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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oceni dublinskega sistema
(2007/2262(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februar 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 države („dublinska uredba“)1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi 
sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske 
konvencije2,

– 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 zaščite3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih 
standardih za sprejem prosilcev za azil4 („direktiva o sprejemu“), 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 
2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih5,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o dostopu policijskih organov in organov kazenskega 
pregona držav članic ter Europola do sistema Eurodac6,

– ob upoštevanju Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 
2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru 
splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov in razveljavitvi Odločbe 
Sveta 2004/904/ES7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2006 o položaju beguncev na Malti8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. junija 2007 o azilu: sodelovanje v praksi in 
kakovost odločanja na področju skupnega azilnega sistema9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2008: Strategiji EU o otrokovih 
                                               
1 UL L 50, 25.02.2003, str. 1.
2 UL L 316, 15.12.2000, str. 1.
3 UL L 304, 30.09.2004, str. 12.
4 UL L 31, 06.02.2003, str. 18.
5 UL L 199, 31.07.2007, str. 23.
6 2807. zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve, 12. in 13. junij 2007.
7 UL L 144, 06.06.2007, str. 1.
8 UL C 293 E, 02.12.2006, str. 301.
9 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0286.
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pravicah naproti1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2008 o primeru iranskega državljana 
Seyeda Mehdija Kazemija2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2008),

A. ker je vsak prosilec za azil upravičen do celovite obravnave prošnje za azil,

B. ker se zakonodaja o azilu in praksa v posameznih državah še vedno zelo razlikujeta in so 
zaradi tega prosilci za azil v posameznih državah članicah v okviru dublinskega sistema 
različno obravnavani, 

C. ker dublinski sistem temelji na vzajemnem zaupanju in zanesljivosti in ker je zaradi 
neizpolnjenosti teh pogojev, tj. v primeru resnih pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov in 
neskladnosti v procesu odločanja v določenih državah članicah, ogrožen celoten sistem,

D. ker obstajajo dokazi, da nekatere države članice ne zagotavljajo dejanskega dostopa do 
postopka za določanje statusa begunca,

E. ker nekatere države članice direktive o sprejemu za prosilce za azil, ki čakajo na predajo v 
drugo državo v skladu z dublinsko uredbo, ali za njihovo vrnitev v odgovorno državo 
članico ne uporabljajo učinkovito,

F. ker visoka raven večkrat vloženih prošenj in nizka raven opravljenih predaj kažeta na 
pomanjkljivost dublinskega sistema, 

G. ker lahko pravilno izvajanje dublinske uredbe povzroči neenakomerno porazdelitev 
odgovornosti za osebe, ki iščejo zaščito, v škodo nekaterih držav članic, ki so zaradi 
geografske lege zlasti izpostavljene migracijskim tokovom,

H. ker morda izpolnjevanje obveznosti glede evidentiranja nezakonitih priseljencev v zbirko 
podatkov Eurodac ni v interesu držav članic, ker se zaradi tega lahko poveča število 
prošenj za azil, ki jih bodo morale obravnavati,

I. ker dublinska uredba uvaja sistem, ki je namenjen določitvi države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za azil, vendar ni in ne sme biti mehanizem za porazdelitev 
bremena, 

J. ker je bistveno, da so posamezniki, ki vlagajo prošnje, v celoti seznanjeni z dublinskim 
postopkom in njegovimi možnimi posledicami,

K. ker člen 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da morajo javni organi ali 
zasebne ustanove pri ukrepanju v zvezi z otroki vedno upoštevati predvsem koristi otroka,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0012.
2 Besedila sprejeta, P6_TA(2008)0107.
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L. ker čeprav dublinska uredba kot prvo merilo, ki ga je treba uporabiti, navaja združitev 
družine, se ta določba pogosto ne uporablja, 

M. ker so statistični podatki o predajah očitno pomanjkljivi, saj na primer ne vključujejo 
informacij o številu zahtev glede sprejema prosilca za azil zaradi nezakonitega prehoda 
meje, ali deleža ponovnega sprejema v primerjavi s sprejemom,

N. ker je Svet za pravosodje in notranje zadeve na zasedanju v Luksemburgu 12. in 13. junija 
2007 Komisijo pozval, da čim prej predloži predlog spremembe k uredbi Eurodac, da se 
policijskim organom in organom kazenskega pregona držav članic ter Europolu pod 
določenimi pogoji omogoči dostop do zbirke podatkov Eurodac, ki je bila prvotno 
vzpostavljena kot orodje za izvajanje dublinske uredbe,

Učinkovitost sistema in porazdelitev odgovornosti

1. je prepričan, da je treba v Evropski uniji zagotoviti zadovoljivo in enotno raven zaščite, 
drugače dublinski sistem ne bo nikoli dosegel zadovoljivih rezultatov s tehničnega vidika 
in vidika prosilcev za azil, ki bodo še naprej imeli utemeljene razloge za vlaganje prošenj 
v določeno državo članico ter s tem poskušali zaobiti sistem;

2. ponovno poudarja nujno potrebo po izboljšanju kakovosti in usklajenosti procesa 
odločanja; je prepričan, da lahko v zvezi s tem pomembno vlogo igra Evropski azilni urad; 

3. poziva Komisijo, da preuči načine za zagotovitev neposrednega financiranje Visokega 
komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) namesto sedanjega financiranja na 
podlagi projektov, da bo ta lahko okrepil spremljanje in svetovanje v EU in naprej razvijal 
metode, namenjene podpiranju nacionalnih organov pri njihovih prizadevanjih za 
izboljšanje kakovosti njihovega odločanja;

4. poziva Komisijo, da predloži predloge za uvedbo mehanizmov za porazdelitev bremena, 
ki lahko pomagajo ublažiti nesorazmerno obremenitev določenih držav članic, vendar ne 
sodijo v dublinski sistem;

5. poziva Komisijo, da zagotovi mehanizem za preprečitev predaje prosilcev za azil državam 
članicam, ki ne zagotavljajo celovite in pravične obravnave njihovih prošenj;

Pravice prosilcev za azil

6. poziva Komisijo, da v novo uredbo uvede jasnejše in strožje določbe v zvezi z načini 
obveščanja ljudi, ki iščejo zaščito, o posledicah dublinske uredbe in da razmisli o izdelavi 
brošure, ki bi jo lahko prevedli v določeno število jezikov in razdelili v vseh državah 
članicah;

7. poziva Komisijo, da spremeni člena 19 in 20 dublinske uredbe v zvezi s sprejemom in 
ponovnim sprejemom tako, da se prosilcem zagotovi avtomatična pravica do pritožbe z 
odložilnim učinkom zoper odločitev o prenosu odgovornosti na drugo državo v skladu z 
dublinsko uredbo;

8. ponovno poudarja, da mora načelo nevračanja ostati eden izmed temeljev katerega koli 
skupnega azilnega sistema na ravni EU, ter vztraja, da dublinska uredba ne sme biti vzrok, 
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da se obravnavanje prošnje zaradi postopkovnih razlogov ustavi in da se po predaji v 
okviru dublinskega postopka prvotne prošnje ponovno ne obravnava celovito in pošteno; 
meni, da je treba to z uredbo jasno določiti;

9. meni, da je treba izboljšati izmenjavo informacij o predajah med državami članicami, 
zlasti v zvezi s posebno zdravstveno oskrbo, ki jo prosilci potrebujejo;

Ponovna združitev družine in načelo največje koristi za otroka

10. predlaga, da se na ravni EU sprejmejo skupne smernice glede ugotavljanja starosti in da se 
v dvomu odloči v korist otroka;

11. opozarja, da je treba pri odločanju v zvezi z otroki vedno upoštevati načelo največje 
koristi za otroka; vztraja, da mladoletniki brez spremstva nikoli ne smejo biti pridržani ali 
predani drugi državi članici, razen za namen ponovne združitve družine ter če se izkaže, 
da je takšna predaja potrebna, pri čemer mora biti otroku v celotnem postopku 
zagotovljeno zakonito zastopstvo in spremstvo; zato pozdravlja namen Komisije, da 
nadalje pojasni uporabo dublinskih pravil za mladoletnike brez spremstva;

12. obžaluje, da je opredelitev družinskega člana v skladu z veljavno uredbo preveč 
omejevalna, ter poziva Komisijo, da razširi opredelitev tako, da bo vključevala vsaj 
družinske člane kot so bližnji sorodniki, ki nimajo druge družinske podpore, in odrasli 
otroci, ki ne morejo skrbeti sami zase; 

13. pozdravlja namen Komisije, da bo razširila obseg uporabe dublinske uredbe na 
subsidiarno zaščito ter s tem omogočila prosilcem za subsidiarno zaščito, da se ponovno 
združijo z družinskimi člani, ki jim je bila tovrstna zaščita odobrena ali so zaprosili zanjo 
v drugi državi članici;

Pridržanje

14. poziva Komisijo, da doda določbo, v skladu s katero se pridržanje prosilcev uporabi le kot 
ukrep v skrajni sili, s čimer se določijo razlogi za pridržanje in postopkovni zaščitni 
ukrepi, ki jih je treba zagotoviti;

15. poziva Komisijo, da se v dublinski uredbi izrecno navede, da so prosilci v okviru 
dublinskega sistema upravičeni do enakih pogojev za sprejem kot drugi prosilci za azil v 
skladu s členom 3(1) direktive o sprejemu, ki določa splošna pravila zlasti v zvezi z 
materialnimi pogoji za sprejem, zdravstvenem varstvu, svobodo gibanja in šolanjem 
mladoletnikov; 

Humanitarna določba in določba o prenosu suverenosti

16. meni, da humanitarna določba iz člena 15 dublinske uredbe dublinskemu sistemu 
zagotavlja znatno prožnost, vendar jo je treba uporabljati širše, da družine zaradi ločenosti 
ne trpijo;

17. meni, da je treba prosilca za azil, ki je zaradi resne bolezni, hude invalidnosti, starosti ali 
nosečnosti še posebno ranljiv in je zato odvisen od pomoči sorodnika, ki se zadržuje na 
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ozemlju države članice, ki ni odgovorna za obravnavo prošnje, vedno ponovno združiti z 
omenjenim sorodnikom; poziva Komisijo, da razmisli o obvezni uporabi zadevnih določb 
humanitarne določbe iz člena 15(2);

18. pozdravlja namen Komisije, da se podrobneje opredelijo okoliščine in postopki za 
uporabo določbe o prenosu suverenosti, zlasti zato, da se uvede zahteva o soglašanju 
prosilca za azil; 

Zbiranje podatkov in Eurodac
19. je zaskrbljen nad razhajanji in pomanjkljivostmi pri zbiranju podatkov, izpostavljenimi v 

poročilu Komisije o oceni dublinskega sistema, zlasti v zvezi z jemanjem prstnih odtisov 
nezakonitim priseljencem na mejah Unije, zaradi česar obstaja resen dvom o veljavnosti 
sistema; verjame, da bo nova uredba o statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni 
zaščiti zainteresiranem stranem zagotovila natančnejši prikaz delovanja dublinskega 
sistema in drugih instrumentov Skupnosti v zvezi z mednarodno zaščito;

20. se je z zanimanjem seznanil s pomisleki Komisije v zvezi z zbiranjem in kakovostjo 
podatkov, poslanih centralni enoti Eurodaca, ter neizpolnjevanjem obveznosti o brisanju 
določenih podatkov in predpisov o spoštovanju osebnih podatkov; meni, da je treba te 
pomanjkljivosti v zvezi z zanesljivostjo Eurodaca pred načrtovanjem kakršne koli druge 
uporabe te zbirke podatkov ustrezno preučiti;

21. poudarja, da obstaja nevarnost, da bi se z razširitvijo dostopa do sistema Eurodac za 
policijske organe in organe kazenskega pregona ter Europol informacije posredovale 
tretjim državam, kar bi lahko imelo negativne posledice za prosilce za azil in njihove 
družine; je prepričan, da bi se s tem povečalo tveganje za zaznamovanost prosilcev za azil; 

o
o     o

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Izpostavitev glavnih določb iz uredbe Dublin II

Svet je 18. februarja 2003 sprejel Uredbo (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, skupaj z 
njeno izvedbeno uredbo1 in uredbo „EURODAC“2, tj. dublinski sistem. Ta sistem se zdaj 
uporablja v 27 državah članicah ter na Norveškem in v Islandiji ter se bo kmalu uporabljal 
tudi v Švici in Lihtenštajnu.

Namen tega sistema, s katerim naj bi se zagotovilo, da je vedno neka država članica (le ena) 
odgovorna za obravnavanje prošenj, je zlasti preprečiti pojav „tavajočih beguncev“, 
sekundarnega preseljevanja in večkratnih prošenj (kar skupaj imenujemo „izbiranje države 
azila“). Temelji na hierarhiji meril (poglavje III), ki so: 

1. merila v zvezi z načelom združitve družine; 
2. merila v zvezi izdajo dovoljenj za prebivanje ali vizumov;
3. merila v zvezi z nezakonitim vstopom na ozemlje države članice ali nezakonitim bivanjem 
na tem ozemlju;
4. merila v zvezi z zakonitim vstopom na ozemlje države članice.

Dublinska uredba poleg tega vsebuje dve diskrecijski določbi, s katerima se zagotovi ustrezna 
prilagodljivost sistema. Gre za tako imenovano določbo o „suverenosti“, ki določa, da lahko 
vsaka država članica obravnava prošnjo za azil, tudi če to obravnavanje ni njena odgovornost 
glede na merila iz uredbe (člen 3(2)), in humanitarno določbo, ki določa, da lahko vsaka 
država članica, tudi če ni odgovorna za obravnavanje prošnje glede na merila iz uredbe, 
obravnava tako prošnjo na zahtevo druge države članice na podlagi družinskih ali kulturnih 
vidikov (člen 15).

Dublinska uredba določa mehanizme za sprejem in ponovni sprejem prosilcev za azil 
(poglavje V) ter vključuje določbe v zvezi z administrativnim sodelovanjem (poglavje VI).

Člen 28 uredbe določa, da Komisija najpozneje tri leta po začetku izvajanja uredbe poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi zadevne uredbe ter po potrebi predlaga potrebne 
spremembe. To samoiniciativno poročilo je odziv na to oceno. 

Težave z metodologijo

Pri branju ocene Komisije se je poročevalec srečal z različnimi težavami, ki so oteževale 
njegovo nalogo. Pravzaprav tudi z natančnim branjem poročila o oceni in njegove priloge ni 
mogel povsem slediti razmišljanju Komisije v sklepnih ugotovitvah, ki so sicer precej 
omejene, ker obsegajo le okrog deset vrstic poročila, ki jih je Komisija povzela iz svoje
ocene. V zvezi s tem je zanimivo, da priloga, ki obsega več kot 50 strani, vsebuje uvod, v 
katerem so navedena štiri merila, ki jih je Komisija uporabila kot podlago za „učinkovito 
                                               
1 Uredba (ES) št. 1560/2003 Komisije z dne 2. septembra 2003, UL L 222, 5.9.2003.
2 Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo 
prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije.
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oceno“ dublinskega sistema1, ne vsebuje pa sistematične analize teh meril in zaključka. V teh 
okoliščinah je bil poročevalec prisiljen, da sam poskusi oceniti merila, ki jih je opredelila 
Komisija, da bi lahko oblikoval svoje mnenje o učinkovitosti sistema.

Prvo merilo je vključevalo preverjanje, „ali je dublinski sistem izpolnil svoje cilje, ki so jasno 
opredeljeni v preambuli uredbe“. Komisija v svojem poročilu v sklepnih ugotovitvah navaja, 
da so bili „cilji dublinskega sistema, zlasti da se vzpostavi jasen in učinkovit mehanizem za 
določanje odgovornosti glede prošenj za azil, […] v veliki meri doseženi“2. Glede na 
pomanjkljivosti, ki jih Komisija zelo odločno izpostavlja v svoji oceni, in pojasnitve, s 
katerimi poskuša upravičeno pojasniti določbe uredbe, je ta trditev, ki je sicer dovolj nejasna, 
da jo je težko spodbijati, vseeno presenetljiva. Kaže, da boj proti pojavu tavajočih beguncev 
in izbiranja države azila, ki se na drugem delu priloge obravnava kot eden od glavnih ciljev 
dublinskega sistema, v nobenem primeru ni bil uspešen, ker se je odstotek večkratnih prošenj 
povečal s 7 % leta 2003 na 16 % leta 2005, zaradi česar je morala Komisija ugotoviti, da 
dublinski sistem ni imel pričakovanega vpliva na tem področju3. Zato je treba dodatno 
preučiti, zakaj sistem ne deluje.

Drugo merilo, ki ga navaja Komisija, je povezano z vprašanjem, „ali so se z dublinsko 
uredbo rešile nekatere težave z izvajanjem dublinske konvencije ... in sicer roki za 
obravnavanje prošenj, združitev družin in splošno učinkovitost sistema, pri čemer gre zlasti za 
dejanske predaje“. Komisija v svojem poročilu izpostavlja, da so težave s predajami, od 
katerih se jih dejansko izvrši le približno tretjina, ena od glavnih ovir za učinkovito izvajanje 
sistema4. Združitev družine, ki je glavno merilo v uredbi, se uporablja bolj v teoriji kot v 
praksi, ker Komisija v prilogi navaja, da se določbe iz uredbe v zvezi s tem „le redko 
uporabljajo“5. To kaže, da v zvezi s tema dvema točkama drugo merilo ni izpolnjeno.

Tretje merilo je zlasti povezano s številom dejanskih predaj, pri čemer presenetljivo nizko 
število predaj kaže na pomanjkljivosti sistema, kar bi bilo treba jasneje razložiti.

Četrto merilo je bilo povezano z „vplivom dublinskega sistema na azilne sisteme različnih 
držav članic“, pri čemer je bil cilj analize opredeliti, ali ta sistem dobro ali slabo vpliva na 
nekatere države članice. 

Poročevalec meni, da je analiza Komisije v zvezi z „migracijskimi tokovi v okviru 
dublinskega sistema“, ki temelji na tem četrtem merilu, vprašljiva zaradi več razlogov. Kot je 
Komisija tudi sama navedla v prilogi, so na eni strani statistični podatki, ki jih predložijo 
države članice, zelo različni6, ker nekatere države na primer obravnavajo celo družino kot en 
primer, medtem ko druge upoštevajo vsakega družinskega člana posebej. Na drugi strani 
ocena migracijskih tokov v okviru dublinskega sistema Komisije temelji dejanskih predajah in 
ne na sprejetih predajah (ki pa niso bile izvršene). Zato bi se, kot Komisija sama priznava, z 
upoštevanjem tega mehanizma v zvezi s predajami močno povečalo število prosilcev v 
nekaterih obmejnih državah. Končno, kot Komisija jasno navaja v svoji oceni, kaže, da kljub 
                                               
1 SEC(2007)742, str. 7.
2 KOM(2007) 299 konč., str. 13.
3 SEC(2007)742, str. 47.
4 Od 40 180 sprejetih prošenj je bilo od septembra 2003 do decembra 2005 izvršenih le 16 842 predaj.
5 SEC(2007)742, str. 23.
6 SEC(2007)742, str. 6.
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„presenetljivo nizkemu“ številu oseb, ki nezakonito prestopijo mejo in so registrirane v bazi 
podatkov Eurodac1, vse države članice ne upoštevajo obveznosti jemanja prstnih odtisov oseb, 
ki so prijete zaradi nezakonitega prehoda zunanje meje. Vendar so ti podatki, ki so vneseni v 
Eurodac, nujno potrebni za izvajanje enega od dublinskih meril ter za vsako kritično in 
objektivno oceno delovanja sistema ter njegovih učinkov.

V teh okoliščinah poročevalec meni, da ima trditev Komisije iz njene ocene, in sicer da se „v 
nasprotju z zelo razširjeno domnevo, da se večina predaj opravi v države članice, ki so na 
zunanjih mejah, […] zdi, da je skupna porazdelitev med državami članicami na zunanjih 
mejah EU in državami članicami, ki se ne nahajajo na zunanjih mejah EU, dejansko dokaj 
uravnotežena,“ zelo šibke temelje. Prav tako razlikovanje Komisije med „državami na 
zunanjih mejah“ in drugimi državami temelji, kot se je prepričal poročevalec, na merilih, pri 
katerih se ne upoštevajo osnovni geografski podatki, zlasti ker se Finska, ki ima skoraj 1 300 
kilometrov meje z Rusijo, obravnava kot država brez zunanje meje2.

Končno, zdi se, da optimističen zaključek Komisije v njeni oceni, tj. da so bili cilji 
dublinskega sistema „v veliki meri doseženi“, bolj temelji na pozitivnem dojemanju sistema, 
ki je lahko skupno ali ne, kot pa na temeljiti analizi, ki je težko izvedljiva zaradi velikih 
razlik med podatki, ki so na voljo.

Predlogi za spremembo uredbe

Poročevalec zlasti na podlagi težav, ki jih je odkrila Komisija, predlaga, da se pojasnijo ali 
spremenijo naslednji vidiki sistema:

1. Spoštovanje temeljnega načela nevračanja: vsako prošnjo je treba temeljito preučiti, pri 
čemer se nobena zadeva ne sme zaključiti iz „postopkovnih“ razlogov brez preučitve.
2. Prosilci za azil morajo prejeti vse koristne informacije o dublinskem sistemu v jeziku, ki ga 
razumejo, poleg tega pa morajo imeti dostop do pravne pomoči med celotnim postopkom; 
imeti morajo tudi pravico do pritožbe z odložilnim učinkom zoper vsako odločitev o predaji.
3. Merila v zvezi z določitvijo starosti mladoletnikov je treba uskladiti, poleg tega pa je 
mogoče mladoletnike izgnati le v izjemnih primerih in če je to v njihovem interesu; med 
izgonom morajo imeti ustrezno spremstvo in zastopnike, s čimer se prepreči, da bi kateri od 
otrok izginil.
4. Opredelitev družine je treba razširiti tako, da se bolj upoštevajo zakoniti interesi prosilcev; 
določbe v zvezi z združitvijo družine je treba razširiti na mladoletnike in na upravičence do 
subsidiarne zaščite.
5. Predvideti je treba, da bi postale nekatere od humanitarnih določb zavezujoče, zlasti v zvezi 
s posebej ranljivimi osebami.
6. Določbe o prenosu suverenosti se lahko uveljavljajo le, če prosilec privoli v to.
7. Pridržanje prosilca je mogoče le, če je to nujno potrebno in ustrezno utemeljeno, pri čemer 
morajo imeti prosilci, ki čakajo na predajo, enake pogoje za sprejem kot drugi prosilci.
                                               
1 KOM (2007) 299, konč., str. 9.
2 Kot države na zunanjih mejah se upoštevajo države, ki imajo kopensko mejo s tretjo državo, in države, ki 
imajo morsko mejo s tretjo državo, ter so izpostavljene migracijskim pritiskom: Estonija, Litva, Latvija, Poljska, 
Slovaška, Slovenija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Italija, Španija, Malta, Grčija, Portugalska in Ciper. Kot 
države brez zunanje meje se obravnavajo: Švedska, Norveška, Islandija, Danska, Irska, Združeno kraljestvo, 
Nizozemska, ZRN, Belgija, Luksemburg, Francija, Avstrija, Češkoslovaška, Finska.
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8. Pripraviti je treba mehanizme za ustavitev predaj v države, v katerih so pravice prosilcev 
očitno kršene, ali v države, ki imajo v nekaterih obdobjih velike migracijske pritiske.
9. Pred razširitvijo dostopa do baze podatkov Eurodac na organe pregona in Europol je treba v 
vsakem primeru rešiti sedanje težave in predvideti potrebna zagotovila na področju varstva 
osebnih podatkov.

Sklepi

Poročevalec meni, da moramo preučiti, ali dublinski sistem zares ustreza svojemu namenu. 
Zdi se, da sistem določa nesorazmerno odgovornost za države članice na mejah EU, in čeprav 
se s tem pojasni, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje za azil, ni 
nobenih resničnih mehanizmov za zagotavljanje podpore tem državam. Poleg tega je pri 
obravnavanju pomena vključevanja treba bolj upoštevati obstoječe vezi med prosilci za azil in 
posameznimi državami članicami, kjer je zadevna skupnost že nastanjena, ali s katero ima 
prosilec za azil skupni jezik ali kulturo. 

Bistvena težava je še vedno, da bodo prosilci, dokler jim vse države članice ne bodo 
zagotovile enake ali vsaj enakovredne ravni in kakovosti zaščite, še naprej raje vlagali prošnje 
v nekaterih državah članicah ali bodo vložili več prošenj in se tako izognili določbam 
dublinskega sistema. Ta težnja se lahko z omejenim izvajanjem merila o združitvi družine le 
še okrepi. Te težave ni mogoče rešiti z revizijo dublinske uredbe, ampak z revizijo prihodnjih 
instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema. Eden od glavnih ciljev revizije 
dublinske uredbe mora biti, da se poskušajo čim bolj upoštevati zakonite želje prosilcev, da se 
zagotovi njihovo obveščanje in obravnava prošenj v čim boljših pogojih, in sicer povsem v 
skladu z ženevsko konvencijo.
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