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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ospremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
377/2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje
(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0322),

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 63(3b) ter 66 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0055/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 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 

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 
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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.

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, upoštevati pa mora tudi 
splošno politiko EU na področju zunanjih 
odnosov.

Or. fr

Obrazložitev

Prvi stavek se ne nanaša na slovensko različico. Mrežam uradnikov za zvezo za priseljevanje 
je pri njihovem delu treba omogočiti zadostno prilagodljivost znotraj globalne zunanje
politike Evropske unije. 
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OBRAZLOŽITEV

Ko je bila 19. februarja 2004 sprejeta uredba, ki se jo spreminja, agencija FRONTEX uradno 
še ni obstajala. Svet je uredbo o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno 
sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije sprejel 28. oktobra 2004, kar je 8 
mesecev kasneje. 

Na podlagi pooblastil po poslovniku agencije FRONTEX, je ta pristojna za analize tveganj na 
podlagi podatkov pristojnih organov držav članic, za omogočanje operativnega sodelovanja 
med državami članicami in tretjimi državami, za sodelovanje s pristojnimi organi tretjih držav 
ali z mednarodnimi organizacijami, na primer z izmenjavo izkušenj o izvajanju mejnega 
nadzora, izobraževanjem mejne policije, izmenjavo operativnih podatkov in s skupnimi 
akcijami. 

Prvotna uredba št. 377/2004 z 19. februarja 2004 „uradnika za zvezo za priseljevanje“ 
opredeljuje kot predstavnika ene od držav članic, ki ga na delo v tujino napoti urad za 
priseljevanje ali drug pristojni urad, da bi vzpostavil in ohranjal stike z organi države članice 
gostiteljice zato, da bi prispeval k preprečevanju in boju proti nezakonitemu priseljevanju, 
poenostaviti vračanja nezakonitih priseljencev ter upravljanju zakonitega priseljevanja.

Zaradi svojih pooblastil lahko uradniki za zvezo za priseljevanje, ki so jih napotili na delo v 
tretje države, močno prispevajo k izpolnjevanju ciljev agencije FRONTEX, zlasti če 
upoštevamo, da ta nima predstavništev izven ozemlja unije.  

Namen predloga spremembe uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 je agenciji FRONTEX 
omogočiti, da izkoristi znanje in izkušnje uradnikov za zvezo za priseljevanje, njim pa, da 
izkoristijo ugodnost sodelovanja z njo, česar prvotna uredba ne predvideva.  

Cilji predloga spremembe so: izkoristiti znanje in izkušnje uradnikov za zvezo za 
priseljevanje in agencije FRONTEX v obojestransko korist, koristno uporabiti podatke, ki jih 
pridobijo mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje in njihova izmenjava preko varnega 
spletno podprtega informacijskega in usklajevalnega omrežja, namenjenega službam držav 
članic za migracije, dostop do sredstev Sklada za zunanje meje za spodbujanje oblikovanja 
mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje ter omogočanje njihovega delovanja in, nazadnje, 
prispevati k sistemu predstavitve polletnih poročil.  

Za uresničitev teh ciljev so spremenjeni členi 3, 4 in 6 uredbe št. 377/2004.  

Pravna podlaga predloga sta člen 63(b)(3) in člen 66 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. Glede schengenskega protokola za Združeno kraljestvo, Irsko in Dansko 
predvideva uporabo načela „spremenljive geometrije“. Opravljena je bila tudi ocena posledic 
za področne protokole, podpisane z Islandijo, Norveško, s Švico in z Lihtenštajnom.

S tehničnega gledišča je predlagana sprememba ustrezna in nujna. V tem težavnem obdobju 
Evropska unija potrebuje ustrezno upravljanje priliva priseljevanja. Ta mora zajemati dva 
vidika: upravljanje zakonitega in nezakonitega ali tajnega priseljevanja.


