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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o azilu: sodelovanje v praksi in kakovost odločanja na področju skupnega evropskega 
azilnega sistema
(2006/2184(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 63(1) in (2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih 
standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje 
mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi 
meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za 
azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih 
standardih za sprejem prosilcev za azil4,

– ob upoštevanju Haaškega programa, sprejetega 4. in 5. novembra 2004,

– ob upoštevanju sporočila Komisije "o krepitvi sodelovanja v praksi: nove strukture, novi 
pristopi: izboljšanje kakovosti odločanja na področju skupnega evropskega azilnega 
sistema" (KOM(2006)0067),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o prilagoditvi določb iz naslova IV Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s pristojnostmi Sodišča Evropskih skupnosti za 
zagotovitev učinkovitejšega sodnega varstva (KOM(2006)0346),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

A. ker se je s sprejetjem štirih inštrumentov, predvidenih v členu 63(1) PES, zaključil prvi 
del vpeljave skupnega azilnega sistema; zavedajoč se, da bo treba premagati tako 
politične kot tehnične težave pred začetkom drugega dela vpeljave evropskega azilnega 
sistema, katerega cilj je uvedba skupnega azilnega postopka in enotnega statuta za osebe, 
ki imajo pravico do azila ali subsidiarne zaščite, in v upanju, da bo pri tem upoštevan 
predvideni rok – leto 2010,

B. s posebnim poudarkom na opredelitvi izraza "begunec", ki je pomembna tudi za to 

  
1 UL L 326, 13.12.2005, str. 13.
2 UL L 304, 30.9.2004, str. 12.
3 UL L 50, 25.2.2003, str. 1.
4 UL L 31, 6.2.2003, str. 18.
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poročilo, ker je to opredelitev Evropski parlament podprl že v Direktivi Sveta 2004/83/ES 
z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali 
osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite,

C. ker je sprejemanje direktiv pri vzpostavljanju skupnih standardov le prvi korak, in ker 
mora tej fazi nujno slediti primeren prenos določb, sprejetih na ravni Skupnosti, v vseh 
državah članicah; ker je nadzor tega prenosa s strani Komisije zelo pomemben in ker 
morajo biti zato za to nalogo pripravljena primerna sredstva,

D. ker gre pri do sedaj sprejetih inštrumentih na področju azila za minimalne standarde, 

E. ker je Evropski svet v Haaškem programu, sprejetem 4. in 5. novembra 2004, Svet in 
Komisijo pozval k vzpostavitvi ustreznih struktur, ki bi vključevale nacionalne službe 
držav članic, pristojne za vprašanja azila, z namenom olajšanja sodelovanja v praksi, in 
ker je krepitev tega praktičnega sodelovanja, izmenjave informacij in izmenjave 
zanesljivih postopkov med državami članicami edina možnost, da se doseže cilj enotnega 
postopka,

F. ker je krepitev medsebojnega zaupanja temelj pri oblikovanju skupnega azilnega sistema, 
in ker praktično in redno sodelovanje med različnimi upravnimi ravnmi v državah 
članicah, ki opravljajo podobne naloge, predstavlja najboljšo možnost vzpostavitve 
takšnega zaupanja,

G. z izrecnim poudarkom, da je učinkovito izvajanje azilne politike odvisno od prizadevanj 
za dosego več ciljev, ki se med seboj dopolnjujejo, kot so boljša kakovost odločanja, hitra 
in varna obdelava prošenj za zaščito, kot tudi organizacija informacijskih kampanj v 
državah izvora, ki pojasnjujejo posledice nezakonitega priseljevanja, posledice 
nepriznavanja statusa begunca in možnosti zakonitega priseljevanja,

H. ker bi se lahko bilo smiselno, za boljšo kakovost pri obdelavi prošenj za azil in s tem za 
zmanjšanje števila sodnih postopkov in postopkovnih zamud, opreti na zadevne 
organizacije, recimo UNHCR, ki je razvila metodo podpore oblasti pri njihovih 
prizadevanjih za boljšo kakovost odločanja (Quality Initiative),

I. ker je treba, kot je izjavil Svet za pravosodje in notranje zadeve 27. in 28. aprila 2006, 
podpreti uveljavitev enotnega postopka, da bi se izognili zamudam in s tem konkretno 
prispevali k večji učinkovitosti postopkov,

J. z izrecnim poudarkom, da kljub skupnim temeljnim ukrepom, ki so bili sprejeti na 
področju azila od začetka veljavnosti Amsterdamske pogodbe naprej, države članice na 
nacionalni ravni še naprej izvajajo ukrepe in sprejemajo sklepe, ki vplivajo na druge 
države članice, zlasti v zvezi z zagotavljanjem mednarodne zaščite, 

K. ker člen 29 Direktive 2005/85 predvideva pripravo skupnega minimalnega seznama 
tretjih držav, ki veljajo za varne države izvora, in v obžalovanju, da ta seznam še vedno ni 
pripravljen, čeravno je jasno, da gre pri tem za odločilni dejavnik pri uveljavljanju 
skupnega azilnega sistema in hitrih odločitev o statusu,
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L. obžalujoč dejstvo, da se Svetu ni zdelo potrebno pri pripravi seznama varnih tretjih držav 
uporabiti postopek soodločanja, in z zanimanjem pričakujoč sodbo, ki jo bo o tem 
vprašanju sprejelo Sodišče,

M. ker morajo imeti države članice na voljo kakovostne informacije o trenutnih nevarnostih v 
državah izvora, če naj zagotovijo zanesljivost in pravičnost postopkov,

N. zavedajoč se tehničnih in političnih težav, ki ovirajo skupno uporabo občutljivih informacij 
o državah izvora, vendar v trdnem prepričanju, da je uspešna vzpostavitev skupne zbirke 
podatkov o državah izvora dolgoročno nujna, da se bodo lahko vse države članice pri 
odločanju oprle na iste informacije,

O. ker je za izboljšanje postopkov odločanja treba povišati raven usposabljanja javnih 
uslužbencev, ki sprejemajo te odločitve, 

P. ker je najprimernejši postopek, ki Sodišču omogoča zagotavljanje enotnosti prava 
Skupnosti, v členu 234 PES predvideni postopek za predhodno odločanje, in ker je 
pomemben del tega postopka tudi načelo, da lahko vsako nacionalno sodišče stopi v stik s 
Sodiščem; obenem obžalujoč dejstvo, da je na podlagi odstopanja od tega načela v skladu 
s členom 68 PES Sodišče Evropskih skupnosti pristojno za razlago določb na področju 
azila le takrat, kadar mu vprašanje predloži nacionalno sodišče zadnje stopnje,

1. še enkrat poudarja, da mora biti končni cilj pri uvedbi skupnega azilnega sistema sprejemanje 
kakovostnih, se pravi utemeljenih, pravičnih in hitrih odločitev; ugotavlja, da je posledica 
boljše kakovosti odločanja tudi znižanje stroškov sistema, saj se omeji trajanje in po potrebi 
tudi število prizivnih postopkov; 

2. obsoja očitno nezadostna sredstva, ki so na voljo Komisiji za nadzor prenosa različnih 
direktiv s področja azila, in poziva države članice, naj Komisiji olajšajo njeno nalogo s 
sistematično predložitvijo ekvivalenčne tabele, v kateri je zapisano, s katerimi ukrepi so bile 
prenesene katere določbe direktiv;

3. poziva Komisijo, naj si prizadeva k uvedbi enotnega postopka v vseh državah članicah, saj 
bo tako sprejemanje odločitev hitrejše in učinkovitejše; 

4. ugotavlja, da bodo z ozirom na pogoje in postopke za dodelitev mednarodne zaščite, zlasti pa 
subsidiarne zaščite, obstajale razlike med državami članicami in da bo trgovanje z vizumi 
ostalo dejstvo tako dolgo, dokler se bodo veljavne pravne določbe o področju azila opirale na 
minimalne standarde;

5. izrecno opozarja, da je eden od ciljev sprejetih inštrumentov, povezanih z azilom, omejiti t.i. 
"drugotna" gibanja; države članice poziva, naj si že zdaj konkretno prizadevajo za čim večje 
zbliževanje svojih azilnih politik;

6. meni, da mora biti ena od izboljšav, ki jih je treba opraviti v evropskem azilnem sistemu, 
tudi boljša razdelitev bremena med državami članicami, in z zanimanjem pričakuje 
Komisijino presojo uredbe Dublin II in njene morebitne predloge na tem področju;

7. meni, da je treba biti pozoren na dejstvo, da morajo biti javni uslužbenci, ki so pristojni za 
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odločanje o dodelitvi statusa begunca, primerno usposobljeni; 

8. poziva k izvajanju informacijskih kampanj v državah izvora, ki morebitnim prosilcem za azil 
pojasnjujejo tveganja pri nezakonitem priseljevanju, posledice nepriznavanja statusa begunca 
in možnosti zakonitega priseljevanja; cilj teh kampanj je zmanjšati število neutemeljenih 
prošenj za azil in nezakonitih prestopov meje;

9. poziva k pravičnemu in hitremu prenosu ukrepov glede ljudi, katerim ni bil dodeljen status 
begunca ali katerim je bil ta status odvzet;

10. poziva Komisijo, naj čim prej odpravi tehnične in politične ovire pri uvedbi enotne zbirke 
podatkov o državah izvora; upa, da se bo za problem večjezičnosti našla praktična rešitev;

11. pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi v skladu z določbami iz člena 29 direktive o 
azilnem postopku pripravila seznam varnih tretjih držav, in od Sveta zahteva takojšnje 
sprejetje tozadevnih sklepov;

12. meni, da mora Komisija še naprej usklajevati dejavnosti, ki zadevajo sodelovanje v praksi na 
področju azila, za to pa ji morajo biti na razpolago primerna sredstva; poziva Komisijo, naj v 
poročilu o napredku pri prvem delu dejavnosti, ki ga bo predložila v začetku leta 2008, 
zagovarja to možnost in ne podpre ustanovitve nove strukture v obliki "evropske agencije za 
podporo", ki je predvidena sedaj;

13. poziva države članice k sodelovanju z UNHCR in k uvedbi pobude "Quality Initiative", po 
zgledu Združenega kraljestva in Avstrije, ter k objavi rezultatov te pobude, tako da bodo 
najboljše prakse pri obdelavi prošenj za mednarodno zaščito postale znane in da se bo 
spodbujala njihova raba;

14. pozdravlja ukrepe, ki jih namerava sprejeti Komisija za podporo tistih držav članic, ki so 
zelo obremenjene, da bodo te države lahko rešile težave v zvezi s sprejemanjem prosilcev 
za azil in preverjanjem prošenj za azil, zlasti in predvsem s pomočjo pošiljanja strokovnih 
ekip;

15. poudarja, da je nadzor nad izvajanjem direktiv na področju azila naloga Komisije , in da 
mora za ta namen imeti na voljo ustrezna sredstva, ki pa trenutno sploh ne zadoščajo za 
uspešno dokončanje tako obsežne naloge; meni, da je v igri verodostojnost EU na tem 
področju in prihodnost enotne azilne politike;

16. opozarja, da je treba zakonodajo Skupnosti na področju azilne politike enotno 
interpretirati in izvajati; meni, da bo usklajevanje na področju azilne politike lažje in 
hitrejše, če bodo Sodišču Evropskih skupnosti lahko predložila vprašanja tudi druga 
sodišča, ne pa samo najvišja nacionalna sodišča, kot velja sedaj; zato poziva Svet, naj 
Sodišču povrne vsa njegova pooblastila na področju predhodnega odločanja v skladu z 
naslovom IV PES.
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Uvod

Prvi del uvedbe skupnega azilnega sistema se je zaključil 1. decembra 2005 s sprejetjem štirih 
instrumentov, predvidenih v členu 63(1) PES. Sedaj gre torej za utrditev uvedenih struktur, da 
bi lahko prešli na drugi del sistema, ki predvideva uvedbo skupnega azilnega sistema in 
enoten status oseb, ki so priznane za begunce ali ki jim je dodeljena subsidiarna zaščita.

V Haaškem programu, sprejetem 4. in 5. novembra 2005, je Evropski svet opozoril, da bi se 
morala azilna politika sedaj opreti na tri glavne stebre, in sicer uvedbo enotnega postopka, 
skupno uporabo podatkov o državah izvora in krepitev sodelovanja med državami članicami, 
zlasti da bi pomagali tistim državam članicam, ki so zaradi svoje geografske lege zelo 
obremenjene, bolje obvladovati te obremenitve.

Da bi dosegli te cilje in prešli na drugi del uvedbe azilnega sistema, je treba podpirati 
predvsem praktično sodelovanje med državami članicami, s končnim ciljem doseči večjo 
kakovost odločanja, ki bi moralo biti po mnenju poročevalca hitrejše, pravičnejše in 
zanesljivejše. Krepitev tega praktičnega sodelovanja je predmet sporočila Komisije, na katero 
se nanaša to poročilo. S tem v zvezi se je poročevalec lotil nekaterih vidikov, ki bi lahko 
pomenili odločilen prispevek k boljšemu sodelovanju in s tem tudi odločanju na področju 
azilne politike. Ti vidiki so navedeni v nadaljevanju.

Enoten postopek

Z enotnim postopkom bi bilo sprejemanje odločitev hitrejše, zato bi bilo treba podpreti 
njegovo uvedbo. V večini držav članic je že uveden enoten postopek, ki na enem mestu zbere 
preverjanje meril za dodelitev statusa begunca in meril za dodelitev subsidiarne zaščite. To je 
pohvalno, saj je praviloma le malo verjetno, da bo za osebo, ki je vložila prošnjo za dodelitev 
mednarodne zaščite, mogoče presoditi, ali je njena prošnja v skladu z merili Ženevske 
konvencije ali drugih oblik mednarodne zaščite. Ta pristop je tudi racionalnejši, saj odločitev 
sprejme le en organ, ki pri tem preveri izpolnjevanje vseh meril za dodelitev mednarodne 
zaščite, s čimer se prepreči potreba po vložitvi več prošenj pri različnih organih, ki bi presojali 
podobne stvari.

Skupna zbirka podatkov

Kakovost odločitev, sprejetih na prvi stopnji, je odvisna od kakovosti informacij, na katere so 
te odločitve oprte. Zaradi tega je treba izboljšati zbiranje informacij o državah izvora, da pa bi 
čim bolj uskladili merila držav članic za odločanje, je treba paziti, da imajo vse države članice 
na voljo iste informacije. Skupna uporaba dosegljivih informacij o državah izvora je še 
nujnejša zaradi razlik v metodah posameznih držav članic pri zbiranju teh informacij. 
Nekatere države so na tem področju sestavile visoko razvite zbirke podatkov, ki so na voljo 
pristojnim osebam, medtem ko druge nimajo na voljo svojih virov podatkov in se zato 
zanašajo na zunanje vire, npr. na nevladne organizacije in na UNHCR. Da bi zagotovili večjo 
doslednost odločitev, bi bilo brez dvoma nujno opreti odločitve na iste podatke. Zato si je 
smiselno prizadevati za vzpostavitev skupne zbirke podatkov o državah izvora, kar 
poročevalec odločno podpira, njen "skupni portal", ki je omenjen v sporočilu Komisije, pa je 
lahko le vmesni ukrep, ki naj bo kar najbolj kratek. Pri tem bi šlo namreč za to, kakor 
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predlaga tudi Komisija, da bi pristojne nacionalne oblasti pripravile skupne smernice za 
zbiranje in analizo informacij, tako da bi lahko vzpostavili evropsko zbirko podatkov o 
državah izvora na podlagi enotnih standardov Skupnosti.

Usposabljanje javnih uslužbencev

Če je cilj boljše odločanje, je treba jasno paziti, da imajo osebe, ki so pristojne za sprejemanje 
sklepov, zahtevane veščine in znanja, torej da so visoko usposobljene. V tem oziru je treba 
pozdraviti dejstvo, da so nekatere države, kot sta recimo Združeno kraljestvo in Avstrija, 
prevzele pobudo in se obrnile na organ, ki je specializiran za področje azila, UNHCR, ter ga 
prosile za pomoč pri presoji vsakodnevne prakse obdelave prošenj za azil in za konkretne 
predloge, kako izboljšati vodenje. Tu bi lahko šlo za zgled, ki bi lahko pripeljal do izdelave 
vodnika o "zanesljivih metodah". Poročevalec pozdravlja različne ukrepe, sprejete v okviru 
Eurasila1, ki si prizadevajo za uskladitev kvalifikacij javnih uslužbencev, ki se ukvarjajo s 
področjem azila, in podpira širšo uveljavitev teh ukrepov. Nadalje želi, da bi si države članice 
prizadevale uvesti različne vrste ukrepov, s katerimi bi ne le izboljšale veščine in znanja 
svojih javnih uslužbencev, marveč bi ohranile tudi njihovo motivacijo, kar je po mnenju 
strokovnjakov UNHCR izjemnega pomena. S tem v zvezi bi lahko razmislili o programu za 
usposabljanje na ravni EU, ki bi javnim uslužbencev iz držav članic omogočal, da bi se 
spoznali in izmenjali izkušnje. V tem programu bi se lahko seznanili s trenutno veljavnim 
pravnim okvirom in s različnimi praktičnimi vidiki svojega dela, recimo s tehnikami vodenja 
razgovora, z merili ocenjevanja verodostojnosti izjav prosilcev in upoštevanje specifičnih 
potreb ranljivih in travmatiziranih oseb, ki naj bi jim pomagali. 

Vloga Sodišča

Poročevalec meni, da bi bilo usklajevanje na področju azila lažje in hitrejše, če bodo Sodišču 
Evropskih skupnosti lahko predložila vprašanja tudi druga sodišča, ne pa samo najvišja 
nacionalna sodišča, kot velja sedaj. Nadalje meni, da bi dosledno izvajanje pravnega reda 
doprineslo predvsem k omilitvi drugotnih gibanj med državami članicami, ki je pojav, ki 
stalno vzbuja zaskrbljenost. Zato pozdravlja prilagoditev določb naslova IV PES, da bi 
zagotovili učinkovitejše sodno varstvo, še toliko bolj, ker se trenutno veljavne izjeme 
nanašajo na politična področja, ki so še posebej občutljiva v smislu temeljnih pravic, saj 
zadevajo zaščito ranljivih oseb.

Vloga Komisije 

Če naj Komisija zagotovi dosledno izvajanje prava Skupnosti na področju azila, mora biti 
sposobna primerno nadzorovati prenos direktiv, sprejetih na tem področju. Viri, ki so ji na 
voljo, pa očitno ne zadoščajo, iz česar sledi potreba po uporabi zunanjih virov za opravljanje 
nalog, kar pa bi po mnenju poročevalca lahko ogrozilo funkcijo Komisije kot varuhinje 
pogodb. Poročevalec zato meni, da bi morala Komisija uporabiti ekipe pravnikov iz 
posameznih držav članic in ekipe prevajalcev, da bi lahko izpolnila svojo nadzorno funkcijo v 
kar najboljših pogojih. Države članice bi morale Komisiji sistematično predložiti 
ekvivalenčno tabelo, iz katere je jasno razvidno, na katere določbe direktiv se nanašajo 
nacionalni ukrepi, omenjeni v uradnih obvestilih. Tu gre za preizkušeno upravno metodo, ki 
sodi na področje lojalnega sodelovanja, zaradi česar je težko razumeti, zakaj se je države 

  
1 Mreža EU za javne uslužbence, ki se ukvarjajo z azilom, je bila ustanovljena leta 2002.
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članice ne držijo.

Poročevalec se tudi zaveda, da bi lahko upravljanje praktičnega sodelovanja, kot je omenjeno 
v sporočilu Komisije, na dolgi rok preseglo zmogljivosti sodelovalne mreže na področju azila. 
Vseeno meni, da mora Komisija prevzeti usklajevanje dejavnosti glede skupnega evropskega 
azilnega sistema med državami članicami, in svari pred poskusom, da bi te naloge zaupali 
novi agenciji. Temu predlogu izrecno nasprotuje.

Končno, poročevalec pozdravlja konkretne predloge iz sporočila Komisije o krepitvi 
sodelovanja med državami članicami na področju azila, ter upa, da bo s to pragmatično 
metodo do leta 2010 mogoče razviti skupni azilni sistem.


