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Predlog spremembe 2
Cecilia Wikström

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Z Odločbo Sveta 2005/267/ES je 
vzpostavljeno varno spletno podprto 
informacijsko in usklajevalno omrežje, 
namenjeno službam držav članic za 
migracije za izmenjavo informacij o 
nedovoljenih migracijah, nezakonitem 
vstopanju in priseljevanju ter vračanju 
oseb, ki bivajo nezakonito.
Med elemente za izmenjavo informacij je 
treba vključiti mreže uradnikov za 
priseljevanje.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. sv

Obrazložitev

Izraza „nezakonit“ in „nedovoljen“ v zvezi z migracijami in priseljevanjem sta uporabljena v 
istem pomenu. Je pa v izrazu „nezakonit“ poudarjen prizvok problematičnosti, zato je bolje 
uporabljati izraza „nedovoljene migracije“ in „nedovoljeno priseljevanje“.

Predlog spremembe 3
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Uradniki za zvezo za priseljevanje 
morajo zbirati podatke za uporabo na 
operativni ali na strateški ravni ali na obeh 
ravneh. Taki podatki lahko bistveno 
prispevajo k dejavnostim agencije 
FRONTEX, povezanim z analizo tveganj, 
zato je treba vzpostaviti tesnejše 
sodelovanje med mrežami uradnikov za 
zvezo za priseljevanje in agencijo 
FRONTEX.

(4) Uradniki za zvezo za priseljevanje 
morajo zbirati podatke o nedovoljenem
priseljevanju za uporabo na operativni ali 
na strateški ravni ali na obeh ravneh. Taki 
podatki lahko bistveno prispevajo k 
dejavnostim agencije FRONTEX, 
povezanim z analizo tveganj, zato je treba 
vzpostaviti tesnejše sodelovanje med 
mrežami uradnikov za zvezo za 
priseljevanje in agencijo FRONTEX.
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Or. fr

Obrazložitev

Ustrezneje kot o nezakonitemu je govoriti o nedovoljenemu priseljevanju.

Predlog spremembe 4
Cecilia Wikström

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Uradniki za zvezo za priseljevanje 
morajo zbirati podatke za uporabo na 
operativni ali na strateški ravni ali na obeh 
ravneh. Taki podatki lahko bistveno 
prispevajo k dejavnostim agencije 
FRONTEX, povezanim z analizo tveganj, 
zato je treba vzpostaviti tesnejše 
sodelovanje med mrežami uradnikov za 
zvezo za priseljevanje in agencijo 
FRONTEX.

(4) Uradniki za zvezo za priseljevanje 
morajo zbirati podatke o nedovoljenem
priseljevanju za uporabo na operativni ali 
na strateški ravni ali na obeh ravneh. Taki 
podatki lahko bistveno prispevajo k 
dejavnostim agencije FRONTEX, 
povezanim z analizo tveganj, zato je treba 
vzpostaviti tesnejše sodelovanje med 
mrežami uradnikov za zvezo za 
priseljevanje in agencijo FRONTEX.

Or. sv

Obrazložitev

Izraza „nezakonit“ in „nedovoljen“ v zvezi z migracijami in priseljevanjem sta uporabljena v 
istem pomenu. Je pa v izrazu „nezakonit“ poudarjen prizvok problematičnosti, zato je bolje 
uporabljati izraza „nedovoljene migracije“ in „nedovoljeno priseljevanje“.

Predlog spremembe 5
Cecilia Wikström

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Z Odločbo št. 574/2007/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 je 

(6) Z Odločbo št. 574/2007/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 je 
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za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. 
decembra 2013 ustanovljen Sklad za 
zunanje meje v okviru splošnega programa 
„Solidarnost in upravljanje migracijskih 
tokov“, katerega namen je prispevati h 
krepitvi območja svobode, varnosti in 
pravice ter k uporabi načela solidarnosti 
med državami članicami. Razpoložljiva 
sredstva tega sklada se lahko porabijo, da 
se spodbujajo dejavnosti, ki jih 
organizirajo konzularne in druge službe 
držav članic v tretjih državah, ter podpira 
okrepitev operativne zmogljivosti mreže 
uradnikov za zvezo za priseljevanje in s 
tem spodbuja učinkovitejše sodelovanje 
držav članic prek mreže.

za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. 
decembra 2013 ustanovljen Sklad za 
zunanje meje v okviru splošnega programa 
„Solidarnost in upravljanje migracijskih 
tokov“, katerega namen je prispevati h 
krepitvi območja svobode, varnosti in 
pravice ter k uporabi načela solidarnosti 
med državami članicami in s tretjimi 
državami. Razpoložljiva sredstva tega 
sklada se lahko porabijo, da se spodbujajo 
dejavnosti, ki jih organizirajo konzularne 
in druge službe držav članic v tretjih 
državah, ter podpira okrepitev operativne 
zmogljivosti mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje in s tem spodbuja 
učinkovitejše sodelovanje držav članic 
prek mreže.

Or. sv

Obrazložitev

Kadar v zvezi z migracijami govorimo o solidarnosti, je pomembno poudariti, naj se ne 
izkazuje le med državami članicami, temveč tudi s tretjimi državami.

Predlog spremembe 6
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svet, Evropski parlament in Komisijo 
je treba redno obveščati o dejavnostih mrež 
uradnikov za zvezo za priseljevanje v 
določenih regijah in/ali državah, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, ter o 
razmerah v teh regijah in/ali državah, 
povezanih z nezakonitim priseljevanjem. 
Izbor posebnih regij in/ali držav, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, 
mora temeljiti na objektivnih kazalnikih 
priseljevanja, kot so statistični podatki o 
nezakonitem priseljevanju in analize 
tveganj, ki jih pripravlja agencija 

(7) Svet, Evropski parlament in Komisijo 
je treba redno obveščati o dejavnostih mrež 
uradnikov za zvezo za priseljevanje v 
določenih regijah in/ali državah, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, ter o 
razmerah v teh regijah in/ali državah, 
povezanih z nedovoljenim priseljevanjem. 
Izbor posebnih regij in/ali držav, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, 
mora temeljiti na objektivnih kazalnikih 
priseljevanja, kot so statistični podatki o 
nedovoljenem priseljevanju in analize 
tveganj, ki jih pripravlja agencija 
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FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. fr

Obrazložitev

Ustrezneje kot o nezakonitemu je govoriti o nedovoljenemu priseljevanju.

Predlog spremembe 7
Cecilia Wikström

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svet, Evropski parlament in Komisijo 
je treba redno obveščati o dejavnostih mrež 
uradnikov za zvezo za priseljevanje v 
določenih regijah in/ali državah, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, ter o 
razmerah v teh regijah in/ali državah, 
povezanih z nezakonitim priseljevanjem. 
Izbor posebnih regij in/ali držav, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, 
mora temeljiti na objektivnih kazalnikih 
priseljevanja, kot so statistični podatki o 
nezakonitem priseljevanju in analize 
tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

(7) Svet, Evropski parlament in Komisijo 
je treba redno obveščati o dejavnostih mrež 
uradnikov za zvezo za priseljevanje v 
določenih regijah in/ali državah, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, ter o 
razmerah v teh regijah in/ali državah, 
povezanih z nedovoljenim priseljevanjem. 
Izbor posebnih regij in/ali držav, ki so 
posebnega pomena za Evropsko unijo, 
mora temeljiti na objektivnih kazalnikih 
priseljevanja, kot so statistični podatki o 
nedovoljenem priseljevanju in analize 
tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. sv

Obrazložitev

Izraza „nezakonit“ in „nedovoljen“ v zvezi z migracijami in priseljevanjem sta uporabljena v 
istem pomenu. Je pa v izrazu „nezakonit“ poudarjen prizvok problematičnosti, zato je bolje 
uporabljati izraza „nedovoljene migracije“ in „nedovoljeno priseljevanje“.
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Predlog spremembe 8
Franziska Keller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Odstavek 1 člena 1 se spremeni:
„1. V tej uredbi „uradnik za zvezo za 
priseljevanje“ pomeni predstavnika ene 
od držav članic, ki ga na delo v tujino 
napoti urad za priseljevanje ali drugi 
pristojni urad, da bi vzpostavil in 
ohranjal stike z organi države članice 
gostiteljice z namenom prispevati k 
preprečevanju vzrokov prisilnega 
preseljevanja in boju proti njim, k 
prostovoljnemu vračanju migrantov in k 
upravljanju zakonitega priseljevanja.“

Or. en

Predlog spremembe 9
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Odstavek 2 člena 2 se spremeni:
„2. Uradniki za zvezo za priseljevanje 
zbirajo podatke za uporabo na 
operativni ali strateški ravni ali obeh. 
Taki podatki se zlasti nanašajo na 
naslednje zadeve:
– tokovi nezakonitih priseljencev, ki 
izvirajo iz države gostiteljice ali ki 
potujejo preko države gostiteljice,
– poti, ki jih uporabljajo navedeni tokovi 
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nezakonitih priseljencev, da bi prišli na 
ozemlje držav članic,
– njihov način delovanja, vključno z 
uporabljenimi prevoznimi sredstvi, 
vključevanjem posrednikov, itd.,
– obstoj in dejavnosti kriminalnih 
združb, vključenih v tihotapljenje 
priseljencev,
– incidenti in dogodki, ki so lahko ali 
lahko postanejo vzrok novih usmeritev 
pri tokovih nezakonitih priseljencev,
– metode, uporabljene pri poneverjanju 
ali ponarejanju osebnih dokumentov in 
potovalnih dokumentov,
– načini in sredstva za pomoč organom v 
državah gostiteljicah pri preprečevanju 
tokov nezakonitega priseljevanja, ki 
izvirajo iz njihovih ozemelj ali prek njih 
potujejo, 
– načine in sredstva za omogočanje 
vrnitve in repatriacijo nezakonitih 
priseljencev v države izvora, 
– zakonodaja in pravna praksa na teh 
področjih,
– podatki, posredovani preko sistema 
zgodnjega opozarjanja,
– sredstva, ki omogočajo takojšnjo 
sprostitev človekoljubne pomoči v primeru 
izjemnega priliva priseljencev na mejo;
– sredstva za omogočanje zakonitega 
priseljevanja.“

Or. fr

Obrazložitev

Ustrezneje kot o nezakonitemu je govoriti o nedovoljenemu priseljevanju.

Poleg tega je treba spomniti, da so uradniki za zvezo za priseljevaje  pooblaščeni tudi za 
vprašanje zakonitega priseljevanja, kot to določa člen 1, odstavek 1, uredbe Sveta št 377/2004 
o ustanovitve mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. 
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Predlog spremembe 10
Franziska Keller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Odstavek 2 člena 2 se spremeni:
„2. Uradniki za zvezo za priseljevanje 
zbirajo podatke za uporabo na 
operativni ali strateški ravni ali obeh.
Taki podatki se zlasti nanašajo na 
naslednje zadeve:
– tokovi nezakonitih priseljencev, ki 
izvirajo iz države gostiteljice ali ki 
potujejo prek države gostiteljice,
– poti, ki jih uporabljajo navedeni tokovi 
nezakonitih priseljencev, da bi prišli do 
ozemelj držav članic,
– njihov način delovanja, vključno z 
uporabljenimi prevoznimi sredstvi, 
vključevanjem posrednikov, itd.,
– obstoj in dejavnosti kriminalnih 
združb, vključenih v tihotapljenje 
priseljencev,
– incidenti in dogodki, ki so lahko ali 
lahko postanejo vzrok novih usmeritev 
pri tokovih nezakonitih priseljencev,
– metode, uporabljene pri poneverjanju 
ali ponarejanju osebnih dokumentov in 
potovalnih dokumentov,
– načini in sredstva za pomoč organom v 
državah gostiteljicah pri boju proti 
vzrokom prisilnega preseljevanja,
– načini in sredstva za omogočanje 
vrnitve in repatriacijo nezakonitih 
priseljencev v njihove države porekla,
– zakonodaja in pravna praksa na 
zgoraj navedenih področjih,
– podatki, posredovani preko sistema 
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zgodnjega opozarjanja,
– podatki o razmerah na področju 
človekovih pravic v državi gostiteljici.“

Or. en

Predlog spremembe 11
Franziska Keller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) Odstavek 1 člena 3 se spremeni:
„1. Države članice sistematično in 
nemudoma obvestijo druga drugo, 
Evropski parlament, Svet in Komisijo o 
svojih imenovanjih uradnikov za zvezo 
za priseljevanje, vključno z opisom 
njihovih dolžnosti. Komisija zbirko teh 
podatkov posreduje Svetu in državam 
članicam.“

Or. en

Predlog spremembe 12
Franziska Keller

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 d (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) Odstavek 2 člena 3 se spremeni:
„2. Vsaka država članica obvesti ostale 
in Evropski parlament o svojih namerah 
glede imenovanj uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v tretjih državah, da bi 
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drugim državam članicam omogočila 
izraziti interes za sklenitev sporazuma o 
sodelovanju z zadevno državo članico o 
takem imenovanju, kakor je navedeno v 
členu 5.“

Or. en

Predlog spremembe 13
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) 377/2004
Člen 4 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„ – izmenjujejo podatke in praktične 
izkušnje, zlasti na srečanjih in prek 
ICONeta,“

– izmenjujejo podatke in primere dobre 
prakse na področju boja proti 
nedovoljenemu priseljevanju in mrežam 
trgovcev z ljudmi, sredstev za 
zagotavljanje dostopa do postopka za 
prosilce za azil in upravljanju zakonitega 
priseljevanja, zlasti na srečanjih in prek
ICONeta.

Or. fr

Obrazložitev

Umestno se zdi, da natančno določimo vrste podatkov, ki jih je treba izmenjati, zlasti prek 
ICONeta, in zagotoviti izmenjavo dobrih praks znotraj mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje.

Predlog spremembe 14
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – podtočka a a (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 4 – odstavek 1 – alinea 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) V odstavku 1 se doda naslednja 
alinea 8 a:
„– izvajajo skupno politiko obveščanja za 
osveščanje prebivalstva v državah izvora o 
zakonitih poteh priseljevanja in 
opozarjanje  o tveganjih, povezanih z 
nedovoljenim priseljevanjem in mrežami 
trgovcev z ljudmi.“

Or. fr

Obrazložitev

Osveščanje lokalnih prebivalcev o tveganjih, ki so lahko povezana s trgovino z ljudmi in 
nezakonitim priseljevanjem, mora biti v jedru delovanja uradnikov za zvezo za priseljevanje.

Predlog spremembe 15
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) 377/2004
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predstavniki Komisije in agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, so upravičeni do 
sodelovanja na srečanjih, organiziranih v 
okviru mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi 
operativnih vidikov potekajo brez 
prisotnosti teh predstavnikov. Če je 
primerno, so lahko povabljeni tudi drugi 
organi in institucije.“

2. Predstavniki Komisije in agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, so upravičeni do 
sodelovanja na srečanjih, organiziranih v 
okviru mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi 
operativnih vidikov potekajo brez 
prisotnosti teh predstavnikov. Če je 
primerno, so lahko povabljeni tudi drugi 
organi in institucije ustreznih nacionalnih 
organov, pristojnih za upravljanje tokov 
preseljevanja.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je določiti organe, ki bodo lahko povabljeni na seje, ki jih skliče mreža uradnikov za 
zvezo za priseljevanje.

Predlog spremembe 16
Rui Tavares

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Uredba (ES) 377/2004
Člen 4 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predstavniki Komisije in agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, so upravičeni do 
sodelovanja na srečanjih, organiziranih v 
okviru mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi 
operativnih vidikov potekajo brez 
prisotnosti teh predstavnikov. Če je 
primerno, so lahko povabljeni tudi drugi 
organi in institucije.“

2. Predstavniki Komisije in agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, ter Evropskega urada za 
podporo prosilcem za azil so upravičeni do 
sodelovanja na srečanjih, organiziranih v 
okviru mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi 
operativnih vidikov potekajo brez 
prisotnosti teh predstavnikov. Če je 
primerno, so lahko povabljeni tudi drugi 
organi in institucije.“

Or. en

Predlog spremembe 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) 377/2004
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predstavniki Komisije in agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, so upravičeni do 
sodelovanja na srečanjih, organiziranih v 
okviru mreže uradnikov za zvezo za 
priseljevanje, čeprav lahko srečanja zaradi 

2. Predstavniki Komisije, agencije 
FRONTEX, vzpostavljene z Uredbo (ES) 
št. 2007/2004, pa tudi neodvisni 
mednarodni organi kot je Urad visokega 
komisarja Združenih narodov za begunce 
(UNHCR), so upravičeni do sodelovanja 
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operativnih vidikov potekajo brez 
prisotnosti teh predstavnikov. Če je 
primerno, so lahko povabljeni tudi drugi 
organi in institucije.“

na srečanjih, organiziranih v okviru mreže 
uradnikov za zvezo za priseljevanje, čeprav 
lahko srečanja zaradi operativnih vidikov 
potekajo brez prisotnosti teh 
predstavnikov. Če je primerno, so lahko 
povabljeni tudi drugi organi in institucije.“

Or. en

Predlog spremembe 18
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nezakonitim priseljevanjem.  Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki o nezakonitem priseljevanju in 
analize tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so najbolj občutljive na 
področju tokov preseljevanja za Evropsko 
unijo, ter o razmerah v teh regijah in/ali 
državah, povezanih z nedovoljenim
priseljevanjem. Po posvetovanju z 
državami članicami in Komisijo mora izbor 
posebnih regij in/ali držav, ki so posebnega 
pomena za Evropsko unijo, temeljiti na 
objektivnih kazalnikih priseljevanja, kot so 
statistični podatki o nedovoljenem 
preseljevanju in analize tveganj, ki jih 
pripravlja agencija FRONTEX, usklajen pa 
mora biti tudi s splošno politiko EU na 
področju zunanjih odnosov.

Or. fr
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Obrazložitev

Ustrezneje kot o nezakonitemu je govoriti o nedovoljenemu priseljevanju.

Predlog spremembe 19
Rui Tavares

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nezakonitim priseljevanjem. Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki o nezakonitem priseljevanju in 
analize tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nedovoljenim preseljevanjem. Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki, ki jih pripravljata agencija 
FRONTEX in Evropski urada za podporo 
prosilcem za azil, upoštevati pa mora tudi 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nezakonitim priseljevanjem. Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki o nezakonitem priseljevanju in 
analize tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
zakonitim in nezakonitim priseljevanjem, 
in vključuje na človekovih pravicah 
utemeljen pristop. Po posvetovanju z 
državami članicami, Evropskim 
parlamentom in Komisijo mora izbor 
posebnih regij in/ali držav, ki so posebnega 
pomena za Evropsko unijo, temeljiti na 
objektivnih kazalnikih priseljevanja, kot so 
statistični podatki o zakonitem in
nezakonitem priseljevanju, razmere na 
področju človekovih pravic in analize 
tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. en

Predlog spremembe 21
Cecilia Wikström

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 1



AM\795577SL.doc 17/20 PE430.622v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nezakonitim priseljevanjem. Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki o nezakonitem priseljevanju in 
analize tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

1. Država članica, ki predseduje Svetu 
Evropske unije ali, če ta država članica ni 
zastopana v državi ali regiji, država 
članica, ki je v funkciji predsedstva, za 
Svet, Evropski parlament in Komisijo ob 
koncu vsakega semestra sestavi poročilo o 
dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za 
priseljevanje v določenih regijah in/ali 
državah, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, ter o razmerah v teh 
regijah in/ali državah, povezanih z 
nedovoljenim priseljevanjem. Po 
posvetovanju z državami članicami in 
Komisijo mora izbor posebnih regij in/ali 
držav, ki so posebnega pomena za 
Evropsko unijo, temeljiti na objektivnih 
kazalnikih priseljevanja, kot so statistični 
podatki o nedovoljenem priseljevanju in 
analize tveganj, ki jih pripravlja agencija 
FRONTEX, usklajen pa mora biti tudi s 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. sv

Obrazložitev

Izraza „nezakonit“ in „nedovoljen“ v zvezi z migracijami in priseljevanjem sta uporabljena v 
istem pomenu. Je pa v izrazu „nezakonit“ poudarjen prizvok problematičnosti, zato je bolje 
uporabljati izraza „nedovoljene migracije“ in „nedovoljeno priseljevanje“.

Predlog spremembe 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi zgoraj navedenih 
poročil za Svet in Evropski parlament 

3. Komisija na podlagi zgoraj navedenih 
poročil za Svet in Evropski parlament 
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vsako leto pripravi povzetek ugotovljenih 
dejstev glede razvoja mrež uradnikov za 
zvezo za priseljevanje.“

vsako leto pripravi povzetek ugotovljenih 
dejstev glede razvoja mrež uradnikov za 
zvezo za priseljevanje ter oceno njihovih 
dejavnosti, zlasti kar zadeva varstvo in 
spoštovanje mednarodnega prava 
človekovih pravic.“

Or. en

Predlog spremembe 23
Emine Bozkurt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Takšna poročila predstavljajo bistveno 
obliko obveščanja za pripravo letnega 
ocenjevalnega poročila o obstoječem 
položaju v izbranih regijah in /ali 
državah, v skladu z odstavkom 1 tega 
člena, ki se predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu, pripravi pa ga 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da Svet in Evropski parlament dobita oceno o delovanju teh mrež uradnikov za 
zvezo za priseljevanje, da lahko ocenita njihovo učinkovitost.

Predlog spremembe 24
Emine Bozkurt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta ocenjevalna poročila so še posebej 
osredotočena na dejavnosti mrež 
uradnikov za zvezo za priseljevanje, 
povezane z razvojem skupne politike na 
področju nedovoljenega priseljevanja, 
tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi, 
zunanjih meja in vračanja priseljencev, ki 
nimajo urejenega statusa. Poleg tega 
poročila zagotovijo pregled nad vplivom, 
ki bi ga lahko imela imenovanja 
uradnikov za zvezo za priseljevanje na 
število prosilcev za azil/prošenj za 
mednarodno zaščito iz zadevnih tretjih 
držav, ter pregled nad številom potnikov, 
katerim so letalski prevozniki zavrnili 
vkrcanje na letališčih, kjer ti uradniki 
delujejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili učinkovitost imenovanj teh uradnikov kar zadeva pomembne cilje skupne 
politike, bi se morala ta poročila osredotočati na delo uradnikov, povezano z razvojem 
skupnih politik na področju nedovoljenega priseljevanja, tihotapljenja itd.. Poleg tega je 
treba ugotoviti, če ima imenovanje teh uradnikov kakršen koli učinek na število prosilcev za 
azil/prošenj za mednarodno zaščito, ki izvirajo iz teh tretjih držav, pa tudi, kakšne so 
povezave med temi uradniki in letalskimi prevozniki ter njihov morebitni vpliv na odločitve 
letalskih prevoznikov, povezane z zavračanjem potnikov, ki se želijo vkrcati na lete v Evropo.

Predlog spremembe 25
Sylvie Guillaume

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) 377/2004
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Doda se naslednji člen::
„Člen 1a
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Pri svojem delovanju, mreža uradnikov za 
zvezo za priseljevanje spoštuje 
demokratična načela, temeljne pravice, 
načelo preglednost, pa tudi suverenost 
držav in njihove zakonodaje.“

Or. fr

Obrazložitev

Treba je spomniti, da uradniki za zvezo za priseljevanje delujejo v okolju, kjer je pozornost 
treba nameniti zlasti spoštovanju temeljnih pravic in zahteve po demokratični preglednosti.


