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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti o 
selitvah in mednarodni zaščiti
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0375)1,

– ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
predlog predložila Parlamentu (C6-0279/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči predsedniku, da svoje stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Ta uredba ne zajema ocen o številu 
oseb, ki nezakonito prebivajo v državah 
članicah. Države članice ne smejo 
predložiti Komisiji (Eurostatu) ocen ali 
podatkov o osebah z nezakonitim 
prebivališčem, čeprav lahko take osebe 
vključijo v statistične preglede o stanju 
prebivalstva.

Obrazložitev

Za nezakonita prebivališča je značilno, da o njih ni na voljo nobenih statističnih podatkov, ki 
bi bili zbrani na znanstveni osnovi. Razen tega tudi ni mogoče izvajati statističnih ocen. Zato 
ti pomembni in nezavarovani podatki ne smejo biti vključeni v statistične podatke Skupnosti. 

  
1 UL C ... /Še neobjavljeno v UL.
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Vseeno se ti podatki lahko uporabijo v zvezi s statističnimi pregledi o stanju prebivalstva.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) V svoji resoluciji o izvajanju 
zakonodaje o finančnih storitvah z dne 5. 
februarja 2002 je Evropski parlament 
zahteval enakovredno vlogo s Svetom pri 
nadzorovanju načina, s katerim Komisija 
izvaja svojo izvršilno vlogo, s čimer bi 
zagotovili spoštovanje zakonodajnih 
pooblastil Evropskega parlamenta v 
skladu s členom 251 Pogodbe. V slovesni 
izjavi, ki jo je istega dne pred Evropskim 
parlamentom sporočil predsednik 
Komisije, je Komisija takšno zahtevo 
podprla. Komisija je 11. decembra 2002 
predlagala spremembe Sklepa Sveta 
1999/468/ES (KOM(2002)0719) in nato 
22. aprila 2004 predložila spremenjeni 
predlog (KOM(2004)0324 končno). 
Evropski parlament meni, da njegova 
zakonodajna pooblastila v tem predlogu 
niso zagotovljena. Po mnenju Evropskega 
parlamenta bi morala imeti skupaj s 
Svetom možnost, da v določenem obdobju 
ocenita prenos izvedbenih pooblastil na 
Komisijo. Zato je primerno, da se obdobje, 
v katerem lahko Komisija sprejema 
izvedbene ukrepe, omeji.

Predlog spremembe 3
Člen 1, točka (b) 

(b) državljanstvu in državi rojstva fizičnih
oseb, ki običajno prebivajo na ozemlju 
držav članic;

(b) državljanstvu in državi rojstva oseb, ki 
običajno prebivajo na ozemlju držav 
članic;

Obrazložitev

Izraz „fizičen“ ne daje nobenih dodatnih informacij.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 1, točka (a)
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(a) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v 
katerem oseba običajno preživi svoj dnevni 
počitek, ne glede na začasno odsotnost za 
namene rekreacije, počitnic, obiskov pri 
prijateljih in sorodnikih, poslov, 
zdravljenja ali verskega romanja;

(a) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v 
katerem oseba običajno preživi svoj dnevni 
počitek, ne glede na začasno odsotnost za 
namene rekreacije, počitnic, obiskov pri 
prijateljih in sorodnikih, poslov, 
zdravljenja ali verskega romanja ali, če tak
kraj ni na voljo, kraj zakonitega in 
registriranega prebivališča;

Obrazložitev

Kraj zakonitega ali registriranega prebivališča je treba omogočiti kot navedbo za države z 
registrom prebivalstva, da se zagotovi izvedljivost izraza „običajno prebivališče“.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) „priselitev“ pomeni dejanje, s katerim 
fizična oseba vzpostavi svoje običajno 
prebivališče na območju države članice za 
čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj 
dvanajst mesecev, s tem da je prej običajno 
prebivala v drugi državi članici ali tretji 
državi;

(b) „priselitev“ pomeni dejanje, s katerim 
oseba vzpostavi svoje običajno 
prebivališče na območju države članice za 
čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj 
dvanajst mesecev, s tem da je prej običajno 
prebivala v drugi državi članici ali tretji 
državi;

(Ta predlog spremembe se uporablja v 
celotnem besedilu. Sprejetje spremembe 
zahteva ustrezne popravke v celotnem 
besedilu.)

Obrazložitev

Izraz „fizičen“ ne daje nobenih dodatnih informacij.

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) „državljanstvo“ pomeni posebno 
pravno vez med posameznikom in njegovo 
ali njeno državo, pridobljeno ob rojstvu ali 
z naturalizacijo, z razglasitvijo, izbiro, s 
poroko ali z drugimi načini glede na 
nacionalno zakonodajo;

Obrazložitev

Opredeliti je treba ključni izraz, ki se uporablja v tej uredbi. Izraz je vzet iz priporočil 
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Združenih narodov.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 1, točka (c b) (novo)

(cb) „država rojstva“ pomeni državo 
prebivališča (znotraj sedanjih meja, če 
obstajajo) matere rojstvom, ali če taka 
država ne obstaja, državo (znotraj 
sedanjih meja, če obstajajo), v kateri se je 
oseba rodila;

Obrazložitev

Opredeliti je treba ključni izraz, ki se uporablja v tej uredbi, države, ki se omenjajo, pa 
obravnavati v okviru sedanjih meja. Če ta opredelitev ne velja, je treba uporabiti drugo (npr. 
meje med rojstvom). Opredelitev je vzeta iz priporočil Združenih narodov.

Predlog spremembe 8
Člen 2, odstavek 1, točka (m a) (novo)

(ma) „zunanja meja“ pomeni zunanjo 
mejo, iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. marca 2006 o Zakoniku 
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje 
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih 
mejah)1.
___________
1 UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

Obrazložitev

Opredeliti je treba ključni izraz, ki se uporablja v tej uredbi. Omenjena uredba vključuje 
Zakonik Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih 
mejah).

Predlog spremembe 9
Člen 2, odstavek 1, točka (m b) (novo)

(mb) „državljani tretjih držav, ki jim je bil 
vstop zavrnjen“, pomeni državljane tretjih 
držav, ki jim je bil vstop zavrnjen na 
zunanji meji, ker ne izpolnjujejo vseh 
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pogojev vstopa iz člena 5(1) Uredbe (ES) 
št. 562/2006 in ne spadajo v nobeno 
kategorijo oseb iz člena 5(4) Uredbe.

Obrazložitev

Opredeliti je treba ključni izraz, ki se uporablja v tej uredbi. Opredelitev je bila dodana v 
skladu z opredelitvijo Centra za informiranje, razprave in izmenjave podatkov o prečkanju 
meja.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 1, točka (m c) (novo)

(mc) „državljani tretjih držav, za katere je 
bilo ugotovljeno, da so bili nezakonito na 
ozemlju“ pomeni državljane tretjih držav, 
za katere je bilo uradno ugotovljeno, da so 
na ozemlju držav članic in ne izpolnjujejo 
pogojev ali ne izpolnjujejo več pogojev za 
bivanje ali prebivališče v tisti državi 
članici. 

Obrazložitev

Opredeliti je treba ključni izraz, ki se uporablja v tej uredbi. Opredelitev temelji na Zakoniku 
o schengenskih mejah. Ker člen 13 tega zakonika zahteva zagotavljanje statističnih podatkov 
o zavrnitvah, se besedilo Uredbe (člen 5) pozneje povezuje s členom 13 Zakonika.

Predlog spremembe 11
Člen 2, odstavek 1, točka (n)

(n) „preselitev“ pomeni, da se državljanom
tretje države izda dovoljenja za bivanje v 
eni od držav članic za namen mednarodne 
zaščite v okviru nacionalnega programa 
ali programa Skupnosti za preselitev. 

(n) “preselitev” pomeni premestitev 
državljanov tretje države ali oseb brez 
državljanstva na podlagi ocene o njihovih 
potrebah po mednarodni zaščiti in trajni 
rešitvi v državo članico, kjer imajo 
dovoljenje za bivanje z zagotovljenim 
pravnim položajem.

Obrazložitev

Pojasniti je treba opredelitev ključnega izraza, ki se uporablja v tej uredbi v členu 4(2)(h).

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek 2
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2. Kadar je to potrebno, se opredelitve v 
odstavku 1 lahko prilagodijo v skladu s 
postopkom iz člena 11(2).

črtano

Obrazložitev

Kadar je to potrebno, se opredelitve v odstavku 1 lahko prilagodijo v skladu s postopkom iz 
člena 11(2).

Posebne določbe niso potrebne.

Predlog spremembe 13
Člen 2, odstavek 3

3. Po potrebi se za zagotovitev uskladitve 
statističnih podatkov iz te uredbe lahko 
sprejmejo dodatne opredelitve k 
navedenim v odstavku 1 v skladu s 
postopkom iz člena 11(2).

črtano

Obrazložitev

Po potrebi se za zagotovitev uskladitve statističnih podatkov iz te uredbe lahko sprejmejo 
dodatne opredelitve k navedenim v odstavku 1 v skladu s postopkom iz člena 11(2).

Posebne določbe niso potrebne.

Predlog spremembe 14
Člen 2, odstavek 4

4. Dejstvo, da države članice ne zavezuje 
eno ali več zakonskih besedil, na katere se 
nanašajo opredelitve iz odstavka 1, ne 
odveže države članice od zagotavljanja
statističnih podatkov, za katere velja ta 
uredba.

4. Dejstvo, da države članice ne zavezuje 
eno ali več zakonskih besedil, na katere se 
nanašajo opredelitve iz odstavka 1, ne 
odveže države članice od obveznosti, da 
uporabijo opredelitve iz tega odstavka pri 
zbiranju, pripravi in zagotavljanju 
statističnih podatkov, za katere velja ta 
uredba.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se opredelitve sprejmejo le za statistične podatke, ki so bili zbrani v 
skladu s to zakonodajo, in niso namenjene spreminjanju zakonodajnih in upravnih postopkov 
v državah, ki jih ne zavezujejo ustrezni pravni predpisi.

Predlog spremembe 15
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Člen 3, odstavek 1, točka (b)

(b) izseljencev z območja države članice, 
razčlenjene na:

(b) izseljencev z območja države članice, 
razčlenjene po državljanstvu, starosti, 
spolu in državi naslednjega običajnega 
prebivališča;

(i) državljanstvo po starosti in spolu;
(ii) država rojstva po starosti in spolu;
(iii) država naslednjega običajnega 
prebivališča po starosti in spolu;

Obrazložitev

Glede na pomanjkanje informacij o izseljencih tridelna razčlenitev v členu ni potrebna.

Predlog spremembe 16
Člen 3, odstavek 1, točka (c), uvodno besedilo

(c) fizičnih oseb, ki imajo svoje običajno 
prebivališče v državi članici, razčlenjene 
na:

(c) oseb, ki imajo svoje običajno 
prebivališče v državi članici ob koncu 
referenčnega obdobja, razčlenjene na:

Obrazložitev

Izraz „fizičen“ ne daje nobenih dodatnih informacij.

„Ob koncu ... obdobja“ se doda, da se pojasni referenčni datum obstoječih podatkov.

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, točka (d)

(d) fizičnih oseb, ki so pridobile 
državljanstvo države članice in so prej 
imele državljanstvo druge države članice 
ali tretje države ali so bile prej brez 
državljanstva, pri čemer se podatki 
razčlenijo po starosti in spolu in po 
prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in 
po tem, ali je bila oseba prej brez 
državljanstva.

(d) oseb, ki imajo svoje običajno 
prebivališče na ozemlju države članice in 
ki so v referenčnem letu pridobile
državljanstvo tiste države članice, ter ki so 
imele prej državljanstvo druge države 
članice ali tretje države ali so bile prej brez 
državljanstva, pri čemer se podatki 
razčlenijo po starosti in spolu in po 
prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in 
po tem, ali je bila oseba prej brez 
državljanstva.

Obrazložitev

Izraz „fizičen“ ne daje nobenih dodatnih informacij.
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„Imajo svoje običajno prebivališče ...“ se doda za pojasnilo, da je le naturalizacija oseb, ki 
živijo v državi članici, pomembna za statistične podatke o prebivalcih v državah članicah 
(zato se izloči naturalizacija oseb, ki živijo v tujini). 

„V... letu“ se doda za pojasnilo, da so to podatki o tokovih in ne o dejanskem stanju.

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 2

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v desetih mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v desetih mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.

Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 19
Člen 4, odstavek 1, točka (a)

(a) oseb, ki so predložile vloge za 
mednarodno zaščito, ali so vključene v 
tako vlogo kot družinski član;

(a) oseb, ki so predložile vloge za 
mednarodno zaščito, ali so v referenčnem 
obdobju vključene v tako vlogo kot 
družinski član;

Obrazložitev

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Predlog spremembe 20
Člen 4, odstavek 1, točka (b)

(b) oseb, ki jih zajemajo vloge za 
mednarodno zaščito, ki jih odgovorni 
nacionalni organi oblasti obravnavajo na 
koncu referenčnega obdobja;

(b) oseb, ki so predmet vlog za 
mednarodno zaščito, ki jih odgovorni 
nacionalni organi oblasti obravnavajo na 
koncu referenčnega obdobja;

Obrazložitev

Statistične podatke o številu „oseb“, ki veljajo za mednarodno zaščito, že zajema člen 8.
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Predlog spremembe 21
Člen 4, odstavek 1, točka (c)

(c) odločitev prve stopnje, ki zavračajo 
vloge za mednarodno zaščito, vključno z 
odločitvami, ki štejejo vloge za 
nesprejemljive ali za neutemeljene;

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek se prestavi v nov odstavek 1a, od točke (a) do točke (e), in zahteva, da se podatki 
priskrbijo le štirikrat na leto, ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi 
tehničnih razlogov ne velja več.

Predlog spremembe 
Člen 4, odstavek 1, točka (d)

(d) odločitev prve stopnje, ki dodeljujejo 
ali odvzemajo status begunca;

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek se prestavi v nov odstavek 1a, od točke (a) do točke (e), in zahteva, da se podatki 
preskrbijo le štirikrat na leto, ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi 
tehničnih razlogov ne velja več.

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 1, točka (e) 

(e) odločitev prve stopnje, ki dodeljujejo 
ali odvzemajo status, dodeljen s 
subsidiarno zaščito;

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek se prestavi v nov odstavek 1a, od točke (a) do točke (e), in zahteva, da se podatki 
priskrbijo le štirikrat na leto, ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi 
tehničnih razlogov ne velja več.

Predlog spremembe 24
Člen 4, odstavek 1, točka (f)

(f) odločitev prve stopnje, ki dodeljujejo 
ali odvzemajo začasno zaščito;

črtano
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Obrazložitev

Ta odstavek se prestavi v nov odstavek 1a, od točke (a) do točke (e), in zahteva, da se podatki 
priskrbijo le štirikrat na leto, ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi 
tehničnih razlogov ne velja več.

Predlog spremembe 25
Člen 4, odstavek 1, točka (g)

(g) drugih odločitev prve stopnje, ki 
dodeljujejo, zavračajo ali odvzemajo 
dovoljenje za bivanje iz humanitarnih ali 
drugih razlogov v skladu z nacionalno 
zakonodajo;

črtano

Obrazložitev

Ta odstavek se prestavi v nov odstavek 1a, od točke (a) do točke (e), in zahteva, da se podatki 
priskrbijo le štirikrat na leto, ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi 
tehničnih razlogov ne velja več.

Predlog spremembe 26
Člen 4, odstavek 1, točka (h)

(h) vlog za mednarodno zaščito, ki so bile 
umaknjene;

(h) vlog za mednarodno zaščito, ki so bile v 
referenčnem obdobju umaknjene;

Obrazložitev

Zagotovi se natančnejša opredelitev zahtevanih podatkov.

Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 3

Ti statistični podatki so razčlenjeni po 
starosti in spolu ter po državljanstvu 
zadevnih oseb. Statistični podatki se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

Ti statistični podatki so razčlenjeni po 
starosti in spolu ter po državljanstvu 
zadevnih oseb. Statistični podatki se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.
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Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 28
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice predložijo Komisiji 
(Eurostatu) statistične podatke o številu:
(a) oseb, ki jih zajemajo odločitve prve 
stopnje za zavračanje vlog za mednarodno 
zaščito, vključno z odločitvami, ki štejejo 
vloge za nesprejemljive ali neutemeljene 
in ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo 
upravni ali sodni organi;
(b) oseb, ki jih zajemajo odločitve prve 
stopnje za dodelitev ali odvzem statusa 
begunca in ki jih v referenčnem obdobju 
sprejmejo upravni ali sodni organi;
(c) oseb, ki jih zajemajo odločitve prve 
stopnje za dodelitev ali odvzem statusa 
subsidiarne zaščite in ki jih v referenčnem 
obdobju sprejmejo upravni ali sodni 
organi;
(d) oseb, ki jih zajemajo odločitve prve 
stopnje za dodelitev ali odvzem začasne 
zaščite in ki jih v referenčnem obdobju 
sprejmejo upravni ali sodni organi;
(e) oseb, ki jih zajemajo druge končne 
odločitve za dodelitev, zavrnitev ali 
odvzem dovoljenja za bivanje iz 
humanitarnih razlogov v skladu z 
nacionalno zakonodajo v zvezi z 
mednarodno zaščito in ki jih v 
referenčnem obdobju sprejmejo upravni 
ali sodni organi.
Ti statistični podatki so razčlenjeni po 
starosti in spolu ter državljanstvu 
zadevnih oseb. Statistični podatki 
zajemajo referenčna obdobja treh 
koledarskih mesecev in se predložijo 
Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od 
konca referenčnega obdobja. Prvo 
referenčno obdobje je od januarja do 
marca 2008.
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Obrazložitev

Oblikovanje tega odstavka je bilo nujno za določitev, da se podatki priskrbijo štirikrat na leto, 
ker prejšnji način uporabe zbiranja in prenosa podatkov zaradi tehničnih razlogov ne velja 
več.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 29
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) prosilcev za mednarodno zaščito, ki jih 
odgovoren nacionalni organ oblasti šteje za 
mladoletnika brez spremstva;

(a) prosilcev za mednarodno zaščito, ki jih 
v referenčnem obdobju odgovoren 
nacionalni organ oblasti šteje za 
mladoletnika brez spremstva;

Obrazložitev

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Predlog spremembe 30
Člen 4, odstavek 2, točka (b)

(b) odločitev o zavrnitvi vloge za 
mednarodno zaščito, vključno z 
odločitvami, ki štejejo vloge za 
nesprejemljive ali za neutemeljene, ki jih v 
sodnih postopkih pritožbe ali revizije 
sprejmejo sodni ali upravni organi;

(b) oseb, ki jih zajemajo končne odločitve
o zavrnitvi vloge za mednarodno zaščito, 
vključno z odločitvami, ki štejejo vloge za 
nesprejemljive ali za neutemeljene in ki jih 
v referenčnem obdobju v sodnih postopkih 
pritožbe ali revizije sprejmejo sodni ali 
upravni organi;

Obrazložitev

Izraz „končni“ se doda za pojasnilo, da se predhodne ali vmesne odločitve ne vključijo v 
statistične podatke. 

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 31
Člen 4, odstavek 2, točka (c)
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(c) odločitev za dodelitev ali odvzem 
statusa begunca, ki jih v sodnih postopkih 
pritožbe ali revizije sprejmejo sodni ali 
upravni organi;

(c) oseb, ki jih zajemajo končne odločitve
za dodelitev ali odvzem statusa begunca, ki 
jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni 
ali upravni organi;

Obrazložitev

Izraz „končni“ se doda za pojasnilo, da se predhodne ali vmesne odločitve ne vključijo v 
statistične podatke. 

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 32
Člen 4, odstavek 2, točka (d)

(d) odločitev za dodelitev ali odvzem 
statusa subsidiarne zaščite, ki jih v sodnih 
postopkih pritožbe ali revizije sprejmejo 
sodni ali upravni organi;

(d) oseb, ki jih zajemajo končne odločitve
za dodelitev ali odvzem statusa subsidiarne 
zaščite, ki jih v referenčnem obdobju 
sprejmejo sodni ali upravni organi;

Obrazložitev

Izraz „končni“ se doda za pojasnilo, da se predhodne ali vmesne odločitve ne vključijo v 
statistične podatke. 

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 33
Člen 4, odstavek 2, točka (e)

(e) odločitev za dodelitev ali odvzem 
statusa začasne zaščite, ki jih v sodnih 
postopkih pritožbe ali revizije sprejmejo 
sodni ali upravni organi;

(e) oseb, ki jih zajemajo končne odločitve
za dodelitev ali odvzem statusa začasne 
zaščite, ki jih v referenčnem obdobju v 
sodnih postopkih pritožbe ali revizije 
sprejmejo sodni ali upravni organi;

Obrazložitev

Izraz „končni“ se doda za pojasnilo, da se predhodne ali vmesne odločitve ne vključijo v 
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statistične podatke. 

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 34
Člen 4, odstavek 2, točka (f)

(f) drugih odločitev, ki jih v sodnih 
postopkih pritožbe ali revizije sprejmejo 
sodni ali upravni organi glede dodelitve,
zavrnitve ali odvzema dovoljenja za 
bivanje iz humanitarnih ali drugih
razlogov v skladu z nacionalno 
zakonodajo;

(f) oseb, ki jih zajemajo druge končne 
odločitve, ki jih v sodnih postopkih 
pritožbe ali revizije sprejmejo sodni ali 
upravni organi glede dodelitve ali odvzema 
dovoljenja za bivanje iz humanitarnih 
razlogov v skladu z nacionalno zakonodajo 
v zvezi z mednarodno zaščito v 
referenčnem obdobju;

Obrazložitev

Izraz „končni“ se doda za pojasnilo, da se predhodne ali vmesne odločitve ne vključijo v 
statistične podatke. 

Izraz „v zvezi z mednarodno zaščito“ je vključen za pojasnilo, da ti pododstavki zajemajo le 
dovoljenja za bivanje iz humanitarnih razlogov v okviru mednarodne zaščite in ne dovoljenja 
za bivanje iz drugih humanitarnih razlogov, ki jih zajema člen 6. 

Izraz „v referenčnem obdobju“ se doda za pojasnilo, da se zahtevajo podatki o pretoku in ne 
obstoječi podatki.

Izraz „osebe, ki jih zajemajo“ se doda, kadar so zahtevani podatki o odločitvah, zato da so 
podatki povezani z osebami in ne s primeri/odločitvami.

Predlog spremembe 35
Člen 4, odstavek 2, točka (g)

(g) prošenj ali predaj, ki jih zajemata 
Uredba (ES) št. 343/2003 in Uredba 
Komisije (ES) št. 1560/2003171;
_______
1 UL L 222, 5.9.2003, str. 3. 

črtano

Obrazložitev

Podatki iz Dublinske konvencije so posebni in se razlikujejo od ostalih podatkov, zato so 
prestavljeni v nov odstavek.
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Predlog spremembe 36
Člen 4, odstavek 2, točka (h)

(h) oseb, izbranih za preselitev v državo 
članico.

(h) oseb, ki jim je bilo izdano dovoljenje za 
bivanje v državi članici v okviru 
nacionalnega programa ali programa 
Skupnosti za preselitev v referenčnem 
obdobju, kjer se tak program izvaja v 
državi članici. 

Obrazložitev

Zagotovi se natančnejša opredelitev zahtevanih podatkov. Opredelitev „preselitve“ je v členu 
2(1)(n). Izraz „kjer se tak program izvaja v državi članici“ se doda za pojasnilo, da morajo le 
države, ki imajo takšno politiko, dostavljati podatke.

Predlog spremembe 37
Člen 4, odstavek 2, pododstavek

Ti statistični podatki so razčlenjeni po 
starosti in spolu ter po državljanstvu 
zadevnih oseb. Statistični podatki se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

Ti statistični podatki so razčlenjeni po 
starosti in spolu ter po državljanstvu 
zadevnih oseb. Statistični podatki se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.

Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 38
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice Komisiji (Eurostatu) 
predložijo naslednje statistične podatke v 
zvezi z uporabo Uredbe (ES) št. 343/2003 
in Uredbe (ES) št. 1560/20031:
(a) število prošenj za ponovno sprejetje ali 
nadzor prosilcev za azil,
(b) določbe, na katerih temeljijo prošnje iz 
točke (a),
(c) sprejete odločitve na podlagi prošenj iz 
točke (a),
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(d) število predaj, ki so posledica odločitev 
iz točke (c),
(e) število prošenj za informacije.
Ti statistični podatki zajemajo referenčna 
obdobja enega koledarskega leta in se 
predložijo Komisiji (Eurostatu) v treh 
mesecih od konca referenčnega leta. Prvo 
referenčno leto je leto 2008.
_________
1 Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 
2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za 
uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003 o 
določitvi meril in mehanizmov za določitev države 
članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za 
azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan 
tretje države
(UL L 222, 5.9.2003, str. 3).

Obrazložitev

Podatki iz Dublinske konvencije so posebni in se razlikujejo od ostalih podatkov, zato so 
prestavljeni v ta novi odstavek.

Smiselno je, da so podrobnosti iz Dublinske konvencije z nekaj spremembami vključene v
Uredbo. Te spremembe se upoštevajo v tem novem odstavku člena 4.

Predlog spremembe 39
Člen 5, odstavek 2

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.

Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 1, točka (a), podtočka (iii)

(iii) dovoljenja, veljavna na referenčni 
datum (število izdanih dovoljenj, ne 
umaknjenih ali poteklih), podatki morajo 
biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu 
za izdajo dovoljenja in trajanju veljavnosti 

(iii) dovoljenja, veljavna na koncu 
referenčnega obdobja (število izdanih 
dovoljenj, ne umaknjenih ali poteklih), 
podatki morajo biti razčlenjeni po 
državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja 
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dovoljenja; in trajanju veljavnosti dovoljenja;

Obrazložitev

Ker so podatki iz odstavka 1(a)(iii) in odstavka 1(b) obstoječi podatki, je treba natančneje 
opredeliti referenčni datum.

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) številu rezidentov za daljši čas, 
razčlenjene po državljanstvu. 

(b) številu rezidentov za daljši čas na 
koncu referenčnega obdobja, razčlenjene 
po državljanstvu.

Obrazložitev

To izrecno zadeva število oseb in ne števila upravnih aktov.

Predlog spremembe 42
Člen 6, odstavek 3

3. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v šestih mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

3. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v šestih mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.

Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 43
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice predložijo Komisiji 
(Eurostatu) statistične podatke v zvezi s 
številom državljanov tretjih držav, ki se 
vrnejo v svoje države izvora, tranzita ali 
druge tretje države, prostovoljno ali 
prisilno, v skladu z upravno ali sodno 
odločitvijo ali aktom, ki nalaga obveznost 
vračanja; podatki so razčlenjeni glede na 
starost in spol ter na državljanstvo 
vrnjenih oseb. 

1. Države članice predložijo Komisiji 
(Eurostatu) statistične podatke v zvezi s

(a) številom državljanov tretjih držav, za 
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katere je bilo ugotovljeno, da so 
nezakonito na ozemlju države članice, in 
ki so podvrženi upravni ali sodni odločitvi 
ali aktu, ki določa ali navaja, da je 
njihovo bivanje nezakonito, in jim 
predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje 
države članice, glede na državljanstvo 
zadevnih oseb;
(b) številom državljanov tretjih držav, ki so 
dejansko zapustili ozemlje države članice 
zaradi upravne ali sodne odločitve ali akta 
iz točke (a) glede na državljanstvo 
zadevnih oseb.

Obrazložitev

Zdajšnje besedilo zahteva le podatke o številu nezakonitih priseljencev, ki so bili uspešno 
vrnjeni. To je treba ohraniti (navedeno je v členu 7(1)(b)).

Vseeno so potrebni tudi podatki o številu odločitev o vračanju. V okviru predloga o 
ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje (KOM(2005)123) se zaradi izračuna zahteva 
razporeditev sredstev med državami članicami. Ti podatki se bodo v bližnji prihodnosti 
zahtevali od držav članic in jih je zato priporočljivo vključiti v Uredbo.

Razdruževanja podatkov po starosti in spolu so bila črtana iz člena 7 in se uvedejo le z 
izvedbenimi ukrepi pod pogoji iz člena 8 in v skladu s postopkom iz člena 11(2), ker niso 
splošno dostopna in nimajo prednosti.

Predlog spremembe 44
Člen 7, odstavek 2

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2006.

2. Statistični podatki iz odstavka 1 se 
nanašajo na referenčna obdobja enega 
koledarskega leta in se predložijo Komisiji 
(Eurostatu) v treh mesecih od konca 
referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 
leto 2007.

Obrazložitev

Nerealistično je za prvo referenčno leto določiti leto 2006. Leto 2007 je ustreznejše.

Predlog spremembe 45
Člen 7, odstavek 2a (novo)

2a. Statistični podatki iz odstavka 1 ne 
vključujejo državljanov tretjih držav, ki so 
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podvrženi predaji ene države članice drugi 
državi članici v okviru mehanizma iz 
Uredbe (ES) št. 343/2003 in Uredbe (ES) 
št. 1560/2003. 

Obrazložitev

Osebe, ki so predane v skladu z zakonodajo iz Dublinske konvencije, so izrecno izključene iz 
statističnih podatkov o vračanju.

Predlog spremembe 46
Člen 8, odstavek 1, točka (a)

(a) statistični podatki iz člena 3 se 
razčlenijo po:

črtano

(i) zaposlitvenem statusu,
(ii) poklicu,
(iii) dejavnosti,
(iv) ravni izobrazbe in usposabljanja,
(v) letu prvega prihoda,

Obrazložitev

Zbiranje in prenos podatkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem bosta v prihodnje 
zaželena. Vseeno v večini držav članic ti podatki zdaj niso na voljo. Odpreti in uporabljati bi 
bilo treba nove vire podatkov. Kljub temu mora ta uredba prispevati k usklajevanju obstoječih 
virov podatkov in podatkov. V zvezi z različnimi, ne le tehničnimi dejavniki je treba v 
prihodnje na evropski ravni zbrati druge podatke. Ker je veliko držav članic izrazilo veliko 
zaskrbljenost zaradi razpoložljivosti zahtevanih dodatnih podatkov, se predlaga njihovo 
popolno črtanje.

Predlog spremembe 47
Člen 8, odstavek 1, točka (b)

(b) statistični podatki iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) se razčlenijo po: 

črtano

regiji trenutnega običajnega prebivališča,

Obrazložitev

Zbiranje in prenos podatkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem bosta v prihodnje 
zaželena. Vseeno v državah članicah ti podatki zdaj niso na voljo. Odpreti in uporabljati bi 
bilo treba nove vire podatkov. Kljub temu mora ta uredba prispevati k usklajevanju obstoječih 
virov podatkov in podatkov. V zvezi z različnimi, ne le tehničnimi dejavniki je treba v 
prihodnje na evropski ravni zbrati druge podatke. Ker je veliko držav članic izrazilo veliko 
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zaskrbljenost zaradi razpoložljivosti zahtevanih dodatnih podatkov, se predlaga njihovo 
popolno črtanje.

Predlog spremembe 48
Člen 8, odstavek 1, točka (c), podtočke (i) do (iii)

(i) številu oseb, ki jih zadeva upravna 
odločitev,

(i) številu oseb, ki jih zadeva vloga ali 
upravna odločitev,

(ii) kategoriji zaščite, za katero se je 
zaprosilo,

(ii) kategoriji zaščite, za katero se je 
zaprosilo,

(iii) letu oddaje vloge, (iii) letu oddaje vloge,

(iiia) številu oseb, ki jih zadeva prošnja, 
odločitev in predaja v zvezi z uporabo 
Uredbe (ES) št. 343/2003 in Uredbe (ES) 
št. 1560/2003. 

Obrazložitev

Da se omogočijo razdruževanja po številu oseb, ki jih zadevajo zahteve, odločitve in predaje 
iz Dublinske konvencije.

Predlog spremembe 49
Člen 8, odstavek 1, točka (e), podtočki (ii) in (iii)

(ii) poklicu,
(iii) dejavnosti,

Obrazložitev

Zbiranje in prenos podatkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem bosta v prihodnje 
zaželena. Vseeno v državah članicah ti podatki zdaj niso na voljo. Odpreti in uporabljati bi 
bilo treba nove vire podatkov. Kljub temu mora ta uredba prispevati k usklajevanju obstoječih 
virov podatkov in podatkov. V zvezi z različnimi, ne le tehničnimi dejavniki je treba v 
prihodnje na evropski ravni zbrati druge podatke. Ker je veliko držav članic izrazilo veliko 
zaskrbljenost zaradi razpoložljivosti zahtevanih dodatnih podatkov, se predlaga njihovo 
popolno črtanje.

Predlog spremembe 50
Člen 8, odstavek 1, točka (f), zadnji del

razlogu za vračanje. (i) razlogu za odločitev ali akt, ki 
predpisuje obveznost, da se zapusti 
ozemlje,
(ii) starosti,
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(iii) spol.

Obrazložitev

Sprememba izraza „vračanje“ v „odločitev ali akt, ki predpisuje obveznost, da se zapusti 
ozemlje“ na podlagi spremembe člena 7.

Razdruževanja podatkov po starosti in spolu so bila črtana iz člena 7 in se uvedejo le z 
izvedbenimi ukrepi pod pogoji iz člena 8 in v skladu s postopkom iz člena 11.2, ker niso 
splošno dostopna in nimajo prednosti.

Predlog spremembe 51
Člen 8, odstavek 2

2. Pri odločitvi za določitev dodatnih 
razdruževanj v skladu z odstavkom 1
Komisija upošteva potrebo po teh podatkih 
za namene razvoja in spremljanja politik 
Skupnosti in upošteva razpoložljivost 
ustreznih virov podatkov.

2. Pri odločitvi za zahtevo po dodatnih 
razdruževanjih Komisija upošteva potrebo 
po teh podatkih za namene razvoja in 
spremljanja politik Skupnosti in upošteva 
razpoložljivost ustreznih virov podatkov 
ter nastale stroške.

Obrazložitev

Za pojasnilo, da bodo v odločitvi v zvezi z dodatnimi razdruževanji stroški upoštevani.

Predlog spremembe 52
Člen 8, odstavek 3 a (novo)

3a. Pogajanja o dodatnih razdruževanjih, 
ki bodo morda potrebna za uporabo 
členov 3 do 7, potekajo ...*.
____________
* Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Za pojasnilo, da bodo v odločitvi v zvezi z dodatnimi razdruževanji upoštevane potrebe 
politike EU.

Predlog spremembe 53
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) 
poročajo o uporabljenih virih podatkov, 
razlogih za izbiro teh virov in vplivih 
izbranih virov podatkov na kakovost 

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) 
poročajo o uporabljenih virih podatkov, 
razlogih za izbiro teh virov in vplivih 
izbranih virov podatkov na kakovost 
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statističnih podatkov. statističnih podatkov ter Komisijo 
(Eurostat) obveščajo o spremembah. 

Obrazložitev

Za pojasnilo, da bodo države članice Komisiji na začetku poročale o virih podatkov in nato 
po potrebi poročilo posodabljale.

Predlog spremembe 54
Člen 10, uvodno besedilo

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, 
vključno z ukrepi, ki upoštevajo 
ekonomske in tehnične spremembe, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
11(2). Takšni ukrepi vključujejo zlasti:

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, 
vključno z ukrepi, ki upoštevajo 
ekonomske in tehnične spremembe, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
11(2). Takšni ukrepi zajemajo:

Obrazložitev

Za zagotovitev, da je seznam ukrepov iz točk (a) do (e) izčrpen.

Predlog spremembe 55
Člen 10, točka (a)

(a) prilagoditev opredelitev in sprejetje 
dodatnih opredelitev iz člena 2;

črtano

Obrazložitev

Sprememba glede na spremembo člena 2(2).

Predlog spremembe 56
Člen 11, odstavek 2

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabi uredbeni postopek iz členov 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb iz člena 8 Sklepa.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 
1999/468/ES, je tri mesece.

Obrazložitev

Pravico Sveta kot zakonodajalca, da izvedbena pooblastila deloma prenese na Komisijo, je 
leta 1970 priznalo Evropsko sodišče (Sklep Koster 25/70). Sklep Evropskega sodišča je ravno 
tako zahteval, da mora takšen prenos natančno opredeliti načela in pogoje za izvajanje (kot je 
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uvedba odborov predstavnikov držav članic za pomoč Komisiji) ter sčasoma pristojnost, da 
„prekličejo“ ta prenos. 

Ta načela so bila vstavljena v člen 202 PES. Vseeno je Svet pri izvajanju člena 202 (v 
Komitološki odločbi 1999/468) Evropskemu parlamentu „pozabil“ priznati isto pravico do 
„preklica“ aktov, določenih pri soodločanju. 

Da bi imeli koristi od te pravice, bi moral Evropski parlament to vstaviti v prvotni sklep, ki 
predvideva prenos izvedbenih pooblastil. To je namen predlogov sprememb člena 11. 
Namesto sklicevanja na člene Sklepa 1999/468 predlogi sprememb ponovno navajajo njihovo 
vsebino, ko gre za vlogo Sveta, in predlagajo podobne pravice za Evropski parlament (skupaj 
s pravico do „preklica“).

Predlog spremembe 57
Člen 11, odstavek 3

3. Odbor sprejme svoj poslovnik. 3. Kjer ta uredba predpisuje postopkovne 
zahteve za sprejetje izvedbenih ukrepov, 
predstavnik Komisije predloži osnutek 
ukrepov Odboru in Evropskemu 
parlamentu. 
Odbor predloži mnenje o osnutku v roku, 
ki ga lahko predsednik določi glede na 
nujnost zadeve in ni krajši od enega 
meseca. Mnenje se sprejme z večino iz 
člena 205(2) Pogodbe. Glasovi 
predstavnikov držav članic v Odboru se 
ponderirajo na podlagi tega člena. 
Predsednik ne glasuje. 
3a. Komisija sprejme predvidene ukrepe, 
če so v skladu z mnenjem Odbora in če v 
tem času ni nobenega ugovora s strani 
pristojnega odbora Evropskega 
parlamenta.
3b. Če predvideni ukrepi niso v skladu z 
mnenjem Odbora ali če mnenje ni 
poslano ali če je ugovor s strani 
pristojnega odbora Evropskega 
parlamenta, Komisija Svetu in 
Evropskemu parlamentu nemudoma 
predloži predlog v zvezi z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti.
3c. Če v treh mesecih od predložitve 
Evropski parlament z absolutno večino 
poslancev ali Svet s kvalificirano večino 
predloga ne zavrne, ga Komisija sprejme. 
V nasprotnem primeru Komisija predloži 
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spremenjeni predlog ali predstavi 
zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe.
3d. Brez poseganja v že sprejete izvedbene 
ukrepe se po poteku obdobja dveh let po 
začetku veljavnosti te direktive in 
najpozneje 1. aprila 2008 uporaba njenih 
določb, ki zahtevajo sprejetje tehničnih 
pravil, predlogov sprememb in odločitev v 
skladu z odstavkom 2, opusti. Evropski 
parlament in Svet lahko, na predlog 
Komisije, obnovita zadevne določbe v 
skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, 
zato jih pregledata pred potekom zgoraj 
omenjenega obdobja. 

Obrazložitev

Pravico Sveta, kot zakonodajalca, da izvedbena pooblastila deloma prenese na Komisijo, je 
leta 1970 priznalo Evropsko sodišče (Sklep Koster 25/70). Sklep Evropskega sodišča je ravno 
tako zahteval, da mora takšen prenos natančno opredeliti načela in pogoje za izvajanje (kot je 
uvedba odborov predstavnikov držav članic za pomoč Komisiji) ter sčasoma pristojnost, da 
„prekličejo“ ta prenos. 

Ta načela so bila vstavljena v člen 202 PES. Vseeno je Svet pri izvajanju člena 202 (v 
Komitološki odločbi 1999/468) Evropskemu parlamentu „pozabil“ priznati isto pravico do 
„preklica“ aktov, določenih pri soodločanju. 

Da bi imeli koristi od te pravice, bi moral Evropski parlament to vstaviti v prvotni sklep, ki 
predvideva prenos izvedbenih pooblastil. To je namen predlogov sprememb člena 11. 
Namesto sklicevanja na člene Sklepa 1999/468 predlogi sprememb ponovno navajajo njihovo 
vsebino, ko gre za vlogo Sveta, in predlagajo podobne pravice za Evropski parlament (skupaj 
s pravico do „preklica“).
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OBRAZLOŽITEV

Pristojnosti Skupnosti na področjih priseljevanja in azila so bile določene z začetkom 
veljavnosti Amsterdamske pogodbe 1. maja 1999 v novem naslovu IV spremenjene Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (člen 63 PES1). Od takrat lahko Svet odloča o ukrepih za 
pripravo statističnih podatkov na tem področju (člen 285 PES). Evropski svet je na zasedanju 
v Solunu 20. junija 2003 sklenil, da so za zbiranje in analizo podatkov o selitvah in azilu v 
Evropski uniji potrebni učinkovitejši mehanizmi.

Vse politične skupine Evropskega parlamenta so vedno opozarjale, da je treba za nadaljnji 
razvoj učinkovite politike zagotoviti veljavne podatke o mednarodnem priseljevanju: 
Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 6. novembra 2003 zapisal, da je treba zagotoviti 
zakonodajo, ki bo omogočila pripravo izčrpnih statističnih podatkov, potrebno za razvoj 
pravičnih in učinkovitih politik Skupnosti na področju selitev2. Evropski parlament je v 
resoluciji z dne 26. oktobra 2005 ugotovil, da mora Komisija skupaj z državami članicami 
izdelati in nujno prenesti celostne smernice na objektivno vključevanje statističnega gradiva, 
da se ohrani popoln in ločen pregled nad selitvami in s tem povezanimi gospodarskimi 
posledicami v državah članicah in državah izvora3.

Pomembna razširitev področja uporabe politike priseljevanja v EU bistveno vpliva na to, 
katere informacije so nujne za učinkovito načrtovanje, sprejetje, izvajanje, ocenjevanje in 
opazovanje političnih ukrepov, sprejetih na evropski ravni. Ta razvoj je jasno pokazal, da 
potrebujemo primerljive evropske statistične podatke na več področjih, ki so povezana s 
selitvami. Statistični podatki o selitvah se vedno bolj uporabljajo kot referenčna podlaga za 
ocenjevanje učinkovitosti in posledic politik posameznih držav članic ter učinkovitosti 
politike EU na posameznem področju. Še pomembnejše je, da so statistični podatki merilo za 
mnoge, zlasti za tiste, ki državam članicam dodeljujejo finančna sredstva4.

Sedanji položaj zajema več različnih statističnih opredelitev in pojmov selitve. To preprečuje 
pripravo primerljivih statističnih podatkov o selitvah. Že več let so se poskušali zbrati podatki 
na podlagi usklajenih opredelitev z uporabo sporazumov (Gentlemen's Agreements), vendar 
državam članicam ni uspelo uporabiti teh opredelitev. Obstoječa praksa na splošno ne zadošča 
za enakomerno zagotavljanje redne, pravočasne in hitre dostave ter širitve podatkov ali 
javnega dostopa.

Cilj te uredbe je vzpostavitev skupnega okvira za zbiranje in urejanje statističnih podatkov 
Skupnosti na področju meddržavnih selitev in azila.
Velike razlike v državah članicah glede upravnih sistemov in virov podatkov, načina priprave 
statističnih podatkov in glede opredelitve oseb kot selivcev v statističnih podatkih je treba 
zaradi vedno večje potrebe po primerljivih statističnih podatkih o selitvah za Evropsko unijo 

  
1 Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti.
2 P5-TA-(2003)0471 Resolucija Evropskega parlamenta o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu 
o akcijskem načrtu za zbiranje in analizo statističnih podatkov Skupnosti na področju selitev.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Sklep Evropskega parlamenta o pristopu EU do urejanja ekonomske migracije.
4 Pravična dodelitev finančnih sredstev iz prihodnjega Evropskega sklada za vračanje je npr. zelo odvisna od 
priprave primerljivih statističnih podatkov na področju vračanja. Enak princip velja za upravljanje načrtovanih 
skladov Skupnosti o upravljanju meja in dodelitvi dodatnih finančnih sredstev za ukrepe povezovanja.
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in njene države članice uskladiti s to uredbo.

Statistični podatki, ki se bodo zbirali v skladu s predlagano zakonodajo, bodo, kolikor je 
mogoče, v skladu s priporočili Združenih narodov v zvezi s statističnim spremljanjem 
meddržavnih selitev.
Zadevni statistični podatki temeljijo predvsem na obstoječih Eurostatovih letnih zbirkah 
podatkov o selitvah in mesečnih zbirkah podatkov o azilu ter podatkov o ukrepih pregona 
proti nezakonitim selitvam. Dodatno s selitvami povezano področje, ki bi ga bilo treba zajeti, 
je zakonito priseljevanje nedržavljanov EU.

Predlagana zakonodaja obvezuje države članice, da kar najbolje uporabijo razpoložljive 
podatke in pripravijo statistične podatke, ki čim bolj ustrezajo usklajenim opredelitvam.

Glede na razlike v EU v zvezi z viri podatkov, ki se uporabljajo za pripravo statističnih 
podatkov o selitvah, ni izvedljivo izdajanje predpisov za poseben vir podatkov, ki naj bi se 
uporabljal v vsaki državi članici. Zato ni predvidena uvedba popolnoma novih virov podatkov 
ali spreminjanje upravnih sistemov za priseljevanje ali azil. Države članice imajo še naprej 
pravico zbirati te statistične podatke z uporabo kakršnih koli ustreznih nacionalnih virov 
podatkov ob upoštevanju nacionalnih statističnih sistemov in praks. Vendar bodo morale 
razložiti izbiro virov podatkov in predvidene učinke vira podatkov na stopnjo skladnosti z 
usklajenimi opredelitvami. Te informacije se bodo uporabljale kot pomoč pri razlagi 
statističnih podatkov.

Predlagana uredba se uporablja le za usklajene statistične opredelitve selitev in azila.

Komisija meni, da predlog ne vpliva na proračun Skupnosti.

Različne politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropska komisija in države članice se 
zavedajo, da je za nadaljnji razvoj politike na področjih miru, varnosti in pravice treba 
zagotoviti zanesljive podatke o selitvah in azilu.

Statistični podatki na področjih svobode, varnosti in pravic izhajajo zlasti iz področja javne 
uprave, upravni sistemi in viri podatkov v državah članicah Evropske unije pa se med seboj 
zelo razlikujejo. Zato je zelo pomembno, da se uskladijo opredelitve glede priprave 
statističnih podatkov Skupnosti ter glede delitve pristojnosti med države članice in Unijo.

V zvezi s tem poročevalka podpira pristop, ki bo postopoma izboljšal zbiranje statističnih 
podatkov o selitvah.

Prizadevati si je treba za izboljšanje statističnih podatkov in vzpostavitev statistične podlage 
za odločitev glede prihodnjih političnih ukrepov. Ukrepi na področju statističnih podatkov 
Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti morajo čim prej ustvariti podlago za primerljive 
podatke in istočasno upoštevati tehnično izvedljivost. Šele pozneje sledi zbiranje podatkov, ki 
so potrebni za srednjeročno in dolgoročno zastavljene evropske predpise na področju selitev.

Poročevalka si prizadeva, da se za čimprejšnje zagotavljanje dostopa do ustreznih podatkov 
postopek zaključi že po prvi obravnavi. Predloženi osnutek poročila že upošteva različne 
položaje sodelujočih institucij in si prizadeva za nadaljnje približevanje.


