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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Uvod
Begunska kriza v letih 2015 in 2016 je postala kriza azilnega sistema, ki je izpostavila 
neučinkovitost uredbe Dublin III za odziv na tako situacijo, njene strukturne pomanjkljivosti in 
številne vrzeli pri njenem izvajanju. 
Evropska komisija je priznala, da napačna zasnova ali izvajanje uredbe nekaterim državam 
članicam nalaga nesorazmerno breme ter spodbuja nezakonite in nenadzorovane migracijske 
tokove1. Zato je leta 2016 predlagala novo besedilo za popravo tega stanja. Evropski parlament 
je novembra 2017 dosegel pogajalski mandat, Svet pa še vedno ni sprejel splošnih smernic. 
Da bi se premaknili z mrtve točke, je Komisija napovedala evropski pakt za migracije in azil, 
vključno z novim predlogom za revizijo uredbe Dublin III. 
Ambiciozna reforma pomeni, da je treba natančno poznati prednosti in slabosti veljavnega 
besedila. Komisija je decembra 2015 in marca 2016 objavila dve oceni uredbe (člen 46), še 
vedno pa ni predložila svoje redne ocene, ki bi jo morala izvesti julija 2018. 
V tem okviru in glede na poraz uredbe Dublin III se je Evropski parlament odločil, da pripravi 
posodobljeno analizo uredbe, saj je do evropskih državljanov odgovoren za zakonodajne akte, 
ki jih sprejme.

Metodologija
Ocena temelji na različnih virih, ki se med seboj dopolnjujejo: javni predstavitvi v odboru LIBE 
19. februarja, obiskih na terenu, pogovori z deležniki, dveh vprašalnikih, poslanih vsem stalnim 
predstavništvom in nacionalnim parlamentom držav, ki uporabljajo uredbo, študiji službe 
Evropskega parlamenta za raziskave2 ter rednih srečanjih za usklajevanje med poročevalko in 
poročevalci v senci. 

1. DEL I: V krizi pridobljene izkušnje, nauki za reformo uredbe Dublin III

1.1. Nastanek dublinske uredbe: postopna harmonizacija

Vzpostavitev območja prostega gibanja na evropski ravni je pomenila začetek evropskega 
sodelovanja na področju azila. Leta 1990 sta bili schengenska in dublinska konvenciji sprejeti 
skupaj. 
Od samega začetka je bil namen dublinskega sistema določiti državo članico, odgovorno za 
prošnjo za azil v EU, in se tako izogniti večkratnim prošnjam. V skladu s smernicami 
Evropskega vrha v Tampereju leta 1999 je bila zaradi večje harmonizacije sprejeta vzpostavitev 
skupnega evropskega azilnega sistema.
Dublinska konvencija je bila leta 2003 vključena v zakonodajo EU v obliki uredbe Dublin II.
Lizbonska pogodba od leta 2007 omogoča vključevanje načela solidarnosti v azilno politiko 
(člen 80 PDEU) in uporabo rednega zakonodajnega postopka. Vendar Svet še naprej odloča 
soglasno, kar delno pojasnjuje trenutni zastoj.
Komisija je leta 2008 začela drugo fazo skupnega evropskega azilnega sistema z načrtom azilne 
politike3, vključno s pregledom uredbe Dublin III. 

1 COM(2016)0197
2 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, „Dublin Regulation on International protection applications, 
European Implementation Assessment“ (Dublinska uredba o prošnjah za mednarodno zaščito, ocena izvajanja na 
evropski ravni), februar 2020.
3 COM(2008)0360. 
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1.2. Pritisk na skupni evropski azilni sistem, kakršnega še ni bilo.

EU je v zadnjih letih doživela največji migracijski izziv po drugi svetovni vojni. V treh letih se 
je število prosilcev za azil več kot početverilo. V obdobju 2015–16 je v EU za azil zaprosilo 
2,5 milijona ljudi, leta 2014 jih je bilo 562 000, leta 2012 pa 278 0004. Glavne države izvora so 
še vedno Sirija, Afganistan in Irak, države, ki se soočajo z državljansko vojno, nasiljem in 
konflikti5. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je od leta 2014 33 000 ljudi umrlo 
med poskusom, da pridejo v Evropo.
Na začetku leta 2020 je bilo nerešenih še 855 000 prošenj za azil, in sicer veliko manj kot pred 
petimi leti6. Vendar je Računsko sodišče ugotovilo, da so osebe, ki so leta 2018 zaprosile za 
azil na grških žariščnih točkah, dobile datum za razgovor leta 2022 ali celo 2023. Poleg tega 
neučinkovitost evropske politike vračanja oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil, znatno 
prispeva k preobremenitvi azilnih sistemov.

1.3. Globoka neravnovesja na področju azila 

Izjemen pritok migrantov razkriva neravnovesja znotraj EU. 
V obdobju 2008–17 je tretjina držav članic gostila 90 % prosilcev za azil v EU. Leta 2018 je 
Nemčija zabeležila največje število (184 180 prošenj ali 28 % skupnega števila prošenj), sledili 
so ji Francija (120 425 prošenj ali 19 %), Grčija (66 695 prošenj ali 11 %), Italija (59 950 
prošenj ali 10 %) in Španija (52 700 prošenj ali 9 %). Države prvega vstopa prejmejo tudi veliko 
prošenj za azil glede na njihovo prebivalstvo, na primer Grčija, Malta in Ciper.
V odziv na to krizo so države v obdobju 2015–16 nehale uporabljati uredbo. Številni migranti, 
ki so prišli v Grčijo, Italijo ali Španijo, zaradi pomanjkanja sredstev, pa tudi zaradi pomanjkanja 
solidarnosti med državami, niso bili registrirani v sistemu Eurodac. 
Ugotovitev je jasna, „dublinski sistem“, ki je od leta 1990 skoraj nespremenjen, je odpovedal.

1.4. Nujni ukrepi med krizo

V odziv na vrhunec migracij leta 2015 je Komisija sprejela nujne ukrepe: vzpostavitev 
„žariščnih točk“ za upravljanje sprejema migrantov in registracije prošenj za azil, začasni 
mehanizem za premestitev prosilcev ter okrepitev brez primere operativnih in finančnih virov 
agencije Frontex in Evropskega azilnega podpornega urada. 
Ti nujni ukrepi niso odpravili pomanjkljivosti skupnega evropskega azilnega sistema in uredbe 
Dublin III. Za grške žariščne točke so značilni ogromna prenatrpanost in nesprejemljivi 
zdravstveni pogoji7. Grške žariščne točke z začetno zmogljivostjo 6000 ljudi gostijo 42 000 
migrantov. 
Evropski svet je 18. marca 2016 sklenil sporazum s Turčijo, da bi zajezili prihod migrantov in 
nevarne poti z vzhodnega Sredozemlja. Ta izjava, sestavljena zunaj mednarodnega pravnega 
okvira in brez posvetovanja z Evropskim parlamentom, naj bi ponudila začasno rešitev 
begunske krize. Vendar pa je ponavljajoči se diplomatski pritisk turškega predsednika, zlasti na 
grško-turški meji, izpostavil krhkost tega sporazuma in poudaril potrebo po trajnostni evropski 
rešitvi.
Zaradi humanitarnih razmer migrantov, zlasti v Grčiji, je nujno vzpostaviti trajnostni 

4 Eurostat. 
5 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, „La réforme du système Dublin“ (Reforma dublinskega sistema), 
marec 2019.
6 Evropski azilni podporni urad, „Special report: asylum trends and Covid-19“ (Posebno poročilo: trendi na 
področju azila in COVID-19), april 2020.
7 Agencija Evropske unije za temeljne pravice, mnenje 3/2019, marec 2019. 
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mehanizem za delitev odgovornosti med državami glede registracije prosilcev za azil. 

1.5. Žariščne točke, ad hoc sporazumi in premestitve: prvi elementi solidarnosti 

Po podatkih Evropskega sveta za begunce in izgnance se je uredba Dublin III na splošno dobro 
uporabljala na žariščnih točkah v obdobju 2016–188. Grčija je na podlagi združitve družine v 
druge države premestila 8 604 prosilcev za azil. S podporo Evropskega azilnega podpornega 
urada je bilo poslanih 19 784 zahtev za prevzem, od tega je 43 % oseb na žariščnih točkah. 
Računsko sodišče od leta 2015 pregleduje podporo EU Grčiji in Italiji. Ugotavlja operativne 
pomanjkljivosti, ki ovirajo učinkovitost premestitve, strokovno podporo Evropskega azilnega 
podpornega urada in spoštovanje rokov9.
Svet je leta 2015 s podporo Evropskega parlamenta sprejel dva sklepa za premestitev 160 000 
prosilcev za azil iz Grčije in Italije10. Vendar so se države članice zavezale, da bodo premestile 
le 98 256 prosilcev za azil, dejansko pa so jih premestile le 34 705. Nekatere države, ki se niso 
strinjale s tem sklepom, ga preprosto niso izvršile.
V osrednjem Sredozemlju sta bili Italija in Malta pod hudim pritiskom zaradi povečanega 
prihoda migrantov, ki prečkajo Libijo. Po zastoju na ravni 27-ih držav so bili leta 2019 sprejeti 
številni ad hoc sporazumi za premestitev ljudi, ki so se izkrcali po reševanju na morju. Pravni 
okvir Dublin III je omogočal prostovoljne premestitve v države članice, ki sodelujejo v „izjavi 
z Malte“. 

1.6. Odgovornost držav prvega vstopa in solidarnosti med državami članicami

Načelo države prvega vstopa je že od leta 1990 namenjeno povečanju odgovornosti držav za 
upravljanje zunanjih meja. Vendar to načelo nalaga nesorazmerno breme tem državam, zardi 
tega načela pa postane operativna podpora uradnikov agencije Frontex nujna. 
Število novih prošenj za azil se je v letih 2017 (654 600) in 2018 (580 000) res zmanjšalo v 
primerjavi z vrhuncem v letih 2015–16, leta 2019 pa je bil zabeležen porast 18 %, saj je bilo 
vloženih 714 000 novih prošenj za azil. V začetku leta 2020 je bil potrjen trend: + 20 % v 
primerjavi z 2019. Spreminjajo se tudi migracijske poti in izvorne države. Po Sircih in 
Afganistancih se zdaj množično pojavljajo Venezuelci in Kolumbijci. 
EU mora torej vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo zagotavljal pravično delitev 
solidarnosti in odgovornosti med državami članicami, tudi s premestitvijo prosilcev za azil, ki 
bo temeljila na objektivnih merilih. 

8 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2020, str. 39.
9 Računsko sodišče 2019, str. 4, 51. 
10 Sklep Sveta (EU) 2015/1601, uvodna izjava 23.
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2. DEL II: Strukturne pomanjkljivosti, razlike v razlagi, operativne težave in politične 
ovire

2.1. Ovire pri določanju države, ki je odgovorna za prošnjo za azil

2.1.1. Obveznost registracije v sistemu Eurodac 

Država mora pri registraciji prošnje za azil ob vstopu v EU vnesti prstne odtise v podatkovno 
zbirko Eurodac. Vpogled v datoteko Eurodac omogoča organom, da preverijo, da oseba ni bila 
registrirana ali ni vložila prošnje za azil v drugi državi. 
Vendar sta leta 2015, pred vzpostavitvijo žariščnih točk, dve državi z najvišjo stopnjo 
nezakonitega vstopa, Grčija (885 000) in Italija (154 000), zabeležili le 11 370 oziroma 
83 245 prošenj za azil. 
11. Te pomanjkljivosti znatno slabijo dublinski sistem in načelo držav prvega vstopa ter 
povzročajo številne sekundarne premike. 

2.1.2. Pristranska uporaba hierarhije meril za določitev odgovorne države

Poglavje III dublinske uredbe določa hierarhijo meril za določitev države, ki je „odgovorna“ za 
prosilca za azil. Prednost ima enotnost družine (čl. 8 do 11), nato imetniki dovoljenj za 
prebivanje in vizumov (čl. 12), nedovoljen vstop ali prebivanje (čl. 13), vstop na podlagi 
izvzetja iz vizumske obveznosti (čl. 14), prošnja na letališčih ali območjih tranzita (čl. 15) in 
prva država, v kateri je bila prošnja oddana (čl. 3.2.).
Vendar zahtevki prevzem odgovornosti ne odražajo te hierarhije. Leta 2018 se je merilo 
enotnosti družine uporabilo v 5 % primerov v Franciji (od 12 000) in 3,7 % v Nemčiji (od 
17 500). V Belgiji, na Švedskem, v Švici ali Avstriji12 je ta številka še nižja, v nasprotju z 
Grčijo: 79,3 %. 
Prošnje za združitev družine so manj sprejete: samo 48 % v primerjavi s povprečno stopnjo 
67,6 % za vse postopke. Države prepogosto določajo pravila za urejanje in omejevanje 
združitve družine, tako da zahtevajo zavezujoč dokazni standard (npr. testiranje DNK, 
ugotavljanje starosti).

2.1.3. Upravno breme postopkov iz dublinske uredbe in njihova različna uporaba

Število dublinskih postopkov se je povečalo s približno 90 000 v letu 2014 na 160 000 v 
obdobju 2016–17. V obdobju 2016–19 sta Nemčija in Francija državi, iz katerih izhaja daleč 
največ vlog: 68 % ti dve državi skupaj. Iz nekaterih držav prihaja zelo malo vlog, in sicer iz 
Španije, Estonije, Litve, Latvije, Slovaške, Bolgarije, Poljske in Češke. Presenetljivo, Španija 
skoraj ne pošilja vlog v skladu z dublinsko uredbo (7 leta 2016; 11 leta 2017; 7 leta 2018) kljub 
velikemu in naraščajočemu številu prošenj za azil (16 544 leta 2016; 31 738 leta 2017; 55 570 
leta 2018). Za primerjavo je Grčija v letu 2016 poslala 2 886 vlog (na 51 091 prošenj za azil), 
9 784 vlog v letu 2017 (na 58 661 prošenj za azil) in 5 211 vlog v letu 2018 (na 66 969 prošenj 
za azil).
Dublinski sistem tako ustvarja precejšnje upravne, človeške in finančne obremenitve, medtem 
ko se dejansko izvede le 11 % premestitev. Obstajajo tudi velike razlike med državami: 54,6 % 

11 Eurostat, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (glej stran 23); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (glej strani 18-19).
12 Računsko sodišče 2019, str. 48.

https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
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opravljenih premestitev v Grčiji, 42,2 % na Švedskem in samo 11,2 % v Nemčiji, 6,7 % v 
Franciji, 1,6 % v Italiji v obdobju 2016–19.
Po drugi strani pa se diskrecijske klavzule (člen 17) redko uporabljajo. Klavzula o suverenosti 
je bila uporabljena le približno 2000-krat leta 2018, na več kot 155 000 prošenj za azil. Največ 
so se nanjo sklicevale Nemčija (65 %), Nizozemska (13 %) in Francija (10 %). Nekatere države 
so jo uporabile samo enkrat (Avstrija, Danska, Poljska), nekatere druge nikoli (Slovenija, 
Portugalska, Romunija, Bolgarija, Estonija). 

2.1.4. Preveč zapleteni in predolgi postopki

Upravna pot prosilca za azil ob prihodu v Evropo je zapletena13. Povečevanje števila 
udeležencev (upravnega, pravnega, zdravstvenega in policijskega osebja ter nevladnih 
organizacij), njihova geografska razpršenost in pomanjkanje zmogljivosti znatno upočasnjujejo 
obravnavo vlog. Prav tako je krivo pomanjkanje sodelovanja med temi akterji in malodušje pri 
nekaterih. Tako so na primer v Franciji prosilci za azil registrirani v eni od 11 okrožij države, 
razgovor z nacionalno agencijo za azil pa morajo opraviti v Parizu.
Delež dublinskih postopkov pri skupnem številu prošenj za azil se je med leti 2014 in 2016–17 
povečal z 15 % na 26-27 %. Dejavnosti v skladu z dublinsko uredbo so se zato znatno povečale, 
kar je povzročilo zastoje in daljše roke. 
Nekateri nacionalni organi so opravili reorganizacijo zaradi preobremenitve s primeri. 
Pomanjkanje človeških virov je glavni dejavnik za zamude (zlasti varnostnega osebja in 
tolmačev). Glede na razpoložljive informacije imajo Grčija, Španija in Ciper najmanj uradnikov 
za azil v primerjavi s številom prošenj. Leta 2019 je imela Španija 197 zaposlenih za 55 290 
prošenj v primerjavi s 1 121 zaposlenimi za 5 780 prošenj v Avstriji. Stalno poseganje po 
pogodbah za določen čas lahko škodi zmožnostim organov za obravnavo (npr. v Grčiji, na 
Cipru).
Dublinska uredba določa roke v vseh fazah dublinskih postopkov14. Vendar se ti roki redno 
znatno prekoračijo, pogosto za več mesecev. Razlike v razlagi obstajajo tudi glede začetne 
točke vsakega od postopkov, kar zahteva pojasnilo Sodišča Evropske unije (glej sodbo 
Mengesteab). 
Do pomanjkljive uporabe nekaterih klavzul (npr. združitev družine, prevzem mladoletnikov 
brez spremstva) in neupoštevanja rokov pride tudi zaradi težav pri preverjanju informacij o 
prosilcih. Številni prispejo brez identifikacijskega dokumenta, kar oteži določitev starosti, 
državljanstva in družinskih vezi ter zahteva dodatna preverjanja. 

13 La Cimade, „Règlement Dublin, la machine infernale de l’asile européen“ (Dublinska uredba, evropski 
peklenski stroj za azil), april 2019.
14 Glej Služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2020, str. 68.
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2.2. Ovire pri premestitvi prosilcev za azil

2.2.1. Prekratko obdobje odgovornosti držav članic

Po odločitvi o premestitvi imajo države članice 6 mesecev (18 mesecev v primeru pobega) zato, 
da to premestitev opravijo. Po tem obdobju postane država izdajateljica odgovorna za prošnjo.
V praksi to obdobje omejene odgovornosti v nekaterih primerih spodbuja države članice k 
odložitvi izvajanja premestitev. Prav tako spodbuja prosilce za azil, da se izogibajo postopkom, 
da bi lahko prošnjo vložili v drugi državi15.
Podaljšanje trajanja pristojnosti bi omogočilo boj proti sekundarnemu gibanju in nezakonitemu 
bivanju. 

2.2.2. Številne ovire

Ovire so številne in raznolike. Obsegajo od nepripravljenosti ali nezadostnega sodelovanja 
zaprošenih držav do razveljavitve odločb nacionalnih pritožbenih organov ali nespoštovanja 
rokov. Drug pomemben dejavnik je „upravni pobeg“ oseb, ki se premeščajo. Na operativni 
ravni nacionalni organi navajajo težave pri premestitvi in omejitve pri prevozu (pogosto z 
letalom), ki jih nalagajo letalske družbe (omejitev števila oseb na let, obveznost imenskih potnih 
listih, manjkajoče povezave itd.). 
Pomanjkanje ustreznih sprejemnih zmogljivosti ali neupoštevanje dublinskih postopkov je bilo 
predmet sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. 
Sodna praksa zavrača premestitev v države, kjer so bili prosilci nepravično prikrajšani za 
mednarodno zaščito ali so bili izpostavljeni kršitvam temeljnih pravic16. 
Uporaba dublinskih odločb je prav tako zelo pogosta. Gre za temeljno pravico, vendar podaljša 
številne dublinske postopke, saj je delež pritožb visok v vseh državah, do 80 %. Pritožba je v 
nekaterih primerih namenjena bivanju na ozemlju države za prosilce za azil, ki ne želijo biti 
premeščeni. 

2.3. Pot migrantov, podcenjen dejavnik v evropskem azilnem sistemu

2.3.1. Sekundarno gibanje, sovražnik načela enotne prošnje za azil

Sekundarno gibanje je gibanje osebe iz države, ki je odgovorna za prošnjo za azil, v drugo 
državo. Ta pojav močno škodi dublinskemu mehanizmu. Moti postopek določanja odgovorne 
države, povečuje število dublinskih postopkov in ogroža načelo enotne prošnje za azil v EU.
Po podatkih nizozemskega svetovalnega odbora za migracijske zadeve (Dutch Advisory 
Committee on Migration Affairs17) se je število prošenj za azil po obdobju 2015–16 zmanjšalo, 
vendar so se sekundarna gibanja znatno povečala. Nemčija in Francija sta glavni destinaciji teh 
sekundarnih gibanj. Razlogi so različni: obstoj družinskih vezi, prisotnost diaspore, znanje 
jezika, sprejemni pogoji, priložnosti na trgu dela, zavrnitev premestitve. 
Na sekundarna gibanja vpliva tudi druga velika pomanjkljivost: razlike v stopnjah zaščite. 
Izrazit primer je stopnja zaščite Afganistancev, ki se giblje med 6 % in 98 %, odvisno od države 
članice. Za Iračane ta stopnja znaša od 8 % do 98 %. Te razlike pri ocenjevanju, ker ni 
evropskega seznama varnih izvornih držav in skupna analize tveganj v posameznih državah, 
spodbujajo prosilce za azil, da se preselijo v državo, kjer jim bo najverjetneje odobrena 

15 ACVZ 2019.
16 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2020, str. 63.
17 ACVZ 2019.
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mednarodna zaščita. Spodbuda za sekundarno gibanje so tudi razlike v sprejemnih pogojih za 
prosilce.
Analiza sekundarnih gibanj in njihov razvoj sta povzročila dvom v ustreznost nekaterih izvirnih 
načel iz uredbe Dublin III. Razlike v življenjskih pogojih med državami članicami vplivajo na 
pogoje za sprejem. Neupoštevanje želja prosilcev in omejeno trajanje odgovornosti držav 
spodbujata ljudi, da se napotijo v želeno državo in ostanejo „na begu“, da bi lahko zaprosili za 
azil drugje. 
Nacionalne strategije, ki se osredotočajo le na sankcije ali omejitve dostopa do azila, ki jih 
doslej podpira večina držav, so le delni odziv na ta pojav. Sistem, ki do neke mere ne upošteva 
poti prosilcev za azil in njihovega pristopa, je obsojen na neuspeh18. 

2.3.2. Razvoj migracijskih tokov

Treba je torej analizirati pot migrantov, da bi se na bolj strukturiran način odzvali na pritok 
migrantov in bolje organizirali azilne postopke. 
Povečalo se je število prošenj za azil oseb, ki vstopijo na dovoljen način, bodisi na podlagi 
izvzetja iz vizumske obveznosti ali z vizumom za prebivanje. Po podatkih Evropskega azilnega 
podpornega urada so leta 2019 četrtino prošenj predložile osebe, ki so vstopile na podlagi 
izvzetja iz vizumske obveznosti. Vendar so te države, ki veljajo za varne, deležne zelo nizke 
ravni zaščite: Severna Makedonija (1 %), Moldavija (1 %), Venezuela (5 %), Albanija (6 %), 
Kolumbija (7 %), Ukrajina (9 %). Te številne prošnje, ki verjetno ne bodo uspešne, ustvarjajo 
zastoje v azilnih sistemih.
Pomanjkanje podatkov o poteh migrantov ovira boljše razumevanje nepravilnega delovanja 
uredbe Dublin III. Interoperabilnost podatkov na področju azila je zato ključna. Prav tako bi 
moral imeti Evropski azilni podporni urad dostop do podatkov iz sistema Eurodac pod varnimi 
pogoji za izvedbo te analize in razširitev vloge agencije eu-LISA. 

2.3.3. Človeške žrtve neuspeha dublinskega sistema

Neučinkovitost dublinske uredbe v prvi vrsti bremeni migrante, ki so že travmatizirani v 
njihovih državah ali na poti v Evropo. Več mesecev, celo let, upravnih labirintov in negotovosti 
povzroči nove travmatične izkušnje in koristi trgovcem z ljudmi, ki obvladujejo migrante prek 
prostitucijskih mrež ali mrež prisilnega dela. Neuspeh dublinskega sistema in skupnega 
evropskega azilnega sistema povzroča številne kršitve temeljnih pravic. Hudo in nečloveško 
stanje, ki trenutno obstaja na grških žariščnih točkah.
Posebno pozornost je treba nameniti zaščiti interesov otrok in mladoletnikov brez spremstva. 
Več držav ima specializirane enote za mladoletnike brez spremstva (Belgija, Francija, 
Madžarska), druge zaposlujejo specializirano osebje (Nemčija, Poljska, Ciper). Vendar te dobre 
prakse niso razširjene.
Ena od glavnih ovir je določitev starosti. Prakse se med državami razlikujejo in zanesljivost 
ocen je negotova, tudi z zdravniškimi pregledi. Večdisciplinski pristopi, ki jih izvajajo 
usposobljeni strokovnjaki, omogočajo zbiranje koristnih pokazateljev in zanesljivejše 
ugotavljanje starosti ljudi (Združeno kraljestvo, Malta, Italija, Grčija, Nizozemska, Francija). 
Poleg tega, čeprav je imenovanje pravnega zastopnika, ki spremlja ali zastopa mladoletnike v 
azilnih postopkih, obvezno (člen 6), obstajajo velike vrzeli pri izvajanju. Poleg tega številne 
države ne zagotavljajo informacij, prilagojenih mladoletnikom. 
Pravica do obveščenosti (člen 4) je drugo načelo, ki se ne upošteva dovolj: nudenje delnih 
informacij; omejen dostop prosilcev pravne pomoči; jezikovne ovire in pomanjkanje tolmačev; 

18 Stališče Odbora regij. Resolucija z dne 8. decembra 2018 o skupnem evropskem azilnem sistemu.
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zamude pri dajanju informacij19. Nezadostna sredstva na terenu lahko pojasnijo te 
pomanjkljivosti, vendar gre tudi za politične odločitve. 

2.4. Prenehanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema in dublinskih 
postopkov v času pandemije COVID-19

Med zdravstveno krizo in ukrepi omejitve gibanja so se dublinski postopki znatno zmanjšali 
ali celo začasno ustavili. To velja zlasti za razgovore za azil. Medtem ko so se nekatere države 
odločile za razgovore na daljavo, so bili številni razgovori preloženi20. Evropski azilni 
podporni urad je 16. aprila objavil priporočila za zagotovitev kontinuitete pravice do azila, 
vendar ni nobenega načrta za obvladovanje kriz, prilagojenega tem okoliščinam, kar dodatno 
slabi izvajanje uredbe Dublin III.  

2.5. Upravljanje v času krize, vse večja vloga agencij EU

Številne razlike v razlagi in uporabi uredbe Dublin III med državami ogrožajo učinkovitost 
uredbe. Nekatere so posledica nacionalnih strategij za boj proti sekundarnemu gibanju ali 
zmanjšanje zamud. Druge so zaradi zgodovinske prakse ali pomanjkanja dialoga med 
nacionalnimi organi za azil. Vsi ti primeri pa škodijo interesu skupnosti: sekundarna gibanja, 
do katerih ni prišlo v eni državi, se prenesejo na drugo državo.
Poleg tega obstajajo dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami ali 
med državami članicami samimi, da bi izboljšali učinkovitost postopkov, zagotovili 
premestitve ali učinkovito vračanje oseb, ki so jim bile zavrnjene prošnje za azil (npr. sporazum 
med Španijo in Marokom; med Nemčijo in Albanijo). Iz teh sporazumov se je treba nekaj 
naučiti, da se po možnosti ponovijo v večjem obsegu ali se preprečijo prihodnje napake. 
Prav tako je verjetno, da bo približevanje vizumske politike med državami izboljšala delovanje 
skupnega evropskega azilnega sistema in uredbe Dublin III, saj številni prosilci za azil na 
ozemlje EU prihajajo na dovoljen način, z vizumom ali na podlagi izvzetja iz vizumske 
obveznosti.
Da bi izboljšala približevanje med nacionalnimi sistemi, Komisija upravlja mrežo 
strokovnjakov o dublinskem sistemu iz držav članic. Vendar so ti sestanki preredki (enkrat do 
dvakrat letno), da bi imeli operativno vlogo.
Evropski azilni podporni urad ima vse bolj pomembno in proaktivno vlogo pri povečanju 
približevanja, medsebojnega zaupanja med državami in skupni azilni kulturi. Evropski azilni 
podporni urad je leta 2016 ustanovil „mrežo dublinskih enot“ , ki je aktivnejša od mreže 
Komisije. Evropski azilni podporni urad oblikuje tudi številne smernice21. Agencija opravlja 
tudi usposabljanja za osebje v dublinskih enotah.
Operativna podpora državam članicam je doslej najpomembnejši prispevek Evropskega 
azilnega podpornega urada pri izvajanju dublinskega sistema. Povečanje vloge Evropskega 
azilnega podpornega urada v resnično neodvisno agencijo je prednostna naloga za izboljšanje 
učinkovitosti skupnega evropskega azilnega sistema.
Komisija mora zagotoviti tudi večjo skladnost pri izvajanju uredbe Dublin III z drugimi 
besedili skupnega evropskega azilnega sistema (sprejem, azilni postopki). Opozoriti je treba, 
da bi bila reforma skupnega evropskega azilnega sistema nesmiselna, ne da bi se znatno 
izboljšala stopnja vračanja oseb, ki niso upravičene do azila.

19 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2020, str. 25-37.
20 Evropski azilni podporni urad, april 2020; Evropski svet za begunce in izgnance, informativni list.
21 Npr. : Evropski azilni podporni urad, „Practical guide on the implementation of the Dublin III Regulation“ 
(Praktični vodnik za izvajanje uredbe Dublin III), oktober 2019. 
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju uredbe Dublin III 
(2019/2206(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 78(2)(e) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 80 PDEU o načelu solidarnosti in pravične delitve odgovornosti 
med državami članicami, tudi na finančnem področju,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4 in 18 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju 2., 3., 5. in 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (EKČP),

– ob upoštevanju 14. člena Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je generalna 
skupščina OZN sprejela leta 1948,

 ob upoštevanju konvencije iz leta 1951 in protokola iz leta 1967 o statusu beguncev 
(Ženevska konvencija),

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne 
za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev), znane kot uredba 
Dublin III22,

 ob upoštevanju Sklepov Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 201523 in (EU) 
2015/1601 z dne 22. septembra 201524, ki uvajata začasne ukrepe na področju 
mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0270) 
za reformo uredbe Dublin III,

– ob upoštevanju pogajalskega mandata, ki ga je sprejel pristojni odbor v poročilu A8-
0345/2017 in je bil potrjen na plenarnem zasedanju 16. novembra 2017, ter dejstva, da 
je ta pogajalski mandat potrdila konferenca predsednikov dne 17. oktobra 2019,

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije v zvezi z Uredbo (EU) št. 604/2013, zlasti 
C-695/15 PPU Mirza (ECLI: EU: C:2016 :188), C-63/15 Ghezelbash (veliki senat) (*) 
(ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C. K. 
in drugi (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-
36/17 Ahmed (sklep) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A. S. (veliki senat) 
(ECLI:EU:C:2017 :585), C-646/16 Jafari (veliki senat) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-

22 UL L 180, 29.6.2013, str. 31.
23 UL L 239, 15.9.2015, str. 146.
24 UL L 248, 24.9.2015, str. 80.
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670/16 Mengesteab (veliki senat) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, 
ECLI:EU:C:2017:675, C-201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan 
(ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X 
(ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (veliki 
senat) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M. A. in drugi (veliki senat) (*) 
(ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (veliki senat) (*) (ECLI:EU:C:2019:218) in C-
582/17 H. (veliki senat) (*) ECLI:EU:C:2019:280,

 ob upoštevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z Uredbo (EU) 
št. 604/2013, zlasti Sharifi proti Avstriji z dne 5. decembra 2013 (sodba senata), 
Mohammadi proti Avstriji z dne 3. julija 2014 (sodba senata), Sharifi in drugi proti 
Italiji in Grčiji z dne 21. oktobra 2014 (sodba senata) ter Tarakhel proti Švici z dne 4. 
novembra 2014 (sodba velikega senata),

 ob upoštevanju Evropske agende o migracijah, ki jo je Komisija objavila 13. maja 2015 
(COM(2015)0240),

 ob upoštevanju tako imenovane izjave iz Malte iz septembra 2019,

 ob upoštevanju študije visokega komisarja Združenih narodov za begunce iz avgusta 
2017 z naslovom „Left in limbo“ (V negotovem položaju) o izvajanju uredbe Dublin III 
iz leta 2017,

 ob upoštevanju študij, ki jih je v imenu Komisije izvedla ICF o oceni uredbe Dublin III 
leta 2015 in o oceni izvajanja uredbe Dublin III v letu 2016,

 ob upoštevanju Posebnega poročila št. 24/2019 Evropskega računskega sodišča iz 
novembra 2019 z naslovom „Azil, premestitev in vračanje migrantov: čas za okrepitev 
ukrepov za odpravo razlik med cilji in

rezultati“,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „COVID-19: Smernice za izvajanje 
zadevnih določb EU na področju azila in vračanja ter za preselitve“ (2020/C 126/02),

 ob upoštevanju poročila Evropskega azilnega podpornega urada z dne 2. junija 2020 o 
nujnih ukrepih zaradi pandemije COVID-19 v azilnih in sprejemnih sistemih,

 ob upoštevanju ocene izvajanja uredbe Dublin iz januarja 2019, ki jo je izvedla služba 
Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS), pripravili pa sta jo dr. Amandine Scherrer 
iz oddelka za naknadno oceno direktorata Parlamenta za oceno učinka in evropsko 
dodano vrednost (prvi del) ter raziskovalna skupina Evropskega sveta za begunce in 
izgnance (ECRE) na prošnjo oddelka za naknadno oceno (drugi del),

 ob upoštevanju drugih študij, ki jih je naročil Evropski parlament, zlasti ocene izvajanja 
dublinske uredbe in azilnih postopkov v Evropi Službe Evropskega parlamenta za 
raziskave avtorjev Gertrud Malmersjo in Milana Remáča iz leta 2016, študije 
tematskega sektorja za pravice državljanov in ustavne zadeve (GD za notranjo politiko) 
o reformi uredbe Dublin III avtorja Francesca Maianija iz junija 2016, študije Službe 
Evropskega parlamenta za raziskave z naslovom „The Cost of Non-Europe in Asylum 
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Policy“ (Stroški neukrepanja na ravni EU v azilni politiki) avtorjev Wouterja van 
Ballegooija in Cecilije Navarra iz oktobra 2018 in študije Službe Evropskega 
parlamenta za raziskave o reformi dublinskega sistema avtorice Anje Radjenovic iz 
marca 2019,

 ob upoštevanju predstavitve Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (LIBE) z dne 19. februarja 2020,

 ob upoštevanju odgovorov parlamentov držav članic prek avtomatiziranega sistema 
ECPRD (Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo) o njihovem 
delu v zvezi z uredbo Dublin III,

 ob upoštevanju odgovora Nemčije na pet vprašanj, ki sta jih predsednik odbora LIBE in 
poročevalec poslala vsem nacionalnim organom, vključenim v dublinski postopek,

 ob upoštevanju potovanj poročevalca za zbiranje informacij v mesta Bochum 
(Nemčija), Ter Apel (Nizozemska), Bukarešta (Romunija) in Lampedusa (Italija),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih 
poročil in Priloge 3 k temu sklepu,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je v obdobju 2015–2016 za azil v Evropski uniji zaprosilo 2,5 milijona ljudi, kar je 
štirikrat več kot v obdobju 2012–2013;

B. ker 90 % prosilcev za azil sprejme le ena tretjina držav;

C. ker se pri večini prošenj za azil ne spoštujejo postopkovni roki iz dublinske uredbe in se 
ne izvajajo premestitve;

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja do resnejših pomanjkljivosti, tudi med pandemijo 
COVID-19, kar ogroža pravico do mednarodne zaščite in povzroča kršitve temeljnih 
pravic;

Vključevanje načela solidarnosti pri vodenju obravnave prošenj za azil

1. meni, da dublinski sistem zelo obremenjuje manjšino držav, zlasti med pritokom 
migrantov; meni, da je treba vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo zagotavljal 
pravično delitev solidarnosti in odgovornosti med državami članicami, tudi s 
premestitvijo prosilcev za azil, za katere je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne morejo nadomestiti usklajene in trajnostne evropske 
politike; obžaluje, da je v Svetu prišlo do zastoja pri reformi te uredbe; 

3. ugotavlja, da instrument za krizno upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite podpore 

https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/femm
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državam članicam, niti se ni odzval na posledice krize COVID-19; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti solidarnosten mehanizem za krizno upravljanje s finančnim 
instrumentom, ki bi ga upravljala Komisija, da bi pod najboljšimi možnimi pogoji 
zagotovili kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

4. poziva države članice, naj v izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko klavzulo iz člena 
17, na primer za premestitev prosilcev za azil iz žariščnih točk v Grčiji, kjer so razmere 
trenutno zelo napete, in zagotovijo dostojne pogoje za sprejem;

5. priporoča, da bi v skladu z mednarodnim pravom v evropskih sprejemnih centrih na 
glavnih točkah nezakonitega prihoda v EU uvedli skrajšane postopke iz dublinske 
uredbe, da bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, ocenili njihovo utemeljenost, 
določili pristojno državo in po potrebi začeli z vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

6. poudarja, da Evropski azilni podporni urad na žariščnih točkah zagotavlja pomembno 
operativno podporo pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; poziva Komisijo in 
države, naj olajšajo delo osebja podpornega urada in dovolijo pogovore v jeziku, ki ni 
jezik države; poziva k ustanovitvi evropske agencije za azil, podprte z ustreznimi 
finančnimi in človeškimi viri;

Varstvo temeljnih pravic

7. opozarja, da mora biti varstvo temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev trgovine z 
ljudmi in najranljivejših oseb, vedno v središču izvajanja te uredbe;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija meril; meni, 
da je treba natančneje pojasniti pogoje za uporabo merila ponovne združitve družine in 
uskladiti raven zahtevanih dokazov; poziva države in Komisijo, naj zaščitijo korist 
otroka, ki je pomembnejša, in pojasnijo merila za uporabo pridržanja;

Poenostavitev postopkov in bistveno skrajšanje rokov

9. poudarja, da so se postopki premestitve znatno podaljšali, kar terja visok človeški davek 
ter materialne in finančne stroške; obžaluje tudi, da se izpeljejo samo v 11 % primerov, 
kar prispeva k trajni preobremenitvi azilnih sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo postopkov za premestitev;

10. meni, da pravila o prenosu odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo III v nekaterih 
primerih ogrožajo učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje premestitev ter prispevajo 
k povečanju sekundarnih premikov in s tem spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; poziva Komisijo, naj pregleda pravila, da bi državam članica omogočila 
dovolj časa za premestitve in odpravi prenos odgovornosti v primeru pobega prosilca za 
azil;

11. meni, da je pravna pomoč prosilcem za azil v postopkih v skladu z dublinsko uredbo, 
zlasti na žariščnih točkah, poenostavila potovanje in izboljšala sprejemanje odločitev; 
poziva države članice, naj izboljšajo informacije za prosilce za azil v zapletenih 
postopkih v skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj jasne in vsem dostopne;
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Samo ena prošnja za azil v EU

12. poudarja, da načelo samo ene prošnje za azil v EU še zdaleč ni spoštovano, kar je v 
nasprotju s samim namenom te uredbe; meni, da bi morali pristojni nacionalni organi ob 
spoštovanju varstva osebnih podatkov izmenjevati ustrezne informacije prek evropske 
podatkovne zbirke, kot je Eurodac, da bi pospešili postopke in preprečili večkratne 
prošnje za azil;

13. ugotavlja, da se med državami članicami stopnja zaščite prosilcev za azil za nekatere 
narodnosti zelo razlikuje; meni, da bi skupni seznam varnih držav in skupna analiza 
tveganih držav ali vsaj njihova večja uskladitev zmanjšali te razlike, s čimer bi 
zmanjšali sekundarne premike; poudarja, da je bistveni pogoj za učinkovitost te uredbe 
uspešna vrnitev oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

Okrepitev upravljanja in približevanje med državami članicami

14. meni, da je potrebno tesnejše sodelovanje med nacionalnimi organi za azil, da bi 
omogočili izmenjavo informacij in neovirane premestitve; predlaga, naj se Evropski 
azilni podporni urad pooblasti za vzpostavitev okrepljenega upravljanja uporabe te 
uredbe, vključno z mesečnim operativnim dialogom med nacionalnimi organi ter 
platformo za izmenjavo in deljenje informacij in dobre prakse;

15. ugotavlja, da približno dve tretjini prošenj za azil vložijo državljani varnih držav, ki so v 
EU prispeli z vizumom ali so izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te očitno 
neutemeljene prošnje prispevajo k preobremenitvi azilnih sistemov; poziva Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo medsebojno usklajenost azilne in vizumske politike;

16. predlaga, naj se okrepi vloga Evropskega azilnega podpornega urada pri analizi tokov in 
poti prosilcev za azil, da bi lahko bolje predvideli in razumeli pritiske na azilne sisteme;

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si prizadevata za približevanje dvostranskih sporazumov 
med državami članicami in s tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje te uredbe;

18. obžaluje, da Komisija še zdaj ni objavila poročila o oceni iz člena 46; poziva Komisijo, 
naj zagotovi učinkovitejše izvajanje te uredbe;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


