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Osnutek poročila (PE 371.980v01-00)
Ewa Klamt
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o selitvah 
in mednarodni zaščiti

Predlog Uredbe (KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martine Roure

Predlog spremembe 58
Člen 4, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) odločitve, sprejete v okviru prednostnih 
in pospešenih postopkov.

Or. fr

Obrazložitev

Možnost razpolaganja z natančnimi podatki glede uvrstitve v prednostni in pospešeni 
postopek je bistvenega pomena. Ker besedilo v svoji sedanji obliki te postopke uvršča v širšo 
kategorijo vlog za zaščito, ki so bile zavrnjene, bi bilo treba posebej za ta namen oblikovati 
ločeno kategorijo, zaradi velikega števila primerov iz te posebne kategorije. Kot v svojem
letnem poročilu navaja Francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva 
(OFPRA), je bilo leta 2005 v Franciji 23 % vlog za azil uvrščenih v prednostni postopek (ta 
podatek je med drugim mogoče pojasniti s seznamom držav izvora in z visokim številom vlog 
za ponoven pregled). Omeniti velja, da se po podatkih OFPRA delež odobrenih vlog za osebe, 
ki so bile uvrščene v prednostni postopek, giblje okoli 2 %. Ti podatki torej v veliki meri 
kažejo, kakšna raven zagotovil se priznava prosilcem za azil.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Kyriacos Triantaphyllides

Predlog spremembe 59
Člen 8, odstavek 1

1. Dodatna razdruževanja, kot so navedena 
spodaj, lahko Komisija določi v skladu s 
postopkom iz člena 11(2) za naslednje 
statistične podatke:

1. Dodatna razdruževanja, kot so navedena 
spodaj, lahko Komisija določi v skladu s 
postopkom iz člena 11(2). V okviru tega 
postopka ima Parlament enake pristojnosti 
kot Svet, da prekliče Komisiji podeljena 
izvedbena pooblastila. Dodatna 
razdruževanja se določijo za naslednje 
statistične podatke:

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je Evropski parlament sozakonodajalec, mora imeti enako pravico kot Svet, 
da prekliče Komisiji podeljena izvedbena pooblastila za izvajanju njenih izvršnih nalog. 
Veljavni postopek ne zagotavlja tovrstne pristojnosti Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Kyriacos Triantaphyllides

Predlog spremembe 60
Člen 8, odstavek 1, točka (c), točka (iii a) (novo)

(iiia) času, potrebnem za obdelavo vlog za 
zaščito;

Or. en

Obrazložitev

Za pripravo učinkovitih politik na področju selitev je pomembno poznati čas obdelave vloge 
za mednarodno zaščito.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Kyriacos Triantaphyllides

Predlog spremembe 61
Člen 8, odstavek 1, točka (e), točka (v a) (novo)

(va) času, potrebnem za obdelavo vlog za 
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dovoljenje za prebivanje;

Or. en

Obrazložitev

Za pripravo učinkovitih politik na področju selitev je pomembno poznati čas obdelave vloge 
za dovoljenje za bivanje.


