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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročilo delegacije odbora LIBE
o obisku zaprtih centrov za prosilce za azil in priseljence v Belgiji

Poročevalec: Giusto CATANIA

I. Uvod – potek obiska

Delegacija štirih evropskih poslancev (glej seznam udeležencev v Prilogi 1) je 11. oktobra 
2007 obiskala tri zaprte centre za prosilce za azil in nezakonite priseljence v Belgiji (glej 
program v Prilogi 2).

Cilj obiska je bil zlasti zbiranje informacij o načinu, na katerega so prosilci za azil in 
priseljenci sprejeti v zaprte centre v Belgiji, ter seznanitev z izvajanjem evropskih predpisov 
in direktiv, ki zadevajo azil, kot so:
– Direktiva sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem 

prosilcev za azil1 (direktiva o sprejemu),
– Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede 

postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah2 (direktiva o 
postopkih),

– Uredba 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 (uredba Dublin II).

Poleg tega je obisk omogočil izmenjavo mnenj s civilno družbo in srečanje z organi oblasti. 

Obisku so sledila podobna potovanja Odbora LIBE v Italijo, Španijo, Francijo, Grčijo in na 
Malto.

Preden je delegacija obiskala centre, je prejela veliko informacij, ki so jih predložile številne 
organizacije in nevladne organizacije, katerim se delegacija iskreno zahvaljuje: zlasti 
organizaciji CIRE (usklajevanje in pobude za begunce in tujce), centru za enake možnosti in 
boj proti rasizmu, zdravnikom brez meja, nepridobitnemu društvu za pomoč razseljenim 

                                               
1 UL L 31, 6.2.2003. str. 0018-0025.
2 UL L 326, 13.12.2005. str. 0013-0034.
3 UL L 50, 25.2.2003, str. 0001-0010.
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osebam ter UNHCR (Uradu visokega komisarja ZN za begunce).

Delegacija je 10. oktobra 2007 pripravila tudi srečanje, katerega so se udeležili številni 
predstavniki organizacij in nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju priseljevanja in 
azila v Belgiji (glej seznam v Prilogi 3), katerim se delegacija zahvaljuje za njihovo 
sodelovanje in razpoložljivost.

Delegacija je obiskala tri centre za pridržanje priseljencev in prosilcev za azil: „INAD“, „127“ 
in „127 bis“, ki so trije zaprti centri v Belgiji4.

Obisk evropskih poslancev je bil deležen pozornosti belgijskih medijev. Belgijski novinarji in 
kanal Euronews so želeli spremljati delegacijo med obiskom centrov. Vendar Urad za tujce, ki 
je odgovoren za upravljanje treh centrov, ni dovolil dostopa novinarjev in fotografiranja 
notranjosti centrov.

Zaradi tega je bilo z novinarji tiskanih in avdiovizualnih medijev dogovorjeno (zlasti s 
tiskovno agencijo Belga, ekipo Euronews, radiem RTBF), da lahko kljub temu pričakajo 
delegacijo pri izhodu iz centra 127.

Tiskovna konferenca je potekala v Evropskem parlamentu 18. oktobra 2007.

Po obisku se je delegacija želela sestati z ministrom za notranje zadeve, pristojnim za politiko 
priseljevanja in azila, gospodom Patrickom Dewaelom. V tem okviru so mu posredovali 
predlog, vendar je minister ocenil, da je primerneje, če se to srečanje opravi z njegovim 
naslednikom, ker svojo funkcijo opravlja začasno.

II. Ozadje

A. Kategorije oseb, ki se lahko pridržijo v zaprtih centrih v Belgiji

Zaprti centri v Belgiji sprejmejo več kategorij oseb:

 osebe, ki so vložile prošnjo za azil v Belgiji (glej podrobnosti spodaj),

 osebe, ki so vložile prošnjo za azil v drugi državi članici EU – če oseba vloži 
prošnjo za azil v drugi državi članici EU ali pride v Belgijo prek te države, organi od 
te države zahtevajo, da prevzame odgovornost za zadevno osebo. Do prevzema osebe 
s strani te države, je oseba pridržana v zaprtem centru v Belgiji,

 državljani Skupnosti – na podlagi letnih poročil centrov in pojasnil, ki jih je 
prejela delegacija, se državljani Skupnosti v zaprtih centrih v Belgiji pridržijo z 
namenom izgona. Glede na izjave odgovorne osebe Urada za tujce med obiskom 
delegacije, take državljane lahko pridrži policija, ker se domneva, da so sodelovali pri 
manjših kaznivih dejanjih ali delali na črno; zatem se jih z namenom izgona odpelje v 
zaprte centre,

 osebe, ki nezakonito prebivajo na belgijskem ozemlju – osebam, prijetim na 
belgijskem ozemlju, ki so torej brez zahtevanih dokumentov, osebam, katerih zakonito 

                                               
4 Ostali centri: center za nezakonite priseljence v Vottemu (CIV), center za nezakonite priseljence v 
Merksplasu (CIM) in center za nezakonite priseljence v Brugesu (CIB).
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prebivanje v kraljevini se je izteklo, osebam, ki bi lahko ogrozile javni red ali 
nacionalno varnost, ali osebam, ki opravljajo samostojno ali podrejeno strokovno 
dejavnost brez zahtevanega dovoljenja, se lahko izda nalog za zapustitev ozemlja, pri 
čemer se jih odpelje na mejo in se jim odvzame svoboda,

 „nesprejemljive“ osebe: ob prihodu na mejo so vključene v postopek vračanja. 
Na splošno se pridržijo v centru INAD.

B. Trajanje pridržanja

Čeprav je v preteklosti azilni postopek lahko trajal več let, pri čemer so bile lahko izgnane 
družine, ki so se že vključile v belgijsko družbo, podatki, predloženi delegaciji, iz leta 2006 
(ko se je uporabljal prejšnji postopek) kažejo, da so postopki vse krajši.

Vseeno so se od začetka veljavnosti novega zakona junija 2007 obdobja za pridržanje 
podaljšala, ker se odslej lahko obravnava v zaprtem centru celoten postopek in nič več le faza 
sprejemljivosti, kot se je imenovala v preteklosti. 

Trajanje pridržanja je z zakonom z dne 15. decembra 1980 dejansko omejeno na pet mesecev 
z možnostjo podaljšanja obdobja pridržanja na osem mesecev, če razlogi, ki zadevajo javni 
red ali nacionalno varnost, to upravičujejo.
Poleg tega v praksi zaprtje v Belgiji ni omejeno z nobenim obdobjem, ker začne znova teči 
novo obdobje, če oseba ugovarja izgonu. 

Sicer pa podatki o trajanju pridržanja, ki jih predloži ministrstvo za notranje zadeve, le delno 
ustrezajo realnemu stanju. To se sklepa na podlagi izračuna obdobij za pridržanje. Sami 
podatki, ki jih sporoči Urad za tujce, predstavljajo povprečno trajanje pridržanja na center in 
ne povprečno trajanje na pridržano osebo. Torej se celotno trajanje pridržanja, ki ga oseba 
dejansko prestane, ne upošteva, pri čemer premeščanje med centri ni vključeno. Premeščanja 
med centri pa je veliko. Na primer poročilo iz leta 2006 centra 127 bis ugotavlja, da: 
je med 2 228 vključenimi osebami, 126 oseb prišlo iz drugih centrov.
Leta 2006 je bilo 176 državljanov premeščenih v drug zaprti center.

Pridržana oseba, ki pred vrnitvijo v domovino preživi dva meseca v centru 127, nato tri 
mesece v centru 126 bis in 24 ur v centru INAD, bo v statistiki navedena trikrat. 
Uprava jo ne bo obravnavala kot osebo, ki je bila pet mesecev v pridržanju. Prav nasprotno bo 
na statistični ravni šlo za tri osebe, ki so bile v priporu v zadevnem centru dva meseca, tri 
mesece in 24 ur. Nesmiselno je, da pridržana oseba, ki preživi pet mesecev v zaprtih centrih, 
upravi omogoči znatno skrajšanje obdobij v statistiki trajanja pridržanja.
Torej je pomembno, da uprava objavi obdobja trajanja pridržanja na pridržano osebo in ne le 
na center, kar se zdi tehnično izvedljivo tudi po mnenju generalnega direktorata Urada za 
tujce.

C. Opombe v zvezi z azilnim postopkom v Belgiji

Pred junijem 2007 je postopek prošnje za azil potekal v dveh fazah: Urad za tujce je preučil 
sprejemljivost prošnje, Generalni komisariat za begunce in osebe brez državljanstva (CGRA) 
pa je predložil mnenje o utemeljenosti prošnje.
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Zaradi številnih pripomb na prejšnji postopek (zelo dolga obdobja obravnave dokumentov, 
obtožbe v zvezi z nepravilnostmi v delovanju Urada za tujce itd.) in obsodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice (zadeva Conka proti Belgiji), Sveta Evrope in civilne družbe je 
bila za leto 2000 obljubljena reforma. 

Leta 2005 se je odobril načrt za reformo, 1. junija 2007 pa je začel v celoti veljati nov zakon o 
tujcih. Od takrat se vse prošnje za azil obravnavajo po novem azilnem postopku. 
Razdelitev na dve fazi (sprejemljivost in ozadje) preučevanja prošnje za azil se ukine. Urad za 
tujce ni več pristojen za preučitev sprejemljivosti prošenj za azil, ostaja pa pristojen za 
sprejemanje odločb glede prebivanja, pridržanja v zaprtem centru in izgona prosilca za azil.

Organi, pristojni za azil

1. Urad za tujce (OE) – spada pod ministrstvo za notranje zadeve, na splošno ureja 
vstop na ozemlje, prebivanje, namestitev, pridržanje tujca v zaprtem centru, izgon 
tujcev. 

2. Generalni komisariat za begunce in osebe brez državljanstva (CGRA) – preuči 
prošnje za azil.

3. Sodišče za spore v zvezi s tujci (CCE) je pristojno za potrjevanje ali preoblikovanje 
odločb generalnega komisariata CGRA.

4. Državni svet – nadzira le zakonitost postopka, ne more pa sprejeti odločbe namesto 
zadevnega organa, pristojnega za azil.

Stopnje v azilnem postopku

1. Prošnja za azil – tujec prošnjo za azil vloži na Uradu za tujce. Če v Belgijo vstopi 
brez zahtevanih dokumentov, mora prošnjo predložiti na meji ali pa v osmih delovnih 
dneh. 

2. Urad za tujce zabeleži prošnjo in zasliši osebo, pri čemer se vprašanja nanašajo na 
identiteto, izvor in potovanje zadevne osebe. Urad za tujce prosilcu za azil izda 
vprašalnik, v katerem navede razloge, zaradi katerih je vložil prošnjo za azil, in 
možnosti za vrnitev v državo, iz katere je zbežal. Prosilec za azil podpiše to izjavo in 
jo predloži generalnemu komisariatu skupaj z ostalo dokumentacijo.

3. Urad za tujce ugotovi, katera država članica Evropske unije je odgovorna za 
preučitev prošnje na podlagi uredbe Dublin II, in preuči številne prošnje za azil.

4. Preučitev prošnje za azil – Generalni komisariat za begunce in osebe brez 
državljanstva (CGRA) je pristojen za priznavanje ali zavrnitev statusa begunca ter 
dodelitev ali zavrnitev statusa subsidiarne zaščite. 

5. Vložitev pritožbe zoper odločbo Generalnega komisariata za begunce in osebe 
brez državljanstva na Sodišču za spore v zvezi s tujci (CCE) – sodišče je pristojno 
za potrjevanje ali preoblikovanje odločb generalnega komisariata. Pritožbe na Sodišču 
za spore v zvezi s tujci se morajo vložiti v roku 15 dni po obvestilu o odločbi 
generalnega komisariata. Z vložitvijo pritožbe se prekine izvršitev izpodbijane 
odločbe.
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6. Pritožbe zoper zakonitost odločbe sodišča (razveljavitev upravne odločbe) je mogoče 
vložiti le pri Državnem svetu.

Če oseba prispe v Belgijo z vsemi zahtevanimi dokumenti in vloži prošnjo za azil, lahko 
ostane v „odprtem centru“ v času obravnavanja njene prošnje za azil. Odprte centre upravlja 
FEDASIL, zvezna agencija za sprejem, ki je bila ustanovljena leta 2002. 
V nasprotnem primeru se prosilci za azil pridržijo v zaprtih centrih na ozemlju (z izjemo 
centra INAD). 

V zaprtih centrih so lahko naslednje kategorije prosilcev za azil:

 osebe, ki so na meji vložile prošnjo za azil – osebe so v takem primeru dosledno v 
pridržanju. Pridržijo se za celotno obdobje trajanja postopka preučitve prošnje za azil;

 prosilci za azil, ki so svojo prošnjo za azil vložili na ozemlju Belgije in so bili 
zavrnjeni (kar vključuje osebe, ki so vložile pritožbo na Državni svet), tudi če so 
prestali celoten azilni postopek v odprtem centru; 

 osebe, ki so svojo prošnjo za azil vložile v zaprtem centru: če so osebe prebivale 
nezakonito, so bile pridržane. Ko osebe pridejo v zaprt center, vložijo prošnjo za azil 
in tam ostanejo v času postopka;

 osebe, ki so vložile prošnjo za azil v drugi državi EU ali osebe, ki vložijo drugo 
prošnjo v Belgiji.

III. Srečanje z nevladnimi organizacijami

Za nevladne organizacije praksa upravnega pridržanja tujcev v Belgiji predstavlja resno 
težavo, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic in človekovega dostojanstva. Opozarjajo, da 
mora biti glede na Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
svoboda pravilo, pridržanje pa mora biti izjema. Od reforme azilnega postopka, so se 
možnosti za pridržanje prosilcev za azil na meji in tudi na ozemlju izrecno povečale5. Poleg 
tega so se obdobja za pridržanje podaljšala, ker se odslej lahko obravnava v zaprtem centru 
celoten postopek in nič več le faza sprejemljivosti, kot se je imenovala v preteklosti6. 

Med srečanjem s poslanci so nevladne organizacije izpostavile nekatere težave.

1. Pridržanje otrok
Nevladne organizacije ugotavljajo, da je v zadnjih letih izjemno skrb zbujajoč delež števila 
pridržanih otrok v zaprtem centru. Medtem ko je bilo leta 2004 pridržanih 152 otrok, jih je 
bilo leta 2006 pridržanih 627. Ta podatek pa ni realen, ker ne upošteva centra v Vottemu, v 
katerem so bili otroci pridržani od marca do junija 2006, niti centra 127, v katerem so otroci 
bili in so še vedno pridržani.

Nevladne organizacije pozivajo, da so bile psihološke posledice na otroka zaradi takega 
pridržanja večkrat dokazane: na primer v študiji Svobodne univerze v Bruslju leta 1999 in v 
                                               
5   Člen 74/6, odstavek 1a Zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, prebivanju, namestitvi 
in izgonu nedržavljanov. Zaprtje prosilca za azil od vložitve prošnje je mogoče v najmanj 15 primerih.
6  Člen 74/6, odstavek 2 Zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, prebivanju, namestitvi in 
izgonu nedržavljanov. V preteklosti obdobje za pridržanje ni moglo preseči natančno dveh mesecev, danes pa je 
v nekaterih primerih prosilec za azil lahko v pridržanju do tri mesece in 15 dni, ne da bi prejel izvršljivo odločbo.
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študiji, ki jo je naročilo ministrstvo za notranje zadeve, katere ugotovitev je jasna: „pridržanje 
družin z otroki je v sedanjih razmerah s stališča otrokovih pravic in njegovega dobrega 
počutja nesprejemljivo. Pridržanje otrok se zdaj uporablja samovoljno in ne kot končni 
izjemni ukrep. Za nekatere skupine je pridržanje samodejno, zlasti za družine, za katere velja 
uporaba dublinske konvencije. V tem smislu je bilo zaprtje dejansko samodejno in zato 
vsakdanje“7.

V zadnjih mesecih so bile te študije ponovno potrjene v drugih poročilih, na primer v poročilu 
flamskega komisarja za otrokove pravice8 in Zdravnikov brez meja9.

2. Trajanje pridržanja
Po mnenju nevladnih organizacij so obdobja pridržanja kljub najdaljšemu mogočemu 
pridržanju, tj. pet mesecev, ki je navedeno v zakonu, včasih dejansko daljša. Nekatere osebe 
so v različnih zaprtih centrih preživele več kot leto brez prekinitve. Psihološki učinki tako 
dolgotrajnega pridržanja so za osebe uničujoči. 

3. Pravna negotovost
Veliko pridržanih oseb se poleg zmedenosti sooča z različnimi postopki. Med obiskom so 
nevladne organizacije ugotovile pomanjkljivosti v informacijah o pridržanih osebah, težave 
glede pravne pomoči ali pomanjkljivosti nekaterih postopkov. 

Centri nimajo tolmačev. Včasih pokličejo telefonsko službo za tolmačenje, včasih pa za druge 
prevajajo sopridržane osebe, kar vključuje vse težave prevajanja upravnih ali pravnih besedil.
Točke, iz katerih izhaja pravna negotovost:

 odvisnost socialnih služb od centrov: gre za uradnike, ki so podrejeni ministrstvu za 
notranje zadeve, katerega naloga je obveščanje pridržanih oseb in tudi „priprava na 
morebiten izgon“10;

 pomanjkanje informacij, ki se predložijo priseljencu: informacijske brošure o postopkih, 
ki se predložijo pridržani osebi, niso posodobljene (več mesecev po začetku veljavnosti 
postopka brošure o novem azilnem postopku v več jezikih še vedno niso na voljo), 
informacije o mogočih pritožbah niso vedno predložene pridržani osebi. Te ugotovitve je 
prav tako potrdil Urad visokega komisarja ZN za begunce.

 Težave v zvezi s pravno pomočjo. 
Pridržana oseba ima pravico do pritožbe z odložilnim učinkom zoper obveznost, da 
zapusti ozemlje. Učinek je dejansko odložilen, če je pritožba vložena v 24 urah od 
priprtja. V nekaterih centrih (npr. v centru 127 bis) imenovanje brezplačnega zagovornika 
lahko traja tri do štiri dni, kar pridržanim osebam odvzema pravico do pritožbe z 
odložilnim učinkom, ki je zelo pomembna. Tako kratek rok tudi postavlja vprašanje glede 
učinkovitosti (člen 13 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin).

                                               
7 Študija z naslovom „Etude portant sur les alternatives à la détention de familles avec enfants dans les 
centres fermés en vue de leur éloignement. Partie 2 : Vision et recommandations“,

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf, str. 19.
8 Kinderrechtencommissariaat, poročilo z naslovom „Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht“
9 Zdravniki brez meja, poročilo z naslovom „Le coût humain de la détention“.
10 Člen 68 kraljeve uredbe z dne 2. avgusta 2002, ki določa ureditev in predpise delovanja, ki se 
uporabljajo v zaprtih centrih. Razpis za delo socialnih asistentov v zaprtih centrih je objavila javna služba, 
odgovorna za zaposlovanje uradnikov (Selor), in določa: „kot uradnik, zadolžen za vračanje, državljane s 
pogovorom pripravite na izgon tako, da se bo ta opravil učinkovito in v človeku primernih pogojih“.
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4. Prijetje prosilcev za azil
Nevladne organizacije ugotavljajo način, na katerega se včasih osebe zaprejo: prosilca in 
njegovo družino se iz nepomembnega upravnega razloga pokliče, povabi, da izpolni dosje, 
itd. Ko prosilec obišče Urad za tujce, se ga odvede v zaprti azil, tako da poziv nikakor ni 
povezan z navedenim. 

To prakso belgijskih organov je že v zadevi Conka11 obsodilo Evropsko sodišče za človekove 
pravice, ki je navedlo, „da ni skladno s členom 5 [Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin], da se v okviru načrtovanega izgona in zaradi olajšanja ali 
učinkovitosti uprava zavestno odloči prevarati osebe celo nezakonito z namenom, da se jim na 
primernejši način odvzame svoboda“. To velja še toliko bolj, če gre za osebe, ki ne prebivajo 
nezakonito.

V okviru postopka Dublin (prim. zgoraj) se celo osebe, ki se več mesecev redno odzivajo na 
pozive, hitro prime in pridrži z vzrokom, da mogoče ne bodo upoštevale ukrepa vračanja na 
mejo.

Med obiskom delegacije EP so se te prakse potrdile s pripovedmi priseljencev in zlasti 
pripovedjo mlade ženske, ki je bila skupaj z otroki prijeta na ta način, preden so jih odpeljali v 
zaprt center.

5. Zdravstvene in psihološke težave, ki se ponavljajo v zaprtih centrih
Glede na nevladne organizacije so zelo bolne osebe stalno pridržane, pri nekaterih osebah pa 
se razvijejo bolezni, neposredno povezane z njihovim pridržanjem. Poudariti je treba 
pomanjkanje neodvisnosti zdravstvenih in socialnih služb ter dejstvo, da psihologi to funkcijo 
združujejo s funkcijo člana uprave centra. 

6. Razmere v pridržanju
Poleg zastarelosti je zelo opazno zaporniško okolje: močna prisotnost paznikov, bodeča žica, 
videonadzor in kazenski ukrepi, na primer osamitev. Možnosti izhoda so zelo omejene 
(približno dve uri na dan) kot tudi možnosti stika z zunanjim svetom (mogoče je telefonirati 
zunaj proti plačilu telefonske kartice, vendar prejem klica ni mogoč, razen če kliče 
zagovornik).

Dodatna težava je pogosto oteženo življenje za pridržane osebe, od katerih nekatere živijo že 
več let v Belgiji in so si v državi ustvarile vezi: obiski sorodnikov v centrih v bližini letališča 
niso mogoči.

Nevladne organizacije se pritožujejo tudi zaradi negotovosti glede pravice do obiska v centrih 
– ta pravica je podrejena presoji ministrstva za notranje zadeve in jo uprava lahko brez 
utemeljitve umakne, kar po mnenju samih nevladnih organizacij lahko pomeni pomanjkljivost 
v njihovi dejavnosti. Nevladne organizacije niso imele vstopa v center INAD.

7. Pritiski in nasilje zaradi izgona12

Glavna značilnost izgonov je njihova nepreglednost. Zunanjega nadzora tako rekoč ni; 
                                               
11 Zadeva Conka proti Belgiji, št.°51564/99 (Tretji oddelek) (bil.) ESČP 2002 – I – (5.2.2002).
12 Izvlečki iz povzetka poročila z naslovom „Centres fermés pour étrangers Etat des lieux“, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf. 
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notranji nadzor je redek; videonadzora ni, dejanskih možnosti, da pritožba uspe, pa skoraj ne 
obstajajo. Nevladne organizacije poročajo o številnih primerih nasilja med izgonom.

IV. Opis obiska centrov za upravno pridržanje

A. Center INAD (letališče Zaventem)

Center INAD se nahaja v sami notranjosti zgradb letališča Bruxelles-National. Odprli so ga za 
sprejem (tako imenovanih) „nesprejemljivih“ oseb, tj. moških, žensk in otrok, katerim je bil 
zavrnjen vstop na ozemlje in ki čakajo na zapustitev, ne da bi vstopili na ozemlje. 

Center so odprli zaradi kritik, ki jih je bila v preteklosti deležna Belgija zaradi pogojev 
bivanja (na žimnicah ali celo na tleh) in higiene, v katerih so morale živeti osebe, ki niso bile 
sprejete v Belgijo.

V centru INAD se lahko pridržijo naslednje skupine oseb:

 osebe, ki jih zadeva odločba o vrnitvi, ker nimajo zahtevanih dokumentov za vstop na 
ozemlje ali ker razlog za njihovo potovanje po mnenju mejne policije „ni jasen“13. 
Osebe se pridržijo, dokler jih letalska družba, ki jih pripelje, ne odpelje domov;

 osebe brez dovoljenja za prebivanje, ki se jih lahko enostavno izžene;
 zavrnjeni prosilci za azil, ki so bili pridržani v zaprtem centru in premeščeni v center 

INAD nekaj ur pred izgonom.

Poročilo iz leta 2006, ki so ga belgijski organi predložili delegaciji, opisuje položaj več kot 
200 državljanov EU, ki so prebivali v centru INAD (iz Malte, Nemčije, Francije, Poljske, 
Velike Britanije, Madžarske, Slovaške, Češke, Latvije, Litve).

Zdi se, da pridržane osebe v centru INAD dejansko ne ostanejo dolgo, vendar če ugovarjajo 
odločbi o vrnitvi, tvegajo, da bodo v centru ostale še dlje.

Stanje centra

Center je zelo majhen. Je velik kot stanovanje in sestavljen iz sorazmerno majhnih prostorov: 
vhodnega prostora, dnevne sobe, kuhinje in dveh majhnih spalnic (ene za moške in ene za 
ženske) vsaka s približno petnajst pogradi. Skozi okna se vidi okolica letališča, vendar jih ni 
mogoče odpreti. Za pridržane osebe izhod na prosto ni mogoč.

Centra INAD ne morejo obiskati niti obiskovalci, med drugim zato, ker je center znotraj 
letališča. Urad visokega komisarja ZN za begunce se je pridružil delegaciji pri izražanju 
obžalovanja, da nima stalnega vstopa v center INAD. 

Socialnih delavcev nimajo. Otrokom, ki pridejo v center INAD, ni namenjena nobena 
infrastruktura.

Delegacija meni, da materialni pogoji za bivanje niso primerni za pridržanje, vsekakor pa niso 

                                               
13 Za neposredne dokaze glej nadaljevanje. 



PV\714008SL.doc 9/20 PE404.456v01-00

SL

primerni za več kot le nekaj ur; pri tem se delegacija pridružuje sklepom Evropskega odbora 
za preprečevanje mučenja v okviru Sveta Evrope, ki so navedeni v zadnjem poročilu o centru 
INAD.

Zdi se, da se pripravlja načrt za nov center.

Razprave z organi

Med razpravami s predstavniki organov in zlasti s predstavnico Urada za tujce je ta 
poslancem opisala položaj na podlagi vprašanja, ali so osebe v času izgona, ki so živčne ali 
agresivne, vklenjene v lisice, če obstaja tveganje, da bodo zbežale, ali pa gre za varnostne 
razloge. Osebe so vklenjene v lisice tudi med prevozom iz enega centra v drugega ali iz centra 
na letališče.

Poročevalec je vprašal, v katere države se osebe napotijo: tj. v tranzitno državo ali državo 
izvora. Opozorilo se je na primer osebe, ki se nameni v Belgijo prek Libije in je afriškega 
izvora. Predstavnica Urada za tujce je povedala, da se v takem primeru na podlagi konvencij o 
odgovornosti letalskih družb (čikaška konvencija) osebe napotijo v Libijo, tj. tranzitno 
državo.

Med razpravo o vprašanju nameščanja tujih državljanov na tranzitna območja je predstavnica 
Urada za tujce delegaciji posredovala nekaj razlag. 

Ko neka oseba pride na mejo, sta ji izdani dve ločeni odločbi, odločba o vrnitvi skupaj z 
odločbo o pridržanju, povezanem s tem. Če senat sodišča odloči, da je pridržanje nezakonito 
in da je treba zadevno osebo osvoboditi, urad za tujce to osebo „osvobodi“ na tranzitnem 
območju državnega letališča.
Delegacija meni, ta je ta praksa nesprejemljiva: osebe so na tranzitnem območju brez 
spremstva; spati morajo na stolih na letališču ali celo na tleh, poleg tega pa nimajo možnosti, 
da bi se stuširali. S tem se ena oblika pridržanja nadomesti z drugo. Poleg tega je Evropsko 
sodišče za človekove pravice odločilo, da se lahko tranzitno območje obravnava kot kraj 
pridržanja14).

Razen tega je zaradi odvračalnega učinka te „osvoboditve“ pritožba v skladu z zakonom zoper 
odločbo o pridržanju v zaprtem centru (INAD) neučinkovita, kar je v nasprotju z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah. Priprte osebe so obveščene, da je posledica mogoče 
osvoboditve namestitev na tranzitno območje, zaradi česar se jih veliko med njimi odloči, da 
ne bodo vložile zahtevka za osvoboditev v skladu z zakonom.
To prakso so že močno obsodile belgijske nevladne organizacije, odvetniki in belgijski zvezni 
varuh človekovih pravic; sodišče prve stopnje v Bruslju je v skrajšanem postopku iz leta 2003 
prav tako menilo, da je ravnanje belgijske države protipravno in bolj podobno „farsi“. Sodišče 
je menilo, da je nedopustno in v nasprotju s pravno državo, da „belgijska država premesti 
[tujca] v drug zaprt prostor (tranzitno območje) z nehumanimi in ponižujočimi življenjskimi 
pogoji, hkrati pa upa, da se bo [zadevna oseba] odločila za ‚prostovoljno‘ izvršitev naloga za 
vrnitev“.
Evropski odbor za preprečevanje mučenja15 je v svojem zadnjem poročilu o Belgiji prav tako 

                                               
14 Sodbe Guzzardi proti Italiji, 6. november 1980, Amuur proti Franciji, 25. junij 1996, in Shamsa proti 
Poljski, 27. november 2003.
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm, odstavek 49.
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priporočil belgijskim organom, da takoj sprejmejo potrebne ukrepe za dokončno prekinitev te 
prakse. Poročevalec se v celoti opira na ta priporočila in od urada za tujce zahteva pojasnila o 
teh praksah, glede na to, da so poslanci vedeli za tri primere „osvoboditev“ na tranzitnem 
območju, ki so se zgodile septembra 2007. 
Poleg tega je Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbo z dne 24. januarja 200816

obsodilo Belgijo, ker je „osvobodila“ dva palestinska državljana na tranzitnem območju 
letališča v Bruslju. Sodišče je menilo, da namestitev na tranzitno območje pomeni pridržanje, 
da je takšno pridržanje nezakonito ter da je nečloveško in ponižujoče. 

Pričanja priseljencev

Med obiskom so bile v centru le tri osebe. Dve med njimi, ena oseba iz Konga in ena iz 
Ruande, sta imeli zahtevane dokumente za vstop v Belgijo (študijski vizum, potna listina, 
denar itd.), vendar jim je bila izdana odločba o vrnitvi, ker razlog za njuno potovanje po 
mnenju mejne policije „ni bil jasen“. Bili sta pridržani, dokler ju letalska družba, ki ju je 
prepeljala, ni odpeljala domov.

Oseba, ki prejme odločbo o prepovedi vstopa na ozemlje, tako kot v primeru teh dveh oseb, 
prejme:

 obrazec o navedbi razloga,
 odločbo o pridržanju v zaprtem centru.

Obrazec izpolnijo uslužbenci, ki nadzirajo meje, in je napisan v nizozemščini. Tujec ga mora 
podpisati. Delegacija je bila presenečena, ker tujec ne prejme prevoda tega obrazca, tudi če 
govori enega od drugih dveh uradnih jezikov Belgije, tj. francosko ali nemško. 
Odločba o pridržanju v zaprtem centru je napisana v nizozemščini in francoščini, vendar 
temelji na odločbi o vrnitvi, ki je napisana izključno v nizozemščini. 

Zadevna oseba lahko v zelo nujnih primerih v 24 urah vloži pritožbo zoper odločbo o izgonu 
(odložilni učinek). Če sodišče za spore v zvezi s tujci ne sprejme odločitve v 72 urah, je izgon 
spet mogoč.

Uslužbenci centra dajo osebam, ki želijo pomoč odvetnika, na voljo telefonski imenik. Na 
recepciji je javni telefon, vendar je tam nemogoče diskretno telefonirati. Srečanje med 
odvetnikom in njegovo stranko poteka v prostorih policije na letališču, kamor stranko iz 
centra INAD pospremi policija.

B. Tranzitni center 127 (Melsbroek)

Ta center je v Melsbroeu, blizu vojaškega letališča. 
Zgrajen je iz predelanih kontejnerjev (spalnice z okrog 20 posteljami, skupni prostor, kuhinja, 
jedilnica in menza). Majhen del (uprava, socialna služba, zdravstvena služba) je zidan. Ima 
majhno dvorišče, vendar je čas za izhod na svež zrak omejen. Center je obdan z ograjo in 
bodečo žico.

Center je star. Postavljen je bil leta 1988, ko je bil zgrajen kot začasna rešitev. Delegacija 
ugotavlja, da ta „začasna“ rešitev traja že 20 let. Izgradnja novega centra, ki bi nadomestil 

                                               
16 Zadeva RIAD in IDIAB proti BELGIJI (zadevi št. 29787/03 in 29810/03).
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centra INAD in 127, je bila napovedana pred več leti. Temeljni kamen je postavil notranji 
minister P. Dewael že pred več meseci, vendar naj bi se gradnja začela marca 2009, nov 
center pa bi začel delovati leta 2010.

V centru so pridržani moški, ženske in otroci s spremstvom, prosilci za azil ter osebe brez 
dovoljenja za prebivanje.

Nekaj podatkov iz zadnjega poročila o stanju v centru iz leta 2006:

Skupaj je bilo leta 2006 registriranih 2 132 pridržanih oseb, pri čemer se ta številka v 
primerjavi s prejšnjimi leti stalno dviguje.
Od tega je bilo 558 žensk, 152 mladoletnikov s spremstvom in 31 mladoletnikov brez 
spremstva. 
Povprečna doba bivanja mladoletnikov brez spremstva leta 2006 je bila 25,2 dni, pri čemer je 
bila najkrajša doba 1 dan, najdaljša pa 66 dni.
Povprečna starost leta 2006 je bila 27 let. Najmlajši prebivalec centra je imel tri mesece, 
najstarejši pa 64 let.
Ena oseba je bila osvobojena na tranzitnem območju, 3 osebe pa so bile pobegnile.

V skladu s poročilom je bilo v tem centru leta 2006 pridržanih več sto državljanov Evropske 
unije: Poljska: 321, Češka: 12, Madžarska: 11, Slovaška: 10, Latvija: 5, Estonija: 2, Nemčija: 
1, Slovenija: 1.

Med obiskom centra 127 je predstavnica urada za tujce članom delegacije povedala, da so bili 
državljani Evropske unije zaprti v centru 127, če so bili osumljeni manjših prekrškov ali dela 
na črno. Zapiranje teh oseb brez obsodbe je zelo vprašljivo. Poslanci so organe v centru 
povprašali o tej temi, menijo pa, da so potrebe dodatne razlage: če gre za kriminalce, je treba 
zadevo vložiti pri sodišču, če gre za nedolžne osebe, pa jih je treba osvoboditi.

Prisotnost družin, otrok s spremstvom in brez njega povzroča veliko težav, ker so v prostorih 
za pridržanje osebe različnih spolov; otroci spijo v istih sobah kot odrasli, ki niso njihovi 
družinski člani.

Pridržanih oseb ne morejo obiskati njihovi družinski člani ali prijatelji, med drugim zato, ker 
je center znotraj letališča. Obiskujejo jih člani nevladnih organizacij. 

Pričanja priseljencev

Osebe, ki smo jih srečali, so povedale, da to ni dober kraj za njihove otroke, ker živijo in spijo 
v sobah skupaj z nepoznanimi odraslimi ter stalno poslušajo pogovore odraslih. 

Nekatere osebe so se pritožile zaradi hrupa pristajanja in vzletanja letal, ki je včasih 
oglušujoč.

Nek fant iz Ruande je pripovedoval o poteku postopka v zvezi z njim ter se pritožil, da ni 
mogel sam izpolniti obrazca, ki mu ga je predložil urad za tujce, in da ga je uslužbenec 
izpolnil napačno, kar je nato vplivalo na nadaljnji potek postopka.

Belgijska zakonodaja določa, da urad za tujce zabeleži prošnjo, zasliši osebo in „tujcu izda 
vprašalnik, v katerem mora zadevni tujec navesti razloge za vložitev prošnje za azil in 
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možnosti za vrnitev v državo, iz katere je zbežal“17. Prosilec za azil podpiše to izjavo, ki se 
predloži generalnemu komisariatu skupaj z ostalo dokumentacijo.
V tem zakonu ni navedeno, da morajo uslužbenci izpolniti vprašalnik v imenu prosilca za azil. 
Vendar po navedbah nevladnih organizacij, s katerimi smo se sestali, v praksi uslužbenci 
urada za tujce izpolnijo vprašalnik namesto prosilca za azil. To poteka s pomočjo tolmača, 
vendar pa zadevna oseba nima pravice do odvetnika. Prosilci za azil se pritožujejo nad zelo 
hitro obravnavo in slabimi pogoji v zaprtih centrih (hrup, temperatura zraka) med pogovorom 
z uslužbencem urada za tujce.

Osebam je zagotovljena možnost spoštovanja ramadana: v tem obdobju lahko jedo 
prej/pozneje.

C. Center za vračanje v domovino 127 a (Steenokkerzeel)

Ta center je v Steenokkerzeelu, prav tako blizu letališča. Obdan je z dvema zelo visokima 
železnima ograjama in večkrat z bodečo žico. Močno spominja na zapor. Na oknih so rešetke. 

V centru sta dve zgradbi. V prvi zgradbi je osebje socialne, upravne in zdravstvene službe ter 
prostor za disciplinsko osamitev. Ta stavba je z notranjim hodnikom povezana s stavbo za 
priseljence, ki je večkrat obdana z mrežami, nad katerimi je bodeča žica v višini 5 metrov.

V centru so skupaj nastanjeni nezakoniti priseljenci, zajeti na ozemlju, ter prosilci za azil, in 
sicer moški, ženske ter otroci s spremstvom in brez njega.

Številke18

Leta 2006 je bilo v centru za vračanje v domovino 127 a v Steenokkerzeelu registriranih 
skupaj 2 228 oseb (1 691 odraslih in 537 otrok) (poleg 520 oseb, ki so tam preživele le eno 
noč), leta 2005 pa jih je bilo skupaj 2 196. 

Od pridržanih oseb je bilo 22,58 % žensk, 24,10 % otrok, ostali pa so bili moški. Leta 2006 so 
bili v centru 4 otroci brez spremstva.

Tudi v tem centru so bili pridržani državljani držav članic EU (Estonci, Madžari, Latvijci, 
Poljaki, Slovaki, Čehi – 212 odraslih in 81 otrok leta 2006).

Povprečna doba bivanja v centru leta 2006 je bila 16,08 dni. Doba najkrajšega bivanja je bila 
manj kot en dan, doba najdaljšega pa šest mesecev in pol.
Leta 2006 je bilo povprečno pridržanih 96,83 oseb na dan.

V centru so socialni delavci in vzgojitelji. Priseljence lahko obiskujejo nekatere nevladne 
organizacije, ne smejo pa jih obiskovati njihovi družinski člani ali prijatelji. 

Pričanja priseljencev

Veliko priseljencev se pritožuje zaradi pomanjkanja ustrezne zdravstvene oskrbe; težko je 
priti do zdravnika ali se pogovarjati z njim, ker ni na voljo tolmačev, obiski zdravnika pa so 

                                               
17  Člen 51/10 zakona z dne 15. decembra 1980.
18 Poročilo urada za tujce iz leta 2006 o centru 127 a.



PV\714008SL.doc 13/20 PE404.456v01-00

SL

zelo kratki. Zlasti so bili ogorčeni zlasti položaja ženske, ki je bila v petem mesecu rizične 
nosečnosti in s katero se je srečala delegacija.

Starši majhnih otrok so zaskrbljeni, ker v zdravniški ekipi ni pediatra. 
Priseljenci se pritožujejo, da dobijo sredstva proti bolečinam za vse ali nič, da niso obveščeni 
o vrsti zdravila, ki jim je predpisano, pri čemer dobijo le navodila, kolikokrat na dan ga 
morajo vzeti. Ta praksa je v nasprotju s pravicami vsakega bolnika, zlasti bolnikov, ki so v 
težavnem položaju, ker ne morejo izbrati drugega zdravnika.

Pridržane osebe pojasnjujejo, da so še bolj zaskrbljene po nenadni smrti mladega prosilca za 
azil septembra 2007, o čemer je po mnenju priseljencev uprava zelo slabo obveščala pridržane 
osebe. 

Pomanjkanje informacij o napredku pri obravnavi dokumentacije pridržanih oseb in o tem, kaj 
jih čaka, slabo vpliva na njihovo duševno razpoloženje. 

Navedbe priseljencev so podkrepljene tudi z letnim poročilom za leto 2006, v katerem je 
opisano naslednje:

– gladovno je stavkalo več deset oseb, včasih celo krilo centra, pri čemer so sodelovali 
tudi otroci. Cilj teh stavk je bil izražanje pritožb ali protestiranje zaradi majhnih 
količin hrane, ki jo običajno dobivajo prebivalci; 

– leta 2006 so bili storjeni trije poskusi samomora.

V. Pripombe poročevalca

Sistematično pridržanje

Poročevalec poudarja, da se po njegovem mnenju človekove pravice kršijo že zaradi samega 
načina začasnega upravnega pridržanja, pri čemer je pojem upravnega pridržanja s pravnega 
stališča nesprejemljiv. Za kaznivo dejanje upravne narave (nezakonit vstop v državo ali 
pretečeno dovoljenje za prebivanje) je dejansko predvidena kazen odvzema prostosti, poleg 
tega pa je trajanje te kazni pogosto nesorazmerno.
Zato je treba centre za začasno pridržanje obravnavati kot prostore, ki so nesprejemljivi in jih 
je treba zapreti. To bi bil prvi korak k temeljitem ponovnem razmisleku o drugačnem načinu 
sprejemanja.
Zlasti je nesprejemljivo takšno ravnanje s prosilci za azil. Moških, žensk in včasih otrok, ki 
bežijo pred težkimi razmerami ter prosijo za zatočišče v Evropi, se ne sme zapreti v ustanove, 
ki kršijo svoboščine posameznika in temeljne pravice.
Zato poročevalec meni, da prosilci za azil v nobenem primeru (kot to določajo mednarodne 
konvencije) ne smejo biti upravno pridržani. Zapiranje tujcev je v nasprotju s temeljno 
pravico in mora biti izjema, ne pa pravilo, kar potrjuje tudi sodna praksa Evropskega sodišča 
za človekove pravice.
Poleg tega se zdi, da Belgija sistematično in splošno pridrži prosilce za azil na meji ter 
prosilce za azil v okviru dublinskega postopka, ne glede na to, kdo so ti tujci (družine, otroci) 
in kakšna so tveganja, povezana z izognitvijo uradu za tujce.
S sprejetjem novega zakona so se možnosti za pridržanje prosilcev za azil močno povečale. 
To je v nasprotju s temeljnim načelom Ženevske konvencije, v skladu s katerim prosilci za 
azil ne morejo biti kaznovani zaradi njihovega vstopa v državo ali nezakonitega prebivanja. 
Evropska komisija je v svojem poročilu Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi direktive 
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o sprejemu19 prav tako opozorila, da je pripor v skladu z Direktivo izjema od splošnega 
pravila prostega pretoka oseb in se lahko uporabi le, če „se izkaže za potrebno“, ter da je 
samodejen pripor brez ovrednotenja položaja zadevne osebe v nasprotju z Direktivo.
V zaprtem centru niso izpolnjeni pogoji za nemoten potek azilnega postopka: poleg velikega 
psihološkega pritiska zaradi pridržanja je zelo težko komunicirati z zunanjim svetom, 
pridobiti mnenje neodvisne socialne ali pravne službe, zbirati koristne informacije za 
postopek (ni povezave z internetom) itd.
Ker ni prave možnosti za dostop do odvetnika, je praktično nemogoče vložiti pritožbo v 
zahtevani obliki in rokih (ki so zelo kratki), poleg tega pa postopek na sodišču za spore v 
zvezi s tujci poteka v pisni obliki, zaradi česar ima prosilec za azil zelo malo možnosti, da 
svoje pripombe izrazi ustno na obravnavi. Ti prekratki roki so velik razlog za skrb.

Trajanje pridržanja

Obdobje pridržanja je pomembno vprašanje glede na vplive, ki jih ima lahko dolgotrajno 
pridržanje na zadevno osebo. 
To obdobje je, ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope, ki predlaga omejitev takšnega 
pridržanja na en mesec20, že zdaj predolgo. V praksi obdobje zapora v Belgiji ni omejeno, ker 
začne teči nov rok, če oseba ugovarja izgonu. 
V nedavnem poročilu, ki ga je naročila Evropska komisija21, je ugotovljeno tudi:
V zvezi z obdobjem pridržanja se ob upoštevanju uporabe direktive za prosilce za azil, 
pridržane v zaprtih centrih, zastavlja vprašanje o tem, ali je mogoče obravnavati, da je 
dvomesečno obdobje zakonitega pridržanja (ki se lahko podaljša do osem mesecev) razumno 
in čim krajše mogoče obdobje.
Zapiranje mladoletnikov

V Belgiji so mladoletniki s spremstvom in brez njega pridržani v zaprtih centrih. Po mnenju 
nevladnih organizacij se njihovo število povečuje.
Pridržanje otrok je v nasprotju z Mednarodno konvencijo o otrokovih pravicah22, kar velja 
tudi za prekinitev šolanja. Evropsko sodišče za človekove pravice je nedavno obsodilo Belgijo 
zaradi pridržanja in vrnitve mladoletnice23. Sodišče je menilo, da je bilo naslednje ravnanje 
nečloveško: pridržanje v centru, ki je bilo prvotno namenjeno odraslim, pridržanje pod 
enakimi pogoji kot pridržanje odraslih, pri čemer se ni upoštevalo starosti in izjemne 
ranljivosti mladoletnice.

V poročilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi direktive o sprejemu24 je 
Belgija navedena kot ena od držav, ki zavrača dostop mladoletnikov v priporu do 
izobraževanja ali jim to v praksi onemogoča ali omejuje. Komisija opozarja, da je to v 
nasprotju z direktivo o sprejemu. Direktiva o sprejemu določa, da [d]ržave članice 

                                               
19 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Direktive 2003/9/ES z dne 27. januarja 
2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v državah članicah – KOM(2007)745 konč.
20 Priporočilo 1547 parlamentarne skupščine Sveta Evrope.
21 Poročilo o Belgiji, pripravljeno v imenu Evropske komisije, o uporabi direktive o sprejemu, ki se bo 
uporabilo pri pripravi poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi zadevne direktive 
KOM(2007) 745 konč.
22 Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 
s svojo resolucijo 44/25 z dne 20. novembra 1989 ter dala na voljo za podpis, ratifikacijo in pristop ter ki je 
začela veljati 2. septembra 1990 – Glej http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
23 ESČP, 12.10.2006, št.°13178/03, Mubilanzila Mayeka in Kaniki Mitunga proti Belgiji.
24 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Direktive 2003/9/ES z dne 27. januarja 
2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v državah članicah – KOM(2007)745 konč.
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mladoletnim otrokom prosilcev za azil in mladoletnim prosilcem za azil zagotovijo dostop do 
izobraževalnega sistema pod podobnimi pogoji, kot državljanom države članice gostiteljice, 
dokler se dejansko ne izvaja ukrep izgona zoper njih ali njihove starše. To izobraževanje se 
lahko zagotovi v nastanitvenih centrih.25

Komisija prav tako ugotavlja, da nekatere države članice, vključno z Belgijo, nimajo na voljo 
nobenega postopka za prepoznavanje ranljivih prosilcev za azil in opozarja, da lahko 
obstajajo resni pomisleki glede tega, kako in ali so osebe s posebnimi potrebami dejansko 
prepoznane v državah članicah brez takega orodja. Poročilo navaja:
Resne težave bi se lahko pojavile v državah članicah, ki ne izključujejo pripora prosilcev za 
azil s posebnimi potrebami.
Glede na poseben položaj ranljivih prosilcev za azil bi moral biti pripor takih oseb 
uporabljen le kot zadnji možni ukrep v ustrezno utemeljenih primerih.26

Poročevalec izpostavlja, da se mladoletnikov ne bi smelo pridržati v nobenem primeru in da je 
treba vedno upoštevati največje koristi za otroka. Država, ki ne ščiti otrok, krši naše najvišje 
vrednote.

Slabo obveščanje priseljencev

Čeprav direktiva o sprejemu in direktiva o postopkih določata jasne obveznosti obveščanja 
pridržanih priseljencev, pridržane osebe pričajo o zelo slabem poznavanju in razumevanju 
postopkov, pravic, mogočih pravnih sredstev ali preprosto njihove usode.
 To pomanjkanje informacij je mogoče dobro občutiti v centru 127 a.

Kar zadeva center INAD, vanj nimajo dostopa nevladne organizacije, obiskovalci in 
odvetniki; ti lahko s priseljencem govorijo na policijski postaji. 
Kljub temu direktiva o postopkih in direktiva o sprejemu vztrajata pri dejstvu, da morajo 
imeti odvetniki, UNHCR ali nevladne organizacije možnost dostopa do centrov, v katerih so 
nastanjeni prosilci za azil, da jim lahko pomagajo. Ta dostop se lahko omeji le zaradi 
zagotavljanja varnosti centrov (ne pa sosednjega letališča) in prostorov ter prosilcev za azil. 
Direktiva o postopkih določa, da so omejitve mogoče le, če dostop pravnega ali drugega 
svetovalca s tem ni resno omejen ali onemogočen.27

V drugih obiskanih centrih, tj. v centrih 127 in 127 a, imajo nevladne organizacije dostop, 
vendar le na zahtevo; prijatelji ali drugi obiskovalci priseljencev nimajo dostopa.
V poročilu, ki ga je nedavno naročila Komisija28, je ugotovljeno, da večina prebivalcev ni 
dobila sprejemne brošure ali brošure z informacijami. Velika večina prebivalcev centrov ni 
seznanjena s pravico do pritožbe. Nimajo vedno dostopa do tolmača. V nekaterih zaprtih 
centrih težave povzroča sistem zagotavljanja dežurnih zdravstvenih storitev. Številni 
prebivalci se pritožujejo zaradi slabega spremljanja njihovega duševnega zdravja. 
Ugotovljene so bile težave v zvezi z vrsto in kakovostjo pravne pomoči. Tudi če na upravni 
                                               
25 Člen 10 direktive o sprejemu.
26 Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Direktive 2003/9/ES z dne 27. januarja 
2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v državah članicah – KOM(2007)745 konč.
27 Člen 16 direktive o postopkih.
28 Poročilo o Belgiji, pripravljeno v imenu Evropske komisije, o uporabi direktive o sprejemu, ki se bo 
uporabilo pri pripravi poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi zadevne direktive 
KOM(2007) 745 konč.
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ravni ni nobenih težav, lahko težave nastanejo na psihološki ravni. Končno, prosilcem za azil, 
pridržanim v zaprtih centrih, se ne zagotavlja spoštovanje enotnosti družine.
Poleg tega težave povzroča šolanje mladoletnikov v zaprtih centrih, ki so zaprti skupaj z 
odraslimi, kar je v nasprotju s členom 37(c) Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah.

VI. Sklepi

1. Zlasti je nesprejemljivo sistematično pridržanje nekaterih kategorij prosilcev za azil, 
predvsem v primerih, povezanih z dublinskim postopkom, če se ne upošteva dejanski položaj 
pridržanih oseb. Razmere so še toliko bolj nesprejemljive, kadar se priprejo ranljive osebe 
(otroci, nosečnice, družine z dojenčki, bolniki, vključno s hudimi bolniki itd.).

2. Pridržanje, ki je včasih zelo dolgo (v nekaterih primerih več kot 5 mesecev), je zaradi 
mešanja spolov, hrupa, različnih pritiskov, zaporniškega okolja in sobivanja pridržanih oseb 
težka dodatna preizkušnja za te osebe.

3. Pridržanje državljanov Skupnosti je nerazumno in pomeni kršenje temeljnih pravic, 
ker je odvzem prostosti nesorazmeren s preprosto upravno kršitvijo (na primer če se oseba ne 
prijavi na občini). Podatki, ki so jih predložili belgijski organi, so še bolj zaskrbljujoči, ker gre 
za več sto primerov.

4. Pravica do tolmača in prejetja zadevnih odločb v jeziku, ki ga oseba razume, se mora 
spoštovati za vse tujce, ki jim je izdana odločba belgijskih organov. Še bolj presenetljiva je 
navedba, da prevod teh odločb včasih ni zagotovljen tudi za nekatere uradne belgijske jezike.

Delegacija priporoča belgijski vladi, da:

1. Predloži jasnejše informacije, zlasti v zvezi z:

– zapiranjem državljanov Skupnosti v belgijske centre;

– zadnjimi podatki o pridržanju (za leto 2007) v centrih, skupaj s podrobnimi podatki, ne le s 
povprečnimi podatki.

2. Pojasni svoje stališče, zlasti:

– če namerava nadaljevati s prakso samodejnega pridržanja otrok, kljub številnim poročilom, 
ki navajajo resne posledice;

– v katerih primerih dovoljuje uporabo lisic za prevoz pridržanih oseb v zaprte centre;

– v zvezi z razlago mednarodnih obveznosti na podlagi čikaške konvencije in v zvezi z 
mednarodnimi dokumenti o varstvu človekovih pravic;

– v zvezi s pravnimi podlagami prakse zapiranja oseb, ki so storile „manjše prekrške“ ali so 
delale „na črno“, v centre;

– v zvezi z ukrepi, sprejetimi za preiskovanje razlogov in okoliščin poskusov samomorov iz 
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poročila za leto 2006.

3. Sprejme pomembne in nujne zakonodajne in ureditvene ukrepe, zlasti:

– prekine s pridržanjem, zlasti državljanov Skupnosti;

– spremeni roke za vložitev pritožbe z odložilnim učinkom zoper obveznost, da se zapusti 
ozemlje (ki so zdaj 24 ur), in roke za sprejetje odločbe sodišča za spore v zvezi s tujci (72 ur), 
pri čemer se v vsakem primeru prepreči povezava med molkom sodišča za spore v zvezi s 
tujci in možnostjo izgona tujca;

– ustavi prakso nezakonitih pozivov, da bi lažje izvršila izgon, tj. prakso, ki jo je že obsodilo 
Evropsko sodišče za človekove pravice;
– ustavi prakso nameščanja tujih državljanov na tranzitna območja, ki jo je nedavno obsodilo 
tudi Evropsko sodišče za človekove pravice;

– zagotovi dostop do izobraževanja vsem mladoletnikom, zlasti mladoletnikom v priporu,

– zagotovi zakonit, reguliran in nesamovoljen dostop nevladnim organizacijam, ki želijo imeti 
stalen dostop, da bodo lahko njihovi svetovalci prišli do pridržanih oseb in UNHCR v vseh 
centrih (vključno s centrom INAD) in na različnih stopnjah postopka;

– naredi vse potrebno, da socialne službe ne bodo več podrejene notranjemu ministrstvu in da 
zdravniki ne bodo več podrejeni upravi zaprtega centra;

– v vseh centrih načrtuje prisotnost neodvisnih tolmačev in medkulturnih posrednikov, 
neodvisnih od uprave.



PE404.456v01-00 18/20 PV\714008SL.doc

SL

ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE



PV\714008SL.doc 19/20 PE404.456v01-00

SL

ANNEXE 2

Evropski parlament
Delegacija Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje 

in notranje zadeve v Belgiji
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14.00 – 14.45: Prevoz z avtobusom od Evropskega parlamenta do centra INAD 
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