti 

odgovorno državo članico in prevzeti 

odgovornost za obravnavo prošnje, razen 

če prednostna merila odgovornosti 
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povezana s prisotnostjo družinskih članov, 
določajo odgovornost druge države članice. 

določajo odgovornost druge države članice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s pravico do združitve družin iz člena 36b. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) Države članice bi morale 

zagotoviti, zlasti ko so vključene v 

korektivni mehanizem za dodeljevanje, da 

so postopki učinkoviti in da prosilcem za 

mednarodno zaščito omogočajo hitro 

premestitev v druge države članice. Da bi 

se izognili dragim in zamudnim 

sekundarnim predajam ter prosilcem v 

okviru korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje zagotovili učinkovit dostop 

do združitve družine, ne da bi neustrezno 

obremenili države članice, ki so najbolj na 

udaru, bi bilo treba predvideti preprost 

postopek za združitev družin, ki bi 

omogočal premestitev prosilcev, ki po vsej 

verjetnosti izpolnjujejo ustrezna merila za 

zadružitev z družinskimi člani v drugih 

državah članicah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Povezano s s pravico do združitve družin iz člena 36b. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33b) Da bi se izognili sekundarnim 

gibanjem ter povečali možnosti za 

vključevanje in spodbujali 

administrativno obravnavanje prošenj za 

mednarodno zaščito, bi bilo koristno 

zagotoviti, da se bodo lahko prosilci, ki 

želijo biti premeščeni skupaj, prijavili in 

bili kot skupina premeščeni v okviru 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

v isto državo članico, namesto da bi bili 

porazdeljeni po različnih državah 

članicah. Prosilci sami bi morali izbrati 

svojo skupino in pojasniti jim bi bilo 

treba, da takšna skupinska prijava ne 

pomeni, da imajo pravico do predaje v 

izbrano državo članico, temveč pravico do 

skupinske predaje v drugo državo članico 

v skladu s korektivnim mehanizmom za 

dodeljevanje. Kadar prosilec izpolnjuje 

pogoje za združitev z družinskimi člani ali 

se država članica odloči, da bo prevzela 

odgovornost za prošnjo v skladu z 

diskrecijskimi določbami te uredbe, 

prosilec ne bi smel imeti pravice do 

skupinske predaje v oviru korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje. Sistem 

premestitev bi moral temeljiti na seznamih 

za premestitev z največ 30 prosilci na 

seznam, da bi zagotovili njegovo 

nemoteno in praktično izvajanje. Zato bi 

bilo treba skupino z več kot 30 prosilci ob 

upoštevanju načela enotnosti družin 

razdeliti na več seznamov. Če prosilca ni 

mogoče predati v sklopu posamezne 

skupine, denimo zaradi zdravstvenih 

razlogov, javne varnosti ali javnega reda, 

bi morali imeti ostali člani skupine 

možnost predaje pred prosilcem, ki ga ni 

mogoče predati. Ko so ovire za premestitve 

odstranjene, mora imeti ta prosilec 

možnost, da se ga preda isti državi članici 

kot ostale člane njegove skupine. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Spremembe korektivnega sistema za dodeljevanje, ki jih predlaga poročevalka, prosilcem 

omogočajo možnost skupinske premestitve. Uvodna izjava razjasnjuje nekatere določbe 

členov. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) 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. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu s predlogom poročevalke za črtanje člena 37. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38a) Podatki o prosilcih za mednarodno 

zaščito v Uniji so lahko koristni za organe 

v tretjih državah, ki so jih prosilci 

zapustili, da bi poiskali mednarodno 

zaščito. Ker so informacijski sistemi EU 

čedalje bolj izpostavljeni grožnjam iz 

tretjih držav, v okviru sistema v tej uredbi 

pa naj bi se ob vseh prijavah podelile 

identifikacijske številke, bi morale države 

članice in pristojne agencije EU sprejeti 

vse potrebne sorazmerne ukrepe za 

zagotovitev varne hrambe podatkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prosilci za mednarodno zaščito, vključno s tistimi, ki bežijo pred političnim pregonom, so 

pogosto bežali pred režimi v tretjih državah, ki bi lahko želeli najti prosilce. Ker se nekatere 

države čedalje bolj in sistematsko poslužujejo vdiranja v računalniške sisteme in 

informacijskega vojskovanja, bi morale države članice in agencija sprejeti ustrezne 

preventivne ukrepe za zagotovitev, da podatki o prosilcih za mednarodno zaščito v Evropi ne 

bodo končali v napačnih rokah. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 45 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(45) Postopek pregleda bi bilo treba 

uporabiti za potrditev splošne brošure o 

Dublin/Eurodac, kot tudi posebne brošure 

za mladoletnike brez spremstva; 

standardiziranega obrazca za izmenjavo 

zadevnih podatkov o mladoletnikih brez 

spremstva; enotnih pogojev za 

posvetovanje in izmenjavo podatkov o 

mladoletnikih in vzdrževanih osebah; 

enotnih pogojev za pripravo in prenos 

prošenj za sprejem ali uradnih obvestil za 

ponovni sprejem; dveh seznamov z 

navedbo zadevnih elementov dokazov in 

(45) Postopek pregleda bi bilo treba 

uporabiti za potrditev standardiziranega 

obrazca za izmenjavo zadevnih podatkov o 

mladoletnikih brez spremstva; enotnih 

pogojev za posvetovanje in izmenjavo 

podatkov o mladoletnikih in vzdrževanih 

osebah; enotnih pogojev za pripravo in 

prenos prošenj za sprejem ali uradnih 

obvestil za ponovni sprejem; dveh 

seznamov z navedbo zadevnih elementov 

dokazov in posrednih okoliščin, z 

njihovimi rednimi pregledi; prepustnice; 

enotnih pogojev za posvetovanje in 
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posrednih okoliščin, z njihovimi rednimi 

pregledi; prepustnice; enotnih pogojev za 

posvetovanje in izmenjavo podatkov o 

predajah; standardnega obrazca za 

izmenjavo podatkov pred predajo; 

skupnega zdravstvenega certifikata; 

enotnih pogojev in praktičnih ureditev za 

izmenjavo zdravstvenih podatkov osebe 

pred predajo ter poti za varen elektronski 

prenos zahtev. 

izmenjavo podatkov o predajah; 

standardnega obrazca za izmenjavo 

podatkov pred predajo; skupnega 

zdravstvenega certifikata; enotnih pogojev 

in praktičnih ureditev za izmenjavo 

zdravstvenih podatkov osebe pred predajo 

ter poti za varen elektronski prenos zahtev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta sprememba je v skladu s spremembo člena 6, s katero želi poročevalka odgovornost za 

izdelavo informativnega materiala prenesti s Komisije na agencijo,  zato izvedbeni akt ni več 

potreben. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka k 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(k) „zastopnik“ pomeni osebo ali 

organizacijo, ki so jo pristojni organi 

imenovali, da mladoletniku brez 

spremstva pomaga in ga zastopa v 

postopkih iz te uredbe, da se zagotovijo 

največje koristi otroka in zanj po potrebi 

izvajajo pravna dejanja. Kadar je za 

zastopnika imenovana organizacija, ta 

določi osebo, odgovorno za izvajanje 

svojih nalog v zvezi z mladoletnikom v 

skladu s to uredbo; 

(k) skrbik pomeni osebo, kot je 

opredeljena v členu [4(2)(f)] Uredbe (EU) 

št. XXX/XXX [uredba o postopkih] 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka želi s predlogom terminologijo uskladiti z uredbo o azilnih postopkih in direktivo 

o pogojih za sprejem, v katerih je bil „predstavnik“ zamenjan z „skrbnikom“. Izraz skrbnik je 

opredeljen v uredbi o azilnih postopkih, izraz, ki se predlaga, pa je sklicevanje iz direktive o 

pogojih za sprejem. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar na osnovi meril iz te uredbe ni 

mogoče določiti nobene odgovorne države 

članice, je za obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito odgovorna prva 

država članica, v kateri je bila prošnja 

vložena. 

Kadar na osnovi meril iz te uredbe ni 

mogoče določiti nobene odgovorne države 

članice, se država članica, odgovorna za 

obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, določi v skladu s postopkom iz 

člena 24a. 

Or. en 

Obrazložitev 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar predaja prosilca v državo članico, ki 

je bila prvotno določena za odgovorno, ni 

mogoča zaradi utemeljene domneve, da v 

Kadar predaja prosilca v državo članico, ki 

je bila določena za odgovorno, ni mogoča 

zaradi utemeljene domneve, da obstaja 
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tej državi članici obstajajo sistemske 

pomanjkljivosti v zvezi z azilnim 

postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, 

ki bi lahko povzročile nevarnost 

nečloveškega ali poniževalnega ravnanja 

v smislu člena 4 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, država članica, ki 

izvede postopek določanja odgovorne 

države članice, še naprej preučuje merila iz 

poglavja III, da bi ugotovila, ali je mogoče 

določiti drugo državo članico kot 

odgovorno. 

dejansko tveganje za resno kršitev 
temeljnih pravic prosilca, država članica, 

ki izvede postopek določanja odgovorne 

države članice, še naprej preučuje merila iz 

poglavja III, da bi ugotovila, ali je mogoče 

določiti drugo državo članico kot 

odgovorno, če se postopek zaradi tega ne 

bi nesorazmerno podaljšal. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev sistemske pomanjkljivosti je kljub smernicam Evropskega sodišča za človekove 

pravice v zadevi Tarakhel proti Švici povzročila raznolike odločbe različnih nacionalnih 

sodišč. S predlaganimi spremembami naj bi zagotovili pravno jasnost in enotno uporabo 

načela, da ljudi ne bi smeli predajati, če zanje obstaja dejansko tveganje resne zlorabe po 

členu 3 EKČP (člen 4 Listine).  Sprememba je tudi v skladu s predlaganimi spremembami 

člena 28(4) o pravnih sredstvih. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar predaja v skladu s tem odstavkom ni 

mogoča v nobeno državo članico, določeno 

na podlagi meril iz poglavja III, ali v prvo 

državo članico, v kateri je bila vložena 

prošnja, država članica, ki izvede postopek 

določanja odgovorne države članice, 

postane odgovorna država članica. 

Kadar predaja v skladu s tem odstavkom ni 

mogoča v nobeno državo članico, določeno 

na podlagi meril iz poglavja III, ali v prvo 

državo članico, v kateri je bila vložena 

prošnja, se država članica, odgovorna za 

obravnavo prošnje za mednarodno 

zaščito, določi v skladu s postopkom iz 

člena 24a. 

Or. en 

Obrazložitev 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 
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other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pred uporabo meril za določitev 

odgovorne države članice v skladu s 

poglavjem III in poglavjem IV prva 

država članica, v kateri je bila vložena 

prošnja za mednarodno zaščito: 

črtano 

(a)  preuči, ali je prošnja za 

mednarodno zaščito nedopustna v skladu 

s točkama (b) in (c) člena 33(2) Direktive 

2013/32/EU, kadar se država, ki ni država 

članica, šteje za prvo državo azila ali za 

tretjo državo, ki je za prosilca varna; and 

 

(b)  obravnava prošnjo v okviru 

pospešenega postopka v skladu s členom 

31(8) Direktive 2013/32/EU, kadar velja 

naslednje: 

 

(i)  prosilec ima državljanstvo tretje 

države ali je oseba brez državljanstva in je 

imel prej običajno prebivališče v tej 

državi, ki je na skupnem evropskem 

seznamu varnih izvornih držav, 

vzpostavljenem na podlagi Uredbe 

[predloga COM (2015) 452 z dne 9. 

septembra 2015]označena za varno 

izvorno državo; or 
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(ii)  obstajajo tehtni razlogi za 

domnevo, da lahko prosilec predstavlja 

grožnjo za nacionalno varnost ali javni 

red države članice, ali če je bil prosilec 

zaradi tehtnih razlogov javne varnosti ali 

javnega reda po nacionalnem pravu 

prisilno izgnan. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je znova opozoriti, da je to vprašanje povezano z uredbo o azilnih postopkih, ki ureja 

njihovo uporabo. Potem ko se v skladu z dublinsko uredbo določi odgovorna država članica, 

bi lahko ta preverjala dopustnost. Poročevalka pa meni, da bi uvedba tega preverjanja pred 

dublinskimi merili naprtila veliko dodatno breme državam članicam, ki so najbolj na udaru. 

Tako bi se zmanjšale pobude za pravilno registracijo prosilcev in spodbudili sekundarni 

prihodi. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če država članica meni, da je 

prošnja nedopustna ali obravnava prošnjo 

v okviru pospešenega postopka v skladu z 

odstavkom 3, se ta država članica šteje za 

odgovorno državo članico. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je znova opozoriti, da je to vprašanje povezano z uredbo o azilnih postopkih, ki ureja 

njihovo uporabo. Potem ko se odgovorna država članica določi v skladu z dublinsko uredbo, 

bi lahko ta država članica preverjala dopustnost. Poročevalka pa meni, da bi uvedba tega 

preverjanja pred dublinskimi merili naprtila veliko dodatno breme državam članicam, ki so 

najbolj na udaru. Tako bi se zmanjšale pobude za pravilno registracijo prosilcev in 

spodbudili sekundarni prihodi. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V skladu s členi 40, 41 in 42 

Direktive 2013/32/EU je država članica, ki 

je obravnavala prošnjo za mednarodno 

zaščito, tudi v primerih iz odstavka 3, 

odgovorna za obravnavo morebitnih 

naknadnih navedb ali naknadne prošnje 

zadevnega prosilca, ne glede na to, ali je 

prosilec zapustil ozemlja držav članic, ali 

je bil z njih odstranjen. 

5. V skladu s členi 40, 41 in 42 

Direktive 2013/32/EU je država članica, ki 

je bila odgovorna za obravnavo prošnje za 

mednarodno zaščito, odgovorna za 

obravnavo morebitnih naknadnih navedb 

ali naknadne prošnje zadevnega prosilca, 

ne glede na to, ali je prosilec zapustil 

ozemlja držav članic, ali je bil z njih 

odstranjen. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog vključuje tehnično spremembo, ki pojasnjuje, da bi morala trajna odgovornost veljati 

po določitvi odgovornosti države članice in ne šele po obravnavi dublinskih meril. 

Poročevalka se strinja s Komisijo, da bo z neprekinjeno odgovornostjo za prošnje sistem bolje 

deloval, da pa bi lahko to določbo uporabljali tudi v stvarnosti, je treba zagotoviti 

enakomerno porazdeljenost odgovornosti za prošnje med države članice. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prosilec čim prej in najpozneje med 

razgovorom v skladu s členom 7 predloži 

vse elemente in informacije, ki so 

relevantni za določitev odgovorne države 

članice, ter sodeluje s pristojnimi organi 

držav članic. 

2. Prosilec čim prej predloži elemente 

in informacije, ki so potrebni za določitev 

odgovorne države članice, ter sodeluje s 

pristojnimi organi držav članic. Pristojni 

organi upoštevajo elemente in informacije, 

ki so relevantni za določitev odgovorne 

države članice, le če so bili predloženi pred 

končno odločitvijo o določitvi odgovorne 

države članice. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če prosilec ne izpolni obveznosti iz 

člena 4(1), odgovorna država članica v 

skladu s to uredbo obravnava prošnjo v 

okviru pospešenega postopka, v skladu s 

členom 31(8) Direktive 2013/32/EU. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prosilec med postopki iz te uredbe 

v državi članici, ki ni država članica, v 

kateri mora biti prisoten, ni upravičen do 

pogojev za sprejem iz členov 14 do 19 

Direktive 2013/33/EU, z izjemo nujne 

zdravstvene oskrbe. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Čim je prošnja za mednarodno 

zaščito vložena v državi članici v smislu 

člena 21(2), njeni pristojni organi obvestijo 

prosilca o uporabi te uredbe, o obveznostih 

iz člena 4 in posledicah neizpolnjevanja 

teh obveznosti, določenih v členu 5, ter 

zlasti : 

1. Čim je prošnja za mednarodno 

zaščito registrirana v državi članici v 

smislu člena 27 [predlog uredbe o azilnih 

postopkih], njeni pristojni organi obvestijo 

prosilca o uporabi te uredbe in zlasti: 

Or. en 

Obrazložitev 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 
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step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a a) o njegovih obveznostih iz člena 4 

in posledicah neizpolnjevanja teh 

obveznosti, določenih v členu 5; 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je bilo prestavljeno iz točke 6(1) na seznam, saj se s tem izboljšata berljivost in 

jasnost člena. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) o ciljih te uredbe in posledicah 

vložitve še ene prošnje v drugi državi 

članici ter posledicah zapustitve države 

članice, v kateri mora biti prosilec prisoten 

med določanjem odgovorne države članice 

v skladu s to uredbo, in med 

obravnavanjem prošnje za mednarodno 

zaščito, zlasti, da prosilec v državi članici, 

ki ni država članica, v kateri mora biti 

prisoten, ne bo upravičen do pogojev za 

sprejem iz členov 14 do 19 Direktive 

(b) o ciljih te uredbe in posledicah 

vložitve še ene prošnje v drugi državi 

članici ter posledicah zapustitve države 

članice, v kateri mora biti prosilec prisoten 

med določanjem odgovorne države članice 

v skladu s to uredbo, in med 

obravnavanjem prošnje za mednarodno 

zaščito; 
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2013/33/EU, z izjemo nujne zdravstvene 

oskrbe ; 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka predlaga bolj preprosto in splošno veljavno besedilo, ne nazadnje ker se 

predlaga črtanje zadržanja materialnih pogojev za sprejem v členu 5. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) o določbah v zvezi z združitvijo 

družine in skupaj s tem o veljavni 

opredelitvi družinskih članov in 

sorodnikov ter o tem, da mora prosilec v 

zgodnji fazi postopka razkriti ustrezne 

informacije, na podlagi katerih bo 

mogoče določiti kraj, kjer se nahajajo 

družinski člani ali sorodniki v drugih 

državah članicah, ter o pomoči, ki jo 

lahko država članica ponudi v zvezi z 

iskanjem družinskih članov ali 

sorodnikov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti so bile določbe o združitvi družine prestavljene iz odstavka o osebnem 

razgovoru in razširjene, da bi bil prosilec obveščen o veljavni opredelitvi družine v skladu s 

pravili te uredbe. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka c b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) o možnosti, da po členu 19 zahteva 

uporabo diskrecijske klavzule od katere 

koli države članice iz države članice, v 

kateri se nahaja, ter o posebnostih, 

povezanih s postopkom; 

Or. en 

Obrazložitev 

Postopek iz člena 19 omogoča prosilcu, da zaprosi za uporabo diskrecijske klavzule v 

določeni državi članici, potem ko se že nahaja v državi članici, kjer je vložil prvo prošnjo. S 

tem ukrepom bi preprečevali sekundarne prihode, posameznim prosilcem za azil pa ponudili 

določeno raven posredovanja. Vključitev bi pomenila, da morajo organi posredovati 

informacije o uporabi tega postopka in njegovih posebnostih. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) o osebnem razgovoru v skladu s 

členom 7 ter obveznosti predložitve in 

utemeljitve informacij o prisotnosti 

družinskih članov, sorodnikov ali drugih 

svojcev v državah članicah, vključno z 

načini, na katere lahko prosilec poda take 

informacije; 

(d) o namenu osebnega razgovora v 

skladu s členom 7 ter o tem, katere 

informacije bo moral prosilec med 

razgovorom podati; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker je nova točka (c)a usmerjena v informacije, povezane z iskanjem družine, se predlaga, da 

bi bil ta odstavek bolj usmerjen v to, da se prosilca obvesti o namenu osebnega razgovora ter 

o tem, katere informacije organi od njega pričakujejo. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

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

(e) o možnosti izpodbijanja odločbe o 

predaji v sedmih dneh po uradnem 

obvestilu in o dejstvu, da je to izpodbijanje 

omejeno na oceno, ali so bili kršeni člen 

3(2) v zvezi z obstojem nevarnosti 

nečloveškega ali poniževalnega ravnanja 

ali členi 10 do 13 in 18 ; 

(e) o možnosti in načinu izpodbijanja 

odločbe o predaji ter pravici do 

učinkovitega pravnega sredstva pred 

sodiščem ali razsodiščem v skladu s 

členom 28, tudi če odločba o predaji ni 

bila sprejeta; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen te spremembe je upoštevati spremembe v členu 28. Zdaj je tudi izrecno navedena 

pravica do učinkovitega pravnega sredstva, če ni predaje, na primer predaje zaradi združitve 

družine. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) o vlogi in odgovornosti skrbnika, 

če gre za mladoletnika brez spremstva; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da je mladoletnik brez spremstva ustrezno obveščen o vlogi in odgovornosti 

skrbnika v skupnem evropskem azilnem sistemu, saj se bo s tem okrepilo zaupanje v azilni 

sistem, zagotovil visok standard zaščite, mladoletnika brez spremstva pa bo odvračalo od 

pobega. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka i b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) o pravici, da lahko v skladu s 

členoma 14 in 15 [predloga uredbe o 

azilnih postopkih] zahteva brezplačno 

pravno pomoč in zastopanje v vseh fazah 

postopka; 

Or. en 

Obrazložitev 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) o obstoju informativne spletne 

strani, ki je bila vzpostavljena v skladu s 

členom 6(3a); 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 6(3a) uvaja posebno informativno spletno stran, ki jo gosti EUAA, zato bi bilo smiselno 

prosilca o tej strani obvestiti in mu tako pomagati, da si sam poišče informacije. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo v 

pisni obliki v jeziku, ki ga prosilec razume 

ali za katerega se razumno domneva, da 

ga razume. Države članice uporabijo 

skupno brošuro, ki je bila v ta namen 

oblikovana na podlagi odstavka 3. 

Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 

pisno v jeziku, ki ga prosilec razume, v 

jedrnati, pregledni, razumni in lahko 

dostopni obliki ter v jasnem in preprostem 

jeziku. Mladoletnikom, predvsem tistim 

brez spremstva, informacije na otrokom 

prijazen način zagotavlja ustrezno 

usposobljeno osebje. Države članice 

uporabijo skupno informativno gradivo, ki 

je bilo v ta namen oblikovano na podlagi 

odstavka 3. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je zagotoviti, da bodo otroci, predvsem mladoletniki brez spremstva, prejeli 

informativno gradivo, ki bo ustrezalo njihovim posebnim potrebam. Če želimo, da bi prosilci 

za azil sodelovali v uradnem skupnem evropskem azilnem sistemu in se ne bi odločali za 

sekundarne prihode, jim je treba zagotoviti natančne in prilagojene informacije o postopkih, 

ki naj bi jih upoštevali. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je potrebno za pravilno 

razumevanje prosilca, se informacije 

zagotovijo tudi ustno, na primer na 

osebnem razgovoru iz člena 7. 

Informacije se zagotovijo takoj po 

registraciji prošnje. Zagotovijo se v pisni 

in ustni obliki, po potrebi tudi s pomočjo 

multimedijske opreme. Ustne informacije 

se lahko predajo na individualnih ali 

skupinskih srečanjih, prosilci pa imajo 

možnost postavljati vprašanja o 

postopkovnih korakih, ki naj bi jih 

upoštevali v postopku določitve odgovorne 

države v skladu s to uredbo. 

Mladoletnikom informacije na otrokom 

prijazen način zagotovi usposobljeno 

osebje, skrbnik pa pri tem sodeluje. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Če želimo, da bi se prosilci za azil vključili v uradni skupni evropski azilni sistem in ne bi 

sodelovali pri sekundarnih prihodih, jim je treba zagotoviti natančne in prilagojene 

informacije o postopkih, ki naj bi jih upoštevali. Z ustnimi informacijami ter možnostjo za 

postavljanje vprašanj o postopkih bi jih posamezni prosilci veliko bolje razumeli, kar bi 

izboljšalo njihovo sodelovanje z organi ter zmanjšalo število pobegov in sekundarnih 

prihodov. 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija na podlagi izvedbenih 

aktov oblikuje skupno brošuro, kot tudi 

posebno brošuro za mladoletnike brez 

spremstva, ki vsebuje vsaj informacije iz 

odstavka 1 tega člena. Ta skupna brošura 

vsebuje tudi informacije o uporabi Uredbe 

(EU) [predloga uredbe o prenovitvi Uredbe 

št. 603/2013] in zlasti o namenu, za 

katerega se lahko obdela podatke o 

prosilcu v okviru Eurodac. Skupno 

brošuro se pripravi tako, da se državam 

članicam omogoča, da jo dopolnijo s 

posebnimi dodatnimi informacijami države 

članice. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

56(2) te uredbe. 

3. Agencija Evropske unije za azil 

oblikuje v tesnem sodelovanju s 

pristojnimi nacionalnimi agencijami 

skupno informativno gradivo, ki vsebuje 

vsaj informacije iz odstavka 1 tega člena. 

Skupno informativno gradivo vsebuje tudi 

informacije o uporabi Uredbe (EU) 

[predloga uredbe o prenovitvi Uredbe št. 

603/2013] in zlasti o namenu, za katerega 

se lahko obdela podatke o prosilcu v okviru 

Eurodac. Pripravi se tako, da ga imajo 

države članice možnosti dopolniti s 

posebnimi dodatnimi informacijami, ki 

veljajo za te države. Agencija Evropske 

unije za azil oblikuje posebno 

informativno gradivo, namenjeno zlasti 

naslednjim ciljnim skupinam: 

 (a)  odrasli prosilci; 

 (b)  mladoletniki brez spremstva; 

 (c)  mladoletniki s spremstvom. 

 Če se uporablja korektivni mehanizem za 

dodeljevanje in redni postopki iz te 

uredbe, se oblikuje posebno informativno 

gradivo. 

Or. en 
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Obrazložitev 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Agencija Evropske unije za azil 

oblikuje posebno spletno stran z 

informacijami o skupnem evropskem 

azilnem sistemu, zlasti o delovanju te 

uredbe, ki je namenjena prosilcem za 

mednarodno zaščito ter potencialnim 

prosilcem. Informacije na spletni strani so 

razumljive in se posodabljajo ter so 

navedene pisno v jedrnati, pregledni, 

razumni in lahko dostopni obliki ter 

jasnem in preprostem jeziku, na voljo pa 

so v vseh večjih jezikih, ki jih govorijo 

prosilci za mednarodno zaščito, ki 

prispejo v Evropo. 

Or. en 

Obrazložitev 

S posebno spletno stranjo o praktičnem delovanju skupnega evropskega azilnega sistema, 

namenjeno prosilcem za azil in potencialnim prosilcem v Evropi, bi lahko zagotovili hiter in 

preprost dostop do informacij za ljudi, ki so že zaprosili za mednarodno zaščito v Evropi, 

hkrati pa razpršili zmotna prepričanja in informacije, ki jih širijo tihotapci in drugi, s tem pa 

odvrnili od nevarnih in dragih potovanj čez Sredozemlje ljudi, ki želijo zaprositi za 

mednarodno zaščito v Evropi, vendar zanjo ne izpolnjujejo pogojev. 

 



 

PE599.751v02-00 38/89 PR\1118296SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Pristojni organi držav članic 

prosilce sproti obveščajo o napredku v 

postopkih, po katerih se v skladu s to 

uredbo obravnavajo njihove prošnje. 

Informacije se v rednih presledkih 

pošiljajo v pisni obliki. Pri mladoletnikih 

pristojni organi na enak način obveščajo 

mladoletnika in skrbnika. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje 

izvedbenih aktov za določitev načina 

posredovanja teh informacij. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 56(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Za večje zaupanje v azilni sistem je pomembno, da so prosilci obveščeni o napredku pri 

obravnavi njihove prošnje. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da bi olajšala postopek določanja 

odgovorne države članice, država članica, 

ki izvede ta postopek, opravi osebni 

razgovor s prosilcem , razen če je prosilec 

pobegnil ali informacije, ki jih je predložil 

prosilec v skladu s členom 4(2) 

zadostujejo za določitev odgovorne države 

članice . Namen razgovora je tudi 

zagotoviti, da prosilec pravilno razume 

informacije, ki jih je prejel v skladu s 

členom 6. 

1. Da bi olajšala postopek določanja 

odgovorne države članice, država članica, 

ki izvede ta postopek, opravi osebni 

razgovor s prosilcem. Država članica, ki 

izvede postopek, proaktivno postavlja 

vprašanja o vseh vidikih zahtevka, na 

podlagi katerih je mogoče določiti 

odgovorno državo članico. Namen 

razgovora je tudi zagotoviti, da prosilec 

pravilno razume prejete informacije iz 

člena 6. 
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Or. en 

Obrazložitev 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Država članica lahko opusti osebni 

razgovor, če je prosilec pobegnil ali če 

informacije, ki jih je predložil v skladu s 

členom 4(2), zadostujejo za določitev 

odgovorne države članice . Če država 

članica opusti razgovor, prosilcu omogoči, 

da pred sprejetjem končne odločitve o 

njegovi predaji odgovorni državi članici v 

skladu s členom 30(1) poda vse nadaljnje 

informacije, ki so pomembne za pravilno 

določitev odgovorne države članice. 

Or. en 

Obrazložitev 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 
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Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Osebni razgovor se vodi v jeziku, ki 

ga prosilec razume ali za katerega se 

razumno domneva, da ga razume, in v 

katerem se je zmožen sporazumevati. 

Država članica, kadar je treba, izbere 

tolmača, ki je sposoben zagotoviti ustrezno 

sporazumevanje med prosilcem in osebo, 

ki vodi osebni razgovor. 

3. Osebni razgovor se vodi v jeziku, ki 

ga prosilec razume in v katerem se je 

zmožen sporazumevati. Razgovori z 

mladoletniki se vodijo na otrokom 

prijazen način v navzočnosti skrbnika in 

po potrebi pravnega ali drugega 

svetovalca. Država članica, kadar je treba, 

izbere usposobljenega tolmača, ki je 

sposoben zagotoviti ustrezno 

sporazumevanje med prosilcem in osebo, 

ki vodi osebni razgovor. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se razgovori z otroki v spremstvu ali brez izvajajo otrokom prijazno skupaj 

s skrbnikom. Predlog spremembe vključuje tudi spremembo za pojasnitev, da je treba 

razgovore vedno izvajati v jeziku, ki ga prosilec razume, in da mora biti tolmač usposobljen. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Država članica, ki vodi osebni 

razgovor, pripravi pisni povzetek, ki 

vsebuje vsaj poglavitne informacije, ki jih 

je prosilec zagotovil med razgovorom. Ta 

povzetek je lahko bodisi v obliki poročila 

bodisi na standardnem obrazcu. Država 

članica prosilcu in/ali pravnemu svetovalcu 

ali drugemu zagovorniku, ki prosilca 

zastopa, pravočasno zagotovi dostop do 

povzetka. 

5. Država članica, ki vodi osebni 

razgovor, pripravi pisni povzetek, ki 

vsebuje vsaj poglavitne informacije, ki jih 

je prosilec zagotovil med razgovorom. Ta 

povzetek je lahko bodisi v obliki poročila 

bodisi na standardnem obrazcu. Država 

članica prosilcu in/ali skrbniku, pravnemu 

svetovalcu ali zagovorniku, ki prosilca 

zastopa, zagotovi, da lahko čim prej po 

razgovoru, v vsakem primeru pa pred 

sprejetjem odločitve o predaji, dostopa do 

povzetka. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba je povezana s splošnim prizadevanjem za uvedbo koncepta skrbnika namesto 

„predstavnika“ za mladoletnike brez spremstva (v skladu z direktivama o azilnih postopkih in 

pogojih sprejema) ter dodaja prvino, da prosilec potrebuje dostop do povzetka čim prej, 

najkasneje pa pred sprejetjem odločitve o predaji. Vse dodatno delo, ki ga to pravilo nalaga 

upravam držav članic, bi se moralo obrestovati, saj prispeva k boljši kakovosti odločitev na 

prvi stopnji in se bo tako zmanjšala potreba po dragih in dolgotrajnih pritožbah in/ali 

sekundarnih predajah. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pri izvajanju vseh postopkov iz te 

uredbe je primarna skrb držav članic 

največja korist otroka. 

1. Pri izvajanju vseh postopkov iz te 

uredbe je največja korist otroka primarna 

skrb držav članic. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je pojasniti, da je največja korist otroka primarna skrb in ne ena od zadev, ki jih je 

treba upoštevati. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka država članica , v kateri mora biti 

mladoletnik brez spremstva prisoten, 

poskrbi, da zastopnik zastopa in/ali 

pomaga mladoletniku brez spremstva v 

zadevnih postopkih iz te uredbe. Zastopnik 

je usposobljen in ima strokovno znanje, da 

zagotovi upoštevanje največje koristi 

otroka v postopkih, ki potekajo v skladu s 

to uredbo. Tak zastopnik ima dostop do 

Vsaka država članica, v kateri se 

mladoletnik brez spremstva nahaja, 

poskrbi, da skrbnik zastopa in/ali pomaga 

mladoletniku brez spremstva v zadevnih 

postopkih iz te uredbe. Skrbnik je 

usposobljen in ima strokovno znanje, da 

zagotovi upoštevanje največje koristi 

otroka v postopkih, ki potekajo v skladu s 

to uredbo. Dostop ima do vsebine ustreznih 
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vsebine ustreznih dokumentov iz dosjeja 

prosilca, vključno s posebno brošuro za 

mladoletnike brez spremstva. 

dokumentov iz dosjeja prosilca, vključno s 

posebnim informativnim gradivom za 

mladoletnike brez spremstva. Skrbnik se 

imenuje čim prej, najkasneje pa v petih 

dneh od vložitve prošnje. 

Or. en 

Obrazložitev 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Skrbnik bi moral biti čim bolj vključen v 

postopek določitve odgovornosti države 

članice po tej uredbi. V ta namen 

mladoletnika podpira pri predložitvi 

informacij, na podlagi katerih se oceni 

njegova največja korist v skladu z 

odstavkom 3, pa tudi izvajanju pravice, da 

izrazi svoje mnenje, podpre pa tudi 

sodelovanje mladoletnika z drugimi 

akterji, kot so organizacije za iskanje 

družin, kadar je to za ta namen primerno, 

pri čemer se ustrezno upoštevajo 

obveznosti glede zaupnosti do otroka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba je danes vsebovana v izvedbeni uredbi, glede na njen pomen pa bi jo bilo treba 

vključiti v samo uredbo. 
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Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dobro počutje in družbeni razvoj 

mladoletnika; 

(b) dobro počutje in socialni razvoj 

mladoletnika, ob posebnem upoštevanju 

njegovega etničnega, verskega, 

kulturnega in jezikovnega ozadja ter 

dodatnem upoštevanju potrebe po 

stabilnosti ter neprekinjenosti njegovega 

varstva in urejenega skrbništva ter 

dostopa do zdravstvenih in izobraževalnih 

storitev; 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka meni, da je treba te pomembne dodatke upoštevati pri oceni največje koristi za 

otroka. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vprašanja glede varnosti in zaščite, 

zlasti kadar obstaja tveganje, da je 

mladoletnik žrtev trgovine z ljudmi; 

(c) varnostne vidike, zlasti če obstaja 

tveganje, da mladoletnik postane žrtev 

kakršne koli oblike nasilja in izkoriščanja, 

vključno s trgovino z ljudmi; 

Or. en 

Obrazložitev 

Točko je treba razširiti, da ne bo obsegala le trgovine z  ljudmi, ampak tudi druge oblike 

nasilja in izkoriščanja. 
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Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) zagotovitev predaje imenovanemu 

skrbniku v državi članici prejema; 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale pred odločitvijo o predaji zagotoviti, da ima mladoletnik v državi 

članici predaje dejansko skrbnika, ki bi ga bilo treba določiti in že pred predajo vključiti v 

postopek predaje. Povedati je treba tudi, da se v tej spremembi odraža obstoječa določba iz 

direktive o vračanju (2008/115(ES)), in sicer člena 10(2), ki določa, da mora država prejema 

pred vrnitvijo imenovati skrbnika. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) informacijo skrbnika v državi 

članici, kjer se nahaja mladoletnik. 

Or. en 

Obrazložitev 

Informacija skrbnika bi morala biti naravni del ocene največje koristi. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pred predajo mladoletnika brez 

spremstva v odgovorno državo članico ali, 

če je to primerno, državo članico dodelitve, 

4. Pred predajo mladoletnika brez 

spremstva v odgovorno državo članico ali, 

če je to primerno, državo članico dodelitve, 
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se država članica, ki izvede predajo, 

prepriča, da bo odgovorna država članica 

ali država članica dodelitve nemudoma 

izvedla ukrepe iz členov 14 in 24 Direktive 

2013/33/EU in člena 25 Direktive 

2013/32/EU. Pred vsako odločitvijo o 

predaji mladoletnika brez spremstva se 

opravi ocena o njegovi največji koristi. Ta 

ocena temelji na dejavnikih iz odstavka 3. 

Osebje s kvalifikacijami ter strokovnim 

znanjem in izkušnjami oceno pripravi 

hitro, da se zagotovi upoštevanje največje 

koristi mladoletnika. 

se država članica, ki izvede predajo, 

prepriča, da bo odgovorna država članica 

ali država članica dodelitve nemudoma 

izvedla ukrepe iz členov 14 in 24 Direktive 

2013/33/EU in člena 25 Direktive 

2013/32/EU. Pred vsako odločitvijo o 

predaji mladoletnika brez spremstva se 

opravi ocena o njegovi največji koristi. Ta 

ocena temelji na dejavnikih iz odstavka 3, 

ugotovitve iz ocene posameznega 

dejavnika pa so jasno navedene v sklepu o 

predaji. Večdisciplinarna ekipa s 

kvalifikacijami ter strokovnim znanjem in 

izkušnjami oceno pripravi hitro, da se 

zagotovi upoštevanje največje koristi 

mladoletnika. Pri večdisciplinarni oceni 

sodeluje usposobljeno osebje z izkušnjami 

na področju pravic otrok ter otroške 

psihologije in razvoja, vključen pa je tudi 

mladoletnikov skrbnik. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za primerno oceno največje koristi je potrebna dolga vrsta sposobnosti, zato je ne bi smel 

izvajati en sam član osebja, temveč večdisciplinarna ekipa odraslih, ki lahko največje koristi 

otroka primerno oceni. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Organi pred predajo mladoletnika 

brez spremstva zagotovijo, da se v državi 

članici prejema imenuje skrbnik. 

Informacijo o skrbniku, ki ga je 

imenovala država članica prejema, 

sporočijo organi trenutnemu skrbniku 

skupaj z načinom predaje. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Zagotavljanje pravilne predaje z enega skrbnika na drugega v primerih predaje 

mladoletnikov brez spremstva bi se lahko izkazalo za učinkovit način prenosa ustrezne 

informacije z enega skrbnika na drugega, ustrezen sprejem v novi državi članici in 

zmanjšanje tveganja za izginotje otrok. Povedati je treba tudi, da se v tej spremembi odraža 

obstoječa določba iz direktive o vračanju (2008/115(ES)), in sicer člena 10(2), ki določa, da 

mora država prejema pred predajo izbrati skrbnika. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 57, ki dopolnjuje to 

direktivo, tako da v skladu s tem členom 

določi pravila in postopke za 

nadnacionalno sodelovanje pri oceni 

največje koristi za otroka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z delegiranim aktom o oceni največje koristi bi zagotovili bolj usklajen pristop k temu 

vprašanju v vseh državah članicah. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V odsotnosti družinskega člana ali 

sorodnika iz odstavkov 2 in 3, je 

odgovorna tista država članica, v kateri je 

mladoletnik brez spremstva prvič vložil 

prošnjo za mednarodno zaščito, razen če 

se dokaže, da to ne bi bilo v največjo korist 

mladoletnika. 

5. V odsotnosti družinskega člana ali 

sorodnika iz odstavkov 2 in 3, je 

odgovorna država članica, ki jo določi 

država članica, v kateri se mladoletnik 

nahaja v skladu s postopkom iz člena 

15(1) ali (1a), razen če se določi, da to ne 

bi bilo v največjo korist mladoletnika. Pred 

to določitvijo ima prosilec pravico 

uporabiti postopke iz člena 19. 
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Or. en 

Obrazložitev 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se na podlagi dokazov ali posrednih 

okoliščin, opisanih na dveh seznamih iz 

člena 25(4) te uredbe, vključno s podatki iz 

Uredbe [predloga uredbe o prenovitvi 

Uredbe (EU) št. 603/2013], ugotovi, da je 

prosilec ob prihodu iz tretje države 

nezakonito prečkal mejo države članice po 

kopnem, morju ali zraku, je za 

obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito odgovorna država članica, v katero 

je vstopil na ta način. 

Kadar se na podlagi dokazov ali posrednih 

okoliščin, opisanih na dveh seznamih iz 

člena 25(4) te uredbe, vključno s podatki iz 

Uredbe [predloga uredbe o prenovitvi 

Uredbe (EU) št. 603/2013], ugotovi, da je 

prosilec ob direktnem prihodu iz tretje 

države nezakonito prečkal mejo države 

članice po kopnem, morju ali zraku, je za 

obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito odgovorna država članica, v katero 

je vstopil na ta način. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je tesno povezan z naslednjim predlogom spremembe člena 15(1a). Ta 

predloga spremembe vzpostavljata dva različna postopka, če prosilec poda prošnjo v prvi 

državi članici nedovoljenega vstopa ali če je na poti v državo članico, v kateri je vložil 

prošnjo, potoval skozi drugo državo članico oz. več držav članic. Prvi del je „običajno“ 

merilo prvega vstopa, ki se danes uporablja v primerih, ko se prosilec prijavi v prvi državi 

članici nedovoljenega vstopa. V obdobjih prihoda visokega števila prosilcev v posamezno 

državo članico se uporablja korektivni sistem za dodeljevanje. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če je prosilec na ozemlje države članice, v 

kateri je bila vložena prošnja, prišel iz 

druge države članice in če na osnovi 

dokazov ali posrednih okoliščin v skladu z 

odstavkom 1 ni mogoče z gotovostjo 

ugotoviti, katera je država prvega 

nedovoljenega vstopa v državo članico, se 

država članica, odgovorna za 

obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, določi v skladu s s postopkom iz 

člena 24a. 

Or. en 

Obrazložitev 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 
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applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar je prosilec zaradi nosečnosti 

ali novorojenega otroka, resne bolezni, 

hude invalidnosti ali starosti odvisen od 

pomoči svojega otroka, brata ali sestre ali 

starša, ki zakonito prebiva v eni od držav 

članic, ali je otrok, brat ali sestra ali eden 

od staršev prosilca, ki zakonito prebiva v 

eni od držav članic, odvisen od slednjega, 

država članica običajno prosilca obdrži 

skupaj ali združi s tem otrokom, bratom ali 

sestro ali enim od staršev, pod pogojem, da 

so družinske vezi obstajale že v državi 

izvora, da je otrok, brat ali sestra ali eden 

od staršev ali prosilec zmožen nuditi 

pomoč drugi vzdrževani osebi in da 

zadevne osebe pisno izrazijo to željo. 

1. Kadar je prosilec zaradi nosečnosti 

ali novorojenega otroka, resne bolezni, 

hude invalidnosti, hude poškodbe ali 

starosti odvisen od pomoči svojega otroka, 

brata ali sestre ali starša, ki zakonito 

prebiva v eni od držav članic, ali je otrok, 

brat ali sestra ali eden od staršev prosilca, 

ki zakonito prebiva v eni od držav članic, 

odvisen od slednjega, država članica 

običajno prosilca obdrži skupaj ali združi s 

tem otrokom, bratom ali sestro ali enim od 

staršev, če so družinske vezi obstajale že 

pred prihodom prosilca na ozemlje države 

članice, da je otrok, brat ali sestra ali eden 

od staršev ali prosilec zmožen nuditi 

pomoč drugi vzdrževani osebi in da 

zadevne osebe pisno izrazijo to željo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glavni namen tega predloga spremembe je uskladiti opredelitev družinskih vezi s predlogom 

Komisije v členu 2(g), da bi zajemal tudi družinske vezi, ki so se izoblikovale na poti v Evropo 

in niso obstajale v državi izvora. Predlaga se tudi manjša sprememba zaradi vključitve hudih 

poškodb na seznam meril odvisnosti. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z odstopanjem od člena 3(1) in le dokler 

ni določena odgovorna država članica se 

lahko vsaka država članica odloči, da 

obravnava prošnjo za mednarodno zaščito, 

ki jo v njej vloži državljan tretje države ali 

oseba brez državljanstva na podlagi 

družinskih razlogov v zvezi s širšo 

družino, ki ni zajeta v členu 2(g) , tudi če 

tako obravnavanje ni njena odgovornost 

glede na merila iz te uredbe. 

Z odstopanjem od člena 3(1) se lahko 

vsaka država članica odloči, da obravnava 

prošnjo za mednarodno zaščito, ki jo v njej 

vloži državljan tretje države ali oseba brez 

državljanstva, tudi če tako obravnavanje ni 

njena odgovornost glede na merila iz te 

uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Diskrecijska klavzula, ki jo uporablja le peščica držav članic, se je izkazala za fleksibilno in 

progresivno orodje, ki zagotavlja ustrezno upoštevanje humanitarnih razlogov v posameznih 

primerih, zato ga države članice in nevladne organizacijev pri delu s prosilci za azil cenijo. 

Zato poročevalka meni, da bi bilo treba ta postopek še naprej uporabljati, ne pa zmanjšati 

njegovo uporabo. S spremembo člena 19 se želi vključiti besedilo iz veljavne uredbe Dublin 

III. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica, ki se odloči, da bo prošnjo 

za mednarodno zaščito obravnavala v 

skladu s tem odstavkom, postane 

odgovorna država članica in prevzame 

obveznosti v zvezi s to odgovornostjo. 

Kadar je ustrezno, odgovorna država 

članica obvesti predhodno odgovorno 

državo članico, državo članico, ki vodi 

postopek določanja odgovorne države 

članice, ali tisto, ki je bila zaprošena, da 

sprejme prosilca. 

Država članica, ki se odloči, da bo prošnjo 

za mednarodno zaščito obravnavala v 

skladu s tem odstavkom, postane 

odgovorna država članica in prevzame 

obveznosti v zvezi s to odgovornostjo. 

Kadar je ustrezno, odgovorna država 

članica prek elektronskega 

komunikacijskega omrežja „DubliNet“, 

vzpostavljenega v skladu s členom 18 

Uredbe (ES) št. 1560/2003, obvesti 

predhodno odgovorno državo članico, 

državo članico, ki vodi postopek določanja 

odgovorne države članice, ali tisto, ki je 

bila zaprošena, da sprejme prosilca. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Diskrecijska klavzula, ki jo uporablja le peščica držav članic, se je izkazala za fleksibilno in 

progresivno orodje, ki zagotavlja ustrezno obravnavanje humanitarnih razlogov v 

posameznih primerih, zato ga države članice in nevladne organizacijev pri delu s prosilci za 

azil cenijo. Zato poročevalka meni, da bi bilo treba ta postopek še naprej uporabljati, ne pa 

zmanjšati njegovo uporabo. S spremembo člena 19 se želi vključiti besedilo iz veljavne uredbe 

Dublin III. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Prosilec za mednarodno zaščito lahko od 

države članice, v kateri je vložil prošnjo, 

zahteva uporabo odstavka 1. Ta zahteva je 

pisna in ustrezno utemeljena. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka predlaga, da se prosilcem omogoči, da od države članice, v kateri so vložili 

prošnjo, zahtevajo uporabo diskrecijske klavzule iz člena 19(1). Tako bi lahko država članica 

na osnovi tega odločala, ali želi omogočiti pravice v skladu z diskrecijsko klavzulo ali ne. 

Države članice lahko v skladu z veljavnimi pravili uporabijo postopek iz člena 19(1), prosilci 

pa tega nikakor ne morejo uradno zahtevati. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica, v kateri je podana prošnja 

za mednarodno zaščito in ki opravlja 

postopek določanja odgovorne države 

članice lahko kadar koli pred določitvijo 

odgovorne države članice od druge države 

članice zahteva, da sprejme prosilca, da se 

Država članica, v kateri je podana prošnja 

za mednarodno zaščito in ki opravlja 

postopek določanja odgovorne države 

članice, ali odgovorna država članica, 

lahko kadar koli pred sprejetjem prve 

vsebinske odločitve od druge države 
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zagotovi združitev katerih koli sorodnikov 

, tudi kadar ta druga država članica ni 

odgovorna po merilih iz členov 10 do 13 in 

18. Te osebe morajo pisno izraziti 

strinjanje s tem. 

članice zahteva, da sprejme prosilca, da se 

zagotovi združitev katerih koli sorodnikov 

iz humanitarnih razlogov, zlasti na 

podlagi družinskih vezi, kulturnih ali 

družbenih vidikov ali jezikovnega znanja, 

ki bi oljašali vključevanje prosilca v 

družbo te druge države članice, tudi kadar 

ta druga država članica ni odgovorna po 

merilih iz členov 10 do 13 in 18. Te osebe 

morajo pisno izraziti strinjanje s tem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Diskrecijska klavzula, ki jo uporablja le peščica držav članic, se je izkazala za fleksibilno in 

progresivno orodje, ki zagotavlja ustrezno upoštevanje humanitarnih razlogov v posameznih 

primerih, zato ga države članice in nevladne organizacijev pri delu s prosilci za azil cenijo. 

Zato poročevalka meni, da bi bilo treba ta postopek še naprej uporabljati, ne pa zmanjšati 

njegovo uporabo. Namen predloga spremembe člena 19 je vključiti besedilo iz veljavne 

uredbe Dublin III ter dodati manjši del, da bi nekoliko razširili področje uporabe in s tem 

omogočili večje diskrecijske pravice v okviru možnosti za zahtevo uporabe diskrecijske 

klavzule iz člena 19(2a). 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prosilec za mednarodno zaščito 

lahko od države članice, v kateri je bila 

podana prošnja, zahteva uporabo 

odstavka 2. Ta zahteva je pisna in 

ustrezno utemeljena, naslovi pa se na 

pristojne organe države članice, v kateri je 

bila vložena prošnja. Ti organi zagotovijo, 

da se zahteva prek elektronskega 

komunikacijskega omrežja DubliNet, 

vzpostavljenega v skladu s členom 18 

Uredbe (ES) št. 1560/2003, posreduje 

pristojnim organom v državi članici, v 

kateri je prosilec vložil prošnjo. 

 Država članica, ki prejme zahtevo v 

skladu s prvim pododstavkom, v roku dveh 

tednov odgovori, ali želi prevzeti 
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odgovornost za obravnavanje prošnje. 

Država članica, ki je prejela zahtevo, 

lahko omenjeni rok podaljša za dva tedna, 

če o tem prek elektronskega 

komunikacijskega omrežja DubliNet 

pisno obvesti državo članico, v kateri je 

bila podana prošnja. Če država članica v 

omenjenem roku ne poda odgovora na 

zahteva, se šteje, da je zavrnjena. Brez 

poseganja v odstavka 1 in 2 lahko prosilci 

za mednarodno zaščito uporabo tega 

postopka zahtevajo le enkrat. 

Or. en 

Obrazložitev 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Kadar država članica, na katero je 

bila zahteva naslovljena v skladu z 

odstavkom 2a, zahtevo sprejme, se 

odgovornost za obravnavanje prošnje 

prenese nanjo. Država članica, v kateri je 

bila vložena prošnja, zagotovi premestitev 

prosilca v skladu s členom 27. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Ta odstavek je povezan tudi z novim postopkom, ki omogoča prošnje iz člena 19 iz druge 

države članice. Njegov namen je zgolj pojasniti postopek v zvezi s premestitvijo, ko država 

članica prevzame odgovornost v okviru novega postopka. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Komisija na podlagi izvedbenih 

aktov oblikuje enotni obrazec, ki se ga 

uporabi v okviru postopka iz odstavka 2a. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 56(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi poenostavitve postopkov in zmanjšanja upravnega bremena se predlaga, da Komisija 

pripravi izvedbeni akt z obrazcem, ki se bo uporabljal za vlogo zahtev v okviru novega 

postopka za vlaganje prošenj iz člena 19 iz druge države članice. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pod pogoji iz členov 24, 25 in 30 

sprejeti prosilca, ki je vložil prošnjo v 

drugi državi članici; 

(a) pod pogoji iz členov 24, 24a, 25 in 

30 sprejeti prosilca, ki je vložil prošnjo v 

drugi državi članici; 

Or. en 

Obrazložitev 

Tehnična sprememba zaradi uskladitve določbe z novim postopkom, ki se predlaga v členu 
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24a (uradno obvestilo o sprejemu). 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primeru iz točke (a) odstavka 1 

odgovorna država članica obravnava ali 

dokonča obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito. 

2. V primeru iz točke (a) ali (b) 

odstavka 1 odgovorna država članica 

obravnava ali dokonča obravnavanje 

prošnje za mednarodno zaščito. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pospešeni postopki so pomembno orodje za zagotavljanje učnikovitosti sistema, in sicer s 

pospešenim obravnavanjem tistih prošenj, ki jih je razmeroma „preprosto“ razrešiti. 

Poročevalka ne podpira uporabe pospešenih postopkov kot vrste kaznovanja zaradi pobega, 

predvsem zato, ker ni posebej učinkovito in lahko celo privede do tega, da se prosilce z veliko 

možnostjo pozitivne razrešitve prošnje spodbuja k pobegu. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V primeru iz točke (b) odstavka 1 

odgovorna država članica obravnava ali 

dokonča obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito po pospešenem 

postopku v skladu z odstavkom 8 člena 31 

Direktive 2013/32/EU. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Pospešeni postopki so pomembno orodje za zagotavljanje učnikovitosti sistema, in sicer s 

pospešenim obravnavanjem tistih prošenj, ki jih je razmeroma „preprosto“ razrešiti. 

Poročevalka ne podpira uporabe pospešenih postopkov kot vrste kaznovanja zaradi pobega, 

predvsem zato, ker ni posebej učinkovito in lahko celo privede do tega, da se prosilce z veliko 
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možnostjo pozitivne razrešitve prošnje spodbuja k pobegu. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V primeru iz točke (c) odstavka 1 

odgovorna država članica obravnava vse 

naknadne navedbe ali novo prošnjo 

prosilca kot naknadno prošnjo v skladu z 

Direktivo 2013/32/EU. 

4. V primeru iz točke (c) odstavka 1 

in kadar je odgovorna država članica, 

potem ko je prosilec prošnjo umaknil, 

njeno obravnavo prekinila pred sprejetjem 

vsebinske odločitve na prvi stopnji, ta 

država članica zagotovi, da ima prosilec 

pravico zahtevati zaključek obravnave 

njegove prošnje ali vložiti novo prošnjo za 

mednarodno zaščito, ki se ne bo 

obravnavala kot naknadna prošnja, kot je 

določeno v Direktivi 2013/32/EU. V takem 

primeru države članice zagotovijo, da se 

obravnava prošnje zaključi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zahteva, da se vse nadaljnje prošnje obravnavajo kot nove ali naknadne, ima za prosilce 

bistvene procesne učinke (kar deloma ureja tudi uredba o azilnem postopku). Poročevalka 

predlaga, da se pri tem ponovno vključi besedilo iz uredbe Dublin III. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V primeru iz točke (d) odstavka 1 

zoper odločitev, ki jo sprejme odgovorni 

organ odgovorne države članice o 

zavrnitvi zahtevka ni več možno vložiti 
pravnega sredstva v okviru poglavja V 

Direktive 2013/32/EU. 

5. V primeru iz točke (d) odstavka 1, v 

katerem bila prošnja zavrnjena le na prvi 

stopnji, odgovorna država članica 

zagotovi, da zadevna oseba ima ali je 

imela možnost uporabe učinkovitega 
pravnega sredstva v skladu s členom 46 

Direktive 2013/32/EU. 
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Or. en 

Obrazložitev 

S črtanjem pravice do uporabe učinkovitega pravnega sredstva zoper meritorno odločbo o 

prošnji za azil bi verjetno kršili pravice iz člena 47 Listine o pravici do učinkovitega 

pravnega sredstva. Poročevalka se strinja, da bi morala v tem primeru prosilca vzeti nazaj 

odgovorna država članica (odstavek 1(d)), vendar bi moral imeti še vedno pravico do 

pritožbe zoper odločbo o zavrnitvi prošnje. Poročevalka predlaga, da se pri tem ponovno 

vključi besedilo iz uredbe Dublin III. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Postopek določanja odgovorne 

države članice se začne takoj, ko je v 

državi članici prvič vložena prošnja za 

mednarodno zaščito , pod pogojem, da 

država članica, v kateri je bila prošnja 

najprej vložena, ni že določena za 

odgovorno državo članico v skladu s 

členom 3(4) ali (5) . 

1. Postopek določanja odgovorne 

države članice se začne takoj, ko je v 

državi članici prvič vložena prošnja za 

mednarodno zaščito , pod pogojem, da 

država članica, v kateri je bila prošnja 

najprej vložena, ni že določena za 

odgovorno državo članico v skladu s 

členom 3(5) . 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe, vezan na črtanje člena 3(3) in 3(4). 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) kadar je to primerno, povezave do 

prošenj družinskih članov ali sorodnikov, 

ki potujejo skupaj; 

(b) kadar je to primerno, povezave do 

prošenj družinskih članov, sorodnikov ali 

skupin prosilcev, ki se želijo prijaviti 

skupinsko; 

Or. en 
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Obrazložitev 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) informacije iz člena 36(4) in točke 

(h) člena 39, če se uporablja mehanizem za 

dodeljevanje iz poglavja VII. 

(h) informacije iz člena 36a(3) in točke 

(h) člena 39, če se uporablja mehanizem za 

dodeljevanje iz poglavja VII. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tehnična sprememba, ker je bil črtan člen 36(4) in nekateri njegovi vidiki prestavljeni v člen 

36a. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar država članica, v kateri je bila 

vložena prošnja za mednarodno zaščito, 

meni, da je za obravnavanje prošnje 

odgovorna druga država članica, čim 

hitreje, v vsakem primeru pa v enem 

Kadar država članica, v kateri je bila 

vložena prošnja za mednarodno zaščito, 

meni, da je za obravnavanje prošnje 

odgovorna druga država članica, čim 

hitreje, v vsakem primeru pa v dveh 
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mesecu od datuma, na katerega je bila 

prošnja vložena v smislu člena 21(2), od 

druge države članice zahteva, da sprejme 

prosilca. 

mesecih od datuma, na katerega je bila 

prošnja vložena v smislu člena 21(2), od 

druge države članice zahteva, da sprejme 

prosilca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice so imele vrsto pripomb na novo časovno omejitev v predlogu (s treh mesecev v 

uredbi Dublin III se je v predlogu Komisije zmanjšala na en mesec), češ da ni stvarna. 

Poročevalka se strinja, da je pomembno skrajšati čas dublinskih postopkov, vendar morajo 

imeti države članice hkrati dovolj časa za izvedbo vseh postopkov, ki so določeni v tej uredbi. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ne glede na prvi pododstavek se v primeru 

zadetka v sistemu Eurodac, ki se ujema s 

podatki, zabeleženimi v skladu s členom 13 

Uredbe [predloga uredbe o prenovitvi 

Uredbe (EU) št. 603/2013] , ali zadetka v 

sistemu VIS, ki se ujema s podatki, 

zabeleženimi v skladu s členom 21(2) 

Uredbe (EU) št. 767/2008 , zahteva pošlje 

v dveh tednih od prejema tega zadetka. 

Ne glede na prvi pododstavek se v primeru 

zadetka v sistemu Eurodac, ki se ujema s 

podatki, zabeleženimi v skladu s členom 13 

Uredbe [predloga uredbe o prenovitvi 

Uredbe (EU) št. 603/2013] , ali zadetka v 

sistemu VIS, ki se ujema s podatki, 

zabeleženimi v skladu s členom 21(2) 

Uredbe (EU) št. 767/2008 , zahteva pošlje 

v enem mesecu od prejema tega zadetka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice so imele vrsto pripomb na novo časovno omejitev v predlogu (s treh mesecev v 

uredbi Dublin III se je v predlogu Komisije zmanjšala na en mesec), češ da ni stvarna. 

Poročevalka se strinja, da je pomembno skrajšati čas dublinskih postopkov, vendar morajo 

imeti države članice hkrati dovolj časa za izvedbo vseh postopkov, ki so določeni v tej uredbi. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pri mladoletnikih začne čas za namene 

izračuna roka iz prvega in drugega 

pododstavka tega odstavka teči po 

imenovanju skrbnika in zaključku ocene 

največje koristi v skladu s členom 8(3). 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi bilo za postopke z mladoletniki dovolj časa in da bi med celotnim trajanjem postopka 

prejemali vso potrebno podporo, poročevalka predlaga, da začne uradni rok teči po 

imenovanju skrbnika in zaključku ocene največje koristi. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 24 a 

 Predložitev uradnega obvestila o sprejemu 

 1.  Če je treba prosilca predati drugi 

državi članici v skladu s členom 15(1a) ali 

členom 36b(4), se država članica dodelitve 

določi naključno z avtomatiziranim 

sistemom iz člena 44 izmed držav članic, 

ki trenutno niso deležne koristi 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje 

iz člena 34. 

 2.  Po določitvi države članice 

dodelitve v skladu z odstavkom 1 se 

ustrezne informacije samodejno vnesejo v 

Eurodac, država članica dodelitve pa 

obvesti s samodejnim uradnim obvestilom. 

 3.  Država članica, v kateri se prosilce 

nahaja, tega obvesti o določitvi države iz 

odstavka 2, v sodelovanju z Agencijo 

Evropske unije za azil pa o načinu 

predaje. 

 4.  Agencija Evropske unije za azil 
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zagotovi hitro predajo prosilca iz države 

članice, v kateri se nahaja, v odgovorno 

državo članico. 

 5.  Smiselno se uporabljajo obveznosti 

iz členov 39, 40, 41 in 42. 

Or. en 

Obrazložitev 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice določijo obdobje 7 

dni od uradnega obvestila o odločitvi o 

predaji , v katerem lahko zadevna oseba v 

skladu z odstavkom 1 uveljavlja svojo 

pravico do učinkovitega pravnega sredstva. 

2. Države članice določijo razumno 

obdobje najmanj 15 dni od uradnega 

obvestila o odločitvi o predaji , v katerem 

lahko zadevna oseba v skladu z odstavkom 

1 uveljavlja svojo pravico do učinkovitega 

pravnega sredstva. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za učinkovitost pravnega sredstva je pomembno, da ima oseba dovolj časa izkoristiti svojo 

pravico. Sedemdnevno obdobje je preprosto prekratko. Da bi sistem nudil ustrezno zaščito, bi 
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moral imeti prosilec vsaj 15 dni časa za vložitev pritožbe, države članice pa bi morale imeti 

možnost daljšega roka, če bi to želele. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Obseg učinkovitega pravnega 

sredstva iz odstavka 1 se omeji na oceno, 

ali so bili kršeni člen 3(2) v zvezi z 

obstojem nevarnosti nečloveškega ali 

poniževalnega ravnanja ali členi 10 do 13 

in 18. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka meni, da ni mogoče omejevati pravice do ugovora na nekatere vidike Listine, ne 

da bi se nemudoma pojavile težave s pravico do učinkovitega pravnega sredstva, kot ga 

predpisuje člen 47 Listine. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 5  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kadar ni sprejeta odločitev o 

predaji iz odstavka 1, države članice 

določijo učinkovito pravno sredstvo pred 

sodiščem ali razsodiščem, če prosilec trdi, 

da je družinski član ali, v primeru 

mladoletnikov brez spremstva, sorodnik 

zakonito prisoten v drugi državi članici, 

kot je tista, ki obravnava njegovo prošnjo 

za mednarodno zaščito, in zato meni, da je 

ta druga država članica odgovorna za 

obravnavanje prošnje. 

5. Kadar ni sprejeta odločitev o 

predaji iz odstavka 1, države članice 

določijo učinkovito pravno sredstvo pred 

sodiščem ali razsodiščem, če prosilec trdi, 

da je druga država članica odgovorna za 

obravnavanje prošnje. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Novi predlog Komisije, da se omogoči pravica do pravnega sredstva, če zaradi neizvršene 

predaje državi članici, v kateri se družina nahaja, ne pride do ponovne združitve družine, je 

dobrodošel. Kljub temu bi bilo smiselno, da bi vsaj zaradi sodbe Sodišča EU v zadevi 

Ghezelbash razširili področje uporabe te pravice na vso domnevno napačno uporabo 

dublinskih meril. 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Stroške, ki nastanejo pri predaji 

prosilca ali druge osebe iz člena 20(1)(c), 

(d) ali (e) v odgovorno državo članico, 

krije država članica, ki izvede predajo. 

1. Stroške, ki nastanejo pri predaji 

prosilca ali druge osebe iz člena 20(1)(c), 

(d) ali (e) v odgovorno državo članico, se 

krijejo iz splošnega proračuna Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot nadaljnji ukrep za izboljšanje pobud za posamezne države članice, naj vse prosilce za 

azil, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, nemudoma registrirajo, da pa ne bi imele dodatnih 

finančnih stroškov z izpolnitvijo določb iz uredbe, se vse predaje po tej uredbi krijejo iz 

proračuna Evropske unije. 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 

 

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), 

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. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Korektivni mehanizem za dodeljevanje bi se moral sprožiti, preden bi upravičeno državo 

članico preplavil tok prosilcev za azil. Zato se je odstotek za sprožitev znižal s 150 na 100 %. 

Poročevalka je tudi mnenja, da bi bilo treba pri referenčni vrednosti upoštevati tudi prošnje, 

ki spadajo pod merila člena 3(1). 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prosilci, ki so vložili prošnjo v 

upravičeni državi članici po prejemu 

uradnega obvestila o dodelitvi iz člena 

34(5), se dodelijo državam članicam iz 

odstavka 1, in te države članice določijo 

odgovorno državo članico; 

2. Prosilci, ki so vložili prošnjo v 

upravičeni državi članici po prejemu 

uradnega obvestila o dodelitvi iz člena 

34(5), se v primeru, ko ni bilo mogoče 

določiti odgovorne države članice v skladu 

s členom 19(2a) ali členom 36b, dodelijo 

državam članicam iz odstavka 1, in te 

države članice določijo odgovorno državo 

članico; 

Or. en 

Obrazložitev 

To pomeni, da bi bilo treba omogočiti poenostavljeni postopek ponovne združitve družine in 

možnost, da se zahteva uporaba diskrecijske klavzule, preden se prosilec z uporabo 

korektivnega sistema za dodeljevanje premesti. 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prošnje, ki so bile razglašene za 

nedopustne ali so bile obravnavane v 

okviru pospešenega postopka na podlagi 

člena 3(3), niso predmet dodelitev. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Črtanje, ker je bil črtan člen 3(3) o postopkih dopustnosti pred določitvijo odgovorne države 

članice. Po določitvi odgovornosti imajo vse države članice možnost, da v skladu z določbami 

iz uredbe o azilnih postopkih uporabijo test dopustnosti. 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Upravičena država članica 

zagotovi, da imajo prosilci, ki so vložili 

prošnjo v tej državi po prejemu uradnega 

obvestila o dodelitvi iz člena 34, dostop do 

postopka iz člena 19(2a) in člena 36b. 

Or. en 

Obrazložitev 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Na podlagi uporabe referenčnega 

ključa v skladu z odstavkom 1 

avtomatizirani sistem iz člena 44(1) 

navede državo članico dodelitve ter to 

informacijo sporoči upravičeni državi 

članici in državi članici dodelitve 

najpozneje 72 ur po registraciji iz člena 

črtano 
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22(1), v elektronsko datoteko iz člena 

23(2) pa doda državo članico dodelitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta člen se črta, ker je v členu 36a določen nov sistem za določitev države članice dodelitve. 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 36 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 36 a 

 Določitev države članice dodelitve 

 1. Avtomatizirani sistem iz člena 

44(1) na osnovi referenčnega ključa iz 

člena 35 navede šest držav članic z 

najnižjim številom prosilcev glede na 

njihov delež enakomerne porazdelitve. 

 2. Za vsako od teh šestih držav odpre 

predajni seznam s 30 mesti. Agencija 

Evropske unije za azil zagotovi, da se 

prosilci v skladu s členom 41 razporedijo v 

katerega od odprtih predajnih seznamov. 

 3. Takoj ko se razpoložljiva mesta na 

predajnem seznamu zapolnijo v skladu z 

odstavkom 2, avtomatizirani sistem 

sporoči ta podatek upravičeni državi 

članici in državi članici dodelitve ter 

slednjo doda v elektronsko datoteko iz 

člena 23(2). 

 4. Če se predajni seznam v skladu z 

odstavkom 3a zapolni, avtomatizirani 

sistem odpre nov predajni seznam za 

državo članico z najnižjim številom 

prosilcev glede na njihov delež 

enakomerne porazdelitve, za katero še ni 

bil odprt seznam. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Tako bi nastal nov sistem za korektivno dodeljevanje prosilcev, ki bi omogočil premestitev 

posameznih prosilcev in skupin prosilcev. Avtomatična narava sistema bi se ohranila in 

prosilec ne bi imel dodatne možnosti izbire ciljne države, pač pa bi se lahko skupina 

prosilcev, ki se je za tako proglasila, premestila skupaj in je ne bi porazdelili po velikem 

številu držav članic. Poročevalka meni, da bi to ugodno vplivalo na vključevanje ter da bi se 

zmanjšalo sekundarno gibanje in upravno breme za države članice. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 36 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 36b 

 Postopek ponovne združitve družine v 

primeru korektivne dodelitve 

 1. Upravičena država članica, ki je 

deležna koristi korektivnega mehanizma 

iz člena 34, je odgovorna za izvedbo 

posebnega postopka za ponovno združitev 

družine za prosilca, da bi zagotovila hitro 

združitev družine in dostop do azilnih 

postopkov za prosilce, kadar je prima 

facie dovolj pokazateljev, da bodo ti 

verjetno imeli pravico do ponovne 

združitve družine v skladu s členi 10, 11, 

12 ali 13. 

 2. Pri ugotavljanju, ali je dovolj 

pokazateljev, da ima prosilec družino v 

državi članici, ki jo navaja, država 

članica, ki izvaja postopek določitve, 

zagotovi, da prosilec razume veljavno 

opredelitev družinskih članov in/ali 

sorodnikov in je prepričan, da se 

domnevni družinski člani in/ali sorodniki 

ne nahajajo v drugi državi članici. Država 

članica, ki izvaja postopek določitve, tudi 

zagotovi, da prosilec razume, da ne bo 

smel ostati v državi članici, ki jo navaja 

kot prebivališče svojih družinskih članov 

in/ali sorodnikov, razen če lahko ta država 

članica njegovo izjavo preveri. Če na 

podlagi informacij, ki jih je dal prosilec, 

ni mogoče upravičeno dvomiti v to, da se 
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družinski člani in/ali sorodniki nahajajo v 

državi članici, ki jo je prosilec navedel, se 

sklepa, da je prima facie dovolj 

pokazateljev, da ima prosilec družinske 

člane in/ali sorodnike v tej državi članici 

in so zahteve iz odstavka 1 izpolnjene. 

 3. Če je v skladu z odstavkoma 1 in 2 

določeno, da ima prosilec verjetno prima 

facie pravico do ponovne združitve 

družine v skladu s členi 10, 11, 12 ali 13, 

upravičena država članica o tem obvesti 

zadevno državo članico, prosilec pa se 

premesti v to državo. 

 4. Država članica, ki sprejme prosilca 

v skladu s postopkom in odstavka 3, 

določi, ali so pogoji za ponovno združitev 

družine v skladu s členi 10, 11, 12 ali 13 

izpolnjeni. Če se določi, da pogoji zanjo 

niso izpolnjeni, država članica prejema 

zagotovi, da se prosilec premesti v drugo 

državo članico v skladu s postopkom, ki je 

določen v členu 24a. 

 5. Pristojni organi države članice, v 

kateri ima prosilec po svojih navedbah 

družinske člane in/ali sorodnike, pomaga 

pristojnim organom države članice, ki 

izvaja postopek določitve, pri iskanju 

odgovorov na vprašanja, s katerimi želijo 

razčistiti, ali so domnevne družinske vezi 

prave. 

Or. en 

Obrazložitev 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 
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Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 37 črtano 

Finančna solidarnost  

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. 

 

2.  V tem primeru avtomatizirani 

sistem iz člena 44(1) v zadevnem 

dvanajstmesečnem obdobju referenčni 

ključ uporablja za tiste države članice, v 

katerih število prošenj, za katere so 

odgovorne, ne dosega njihovega deleža v 

skladu s členom 35(1), razen za državo 

članico, ki je informacije vnesla, in 

upravičeno državo članico. Avtomatizirani 

sistem iz člena 44(1) vsako prošnjo, ki bi 

bila sicer dodeljena državi članici, ki je v 

skladu s členom 36(4) vnesla informacije, 

prišteje k deležu te države članice. 

 

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. 
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4.  Komisija z izvedbenimi akti 

sprejme sklep v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 56, v katerem določi 

načine za izvajanje odstavka 3. 

 

5.  Agencija Evropske unije za azil 

spremlja uporabo mehanizma finančne 

solidarnosti in o njej vsako leto poroča 

Komisiji. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen sistema korektivnega dodeljevanja je uravnotežiti nepravično porazdelitev 

odgovornosti po sistemu, ki veliko zahteva od držav članic, ki so najbolj na udaru. Omogočiti 

drugim državam članicam, da odkupijo nesodelovanje v sistemu, ne bi bilo pravično do držav 

članic, ki so najbolj na udaru; in da bi sistem deloval, bi morali biti stroški odstopa tako 

odvračilno visoki, da bi bilo to skrajno nepravično tudi do ekonomsko šibkejših držav članic. 

In nazadnje se poročevalka ne strinja s konceptom, da države članice plačujejo za izogibanje 

odgovornosti za pomoč ljudem, ki potrebujejo mednarodno zaščito. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 38 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) najpozneje v štirih tednih od 

dokončne odločitve o predaji preda 

prosilca državi članici dodelitve. 

(c) nudi potrebno pomoč in s tem 

zagotavlja, da lahko Agencija Evropske 

unije za azil najpozneje v štirih tednih od 

dokončne odločitve o predaji preda 

prosilca državi članici dodelitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlaganim prenosom obveznosti za predajo na evropsko 

agencijo za azil. 
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Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 40 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če rezultat varnostnega preverjanja 

potrdi, da obstajajo tehtni razlogi za 

domnevo, da prosilec predstavlja grožnjo 

za nacionalno varnost ali javni red, je 

upravičena država članica, v kateri je bila 

prošnja vložena, odgovorna država članica, 

in obravnava prošnjo v okviru pospešenega 

postopka v skladu s členom 31(8) 

Direktive 2013/32/EU. 

3. Če rezultat varnostnega preverjanja 

potrdi, da obstajajo tehtni razlogi za 

domnevo, da prosilec predstavlja grožnjo 

za nacionalno varnost ali javni red, je 

upravičena država članica, v kateri je bila 

prošnja vložena, odgovorna država članica, 

in lahko obravnava prošnjo v okviru 

pospešenega postopka v skladu s členom 

31(8) Direktive 2013/32/EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

V dublinski uredbi bi morala biti opredeljena jasna pravila za določitev odgovornosti držav 

članic za obravnavo prošenj. Država članica bi morala ohraniti pravico, da v okviru uredbe o 

azilnih postopkih oceni najboljši postopek za obravnavo prošenj. Če se to najbolje doseže po 

pospešenem postopku, bi moralo biti možnost, ne pa zahteva. 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 41 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prosilci, ki so se v skladu s točko 

(b) člena 22(1) prijavili kot skupina, za 

katere se uporablja postopek za 

dodeljevanje, vendar niso družinski člani, 

se po možnosti dodelijo v isto državo 

članico. 

Or. en 

Obrazložitev 

Po revidiranem sistemu za dodeljevanje, ki ga predlaga poročevalka, bi lahko bili prosilci 

premeščeni v države članice v skupinah in ne le posamezno, vendar ne bi imeli pravice do 

izbire države članice, v katero želijo biti premeščeni, kar bi se upoštevalo, kolikor je le 



 

PE599.751v02-00 72/89 PR\1118296SL.docx 

SL 

mogoče, medtem ko je treba družinske članice vedno premestiti v isto državo članico. 

 

Predlog spremembe  98 

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 predaje prosilca v državo članico 

dodelitve, ki jo izvede Agencija Evropske 

unije za azil, se krijejo iz splošnega 

proračuna Unije, in sicer se izplača 

pavšalni znesek v višini 300 EUR za vsako 

osebo, ki je predana v skladu s členom 

38(c). 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka predlaga, da se odgovornost za predaje v skladu z dublinsko uredbo z držav 

članic prenese na Agencijo Evropske unije za azil. Z znižanjem zneska za povračilo stroškov s 

500 na 300 EUR bi ustvarili bistvene prihranke, za katere menimo, da bi jih morali vložiti v 

podporo sistema. 

 

Predlog spremembe  99 

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 

75 % njenega deleža v skladu s členom 

35(1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka predlaga, da se korektivno dodeljevanje prične, ko država članica izpolne svojo 
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kvoto (pri 100 %). Predlaga se tudi znižanje točke, na kateri korektivno dodeljevanje preneha, 

in sicer na 75 % kvote, zato da države članice, katerih zmogljivosti za sprejem bi bile nenehno 

blizu te stopnje, ne bi neprestano prehajale v sistem in iz njega. Ko bi se število prihodov 

zmanjšalo na 75 % nacionalne kvote, bi bilo mogoče upravičeno trditi, da bo tveganje, da bi 

države članice v kratkem zopet potrebovale podporo korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje, bistveno manjše. Na ta način bi povečali predvidljivost in stabilnost sistema. 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Chapter VII a (new) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poglavje VIIa 

 Vzajemna solidarnost 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 43 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 43a 

 Začasna prekinitev korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje 

 Če za državo članico velja sklep iz člena 

19(1) Uredbe (EU) 2016/1624 zaradi 

neustreznega izpolnjevanja obveznosti 

glede upravljanja njenega dela zunanjih 

meja, lahko Svet na podlagi predloga 

Komisije nemudoma sprejme sklep z 

izvedbenim aktom o začasni prekinitvi 

izvajanja korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje iz člena 34 te uredbe za to 

državo članico. Sklep o začasni prekinitvi 

izvajanja korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje velja največ za obdobje 

enega leta in se lahko podaljša. Komisija 

pri pripravi in oblikovanju delegiranih 

aktov zagotovi, da se vsi dokumenti, 

vključno z osnutki aktov, pravočasno in 
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sočasno posredujejo Evropskemu 

parlamentu in Svetu. Evropski parlament 

se nemudoma obvesti o vseh naknadno 

sprejetih ukrepih in odločitvah. 

Or. en 

Obrazložitev 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 43 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 43b 

 Prisilni ukrepi 

 Če država članica ne izpolnjuje svojih 

obveznosti v skladu s Poglavjem VII, se 

uporabi postopek iz člena XXX Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, kakor je bila 

spremenjena z Uredbo (EU) št. XXXX. 

Or. en 

Obrazložitev 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 
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would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vzpostavi se avtomatizirani sistem 

za namene registracije in spremljanja 

deleža prošenj za mednarodno zaščito v 

skladu s členom 22 in uporabe mehanizma 

za dodeljevanje iz poglavja VII. 

1. Vzpostavi se avtomatizirani sistem 

za namene registracije in spremljanja 

deleža prošenj za mednarodno zaščito v 

skladu s členoma 22 in 24a ter uporabe 

mehanizma za dodeljevanje iz poglavja 

VII. 

Or. en 

Obrazložitev 

Avtomatizirani sistem bi moral podpirati korektivno podeljevanje, pa tudi sistem za 

podeljevanje iz novega člena 24a. 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija Evropske unije za azil ima 2. Agencija Evropske unije za azil ima 
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dostop do avtomatiziranega sistema za 

vnašanje in prilagajanje referenčnega 

ključa v skladu s členom 35(4) in za 

vnašanje informacij iz člena 22(3). 

dostop do avtomatiziranega sistema za 

vnašanje in prilagajanje referenčnega 

ključa v skladu s členom 35(4), za vnašanje 

informacij iz člena 22(3) in izvajanje 

njenih obveznosti v skladu s členom 36a. 

Or. en 

Obrazložitev 

V novem členu 36a se predlaga prenos pristojnosti za „izpolnjevanje“ seznamov prosilcev iz 

držav v okviru korektivnega dodeljevanja na agencijo za azil in s tem predlogom spremembe 

bi ji zagotovili ustrezen dostop do elektronskega sistema. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog uredbe 

Člen 53 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Z odstopanjem od člena 35 se referenčni 

ključ za korektivno dodeljevanje v prvih 

petih letih po ... [datum začetka 

veljavnosti te uredbe] izračuna na podlagi 

formule iz Priloge Ia. 

Or. en 

Obrazložitev 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 
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the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Člen 53 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Z odstopanjem od točke (c) člena 38 

država članica, ki je deležna koristi 

korektivnega mehanizma za dodeljevanje, 

v prvih petih letih po [datum začetka 

veljavnosti te uredbe] zagotovi predajo 

prosilca v državo članico dodelitve 

najpozneje štiri tedne po sprejetju končne 

odločbe o predaji. 

 Z odstopanjem od člena 42(1) se stroški 

pri predaji prosilca državi članici 

podelitve upravičeni državi članici 

povrnejo s pavšalnim zneskom v višini 

pavšalnega zneska 300 EUR na 

premeščeno osebo v skladu s členom 53. 

Takšna finančna podpora se dodeli po 

postopkih iz člena 18 Uredbe (EU) št. 

516/2014. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je uvedba petletnega obdobja, v katerem bo država članica 

ohranila odgovornost za premestitve v okviru korektivnega sisitema za dodeljevanje 

(odstopanje od člena 38(c), da bi omogočili agenciji za azil dovolj časa za pridobitev 

strokovnega znanja in organizacijo, potrebno za prevzem te odgovornosti. Agenciji bodo v 

okviru novih uredb o skupnem evropskem azilnem sistemu dodeljene številne druge naloge, 

zato ji je treba omogočiti, da se osredotoči na najbolj ključne vidike sisitema, da bi lahko še 

naprej opravljala visokokakovostne storitve. 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog uredbe 

Člen 58 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Agencija Evropske unije za azil oceni 

stanje glede zmogljivosti v vseh državah 

članicah v prehodnem obdobju iz člena 

53(2a) za sprejem mladoletnih oseb brez 

spremstva, da bi opredelili pomanjkljivosti 

in državam članicam zagotovili podporo 

pri jihovi odpravi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izjemno pomembno je zagotoviti, da se mladoletnim osebam brez spremstva, premeščenim v 

okviru korektivnega sistema za dodeljevanje, v vseh državah članicah Evropske unije 

zagotavlja ustrezno varstvo. Zato bi bilo treba agenciji za azil podeliti mandat za oceno 

nacionalnih zmogljivosti za sprejem mladoletnih oseb brez spremstva, da bi zagotovili 

podporo državam članicam, ki morajo te zmogljivosti izboljšati. 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog uredbe 

Člen 60 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uredba (EU) št. 604/2013 se razveljavi , 

kar zadeva države članice, ki jih ta uredba 

zavezuje v zvezi z njihovimi obveznostmi, 

ki izvirajo iz medsebojnih odnosov . 

Uredba (EU) št. 604/2013 se razveljavi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poročevalka meni, da bi se morale države članice, za katere veljajo klavzule o izvzetju (opt-

out), jasno opredeliti, ali želijo biti vključene v dublinski sistem ali ne, saj bi prišlo do 

nepotrebnih zapletov, če bi nekaterim državam članicam dali možnost, da ostanejo pri uredbi 

Dublin III, medtem ko so vse druge že prešle na Dublin IV. 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog uredbe 

Priloga I a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga Ia 

 Prehodne določbe za izračun 

referenčnega ključa iz člena 35 

 1. Za namene korektivnega 

mehanizma za dodeljevanje se referenčna 

številka za vsako državo članico v 

prehodnem obdobju v skladu s to prilogo 

oblikuje na podlagi osnovnega 

referenčnega ključa in referenčnega 

ključa iz člena 35. Ta začasni referenčni 

ključ se opredeli kot prehodni referenčni 

ključ in se v prehodnem obdobju 

uporablja namesto referenčnega ključa iz 

člena 35. 

 2. Osnovni referenčni ključ iz 

odstavka 1 se izračuna tako, da se na 

podlagi podatkov urada Eurostat dodajo 

prošnje, ki so bile v državah članicah 

podane v letih 2011, 2012, 2013, 2014 in 

2016, deljene s številom prošenj, ki so bile 

v tem obdobju vložene v vseh državah 

članicah. 

 3. Agencija Evropske unije za azil 

opredeli osnovni referenčni ključ in 

referenčni ključ iz člena 35. 

 4. Prehodni referenčni ključ se 

izračuna na naslednji način: 

 (a) od začetka veljavnosti do konca 

prvega koledarskega leta po začetku 

veljavnosti („leto X“) je prehodni 

referenčni ključ enak osnovnemu 

referenčnemu ključu; 

 (b) v letu X+1 je prehodni referenčni 

ključ sestavljen iz 80 % osnovnega 

referenčnega ključa in 20 % referenčnega 

ključa iz člena 35 te uredbe; 

 (c) v letu X+2 je prehodni referenčni 

ključ sestavljen iz 60 % osnovnega 

referenčnega ključa in 40 % referenčnega 

ključa iz člena 35 te uredbe; 

 (d) v letu X+3 je prehodni referenčni 

ključ sestavljen iz 40 % osnovnega 
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referenčnega ključa in 60 % referenčnega 

ključa iz člena 35 te uredbe; 

 (e) v letu X+4 je prehodni referenčni 

ključ sestavljen iz 20 % osnovnega 

referenčnega ključa in 80 % referenčnega 

ključa iz člena 35 te uredbe; 

 5. Po preteku obdobja iz točke (e) 

odstavka 4 se referenčni ključ izračuna v 

skladu s členom 35. 

Or. en 

Obrazložitev 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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OBRAZLOŽITEV 

Dobro delujoč azilni sistem, ki temelji na solidarnosti, je mogoč! 

 

Veljavna dublinska uredba, ki določa državo, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje za 

mednarodno zaščito, ni več primerna. To je postalo očitno leta 2015, ko je več kot milijon 

ljudi v begu pred vojno, konflikti in preganjanjem zaprosilo za mednarodno zaščito v EU, kar 

je povzročilo popoln zlom dublinskega sistema. 

 

V odziv na to je Evropska komisija maja 2016 predstavila predlog revizije dublinske uredbe. 

Odkar sem bila v Evropskem parlamentu imenovana za poročevalko pri tej reviziji, sem 

preučila predlog in začela z oblikovanjem stališča Evropskega parlamenta, sedaj pa sem 

pripravljena predstaviti osnutek svojega poročila. 

 

EU se je znašla na razpotju. Ne moremo več nadaljevati z razvodenelimi kompromisi in 

nujnimi ad hoc odzivi na krizne razmere, za katere vsi vnaprej vemo, da bodo izvedeni 

prepozno ali pa sploh ne bodo izvedeni. Razmišljati moramo začeti inovativno in ustvarjalno. 

Prišla sem do zaključka, da je treba veljavno dublinsko uredbo temeljito spremeniti, nova 

uredba pa mora zagotoviti: 

• da si vse države delijo odgovornost za prosilce za azil.  

• da države članice na zunanjih mejah, ki so prvo mesto prihoda v Evropo za 

večino beguncev, prevzamejo svoj del odgovornosti za registracijo vseh 

prišlekov, pa tudi za varovanje in ohranjanje zunanjih meja EU.  

• da osebe, ki jo potrebujejo, mednarodno zaščito dobijo veliko hitreje kot danes, 

obenem pa se osebe, za katere se dokaže, da nimajo pravice do mednarodne 

zaščite, hitro in dostojanstveno vrača v domovino. 

 

Čas je, da prenehamo podpirati sistem, ki begunce sili v roke brezvestnih trgovcev z ljudmi, 

ki jih tihotapijo po Evropi. Namesto tega moramo vzpostaviti sistem, ki begunce spodbuja, da 

se takoj ob prihodu v EU registrirajo. 

 

Prosilci za azil morajo biti prepričani, da bo obravnavanje njihove prošnje za mednarodno 

zaščito pravno pravilno ne glede na državo članico EU, v kateri prošnjo vložijo. Zavedati se 

morajo tudi, da nimajo pravice sami izbirati, v kateri državi članici EU bodo iskali 

mednarodno zaščito, temveč bo Evropska unija njihovo prošnjo preučila in jim navsezadnje 

priznala mednarodno zaščito. 

 

Nova dublinska uredba mora biti enostavna in praktično izvedljiva ter mora temeljiti na trdnih 

načelih. Verjamem, da sem uspela v svojem osnutku poročila pripraviti podlago za to, saj 

predvideva popolno in enakovredno sodelovanje vseh držav članic. Ob celovitem izvajanju bo 

prinesla deljeno odgovornost in resnično solidarnost. 

 

Potreben je delujoč stalni sistem za premestitev 

 

Ad hoc premestitev 160.000 prosilcev za azil iz Italije v Grčijo je bila v veliki meri neuspešna. 

Učiti se moramo iz izkušenj z obstoječim sistemom, da bi v dublinski uredbi vzpostavili 

odporen in praktično delujoč sistem za premestitev. 
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Najpomembnejši nauk iz začasnega mehanizma za premestitev, ki je bil vpeljan sredi sedanje 

krize, je, da morajo krizni mehanizmi in ukrepi za izredne razmere obstajati že pred pojavom 

krize. Evropski postopki odločanja enostavno niso dovolj odzivni, da bi lahko sredi krize 

pravočasno in ustrezno obravnavali tako zapletena vprašanja. 

 

Obstoječi ukrepi, kot je mehanizem zgodnjega opozarjanja v dublinski uredbi ali direktiva o 

začasni zaščiti, ki so namenjeni uporabi v izrednih razmerah, vendar je za njihov začetek 

potrebno glasovanje v Svetu, še niso bili sproženi, ne glede na obseg krize. Zato bi bilo 

nespametno. če bi sistem za premestitev osnovali na čemer koli drugem kot na samodejnem 

sistemu. 

 

Spremembe korektivnega mehanizma za dodeljevanje, ki ga je predlagala Komisija 

 

Da bi izboljšali korektivni mehanizem za dodeljevanje, ki ga je predlagala Komisija, so bile 

predlagane naslednje spremembe: 

 

Brez preverjanja dopustnosti pred uporabo dublinske uredbe 

S predlogom obveznega preverjanja dopustnosti prošnje pred določitvijo odgovorne države 

članice se za države članice na prvi črti ustvarja nepremostljivo upravno breme. 

 

Uvedba preprostega postopka za združitev družin 

Predlog Komisije predvideva, da se celotno združevanje družin izvede iz države članice 

dodelitve, kar bi prineslo drago podvajanje premestitev. Glavna druga alternativa je bila 

državam članicam na prvi črti pustiti, da same izvedejo združitev družin, kar prispeva k 

upravnim bremenom in podaljšuje trajanje postopkov. Možna pa je tudi srednja pot, kjer se 

prosilca premesti v državo članico, kjer trdi, da ima družino, ta država pa tudi izvede oceno. 

Če trditev prosilca, da ima v državi članici družino, ni resnična, se prosilca premesti v državo 

članico, izbrano na podlagi korektivnega mehanizma za dodeljevanje.  

 

Prošnja za uporabo diskrecijske klavzule 

Prosilci bi morali imeti možnost, da državo članico zaprosijo, naj uporabi svojo diskrecijsko 

pravico in prevzame odgovornost za primere, za katere ni nujno odgovorna. Prostovoljno 

sprejemanje nekaterih prosilcev bi se štelo v kvoto te države članice. Sprejemanje prosilcev, 

ki imajo v okviru tega sistema boljše možnosti za vključitev v posamezno državo članico, bi 

lahko bila zanimiva možnost za države članice, prosilce pa bi spodbudila, da delujejo znotraj 

sistema. 

 

Dodeljevanje skupin 

Namesto dodeljevanja posameznih prosilcev, bi morali dodeljevati skupine do 30 prosilcev 

naenkrat. V zvezi s to spremembo predlagam, naj se prosilcem omogoči, da se ob prihodu v 

Evropo registrirajo kot skupina. Takšna skupinska registracija ne bi pomenila, da imajo 

pravico do premestitve v izbrano državo članico, temveč pravico do skupinske premestitve v 

drugo državo članico v skladu s korektivnim mehanizmom za dodeljevanje. 

 

Povezava med korektivnim dodeljevanjem in varovanjem meja 

Če država članica, ki je deležna koristi korektivnega mehanizma za dodeljevanje, ne spoštuje 

svojih obveznosti do drugih držav članic glede upravljanja svojih zunanjih meja in 

registriranja prosilcev, bi moralo biti mogoče začasno ustaviti korektivni sistem za 

dodeljevanje za to državo članico, in sicer na podlagi sklepa Sveta. 
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Prag za sprožitev korektivnega dodeljevanja 

Predlog Komisije državam članicam nalaga, da prevzamejo 150 % svojega poštenega deleža 

prosilcev za azil, preden prejmejo pomoč iz korektivnega mehanizma za dodeljevanje. 

Menim, da bi morali ta prag znižati na 100 %. Prav tako menim, da bi morali korektivni 

mehanizem ustaviti, ko relativni delež države članice v okviru korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje pade na 75 % vseh dodelitev, da bi tako zagotovili, da države članice ne nihajo 

venomer v mehanizem in iz njega. 

 

Prisilni ukrepi in finančna solidarnost pri klavzuli o izvzetju 

Komisija je predlagala možnost izvzetja iz korektivnega mehanizma za dodeljevanje, ki bi 

državam članicam dovoljeval, da se odkupijo z 250.000 EUR za prosilca, če ne želijo 

sodelovati v mehanizmu. Menim, da je nezaslišano postaviti takšno ceno za ljudi, zato 

predlagam črtanje te določbe. 

 

Vsaka država članica Evropske unije mora spoštovati zakonodajo, ki sta jo sozakonodajalca 

demokratično sprejela.  V zvezi s tem sem zaskrbljena zaradi izjav več vodilnih politikov, ki 

so izrazili, da ne bodo upoštevali demokratičnih odločitev EU, če te ne bodo v skladu z 

njihovimi nacionalnimi težnjami. Glede na te izjave sem predlagala, naj se sodelovanje v 

evropskih strukturnih in investicijskih skladih pogoji z ustreznim sodelovanjem v 

korektivnem mehanizmu za dodeljevanje. Ne zdi se logično, da bi državam članicam dovolili, 

da koristijo solidarnost drugih, obenem pa ne upoštevajo svojih lastnih obveznosti v okviru 

skupnih pravil. 

 

Postopno uvajanje korektivnega modela za dodeljevanje 

Za uvedbo ključa za porazdelitev, ki določa kvote za vsako državo članico, predlagam 

prehodno obdobje petih let. Na začetku prehodnega obdobja mora ključ temeljiti na 

povprečnem deležu števila v preteklosti vloženih prošenj za mednarodno zaščito v 

posameznih državah članicah. Vsako leto bi odšteli 20 % tega ključa, dodali pa bi 20 % 

ključa, ki ga predlaga Komisija glede na BDP in število prebivalstva. 

 

V takšnem sistemu bodo lahko države članice, ki so v preteklosti prevzele veliko prosilcev za 

azil, prepričane, da se bo njihov delež odgovornosti v prihodnje postopno zmanjšal. Obenem 

pa bodo države članice brez enakih izkušenj imele čas, da zgradijo svoje sprejemne sisteme, 

še najrajši s pomočjo Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in s podporo Agencije 

Evropske unije za azil. 

 

Ustrezna skrb za otroke, s posebnim poudarkom na mladoletnikih brez spremstva 

Hitro imenovanje skrbnika (v roku petih dni), boljše ocene največje koristi in uporaba 

multidisciplinarnih skupin za ocene v primeru mladoletnikov brez spremstva organom 

omogočajo, da si pridobijo zaupanje mladoletnikov, obenem pa prekinejo negativni vpliv 

tihotapcev in trgovcev z ljudmi. To močno izboljša možnosti, da bo mladoletnik zaupal v 

sistem in deloval znotraj njega. Ne moremo nadaljevati s sistemom, v katerem se tisoči otrok 

izgubijo, kot je na žalost sedaj. Skupaj z zelo izboljšanim postopkom ponovne združitve 

družin in postopkom, s katerim se zaprosi za uporabo diskrecijske klavzule, bodo 

mladoletniki hitreje dostopali do postopkov in stabilnega okolja. 

 

Z naložbami v informacije in ustrezno oskrbo, zlasti za mladoletnike brez spremstva, takoj ko 

vstopijo v Unijo, bodo prihranki v drugih delih dublinskega sistema precejšnji, saj se bo 
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zmanjšala potreba po več premestitvah, dolgo trajanje pritožbenih postopkov ipd.  

 

Sistem, s katerim bi odpravili temeljni razlog za sekundarno gibanje 

Bistveno je prekiniti povezavo med registracijo prosilca v državi članici in tem, da ta postane 

odgovornost omenjene države članice, če želimo zagotoviti delovanje dublinske uredbe. Eden 

izmed sestavnih delov tega je zagotoviti izvršljivost in praktičnost postopkov iz uredbe. 

 

Povsem podpiram Komisijo pri njenih prizadevanjih, da odpravi vrzeli, ki so omogočale 

prenašanje odgovornosti, in da zagotovi hitrejše izvajanje postopkov. Vendar se s tem rešuje 

le del problema. V teoriji velja načelo, da ob odsotnosti drugih meril za priznavanje 

odgovornosti posamezne države v uredbi, ta odgovornost pade na državo prvega vstopa v EU. 

V praksi pa je to skoraj nemogoče izvrševati, razen na podlagi registracije v podatkovno bazo 

Eurodac, kar pa se pogosto ne naredi. 

 

Po mesecih neuporabnih upravnih postopkov bo običajno morala odgovornost prevzeti država 

članica, v kateri se prosilec nahaja. To pomeni zamude v postopkih, z njimi povezane stroške, 

negotovost za prosilca in še pomembneje, da prihod v določeno državo prosilcu dejansko 

običajno omogoči, da lahko v tej državi zaprosi za mednarodno zaščito. Torej spodbuja 

sekundarno gibanje. 

 

Da bi prekinili ta krog in uvedli preprosto pravilo za dodeljevanje, predlagam spremembo 

meril nezakonitega vstopa.  Če prosilec prošnjo vloži v državi članici na prvi črti, ki ni 

vključena v korektivni mehanizem, bi morala biti ta država članica odgovorna za obravnavo 

prošnje, prav tako kot velja sedaj. To je bistveno za zagotavljanje povezave med ustreznim 

upravljanjem zunanjih meja in dublinskim sistemom. V okviru novega sistema pa bi državam 

članicam na prvi črti pomagali tudi s korektivnim mehanizmom za dodeljevanje, takoj ko bi 

sprejele svoj delež skupne odgovornosti. 

 

Če se prosilec iz države prvega vstopa preseli v drugo državo članico, ne da bi se tam 

registriral in tam vloži prošnjo za mednarodno zaščito, ta država članica ni odgovorna za 

obravnavo prošnje. Namesto zapletenega in nedelujočega sistema, ko se pretvarjamo, da 

lahko ljudi pošljemo nazaj v državo prvega vstopa, bi prosilca dodelili v okviru korektivnega 

mehanizma in ga premestili v odgovorno državo članico. 

 

Ta sistem zagotavlja tudi, da bodo prosilci vedeli, da bodo s selitvijo v posamezno državo 

članico iz te države tudi samodejno odstranjeni. To merilo se zlahka uporablja in bi prosilce 

odvračal, saj bi odpravili temeljni razlog, zakaj za mednarodno zaščito ne želijo zaprositi v 

državi prvega vstopa v EU. Prav tako odpravi razloge, zakaj se države članice izogibajo 

registraciji potencialnih prosilcev za azil na svojem ozemlju. 

 

Prosilcem za azil pa mora biti nedvoumno jasno, da ne morejo sami izbirati, katera država bo 

odgovorna za obravnavo njihove prošnje, in da je uradni sistem edina pot za priznanje 

zakonitega statusa v Evropi. 

 

Dublinska uredba, ki jo prosilci lahko razumejo in sprejmejo 

Z odpravo spodbud za sekundarno gibanje in napredovanjem k modelu, ki bo zagotavljal 

registracijo vseh prosilcev takoj po prihodu, imamo možnost vložiti v obveščenost prosilcev, 

pa tudi v posebno zaščito mladoletnikov. S tem ko se prosilcem zagotovi ustrezne informacije 

in se jim omogoči postavljanje vprašanj o delovanju sistema, lahko zgradimo zaupanje v 
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sistem in zagotovimo njegovo tekoče delovanje. 

 

V skladu z veljavno uredbo je sedaj na voljo le nekaj splošnih letakov z informacijami, ki jih 

je pripravila Komisija. Glede na potrebe prosilcev to ni dovolj. Zato menim, da mora 

Agencija Evropske unije za azil v tesnem sodelovanju z nacionalnimi agencijami oblikovati 

več informacijskih izdelkov. Zakonodajalci ne bi smeli odločati o njihovi obliki in vsebini, 

temveč bi morali agencijo spodbujati, naj s pomočjo sodobnih IT orodij sama najde 

najustreznejšo obliko, da bi tako zagotovila, da informacije ustrezajo vsakodnevnim potrebam 

v sprejemnih centrih, žariščnih točkah itd. 

 

Ohranitev prostega gibanja v Evropi je odvisna od reforme dublinske uredbe 

V letu 2015 smo lahko videli, kako so države članice neposredno zaradi t. i. begunske krize 

ena za drugo začele ponovno uvajati notranji nadzor meja. Če evropskega azilnega sistema, v 

ospredju z dublinsko uredbo, ne bomo temeljito reformirali in ga bomo pustili v sedanjem 

nedelujočem stanju, bi to prav lahko pomenilo začetek konca za schengenski sistem 

zagotavljanja prostega gibanja oseb v Evropi. 

 

To je dejstvo, ki ga mora razumeti vsak odgovorni politik v Evropi, ne glede na lastno stališče 

o vprašanju azilnega prava. Reformirani azilni sistem mora delovati na terenu, v praksi, in, v 

nasprotju z veljavnim sistemom, mora vse strani spodbujati, da se držijo pravil. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

 

 

Sklic D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

ASP 13G205  

Bruselj 

 

 

 

Zadeva:  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 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Spoštovani gospod predsednik! 

 

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi 

pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta. 

Odstavek 3 tega člena se glasi:  

 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 

razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor. 

 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi 

sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe. 

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 

predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 

in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 58 odbor obvesti o svojem 

stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“ 

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so sodelovali 

na srečanjih posvetovalne skupine, ki je preučevala predlog prenovitve, in v skladu s 

priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vključuje vsebinskih sprememb, razen 

tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take, in da predlog, kar zadeva kodifikacijo 

nespremenjenih določb predhodnih aktov s temi spremembami, preprosto kodificira obstoječa 

besedila in ne spreminja njihove vsebine. 

 

Odbor za pravne zadeve je tako na seji 24. septembra 2014 z 12 glasovi za in enim glasom 
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proti1 sklenil, da Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot 

pristojnemu odboru priporoči, naj nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s 

členom 104. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine 

 

 

                                                 
1 Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, 

Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 

Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE 

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA 

PRAVNIH SLUŽB 

Bruselj, 6. oktober 2016 

MNENJE 

NAMENJENOEVROPSKEMU PARLAMENTU 

  SVETU 

  KOMISIJI 

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 

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 

ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti s točko 9, se je posvetovalna skupina, ki jo 

sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 25. maja in 

7. julija 2016, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija. 

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, 

namenjene prenovitvi 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, soglasno ugotovila, da bi bilo treba spodaj navedeno 

besedilo označiti s sivo osenčeno pisavo, ki se ponavadi uporablja za označevanje vsebinskih 

sprememb: 

– v členu 1, predlagana dodana beseda „edine“; 

– v odstavkih 5 in 6 člena 8, predlagano črtanje besed „brate ali sestre“ in „bratov ali 

sester“; 

– v členu 10(1), beseda „samo“; 

– v členu 10(2), predlagano črtanje besed „ali brat ali sestra“; 

– v uvodnem delu člena 13, predlagano črtanje besed „in/ali mladoletnih neporočenih 

bratov ali sester“; 

– celotno besedilo Priloge I. 
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Posvetovalna delovna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 

vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. V zvezi s 

kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta z vsebinskimi spremembami je 

posvetovalna delovna skupina sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega 

pravnega besedila brez vsebinskih sprememb. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Pravni svetovalec  Pravni svetovalec  Generalni direktor 

 


