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I. UVOD

Komisija je 18. februarja 2009 sprejela predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega urada za podporo 

azilu (EASO – European Asylum Support Office)1 in spremljajoči predlog o spremembi odločbe o 

ustanovitvi Evropskega sklada za begunce (ERF – European Refugee Fund)2.

Evropski parlament je 7. maja 2009 sprejel mnenje v prvi obravnavi o uredbi EASO s 

40 spremembami predloga Komisije3 in mnenje o odločbi ERF, glede katere ni predlagal nobenih 

sprememb4.

Svet je 25. februarja 2010 v skladu s členom 294 Pogodbe sprejel stališče v prvi obravnavi o obeh 

predlogih.

Odbor regij je na zasedanju od 5. do 7. oktobra 2009 sprejel mnenje o prihodnjem skupnem 

evropskem azilnem sistemu II5 z več priporočili glede uredbe EASO.

II. CILJ PREDLOGA

Namen uredbe o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu je izboljšati izvajanje skupnega 

evropskega azilnega sistema, krepiti praktično sodelovanje med državami članicami na področju 

azila in zagotoviti operativno pomoč in/ali usklajevati zagotavljanje te pomoči državam članicam, 

katerih azilni sistemi so še posebej in nesorazmerno obremenjeni. Hkrati se spreminja odločba ERF, 

saj bo urad prevzel odgovornost za določene operacije, ki so bile do sedaj financirane iz sklada za 

begunce.

                                               
1 Dok. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1 in 2.
2 Dok. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 Dok. T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 Dok. T6-0375/2009, 7.5.2009.
5 Dok. CdR 90/2009 konč.
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III. ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI

Splošno

Pogajanja so potekala v političnem okviru, osnovanem na haaškem programu, ki določa cilje in 

instrumente na področju pravosodja in notranjih zadev za obdobje 2005–2010. Evropski svet je 

izrazil zavezanost nadaljnjemu razvijanju skupnega evropskega azilnega sistema, in sicer s 

spremembo zakonodajnega okvira in krepitvijo praktičnega sodelovanja, zlasti z ustanovitvijo 

Evropskega urada za podporo azilu. Evropski svet je zatem v Evropskem paktu o priseljevanju in 

azilu iz oktobra 2008 sklenil, da se ta urad ustanovi leta 2009.

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, 

varnosti in pravice, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, 

sta Združeno kraljestvo in Irska uradno sporočila, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi 

uredbe o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu.

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski 

uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ne sodeluje pri sprejetju uredbe, ki zanjo ni zavezujoča 

niti se v njej ne uporablja.

Ključna vprašanja

Predstavniki Sveta, Parlamenta in Komisije so v skladu z določbami Skupne izjave o praktičnih 

ureditvah za postopek soodločanja1 opravili razgovore, da bi sklenili dogovor v fazi sprejetja 

stališča Sveta v prvi obravnavi. Zaradi uskladitve stališč obeh institucij in upoštevajoč dogovor, 

dosežen na omenjenih razgovorih, Svet sprejema stališči v prvi obravnavi o predlogu uredbe EASO 

kot tudi o predlogu o spremembi odločbe ERF, ki vsebujeta naslednje ključne spremembe predloga 

Komisije:

                                               
1 OJ C 148, 28.5.1999, p. 1.
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Pomoč državam članicam, ki so posebej obremenjene (spremembe 22, 23, 37, 38)

Svet spreminja predlog Komisije, da bi se pojasnili pogoji za zagotavljanje pomoči urada državam 

članicam, ki so posebej obremenjene, zlasti kar zadeva pomoč skupin za podporo azilu. Svet najprej 

opredeljuje naloge skupin za podporo azilu in pravila v zvezi z napotitvijo strokovnjakov v te 

skupine. Zatem pojasnjuje, da mora za pomoč skupin za podporo azilu zaprositi država članica, ki je 

posebej obremenjena. Nato povzema spremembo Parlamenta in navaja, da se je o strokovnem 

znanju, ki ga zagotavljajo skupine za podporo azilu, treba dogovoriti v operativnem načrtu.

Nazadnje Svet v mnenju v prvi obravnavi določa, da bo urad odgovoren za analiziranje podatkov o 

morebitnem nenadnem prilivu velikega števila državljanov tretjih držav, ki bi lahko posebej 

obremenili azilne sisteme in sisteme za sprejem, zagotavljal pa bo tudi hitro izmenjavo ustreznih 

informacij med državami članicami in Komisijo, med drugim z uporabo obstoječih sistemov za 

zgodnje opozarjanje ali svojega lastnega sistema, če bo to potrebno.

Solidarnost (spremembe 2, 13, 19, 24)

Kar zadeva vlogo urada pri premeščanju upravičencev do mednarodne zaščite med državami 

članicami, sta Svet in Parlament na neuradnih razgovorih sklenila, da se solidarnost znotraj 

Skupnosti vzpostavi v dogovoru med državami članicami in s soglasjem zadevnega posameznika.

Poleg tega se država članica po potrebi posvetuje z Uradom Visokega komisariata Združenih 

narodov za begunce (UNHCR).

Podobno bo urad pri premeščanju upravičencev do mednarodne zaščite iz tretjih držav v države 

članice odgovoren za usklajevanje izmenjave informacij in drugih ukrepov držav članic v zvezi s 

premestitvami, da se zadovoljijo potrebe po zaščiti upravičencev in izkaže solidarnost z njihovimi 

državami gostiteljicami.

Stališče Sveta v prvi obravnavi poleg tega navaja, da bo pri oceni dosežkov urada treba ustrezno 

upoštevati doseženi napredek ter preučiti tudi potrebo po dodatnih ukrepih za zagotovitev 

učinkovite solidarnosti in delitve odgovornosti z državami članicami, ki so posebej obremenjene.
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Imenovanje in odgovornost izvršnega direktorja (spremembe 4, 25, 29, 30)

Na podlagi neuradnih razgovorov med Svetom in Parlamentom stališče Sveta v prvi obravnavi 

določa izbirni postopek za mesto izvršnega direktorja s potrebnimi pogoji za pregledno, učinkovito 

in pravočasno imenovanje najprimernejšega kandidata, pri čemer je zagotovljeno institucionalno 

uravnoteženo sodelovanje Komisije, držav članic in Evropskega parlamenta. Poleg tega se z novimi 

poročevalskimi dolžnostmi krepi odgovornost izvršnega direktorja, zlasti v odnosih z Evropskim 

parlamentom. Nazadnje so se Svet, Komisija in Parlament dogovorili o medinstitucionalni izjavi o 

medinstitucionalni delovni skupini, ki ocenjuje usklajenost, učinkovitost in odgovornost 

regulativnih agencij (PRILOGA I).

Vodstvena in upravna struktura urada

Da se zagotovi, da bodo sredstva urada namenjena njegovi glavni nalogi, tj. krepitvi praktičnega 

sodelovanja med državami članicami, vodstveno in upravno strukturo urada sestavljata upravni 

odbor in izvršni direktor. Upravni odbor lahko po potrebi ustanovi izvršni odbor za pomoč 

upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.

Vloga civilne družbe in UNHCR (spremembe 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Svet meni, da je treba vzdrževati tesen dialog med uradom in civilno družbo, zato ohranja predlog 

Komisije za ustanovitev svetovalnega foruma, ki pa ga ločuje od vodstvene in upravne strukture 

urada. Forum se sestane najmanj enkrat letno. Svet poleg tega sprejema spremembe Parlamenta v 

zvezi z vlogo civilne družbe v uradu, saj določa zlasti, da predstavniki civilne družbe sodelujejo pri 

razvijanju usposabljanja, lahko pa so tudi povabljeni v delovne skupine.
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V delu urada je predvidena posebna vloga UNHCR. Predstavnik UNHCR lahko v upravnem odboru 

sodeluje kot opazovalec, razen če se razpravlja o posebnih točkah, pri katerih je možno navzkrižje 

interesov. Pri oblikovanju tehničnih dokumentov, ki se sklicujejo na določbe mednarodnega prava o 

beguncih, urad upošteva ustrezne smernice UNHCR. Stališče Sveta v prvi obravnavi pa tudi določa, 

da upravni odbor odloči o medsebojni ureditvi dela urada in UNHCR in proračunskih posledicah te 

ureditve, odloči pa lahko tudi o sprostitvi finančnih sredstev za kritje stroškov dejavnosti UNHCR, 

ki v tej ureditvi niso predvidene.

Spremembe Evropskega parlamenta

Odgovor Sveta na spremembe 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38 in 

42 je naveden zgoraj v povezavi s ključnimi vprašanji. Svet poleg tega v celoti, delno ali načelno 

sprejema spremembe 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 in 41. Svet nazadnje 

zavrača 6 sprememb iz naslednjih razlogov:

− ni se primerno sklicevati na potrebo po zagotavljanju spoštovanja mednarodnih pravnih 

standardov in pravnih standardov Skupnosti (spremembi 6 in 7);

− kar zadeva vlogo Evropskega parlamenta pri sprejemanju tehničnih dokumentov o izvajanju 

instrumentov Skupnosti na področju azila, zadošča, da mora urad pri pripravi sprejetja teh 

dokumentov ustrezno upoštevati mnenja Parlamenta (sprememba 27);

− ne zdi se potrebna določba, ki pojasnjuje, da lahko urad sprejme potrebne ukrepe za 

pridobitev strokovnega znanja in izkušenj s pomočjo svetovalnega foruma (sprememba 28);

−  v uredbi EASO bi bilo treba uporabiti ubeseditev, ki se običajno uporablja v zakonodaji o 

ustanovitvi agencije (spremembi 32 in 33).
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IV. SKLEP

Stališče Sveta v prvi obravnavi odraža kompromis, dosežen na pogajanjih med Svetom in 

Evropskim parlamentom s pomočjo Komisije. Coreper je ta kompromis odobril 

20. novembra 2009 s sprejetjem političnih dogovorov o uredbi EASO in odločbi ERF. Predsednik 

Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 

je medtem v pismu predsedniku Coreperja izjavil, da bo članom odbora LIBE in zatem na 

plenarnem zasedanju priporočil, da se stališči Sveta sprejmeta brez sprememb v drugi obravnavi 

Parlamenta, če bosta kompromisni besedili Parlamentu predloženi kot stališči Sveta v prvi 

obravnavi in potem, ko bodo besedili pregledali pravniki lingvisti obeh institucij. S sprejetjem 

uredbe EASO in odločbe ERF se bo omogočila hitra ustanovitev Evropskega urada za podporo 

azilu, ki bo ključnega pomena za nadaljnjo krepitev praktičnega sodelovanja na področju azila.

________________________
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PRILOGA I

Medinstitucionalna izjava

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu

Evropski parlament, Svet in Komisija so ustanovili medinstitucionalno delovno skupino za oceno 

usklajenosti, učinkovitosti, odgovornosti in preglednosti regulativnih agencij in za dosego soglasja 

o tem, kako izboljšati delo. Delovna skupina se trenutno posveča več ključnim področjem, kot so 

vloga in položaj regulativnih agencij v institucionalnem prostoru EU, njihovo ustanavljanje, 

struktura in delovanje, ter vprašanjem, povezanim z njihovim financiranjem, proračunom, 

nadzorom in upravljanjem.

Dogovorjeno formulo za imenovanje direktorja prihodnjega Evropskega urada za podporo azilu 

(člen 28 osnovne uredbe), ki določa, da lahko Evropski parlament "sprejme mnenje, v katerem 

izrazi stališče glede izbranega kandidata, upravni odbor pa EP obvesti o tem, kako je upošteval to 

mnenje", je treba razumeti v okviru medinstitucionalnih prizadevanj za izboljšanje upravljanja in 

odgovornosti agencij.

________________________


