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DIREKTIVA 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)

Ozadje zakonodaje

Kontekst

Ozadje prenovljene direktive je opisano v predlogu Komisije. V pričujočem delovnem 
dokumentu poročevalec ocenjuje predloge sprememb v luči pomanjkljivosti, ki jih je 
ugotovila Komisija med svojo dejavnostjo spremljanja prenosa in izvajanja direktive in ki so 
jih ugotovile študije, ki so jih opravili visoki komisariat Združenih narodov za begunce 
(UNHCR), Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE) in druge pomembnejše nevladne 
organizacije. Ta dokument nikakor ni izčrpen, njegov cilj pa je obveščati, svetovati in 
usmerjati razpravo, ki naj bi privedla do stališča Parlamenta v prvi obravnavi.

Sedanja direktiva

Direktiva o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih 
držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih 
razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (2004/83/ES), v nadaljevanju 
direktiva, je veljavna od leta 2004. Cilj zakonodaje je, da se med državami članicami 
oblikujejo skupni standardi za uskladitev meril za prepoznavanje oseb, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito, ter pravic in ugodnosti, ki naj se tem osebam zagotovijo. 

Direktiva obravnava pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je posameznik upravičen do statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite. To vključuje opredelitve tistih, ki so lahko „subjekti 
preganjanja ali resne škode“ (člen 6) ali „subjekti zaščite“ (člen 7); pogojev, pod katerimi je 
mogoče obravnavati „notranjo zaščito“ kot alternativo zagotovitvi mednarodne zaščite (člen 
8); tega, kaj se šteje za preganjanje v skladu z Ženevsko konvencijo iz leta 1951 in z njo 
povezanih protokolov (člena 9 in 10); kaj se šteje za resno škodo (člen 15); ter razlogov in 
pogojev za izključitev iz statusa ali njegovo prenehanje (členi 11, 12, 16, 17). Podrobno 
določa tudi vsebino zagotovljene mednarodne zaščite (Poglavje VII), in sicer v smislu 
dostopa do informacij, ohranjanja enotnosti družine, dovoljenj za prebivanje, potnih listin ter 
dostopa do zaposlovanja, izobraževanja, socialne blaginje, zdravstvenega varstva, nastanitve 
in integracijskih zmogljivosti. Podrobno se obravnavajo posebne določbe za mladoletnike 
brez spremstva.

Čemu revizija?

Sedanja direktiva je povečala usklajenost med državami članicami pri nekaterih pravnih 
vprašanjih, vseeno pa še vedno obstajajo velika razhajanja v njenem razlaganju na nekaterih 
področjih. Ocene so pokazale, da nosilci odločanja težko hitro sprejemajo utemeljene 
odločitve: možnost različne razlage pojmov povzroča pogosto vlaganje pravnih sredstev in 
veliko uspešnost teh pravnih sredstev proti negativnim odločitvam. Iz statističnih podatkov je 
mogoče razbrati, da direktiva ni imela nobenega učinka na zmanjšanje sekundarnih gibanj. Po 
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oceni učinka, ki jo je pripravila Komisija1, so minimalni standardi direktive nejasni in 
dvoumni, vsebujejo praznine in omogočajo odstopanja. To je nadalje privedlo do velikih 
razlik pri izvajanju direktive in posledično do razlik med državami članicami v pogostosti 
priznavanja statusa prosilcem za azil iz istih držav. Nedavne sodbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice odražajo pomanjkljivosti sedanje direktive, na primer:

sodba z dne 11. januarja 2007, Salah Sheekh proti Nizozemski2, ki zadeva člen 8 direktive 
o notranji zaščiti, in sodbi z dne 15. februarja 2006 v zadevah Niedzwiecki proti Nemčiji3

in Okpisz proti Nemčiji4, ki zadevata uskladitev dveh statusov zaščite.

Mnenje Evropskega parlamenta je jasno, in sicer, da je treba odpraviti razhajanja v praksi med 
državami članicami. Revizija direktive je potrebna, da se razjasnijo nekateri deli besedila, 
privedla pa bo tudi do boljšega izvajanja in zmanjšanja razhajanj med praksami držav članic. 
Zagotoviti je treba tudi, da je v celoti skladna z mednarodnim pravom na področju beguncev 
in človekovih pravic, ki ga priznavajo vse države članice. Člen 37 sedanje direktive omogoča 
revizijo. Praktično sodelovanje in izmenjava najboljše prakse med državami članicami, ki 
bosta lažja s prihodnjo ustanovitvijo evropskega urada za podporo azilu, nista dovolj za 
izboljšanje izvajanja direktive. 

Obseg revizije

Predlog prenovitve5 poskuša odpraviti številne pomanjkljivosti v sedanji zakonodaji. Med 
posvetovanjem v Parlamentu leta 2002 so bile izražene številne kritike6. Vprašanja, ki jih je 
izpostavil Parlament, so zadevala zlasti pojma „subjekt zaščite“ in „notranja zaščita“ ter 
področje uporabe direktive, ki je omejeno na državljane tretjih držav in osebe brez 
državljanstva, izključuje pa državljane EU. Med ostala vprašanja, ki so bila takrat poudarjena, 
sodijo subjekti preganjanja; ženske in spolna usmeritev, kot podlaga za posebno družbeno 
skupino, ter opredelitev družine. Ostala področja kritike vključujejo tudi analizo „na kraju 
samem“, ki zahteva oceno, ali je prosilec za azil s svojo odločitvijo ustvaril okoliščine, ki so 
privedle do preganjanja ali resne škode, kar ostaja v členu 5(3), saj to odraža omejevanje 
pravic prosilca za azil do svobode izražanja, svobode veroizpovedi in svobode združevanja. 

V tej reviziji se je Komisija odločila, da ne odpre ponovno nekaterih širših vprašanj, ki so bila 
izpostavljena kot problematična. Četudi nekateri, vključno s poročevalcem, to obžalujejo, je 
jasno, da države članice trenutno niso pripravljene odpraviti nekaterih širših pomanjkljivosti 
direktive. Komisija se je odločila za prenovitev, ki vključuje delno spremembo besedila na 
nekaterih bistvenih področjih. Poročevalec priporoča, da odbor na splošno sledi temu 
pristopu v tej fazi razvoja skupnega evropskega azilnega sistema, vseeno pa poziva Svet, 
naj obravnava preostala omenjena vprašanja. Postavlja se tudi nekaj vprašanj o vlogi otrok, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:SL:PDF
2 Evropsko sodišče za človekove pravice, Salah Sheek proti Nizozemski, zadeva št. 1948/04, 11. januarja 2007, 
točka 141.
3 Evropsko sodišče za človekove pravice, Niedzwiecki proti Nemčiji, zadeva št. 58453/00, 25. oktobra 2005.
4 Evropsko sodišče za človekove pravice, Okpisz proti Nemčiji, zadeva št. 59140/00, 25. oktobra 2005.
5 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)0551).
6 Glej končno poročilo T-5-0494/2002 z dne 22. oktobra 2002.
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kar zadeva neprekinjenost obravnave v celotnem postopku zaščite. Poročevalec želi povabiti 
Komisijo in Svet, naj jih obravnavata.

Sledi pregled predlaganih sprememb Komisije, ki ni izčrpen, in predhodna ocena poročevalca 
o teh spremembah.

Nadomestitev „statusa begunca“ in „statusa subsidiarne zaščite“ s „statusom 
upravičenca do mednarodne zaščite“ (členi 1, 2b, 2j in drugi) – to je skladno s Haaškim 
programom, v katerem se poziva k oblikovanju enotnega statusa za zaščito, in je bilo ponovno 
potrjeno v Stockholmskem programu1. Ta predlog se odraža v uskladitvi pravic, kot je to 
opisano v naslednji točki. Nekatere države članice to že počnejo.

Poročevalec pozdravlja pristop Komisije. Za subsidiarno zaščito se pogosto predpostavlja, 
da zadovoljuje kratkoročne potrebe, vendar se to doslej ni potrdilo. Upravičenost do statusa
bi morala biti odvisna od posamičnih okoliščin, ne pa od dojemanja, kako dolgo bi utegnilo 
biti bivanje. Namen je bil vedno ta, da bi dve opredelitvi statusa zadovoljevali različne 
potrebe in da se ne bi mogli medsebojno nadomeščati.

Uskladitev pravic upravičencev do subsidiarne zaščite s pravicami beguncev (členi 22 do 
27, 29, 30, 33). S tem se pričakuje poenostavitev in pospešitev postopkov in zmanjšanje 
upravnih stroškov, pa tudi zagotovitev popolnega spoštovanja načela nediskriminacije ter 
uskladitev besedila s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice2. Predlogi 
sprememb so tudi odgovor na Haaški program, v katerem se poziva k oblikovanju enotnega 
statusa za zaščito, kar je bilo ponovno potrjeno v Stockholmskem programu. S predlogi 
sprememb se odpravijo razlike med dvema statusoma, ki so dovoljene v skladu s sedanjo 
direktivo in zadevajo trajanje dovoljenja za prebivanje, dostop do zaposlovanja in 
izobraževalne dejavnosti, povezane z zaposlitvijo, dostop do socialne blaginje, zdravstvenega 
varstva in integracijskih zmogljivosti ter dostop do ugodnosti za družinske člane.

Poročevalec odločno podpira predloge sprememb Komisije. Kot so že ugotovile nekatere 
države članice, lahko uskladitev pravic privede do poenostavitve upravnih postopkov ter 
posledično boljšega razumevanja in delovanja sistema. Takšna uskladitev lahko pripomore 
k integraciji, zmanjšuje socialno izključenost in tistim, ki so tega sposobni, pomaga pri 
premiku od državne podpore k zaposlitvi. Velike razlike v obravnavi oseb z različnim 
statusom lahko delujejo kot spodbuda za prosilce, da odidejo v drugo državo članico in tam 
vložijo novo prošnjo, zaradi česar se potem poveča pritisk na dublinski sistem. Glede na to, 
da želi Svet zmanjšati razlike v pristopu med državami članicami ter zmanjšati število 
dodatnih prošenj, se zdi razumno, da se te razlike zmanjšajo z uskladitvijo pravic, ki 
pripadajo dvema statusoma, kot to predlaga Komisija. Vprašanje morebitnih dodatnih 
stroškov je obravnavano v Delovnem dokumentu služb Komisije - Povzetek ocene učinka3. 
Za sofinanciranje nekaterih ukrepov je na voljo Evropski sklad za begunce.

Subjekti zaščite (člen 7) – pojasnitev pojma, da se zagotovi popolna usklajenost z Ženevsko 

                                               
1 Stockholmski program, str. 69.
2 Sodbi z dne 15. februarja 2006 v zadevah Niedzwiecki proti Nemčiji in Okpisz proti Nemčiji.
3 Glej str. 5: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:SL:PDF
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konvencijo, boljša kakovost in učinkovitost odločanja ter skladnost in doslednost razlage.

Poročevalec pozdravlja predlagane spremembe, vendar meni, da bi bilo mogoče člen 
izboljšati z omejitvijo vloge „subjektov zaščite“ zgolj na državne organe. Sedaj člen 
dejansko nalaga dolžnosti države na telo, ki ne more biti pravno odgovorno in ima omejene 
zmožnosti, da v praksi uveljavlja pravno državo ter tako zagotavlja zaščito. Študija visokega 
komisariata Združenih narodov za begunce o izvajanju direktive o zahtevanih pogojih1 je 
ugotovila, da je bilo kljub pripravljenosti oblasti nekaterih držav članic, da mednarodne 
organizacije obravnavajo kot subjekte zaščite, za te organizacije sčasoma ugotovljeno, da 
na splošno niso zmožne zagotavljati tovrstne zaščite – zato je ta zamisel problematična.
Za ta člen bi bilo mogoče razmisliti o dodatnih predlogih sprememb, in sicer, da bi se 
navedla pripravljenost in zmožnost držav članic, da zagotavljajo pravno državo. 

Dejanja preganjanja (člen 9)

Poročevalec v celoti podpira predlog spremembe Komisije za člen 9(3), saj pojasnjuje, da bi 
bilo treba status priznati tudi v primerih odsotnosti ali neuspešnega zagotavljanja zaščite, 
ne pa zgolj v primerih, ko je prišlo do dejanj preganjanja. Predlog spremembe je potreben, 
da se odpravijo praznine pri zaščiti, zlasti zaradi nedržavnih akterjev, ter je še posebej 
pomemben za prošnje na podlagi spola.

Notranja zaščita (člen 8) – podrobneje določa merila za ocenjevanje dostopnosti in 
učinkovitosti zaščite, ki bi morala biti na voljo prosilcu na drugem območju njegove države 
izvora ali prebivanja, ter zagotavlja skladnost pojma s členom 3 Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), kot ga v svoji nedavni sodbi 
razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice2. 

Poročevalec meni, da so predlogi sprememb Komisije bistvenega pomena za izboljšanje 
jasnosti besedila in njegove skladnosti z nedavno sodbo Evropskega sodišča za človekove 
pravice. Priporočil bi tudi, da se ohrani besedilo iz sedanje direktive kar zadeva preskus 
sprejemljivosti, ki bo zagotavljal, da bi zainteresirani lahko živeli razmeroma normalno 
življenje v tem delu države izvora. Tako bi se besedilo uskladilo s smernicami visokega 
komisariata Združenih narodov za begunce o „možnost bega ali preselitve znotraj države“, 
katere deloma že upoštevajo nekatere države članice3. Ta dodatna pojasnitev in uporaba 
preskusa sprejemljivosti bi prispevala k nadaljnji uskladitvi prakse držav članic, ki se 
trenutno na tem področju zelo razlikuje. Pred začetkom veljavnosti direktive je bil na 
primer številnim čečenskim prosilcem za azil zavrnjen status begunca z utemeljitvijo, da bi 
lahko prebivali drugje v Ruski federaciji, čeprav se je priznavalo, da tam mogoče ne bi 
dosegali osnovne ravni preživetja. Poročevalec meni, da bi bilo nemara koristno tudi 
razmisliti, kako bi se lahko nadomestne možnosti notranje zaščite uporabljale v primeru 
otrok.

Vključitev spola v opredelitev pripadnikov „določene družbene skupine“ (člen 10 in 
                                               
1 Azil v Evropski uniji: Študija o izvajanju direktive o zahtevanih pogojih. November 2007, str. 48.
2 Sodba z dne 11. januarja 2007, Salah Sheekh proti Nizozemski, točka 141. 
3 Raziskava ELENA. „Uporaba koncepta nadomestnih možnosti notranje zaščite“. Posodobljeno l. 2000, str. 17-
18.
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uvodna izjava 29) – posledica predloga spremembe Komisije je zahteva, da se za namene 
opredelitve določene družbene skupine ustrezno upošteva spol. To zagotavlja bolj 
vključevalno razlago pojma „določene družbene skupine“ v skladu s standardi Ženevske 
konvencije ter bo izboljšalo dostop do zaščite, še posebej za ženske. 

Poročevalec pozdravlja to spremembo, vendar bi žele povabiti odbor, naj premisli, če 
predlog spremembe v celoti odraža razsežnost enakopravnosti spolov oziroma vprašanje 
spolne identitete. Poleg tega se v sedanji obliki besedila „določena družbena skupina“ 
opredeljuje tako, da je članom te skupine skupna prirojena lastnost ali skupno poreklo, ki je 
nespremenljivo, ali značilnost ali prepričanje, ki je tako temeljnega pomena za identiteto ali 
zavedanje, da se osebe ne sme prisiliti, naj se mu odreče, in da se skupina šteje za določeno 
družbeno skupino. Da se prepreči morebitne praznine pri zaščiti, poročevalec meni, da bi 
moralo besedilo zahtevati izpolnjevanje zgolj enega od teh pogojev, torej bi bila treba 
spremeniti „in“ v „ali“. Poročevalec je prepričan, da bo Svet obravnaval to manjšo 
spremembo besedila.

Opredelitev „družinskih članov“ (člen 2j) – Komisija predlaga razširitev opredelitve, da bi 
vključevala poročene mladoletnike, kadar je v njihovo korist, da prebivajo v isti državi kot 
upravičenec; očeta, mater ali drugega odgovornega odraslega sorodnika, ki je za upravičenca 
do mednarodne zaščite odgovoren, če je upravičenec mladoleten in neporočen oziroma če je 
mladoleten in poročen, vendar je v njegovo korist, da prebiva v isti državi; ter mladoletne 
neporočene brate in sestre upravičenca, če je upravičenec mladoleten in neporočen oziroma 
poročen in je v korist enega ali več med njimi, da prebivajo v isti državi.

S predlaganimi predlogi sprememb se besedilo uskladi s pravico do enotnosti družine, kot je 
navedena v ustreznem priročniku visokega komisariata Združenih narodov za begunce. 
Poročevalec pa meni, da bi bilo treba to pravico priznati tudi družinam, ki so se oblikovale 
po begu iz države izvora, saj je treba upoštevati tudi družine, ki so se oblikovale med begom 
ali ob prihodu v državo azila. Poročevalec podpira stališče, ki ga je izrazil Parlament1 v 
svojem odgovoru na sporočilo Komisije z naslovom Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti, in sicer, da morajo biti koristi otroka najpomembnejše pri vsaki odločitvi, ki jih 
zadeva. 

Prenehanje (člena 11 in 16) – doda se klavzula o nujnih razlogih, zaradi katerih ne pride do 
prenehanja statusa – s tem predlogom spremembe se besedilo v celoti uskladi z Ženevsko 
konvencijo in splošnimi humanitarnimi načeli.

Iz predlaganih omejenih sprememb ni jasno, kako bodo otroci zaščiteni na podlagi 
sedanjega besedila. Odbor se poziva, naj dodatno preuči to vprašanje.

Ranljive osebe (člen 20(3)) 

Poročevalec pozdravlja predlog spremembe Komisije za člen 20(3), ki v neizčrpnem 
seznamu ranljivih oseb izrecno navaja žrtve trgovine z ljudmi in osebe s težavami v 
duševnem zdravju, katere bi moral države članice upoštevati pri izvajanju poglavja VII.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//SL
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Mladoletniki brez spremstva (člen 31) – obvezuje države članice, naj vzpostavijo postopke, 
s katerimi je mogoče čimprej po priznanju mednarodne zaščite odkriti člane družine 
mladoletnika brez spremstva, hkrati pa varujejo koristi tega mladoletnika, ter izboljšuje 
zahteve po usposabljanju oseb, ki delajo z mladoletniki brez spremstva.

Navedeno je treba pozdraviti. Vseeno pa bi bilo zaželeno začeti s postopki za izsleditev 
družinskih članov in iskanje skrbnikov ob vložitvi prošnje, kot Komisija predlaga v 
prenovitvi direktive o standardih za sprejem1, s tem pa bi se zagotovila tudi skladnost med 
dvema direktivama.

Koristi otroka

Komisija je v uvodno izjavo 17 vključila sklicevanje na Konvencijo Združenih narodov o 
otrokovih pravicah, kar je treba pozdraviti. Vseeno bi člani odbora nemara želeli razmisliti, 
ali bo razširitev te uvodne izjave z vključitvijo zadevnih načel, prispevala k bolj enotnemu 
izvajanju direktive.

Izboljšanje možnosti za integracijo (členi 26, 28, 32, 34) – s priznavanjem kvalifikacij, z 
boljšim dostopom do zaposlitve in s tem povezanimi možnostmi izobraževanja, 
integracijskimi programi in prek zahteve državam članicam, naj izvajajo ukrepe za izboljšanje 
dostopa do nastanitve za upravičence do mednarodne zaščite. 

Poročevalec v celoti podpira te predloge sprememb in priporoča, naj odbor podpre predloge 
Komisije.

Zaključek

Poročevalec priporoča, naj se predlogi Komisije načeloma sprejmejo.

Poročevalec na splošno pozdravlja predloge sprememb Komisije in meni, da so bistveni za 
napredovanje v smeri celovite in vključevalne razlage ustreznih mednarodnih konvencij in 
sporazumov. Predlagane spremembe so tudi skladne s cilji – določenimi v Haaškem in 
Stockholmskem programu in dogovorjenimi v – glede vzpostavljanja enotnega statusa zaščite 
in nadaljnjega napredka kar zadeva integracijo državljanov tretjih držav. Za to je uskladitev 
pravic bistvenega pomena. Izboljšana pravna jasnost besedila bo pripomogla k usklajevanju 
prakse med državami članicami in s tem k zmanjševanju sekundarnih gibanj in „dublinskih 
primerov“. Večja jasnost bo privedla tudi do zmanjšanja števila vloženih pravnih sredstev, 
oboje pa bo zmanjšalo upravno in finančno obremenitev držav članic.

                                               
1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil 
(prenovitev); člen 23(3).


