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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

18.12.2009

OBVESTILO POSLANCEM
(0048/2009)

Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite, in o 
vsebini te zaščite (prenovitev)
(KOM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem 
sprejemu pravnih aktov1 zahteva, da vsak predlog Komisije za prenovitev obravnava 
posvetovalna delovna skupina pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije.

Priloženo je mnenje posvetovalne delovne skupine o tem predlogu.

Odbor za pravne zadeve se bo o mnenju predvidoma izrekel na svoji seji 27. in 28. januarja 
2010.

Priloga

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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POSVETOVALNA DELOVNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 23. novembra 2009

MNENJE

V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU,
SVETU,
KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, 
da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite, in o vsebini te zaščite
KOM(2009)551 z dne 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 29. oktobra
2009, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na tem sestanku1 po proučitvi predloga direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o prenovitvi 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 upravičencev do mednarodne zaščite, in o 
vsebini te zaščite soglasno ugotovila, kot sledi:
1) v členu 9(3) bi bilo treba uvodno besedilo „Skladno s členom 2(c)“ prilagoditi tako, da bi se 
glasilo „Skladno s členom 2(d)“.
2) v členu 19(1) bi bilo treba besede „po začetku veljavnosti te direktive“ prilagoditi tako, da 
bi se glasile „po začetku veljavnosti Direktive 2004/83/ES“.
3) v členu 23(2) bi bilo treba sklicevanje „iz členov 24 do 34“ spremeniti tako, da bi se glasilo 
kot sklicevanje „iz členov 24 do 27 in 29 do 35“.
4) v členu 39(1), prvi pododstavek, bi moral biti zadnji stavek „Komisiji takoj sporočijo 
besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.“ 
označen s sivo osenčeno pisavo, ki se ponavadi uporablja za označevanje vsebinskih 
sprememb v besedilu predlogov za prenovitev.
                                               
1 Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, 
svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna jezikovna različica obravnavanega 
besedila.
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5) v členu 39(2) bi morale biti zadnje besede „ter korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo“ označene s sivo osenčeno pisavo.

6) v členu 42 bi bilo treba ponovno uvesti zadnje besede člena 40 direktive Sveta 2004/83/ES
(„v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti“).

7) v Delu B Priloge I bi bilo treba datum 10. oktober 2006 nadomestiti z datumom 9. oktober 
2006.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega 
besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


