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Vprašanje za ustni odgovor O-000104/2018 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: Vloga lokalnih in regionalnih organov pri upravljanju migracij 

Med državami članicami EU ni poglobljene solidarnosti pri upravljanju migracij in sprejemanju 
prosilcev za azil (niti prek delujočega dublinskega sistema), zato je prišlo do politične krize na ravni EU 
in v posameznih državah članicah, lokalni in regionalni organi pa pogosto delujejo z omejenimi sredstvi 
po smernicah, ki jim narekujejo sprejem in podporo migrantov ter beguncev. Številni lokalni in 
regionalni organi so izkazali veliko solidarnost z migranti in begunci, saj so jih sprejeli in jim zagotovili 
dostop do nastanitve, zdravstvenega varstva in izobraževanja ter jim na lokalnem ozemlju omogočili 
dolgoročno integracijo in to spodbujali, njihovi ukrepi in pobude pa na nacionalni ravni pogosto nimajo 
ustrezne podpore v obliki ustreznega financiranja in pravnega okvira. 

Glede na povedano, ali Komisija meni, da: 

1. si je treba na ravni EU prizadevati za večjo solidarnost in učinkovitejše usklajevanje med 
državami članicami, tudi z reformo dublinskega sistema in zagotavljanjem pogojev sprejema v 
skladu s poročili Evropskega parlamenta; 

2. je treba zagotoviti dolgoročno zavezo nacionalnih vlad in EU, da bodo povečale neposredno 
financiranje za mesta in regije ter lokalnim in regionalnim organom omogočile neposreden dostop 
do ustreznega financiranja iz večletnega finančnega okvira, zlasti ker so ti organi ključni za 
sprejem prosilcev za azil, njihov dostop do storitev in dolgoročno integracijo v gostiteljskih 
skupnostih; 

3. je treba oblikovati platformo za lokalne in regionalne organe, prek katere bodo prostovoljno 
pripravili in delili svoje načrte ukrepanja pri sprejemu prosilcev za azil in njihovem dostopu do 
storitev, kot je izobraževanje za otroke v lokalnih šolah in dostop do zdravstvenega varstva ter 
nastanitve; 

4. je treba oblikovati posebne pravne okvire, ki bodo lokalnim in regionalnim organom olajšali 
pobude in ukrepe pri sprejemanju beguncev in migrantov, se med pripravo omenjenega pravnega 
in upravnega okvira posvetovati z lokalnimi in regionalnimi ravnmi upravljanja ter jih vključiti v 
sprejete ukrepe, ki zadevajo njihovo ozemlje; 

5. je treba oblikovati prožno politiko o delovnih migracijah, ki bi podjetjem in delodajalcem 
omogočala dostop do človeških virov, ki jih potrebujejo, pospeševala procese zgodnje integracije 
in spodbujala sodelovanje tujih državljanov pri vprašanjih lokalne oblasti po razjasnitvi njihovega 
rezidenčnega statusa, in sicer s podpisom in ratifikacijo dodatnega protokola k Evropski listini o 
lokalni samoupravi o pravicah državljanov do sodelovanja pri zadevah lokalnih oblasti (CETS št. 
207)? 
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