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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 
573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za 
begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in 
upravljanje migracijskih tokov“ in razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/904/ES
(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0456),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 63(2)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0123/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice uveljavitve Lizbonske pogodbe za medinstitucionalne postopke odločanja, ki 
so v teku“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(3) in členov 78(2) ter 80 Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

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, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato je primerno, da Komisija določi
skupne letne prednostne naloge EU glede 
posebnih geografskih regij in nacionalnosti 
ter posebnih kategorij beguncev, ki jih je 
treba ponovno naseliti.

(2) Da se dosežejo cilji odločbe št. 
573/2007/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta¹, bi moralo biti Komisiji 
omogočeno, da sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki bi določali skupne letne 
prednostne naloge EU glede posebnih 
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geografskih regij in nacionalnosti ter 
posebnih kategorij beguncev, ki jih je treba 
ponovno naseliti.
1 UL L 144, 6.6.2007, str. 1. 

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice prejmejo fiksni znesek v 
višini 4 000 EUR za vsako ponovno 
naseljeno osebo, ki spada v eno od 
kategorij, opredeljenih v skupnih letnih 
prednostnih nalogah EU, ki so določene v 
skladu s členom 13(6) za geografske regije 
in nacionalnosti ter posebne kategorije 
beguncev, ki jih je treba ponovno 
naseliti.“;

Države članice prejmejo fiksni znesek v 
višini 4 000 EUR za vsako ponovno 
naseljeno osebo, ki spada v eno od 
kategorij, opredeljenih v skupnih letnih 
prednostnih nalogah EU, ki so določene v 
skladu s členom 13(6) za geografske regije.

V vsakem primeru se kot skupne letne 
prednostne naloge EU štejejo naslednje 
kategorije:
– domnevno ranljive osebe, kot so 
ogroženi otroci in ženske, zlasti zaradi 
psihološkega, fizičnega ali spolnega 
nasilja ali izkoriščanja, 
– osebe z resnimi zdravstvenimi 
potrebami, ki jih je mogoče zadovoljiti 
samo s ponovno naselitvijo, 
– osebe, ki potrebujejo nujno ali zasilno 
ponovno naselitev iz pravnih in 
varnostnih razlogov,
– osebe, ki so jih prizadeli oboroženi 
spopadi, naravne nesreče ali druge 
nepredvidene humanitarne razmere.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva dosedanje izkušnje Evropskega sklada za begunce z 
določbami o ponovni naselitvi in združuje specifična merila, ki jih je vsebovalo prejšnje 
besedilo in ustrezajo dejanskim potrebam, saj so prožne in omogočajo ustrezen odziv na 
nujne primere.

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 13 se vstavi nov odstavek 
(3a), ki se glasi:
„3 a. Fiksni znesek 4 000 EUR za vsako 
ponovno naseljeno osebo se zviša na 6 000 
EUR za tiste države članice, ki do zdaj 
niso sodelovale v nobenem načrtu EU za 
ponovno naseljevanje. Fiksni znesek 
znaša v drugem letu 5 000 EUR, za tem pa 
4 000 EUR.“

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija določi skupne letne prednostne 
naloge EU na področju ponovne naselitve 
v skladu s postopkom iz člena 52(2).“;

Zaradi doseganja ciljev te odločbe, in 
sicer, da postane ponovna naselitev 
učinkovito sredstvo zaščite, Komisija z 
delegiranimi akti določi skupne letne 
prednostne naloge EU na področju 
ponovne naselitve v skladu s členi 52a, 
52b in 52c.
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Predlog spremembe 5

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 13 – odstavek 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice v dvajsetih koledarskih 
dneh po uradnem obvestilu o odločbi 
Komisije, ki določa skupne prednostne 
naloge EU na področju ponovne naselitve 
v skladu s členom 13(6), Komisiji 
predložijo oceno števila oseb, ki jih bodo v 
skladu s temi skupnimi prednostnimi 
nalogami EU ponovno naselile v 
naslednjem koledarskem letu. Komisija te 
informacije sporoči Odboru iz člena 52.“;

„Države članice v dvajsetih koledarskih 
dneh po uradnem obvestilu o odločbi 
Komisije, ki določa skupne prednostne 
naloge EU na področju ponovne naselitve 
v skladu s členom 13(6), Komisiji 
predložijo oceno števila oseb, ki jih bodo v 
skladu s temi skupnimi prednostnimi 
nalogami EU ponovno naselile v 
naslednjem koledarskem letu. Komisija te 
informacije sporoči Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 52a

Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 13(6) se podeli Komisiji za 
obdobje iz prvega odstavka člena 1.
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 52b in 52c.“

Or. en



PR\806635SL.doc 9/12 PE430.976v03-00

SL

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 b (novo)
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 52 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 52b

Preklic pooblastila
1. Prenos pooblastila iz člena 13(6) lahko 
prekličeta Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki sproži notranji postopek 
za odločitev o preklicu prenosa pooblastila 
se zaveže, da o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo, ter sporoči, katera 
pooblastila bi lahko bila preklicana.
3. Odločba o preklicu navede razloge za 
preklic in konča prenos pooblastil, 
navedenih v tej odločitvi. Učinkovati 
začne takoj ali na poznejši, v odločbi 
naveden datum. Ne vpliva na veljavnost 
delegiranih aktov, ki so že v veljavi. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske 
unije.“

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 c (novo)
Odločba št. 573/2007/ES
Člen 52 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 52c

Nasprotovanje delegiranim aktom
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za en mesec. 
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2. Če po poteku tega obdobja Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotujeta 
delegiranemu aktu, se delegiran akt 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, ki je tam določen.
3. Če Evropski parlament in Svet 
nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.“

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Eden od „upravičenih ukrepov“, ki jih podpira Evropski sklad za begunce (ESB), je ponovna 
naselitev. Ponovna naselitev pomeni postopek, pri katerem so na zahtevo Urada visokega 
komisarja ZN za begunce, ki temelji na potrebi neke osebe po mednarodni zaščiti, državljani 
tretjih držav ali osebe brez državljanstva preseljeni iz tretje države v državo članico, tam se 
jim pa dovoli, da: a) prebivajo kot begunci ali b) pridobijo status, ki jim po nacionalnih 
predpisih in predpisih Skupnosti daje enake pravice in ugodnosti kot status begunca1. 
Ponovna naselitev je pogosto trajna rešitev za begunce, ki jim ni mogoče zagotoviti zaščite v 
državi prvega azila2.

Odstavek 6.2.3 stockholmskega programa o zunanji razsežnosti azila jasno določa, da mora 
EU delovati s skupnimi močmi in v sodelovanju s tretjimi državami gostiteljicami velikega 
števila beguncev. Prav tako priznava, da je spodbujanje solidarnosti v EU sicer ključnega 
pomena, da pa ne zadošča za dosego verodostojne in trajnostne skupne azilne politike. 
Evropski svet poziva Evropski parlament, naj skupaj s Svetom in Komisijo spodbuja države 
članice k prostovoljnemu sodelovanju v skupnem programu EU za ponovno naselitev ter naj 
poveča skupno število ponovno naseljenih beguncev. Komisija bi leta 2014 morala tudi 
oceniti skupni program EU za ponovno naselitev, da se ugotovi, katera izboljšave so potrebne. 
Poročevalec bo izrazil svoje mnenje o skupnem programu EU za ponovno naselitev v svojem 
poročilu o sporočilu Komisije. 

Predlog spremembe Evropskega sklada za begunce

Člen 6 (c) Odločbe 2007/573/ES določa kot ciljno skupino vse državljane tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, ki so ponovno naseljeni v državi članici. Posebne določbe o ponovni 
naselitvi so v glavnem navedene v členu 13.

Predlog pooblašča Komisijo, da vsako leto opredeli skupne prednostne naloge EU glede oseb, 
ki jih je treba ponovno naseliti. Te letne prednostne naloge se lahko po stališču Komisije 
nanašajo na geografske regije, nacionalnosti ali posebne kategorije beguncev, ki jih je treba 
ponovno naseliti. Evropski parlament podpira zamisel Komisije in meni, da bi ponovna 
naselitev morala imeti osrednjo vlogo v zunanjih azilnih politikah EU. EU jo mora še naprej 
razvijati in razširiti v učinkovit instrument zaščite. V zvezi z opredelitvijo skupnih 
prednostnih nalog EU bi se Evropski parlament strinjal z opredelitvijo nekaterih kategorij 
hkrati s puščanjem možnosti za fleksibilnost, da se omogoči odziv na nujne primere. Predlog 
spremembe 2 je odziv na te pomisleke in vsebuje seznam trajnih kategorij, ki naj bi bile 
splošne in bi vključevale tudi primere, ki niso izrecno navedeni, saj bi bilo zaradi pravnih ovir 
nemogoče našteti vse posebne potrebe. Ni dvoma, na primer, da bi ženske, ki jim grozi 
prisilna poroka, ali žrtve pohabljanja ženskih spolnih organov spadale v kategorijo „ogroženih 
žensk“ ali da bi invalidne osebe obravnavali kot „osebe z resnimi zdravstvenimi potrebami“. 
Primerni so tudi ljudje, ki so diskriminirani zaradi svoje spolne usmerjenosti v državah, kjer je 
spolna usmerjenost kazniva, pa tudi ljudje, ki pripadajo verskim ali neverskim manjšinam, 
kadar je svoboda vere ali prepričanja obravnavana kot kaznivo dejanje. Druge primere bi 
                                               
1 Glej tudi komentarje Urada visokega komisarja ZN za begunce na skupni program EU za ponovno naselitev in 
na predlog Evropske komisije za spremembo Evropskega sklada za begunce.
2 Člen 3 Odločbe št. 2007/573/ES , UL L 144 z dne 6.6.2007, str. 5.
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lahko zajeli s formulacijo „pravni in varnostni razlogi“.

Zadnja leta se vse več držav članic vključuje v načrte EU za ponovno naselitev. Evropski 
parlament meni, da je nadvse pomembno, da priložnost za sodelovanje v tem programu dobi 
kar največ držav članic. Zato si Evropski parlament želi uvesti prilagodljiv sistem, s pomočjo 
katerega bi lahko državam članicam, ki doslej še niso opazno sodelovale v programih EU za 
ponovno naselitev, dodelili spodbude za začetek sodelovanja (predlog spremembe 3).

Za zagotovitev pravice Evropskega parlamenta pri določanju prednostnih nalog, predloga 
sprememb 1 in 4 predlagata postopek iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(delegirani akti).


