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Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o delegirani uredbi Komisije z 
dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju 
zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2018)08465 – 
2018/2994(DEA))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)08465),

– ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja 
in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 
574/2007/ES, zlasti člena 7(2) in člena 17(5) Uredbe1,

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve,

– ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A. ker se v členu 1 delegirane uredbe Komisije predloga sprememba Priloge II k Uredbi 
(EU) št. 515/2014 tako, da se doda poseben ukrep v zvezi z „vzpostavitvijo, razvojem in 
delovanjem, vključno z zagotavljanjem storitev, kot so identifikacija, registracija in prvi 
sprejem, žariščnih točk“;

B. ker delegirana uredba Komisije vsebuje predlog, da se v novi posebni ukrep vključi 
koncept „nadzorovanih centrov“ in tako zagotovijo sredstva za države članice za 
storitve v teh centrih;

C. ker je koncept „nadzorovanih centrov“ sporen, njegova zakonitost pa vprašljiva, saj ne 
obstaja v pravu Unije in ga sozakonodajalca nista potrdila;

D. ker Parlament meni, da tega koncepta ne bi smeli financirati, če in dokler ne bo 
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natančno opredeljen v ustreznem zakonodajnem instrumentu, ki ga bosta sprejela 
sozakonodajalca in v katerem bodo natančno opredeljeni njegova pravna podlaga, 
narava, namen in cilj;

1. nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da 
delegirana uredba ne more začeti veljati;

3. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in vladam ter 
parlamentom držav članic.


