
 

Priseljevanje v Evropo
 
Migracije so za Evropo izziv in priložnost. Preverite, kako se EU odziva na prihod
prosilcev za azil in drugih migrantov.
 

Prihod večjega števila prosilcev za azil in drugih migrantov v Evropo, ki je dosegel vrh leta 2015,
je zahteval enoten odziv EU glede oblikovanja politik zakonitega in nezakonitega priseljevanja
ter skupnega evropskega azilnega sistema. Prihod migrantov je spodbudil tudi dodatne ukrepe
in reforme, namenjene večji varnosti zunanjih meja EU ter pravičnejši delitvi odgovornosti in
solidarnosti med državami EU.
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Izziv migracij
 
 
Evropa je cilj migracij iz več razlogov. Razlogi za migracije so lahko slabe razmere v domačem
okolju ali privlačne razmere na destinaciji prihoda: segajo od varnosti, demografije in človekovih
pravic do revščine in podnebnih sprememb.
 
Evropa je se bila v zadnjih letih primorana odzvati na največji migracijski izziv od druge
svetovne vojne. Leta 2015 je bilo na ozemlju EU registriranih 1,25 milijonov prosilcev za azil, do
leta 2019 je ta številka upadla na 612.700. Leta 2019 je v Evropo preko morja prispelo več kot
120.000 ljudi, leta 2015 pa več kot milijon. Leta 2019 je število ilegalnih prestopov zunanje meje
EU upadlo na 141.700, kar je najmanj v šestih letih in 92 odstotkov manj kot na vrhuncu
migracijske krize leta 2015.
 
Čeprav so migracijski tokovi manjši, pa je kriza izpostavila šibke točke evropske migracijske
politike. Evropski parlament je zato leta 2017 predlagal reformo azilnega sistema in krepitev
nadzora meja EU.
 
Napredek na področju reforme skupne azilne politike je bil počasen in zato je Komisija
septembra leta 2020 predlagala nov pakt o migracijah in azilu, ki predvideva hitrejše postopke
znotraj azilnega in migracijskega sistema EU ter nudi nove načine, na katere lahko članice
izkazujejo solidarnost. Novi pakt revidira dublinski sistem, ki opredeljuje, katera država je
odgovorna za obdelavo vsake prošnje za azil.
 
Parlament in države članice (Svet) se bodo morali kot sozakonodajalci dogovoriti glede novih
predlogov.
 
 
 
 
Več o migracijski krizi v EU in ukrepih EU na področju migracij.
 
Evropska politika priseljevanja
 
 
Evropska politika priseljevanja pokriva tako zakonito kot nezakonito priseljevanje. Pri zakonitem
priseljevanju EU določi pogoje za zakonit vstop v EU in prebivanje na njenem ozemlju. Države
članice lahko omejijo število ljudi iz tretjih držav, ki vstopajo na njihov trg dela, torej iščejo
zaposlitev.
 
Proti nezakonitemu priseljevanju EU ukrepa s politiko vračanja nezakonitih priseljencev. Ta je
skladna z zavezami EU na področju temeljnih pravic.
 
Integracija priseljencev je v domeni držav članic; tukaj nacionalne zakonodaje niso usklajene.
EU pa lahko nacionalne ukrepe za vključevanje priseljencev v družbo podpre finančno.
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10554400/3-20032020-AP-SL.pdf/6ee052a9-ffb8-d170-e994-9d5107def1a8
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20170629STO78630/azil-in-migracije-v-eu-dejstva-in-stevilke
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20170629STO78630/azil-in-migracije-v-eu-dejstva-in-stevilke
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_sl
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/refugees/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sl
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/priseljevanje/20170629STO78631/migrantska-kriza-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/priseljevanje/20170629STO78629/odziv-eu-na-migrantsko-krizo


•
•
•
•

Evropski parlament je poleg Sveta EU, ki predstavlja države članice, na področju politike
priseljevanja enakopraven zakonodajalec v EU. Te pristojnosti je Parlament dobil z Lizbonsko
pogodbo leta 2009.
 
 Več podrobnosti o evropski politiki priseljevanja 
 
 
Evropska azilna politika
 
 
Od leta 1999 naprej EU oblikuje skupni evropski azilni sistem. Gre za:
 

usklajena pravila za podelitev statusa begunca v vseh državah članicah, 
pravila, ki določajo, katera država članica je odgovorna za presojo prošnje za azil, 
skupne standarde za pogoje sprejema beguncev in priseljencev, 
partnerstva in sodelovanje z državami, ki niso članice EU.
 

 
Od leta 2005 Evropski parlament o azilni zakonodaji odloča enakopravno s Svetom EU.
 
Več podrobnosti o evropski azilni politiki
 
Več
Politika priseljevanja EU
Skupna azilna politika EU
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/152/immigration-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees/20170627STO78418/improving-the-common-european-asylum-system
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/151/asylum-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/152/immigration-policy
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/151/asylum-policy

