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PR_COD_COD_1recastingam

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 osnutka akta

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 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 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0551),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 63(1), točke 1(c), 2(a) in 3(a) Pogodbe ES, na 
podlagi katerih je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7-0250/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 78(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 2. februarja 2010, naslovljenega na 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu z odstavkom 3 
člena 87 poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

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

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju, ob upoštevanju 
priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 77, 28. 3. 2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in spoštuje načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah . Ta 
direktiva si prizadeva zlasti zagotoviti 
polno spoštovanje človekovega 
dostojanstva in pravice azila prosilcev za 
azil in družinskih članov, ki jih spremljajo, 
ter spodbujati uporabo členov 1, 7, 14, 15, 
16, 18, 21, 24, 34 in 35 Listine, in jo je 
treba temu ustrezno izvajati.

(15) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in spoštuje načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah . Ta 
direktiva si prizadeva zlasti zagotoviti 
polno spoštovanje človekovega 
dostojanstva in pravice azila prosilcev za 
azil in družinskih članov, ki jih spremljajo, 
ter spodbujati uporabo členov 1, 7, 14, 15, 
16, 18, 21, 23, 24, 34 in 35 Listine, in jo je 
treba temu ustrezno izvajati.

Or. en

Obrazložitev

Dodati je treba člen 23 o enakosti moških in žensk Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, in tako zagotoviti pristop, ki bo upošteval vidik spolov pri obravnavi prošenj za azil.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 
mora biti „korist otroka“ najpomembnejše 
vodilo držav članic pri izvajanju te 
direktive.

(17) V skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 
mora biti „korist otroka“ najpomembnejše 
vodilo držav članic pri izvajanju te 
direktive.

Države članice naj pri ocenjevanju koristi 
otroka ustrezno upoštevajo zlasti 
naslednje dejavnike:
(a) ohranjanje družinskega življenja, 
vključno z možnostmi za združitev družine 
v primeru ločenih otrok;
(b) otrokovo dobro počutje in socialni 
razvoj, ob posebnem upoštevanju 
otrokovega etničnega, verskega, 
kulturnega in jezikovnega ozadja, ter 
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dodatnem upoštevanju potrebe po 
stabilnosti in neprekinjenosti varstva in 
ureditve skrbništva ter dostopu do 
zdravstvenih in izobraževalnih storitev;
(c) vidike varnosti in varovanja, zlasti kjer 
obstaja tveganje, da bo otrok žrtev 
kakršne koli oblike nasilja in izkoriščanja, 
vključno trgovine z ljudmi;
(d) otrokova stališča, pri čimer se jim 
nameni težo, skladno z otrokovo starostjo 
in zrelostjo.

Or. en

Obrazložitev

S tem so zagotovljene jasne smernice za ocenjevanje potreb po zaščiti pri opredelitvi koristi 
otroka, kar bo pripomoglo k usklajevanju praks držav članic.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Prav tako je treba uvesti skupni pojem 
„pripadnosti določeni družbeni skupini“ 
kot razlog za preganjanje. Pri opredelitvi 
določene družbene skupine je treba 
ustrezno upoštevati vprašanja, povezana s 
spolom prosilca.

(29) Prav tako je treba uvesti skupni pojem 
„pripadnosti določeni družbeni skupini“ 
kot razlog za preganjanje. Pri opredelitvi 
določene družbene skupine je treba 
ustrezno upoštevati vprašanja, povezana s 
spolom prosilca, vključno s vprašanji 
spolne identitete in usmerjenosti.

Or. en

Obrazložitev

S tem dodatkom je zagotovljeno, da besedilo v celoti odraža razsežnost enakopravnosti 
spolov, pa tudi raznolik in spreminjajoči se značaj skupin znotraj različnih družb, ter razvoj 
mednarodnih standardov o človekovih pravicah. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 2 – točka j – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „družinski člani“ v primeru, da je 
družina že obstajala v izvorni državi,
pomenijo v zvezi s prošnjo za mednarodno 
zaščito naslednje člane družine 
upravičenca do mednarodne zaščite, 
prisotne v isti državi članici: 

(j) „družinski člani“ pomenijo v zvezi s 
prošnjo za mednarodno zaščito naslednje 
člane družine upravičenca do mednarodne 
zaščite, prisotne v isti državi članici: 

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „v primeru, da je družina že obstajala v izvorni državi“ ne vključuje primerov, ko so 
se družinske vezi oblikovale med begom ali v državi gostiteljici, vključno otrok, ki so se rodili 
po odhodu. Spoštovanje enotnosti družine naj ne bi bilo pogojeno s tem, da je bila oblikovana 
pred odhodom iz izvorne države. Upoštevati je treba tudi družine, ki so se oblikovale med 
begom ali po prihodu v državo azila. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k a ) „koristi otroka“ pomeni koristi, 
določene s sklicevanjem na Konvencijo 
OZN o otrokovih pravicah ter priporočila, 
sklepne ugotovite in poročila Odbora 
OZN za otrokove pravice in drugih 
agencij OZN;

Or. en

Obrazložitev

Dodatek je potreben zaradi jasne opredelitve koristi otroka v skladu z uvodno izjavo 17.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaščita pred preganjanjem ali resno 
škodo mora biti dejanska in trajna ter jo 
lahko nudi le:

1. Zaščita pred preganjanjem ali resno 
škodo mora biti dejanska in trajna ter jo 
lahko nudijo le naslednji subjekti, ki so 
pripravljeni in sposobni uveljavljati 
pravno državo ter biti za to odgovorni:

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „so pripravljeni in sposobni uveljavljati pravno državo“ naj bi se izrecno 
uporabljalo tudi za državo, kjer prosilec za azil prosi za zaščito, saj se ne bi smelo domnevati, 
da je ta nujno pripravljena in sposobna uveljavljati pravno državo. Tisti, za katere se meni, 
da lahko nudijo učinkovito zaščito, bi morali biti tudi sposobni zagotoviti odgovornost v 
skladu z mednarodnim pravom.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stranke ali organizacije, vključno z 
mednarodnimi organizacijami, ki 
nadzorujejo državo ali bistveni del ozemlja 
države ter so pripravljene in sposobne 
zagotavljati pravno državo.

(b) stranke ali organizacije, vključno z 
mednarodnimi organizacijami, ki 
nadzorujejo državo ali bistveni del ozemlja 
države.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „so pripravljeni in sposobni uveljavljati pravno državo“ naj bi se izrecno 
uporabljalo tudi za državo, kjer prosilec za azil prosi za zaščito, saj se ne bi smelo domnevati, 
da je ta nujno pripravljena in sposobna zagotavljati pravno državo. Tisti, za katere se meni, 
da lahko nudijo učinkovito zaščito, bi morali biti tudi sposobni zagotoviti odgovornost v 
skladu z mednarodnim pravom.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dejanska in trajna zaščita se načelno 
nudi, kadar subjekti iz odstavka 1 
sprejmejo razumne ukrepe za preprečitev
preganjanja ali resne škode, med drugim z 
vodenjem učinkovitega pravnega sistema 
za odkrivanje, pregon in kaznovanje dejanj, 
ki pomenijo preganjanje ali resno škodo, 
prosilec pa ima dostop do takšne zaščite.

2. Dejanska in trajna zaščita se načelno 
nudi, kadar subjekti iz odstavka 1 
preprečijo preganjanja ali resne škode, 
med drugim z vodenjem učinkovitega 
pravnega sistema za odkrivanje, pregon in 
kaznovanje dejanj, ki pomenijo preganjanje 
ali resno škodo, prosilec pa ima dostop do 
takšne zaščite.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je dejanska in trajna zaščita, in če tega ni mogoče doseči, potem tudi razumni ukrepi ne 
zadoščajo. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru obravnavanja prošnje za 
mednarodno zaščito lahko države članice 
odločijo, da prosilec ne potrebuje 
mednarodne zaščite, če ima v delu izvorne 
države dostop do zaščite pred 
preganjanjem ali resno škodo, kot je 
opredeljena v členu 7, in če v ta del države 
lahko varno in zakonito potuje ter si tam 
varno in zakonito uredi dostop in biva . 

1. V okviru obravnavanja prošnje za 
mednarodno zaščito lahko države članice 
odločijo, da prosilec ne potrebuje 
mednarodne zaščite, če ima v delu izvorne 
države dostop do zaščite pred 
preganjanjem ali resno škodo, kot je 
opredeljena v členu 7, in če v ta del države 
lahko varno in zakonito potuje ter si tam 
varno in zakonito uredi dostop in biva in se 
za njih lahko razumno pričakuje, da bodo 
tam ostali.

Or. en

Obrazložitev

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
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country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri ugotavljanju, ali ima prosilec dostop 
do zaščite pred preganjanjem ali resno 
škodo v delu izvorne države v skladu z 
odstavkom 1, države članice v trenutku 
odločanja o prošnji upoštevajo splošne 
okoliščine, ki prevladujejo v tem delu 
države, in osebne okoliščine prosilca. V ta 
namen države članice zagotovijo, da se iz 
različnih virov, kot sta Visoki komisariat 
Združenih narodov za begunce in evropski 
urad za podporo azilu, pridobijo natančne 
in najnovejše informacije.

2. Pri ugotavljanju, ali ima prosilec dostop 
do zaščite pred preganjanjem ali resno 
škodo v delu izvorne države v skladu z 
odstavkom 1, države članice v trenutku 
odločanja o prošnji upoštevajo splošne 
okoliščine, ki prevladujejo v tem delu 
države, in osebne okoliščine prosilca. 
Kadar je prosilec za azil mladoletnik brez 
spremstva, so razpoložljivost varnega in 
dejanskega varstva ter skrbniške ureditve, 
ki so v korist mladoletnika brez spremstva, 
del ocenjevanja, določenega v členu 1. V 
ta namen države članice zagotovijo, da se 
iz različnih virov, kot sta Visoki komisariat 
Združenih narodov za begunce in evropski 
urad za podporo azilu, pridobijo in 
uporabljajo natančne in najnovejše 
informacije. Kadar so država ali 
predstavniki države subjekti preganjanja, 
obstaja resna domneva zoper uporabo 
tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
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which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kadar 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

– kadar 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; ali

Or. en

Obrazložitev

V mnogih državah članicah, pa tudi v skladu z mednarodnim pravom, za opredelitev neke 
družbene skupine zadostuje, da je izpolnjena ena od obeh zahtev. To prakso bi bilo treba 
izvajati na ravni EU, da bi se izognili vrzelim v zaščiti in povečalo skladnost med azilnimi 
politikami držav članic.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odvisnosti od okoliščin v izvorni državi 
lahko določena družbena skupina zajema 
skupino, ki temelji na skupni lastnosti 
spolne usmerjenosti. Spolne usmerjenosti 
se ne sme razumeti kot nečesa, kar 
vključuje dejanja, ki po nacionalni 
zakonodaji držav članic veljajo za kazniva. 
Vidike, povezane s spolom, je treba 
ustrezno upoštevati pri določanju 
pripadnosti določeni družbeni skupini ali 

V odvisnosti od okoliščin v izvorni državi 
lahko določena družbena skupina zajema 
skupino, ki temelji na skupni lastnosti 
spolne usmerjenosti. Spolne usmerjenosti
se ne sme razumeti kot nečesa, kar 
vključuje dejanja, ki po nacionalni 
zakonodaji držav članic veljajo za kazniva. 
Vidike, povezane s spolom, vključno 
spolne identitete, je treba ustrezno 
upoštevati pri določanju pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali opredelitvi 
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opredelitvi značilnosti takšne skupine; značilnosti takšne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko odločijo, da se ta 
člen uporablja tudi za druge bližnje 
sorodnike, ki so živeli skupaj kot člani 
družine v času odhoda iz izvorne države in 
ki so bili v tem času popolnoma ali 
pretežno odvisni od upravičenca do 
mednarodne zaščite.

5. Države članice štejejo, da se ta člen 
uporablja tudi za druge bližnje sorodnike, 
ki so živeli skupaj kot člani družine v času 
odhoda iz izvorne države in ki so bili v tem 
času popolnoma ali pretežno odvisni od 
upravičenca do mednarodne zaščite

Or. en

Obrazložitev

S tem bi se uskladila praksa držav članic.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice vzpostavijo postopke, s 
katerimi je mogoče čimprej po priznanju 
mednarodne zaščite odkriti člane družine 
mladoletnika brez spremstva, hkrati pa 
varujejo koristi mladoletnika. Kadar bi bilo 
lahko ogroženo življenje ali integriteta 
mladoletnika ali njegovih bližnjih 
sorodnikov, zlasti če so ti ostali v izvorni 
državi, je treba poskrbeti, da so zbiranje, 
obdelava in kroženje informacij o teh 
osebah izvedeni zaupno.

5. Države članice vzpostavijo postopke, s
katerimi je mogoče ob vložitvi prošnje za 
mednarodno zaščito odkriti člane družine 
mladoletnika brez spremstva, hkrati pa 
varujejo koristi mladoletnika. Kadar bi bilo 
lahko ogroženo življenje ali integriteta 
mladoletnika ali njegovih bližnjih 
sorodnikov, zlasti če so ti ostali v izvorni 
državi, je treba poskrbeti, da so zbiranje, 
obdelava in kroženje informacij o teh 
osebah izvedeni zaupno.

Or. en
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Obrazložitev

 Kot predlaga Komisija v prenovitvi direktive o standardih za sprejem, bi bilo zaželeno začeti 
s postopki za izsleditev družinskih članov in iskanje skrbnikov ob vložitvi prošnje, s čimer bi 
se zagotovila tudi skladnost med obema direktivama.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga prenovitev (delno spremembo) izvirne Direktive 2004/83/ES. Pri izvirnem 
predlogu se je z Evropskim parlamentom zgolj posvetovala, po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe pa Parlament zdaj soodloča. Veljavna direktiva ime dve osrednji prvini: razloge, 
zaradi katerih je oseba upravičena do statusa begunca ali subsidiarne zaščite, in vsebino te 
zaščite, tj. pravic do prebivanja in zaposlovanja ter socialnih pravic v državi članici, ki je 
odgovorna za zaščito.

Komisija je pripravila predlog prenovitve (Direktiva KOM (2009) 551 končna 2) po 
zahtevani reviziji prejšnje direktive ter razvoju sodne prakse. Očitno je tudi, da so občutne 
razlike med praksami držav članic pri izvajanju veljavne direktive. To povzroča velike razlike 
v obsegu priznavanja na splošno ter tveganje sekundarnega gibanja prosilcev. Medtem ko se 
lahko nekatera neskladja odpravi z boljšim sodelovanjem, pri katerem naj bi novoustanovljeni 
Evropski azilni podporni urad igral pomembno vlogo, pa je treba razjasniti zakonodajni okvir 
– samo direktivo –, da se zagotovi trdnejši in jasnejši okvir za postopek izvajanja.

Poročevalka na splošno pozdravlja spremembe, ki jih predlaga Komisija in ob tej priložnosti 
predlaga nekaj sprememb. 

Pomembna predlagana sprememba je, da bi obe kategoriji zaščite bolj približali druga drugi in 
bi torej govorili o „upravičencih do mednarodne zaščite“ (členi 1, 2b, 2j in drugi). S tem bi 
organe, ki zaščito izvajajo, opomnili, da se dopolnjujeta: za osebe, ki ob vrnitvi v državo 
izvora tvegajo resno škodo, sekundarna zaščita ni nič manj pomembna. Namen predloga 
Komisije je tudi bolj približati pravice, ki jih prinaša zaščita (členi 22 do 27, 29, 30, 33, 34 in 
povezane uvodne izjave). Večina držav članic že zdaj komajda razlikuje med obema 
skupinama: samo tri omejujejo poln dostop do trga dela za tiste, ki uživajo subsidiarno 
zaščito; ena razlikuje pri dostopu do zdravstvenega varstva; osem jih za to skupino omejuje 
dolžino dovoljenja za prebivanje, morda zaradi mnenja, da bodo potrebe oseb, ki uživajo 
sekundarno zaščito, zgolj kratkoročne, kar pa se v praski ni potrdilo. Zdi se torej, da predlog 
Komisije odraža stališča držav članic. 

Poleg predloga Komisije k členu 10, poročevalka predlaga nekaj predlogov sprememb o 
vprašanjih spola in spolne identitete (uvodne izjave 15 in 29, člen 10.1d). V nekaterih državah 
članicah je praksa na tem področju dobra, medtem ko so druge manj pripravljene temu 
vprašanju nameniti ustrezno pozornost.

Poročevalka predlaga dodatni predlog spremembe k členu 10 d): pogoja, ki se uporabljata za 
skupine bi morala biti alternativna in kumulativna. To je pomembno razlikovanje pri 
ocenjevanju potreb po zaščiti, ki bi ga bilo treba razjasniti in uskladiti z določbami konvencije 
o statusu beguncev.

Drugi predlogi sprememb poročevalke se nanašajo na otroke: koristi otroka so obravnavane v 
predlogu Komisije k uvodni izjavi 17. Poročevalka meni, da je treba podrobneje določiti 
njihovo vsebino in predlaga člen 2.1, da se jih poveže z uvodno izjavo in tako vključi v 
dejansko besedilo. Predlog spremembe k členu 8.2 izključno obravnava varstvo 
mladoletnikov brez spremstva. Neprekinjenosti varstva za te otroke bi se moralo slediti skozi 
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celoten skupni evropski azilni sistem, zato je tudi predlagana sprememba člena 31.5 
Poročevalka bi Komisijo in Svet zaprosila, naj razmislita o potrebni kontinuiteti obravnave 
teh otrok, tudi v zvezi s skrbništvom. 

Pozdravila bi dodatna pojasnila Sveta in Komisije o tem, kako bi bilo najbolje obravnavati 
vprašanja običajne prakse, kadar ta jasno ogroža tiste, ki ji nasprotujejo ali so jo kršili. Ali je 
za razjasnitev potrebe po upoštevanju tega vprašanja potrebno zakonodajo besedilo ali bi 
zadostovale jasne smernice?

Predlogi o opredelitvi družine vplivajo tudi na otroke. Poročevalka pozdravlja predlog 
Komisije o obravnavi poročenih mladoletnikov, ki tvorijo sicer majhno skupino, vendar 
njihove potrebe po zaščiti ne bi smele biti podrejene njihovemu zakonskemu stanu. Mnoge 
skupine izvedencev so poudarile, da potrebe po zaščiti družin, ki se oblikujejo med begom ali 
ob prihodu v državo, niso celovito ocenjene in jim lahko grozi ločitev med postopkom. To je 
mogoče razumeti kot nasprotno pravici do družinskega življenja. 

Člen 7 se nanaša na subjekte zaščite. Prevladujoče mnenje je, da so lahko načeloma subjekti 
zaščite zgolj države: mednarodna telesa nimajo značilnosti države in ne morejo sodelovati v 
mednarodnih konvencijah. S predlogom za spremembo tega člena želi Komisija okrepiti 
pogoje za nedržavne subjekte, da bodo lahko obravnavani kot subjekti, sposobni nuditi 
učinkovito in trajno zaščito. Poročevalka je spremenila vrstni red člena, da bi bili pogoji za 
državne in nedržavne subjekte bolj učinkoviti.

Člen 8 ureja notranjo zaščito v izvorni državi. Poročevalka predlaga, da se poleg predloga 
Komisije, ohrani izvirno besedilo odstavka 8.1, saj ji je bilo pojasnjeno, da je koncept 
sprejemljivosti tukaj pravno pomemben, kar velja tudi za pojasnilo Komisije. Poročevalka 
proučuje dodatne ustrezne predloge sprememb členov 11 in 16, ki urejata prenehanje.

Obžaluje, da kljub omejenem dometu, predlog prenovitve ne obravnava pomembna pravna 
vprašanja iz členov 14 in 19 in vprašanje nevračanja, ki se nanaša na osebe brez 
človekoljubne zaščite. Druga vprašanja, povezana z nedržavnimi subjekti zaščite, kot so 
mednarodna telesa, načeloma niso obravnavana. Zato je v revizijsko klavzulo dodala posebne 
člene.
Vseeno poročevalka Parlamentu na splošno priporoča predloge Komisije; upa, da bodo njeni 
predlogi sprejeti kot pozitivni in pričakuje odgovor Komisije.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 23. 11. 2009

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

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 z dne 21.10. 2009 – 2009/0164(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 29. oktobra 
2009, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.
Posvetovalna delovna skupina je na tem sestanku1 po proučitvi predloga direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o prenovitvi direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 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 soglasno ugotovila, kot sledi:

1) v členu 9(3) bi bilo treba uvodno besedilo „Skladno s členom 2(c)“ prilagoditi tako, da bi se 
glasilo „Skladno s členom 2(d)“.

2) v členu 19(1) bi bilo treba besede „po začetku veljavnosti te direktive“ prilagoditi tako, da 
bi se glasile „po začetku veljavnosti Direktive 2004/83/ES“.

3) v členu 23(2) bi bilo treba sklicevanje „iz členov 24 do 34“ spremeniti tako, da bi se glasilo 
kot sklicevanje „iz členov 24 do 27 in 29 do 35“.

4) v členu 39(1), prvi pododstavek, bi moral biti zadnji stavek „Komisiji takoj sporočijo 
besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.“ 
označen s sivo osenčeno pisavo, ki se ponavadi uporablja za označevanje vsebinskih 

                                               
1 Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, 
svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna jezikovna različica obravnavanega 
besedila.



PE448.996v01-00 20/20 PR\832116SL.doc

SL

sprememb v besedilu predlogov za prenovitev.
5) v členu 39(2) bi morale biti zadnje besede „ter korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo“ označene s sivo osenčeno pisavo.
6) v členu 42 bi bilo treba ponovno uvesti zadnje besede člena 40 direktive Sveta 2004/83/ES 
(„v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti“).
7) v Delu B Priloge I bi bilo treba datum 10. oktober 2006 nadomestiti z datumom 9. oktober 
2006.
Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega 
besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


