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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 56. seji, 15. 7. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o uvedbi začasnih
ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 56. seji, 15. 7. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o uvedbi
začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije, ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazloţitev je podal drţavni sekretar Ministrstva za notranje zadeve
Boštjan Šefic, ki je pojasnil, da predlagani sklep predstavlja odziv na trenutno krizo
na področju mednarodne zaščite v Italiji in Grčiji. Dokument je Evropska komisija
sprejela 27. maja 2015 kot del implementacijskega paketa zakonodajnih in drugih
aktov, s katerimi konkretizira zaveze, opredeljene v Evropski agendi za migracije. Na
Evropskem svetu, ki je potekal 26. in 26. junija, so sprejeli odločitev, da bodo vse
drţave članice prostovoljno sodelovale v multilateralnih in nacionalnih shemah pri
preselitvi razseljenih oseb, ki zaradi izrednih razmer nujno potrebujejo mednarodno
zaščito, kot tudi pri premestitvi prosilcev za mednarodno zaščito, za katere se zdi, da
nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije, v druge drţave
članice. Naknadno sta Luksemburško predsedstvo in Evropska komisija Sloveniji in
drugim drţavam članicam predstavila nov predlog razdelitvenega ključa, na podlagi
katerega bi drţave članice prostovoljno sprejele določeno število oseb, ki očitno
potrebujejo mednarodno zaščito. Slovenija predlog za sprejem do 300 oseb v nekaj
letnem obdobju podpira. Dogovor naj bi bil dokončno sprejet na Svetu EU za
pravosodje in notranje zadeve še v tem mesecu.
Komisija ugotavlja, da predvideva kvota do 300 oseb, ki potrebujejo mednarodno
zaščito v Sloveniji, predstavlja enkraten začasen ukrep in da bi njena sprememba
zahtevala nova pogajanja na evropski ravni. Člani komisije so bili seznanjeni o
finančnih sredstvih, ki jih bodo drţave članice sprejele za posameznika v sklopu
sheme iz Evropskega sklada za azil, migracije in integracijo. Seznanili so se o pravni
podlagi za razporeditev prosilcev, o merilih za definiranje porazdelitvenega ključa za
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posamezno drţavo članico, postopku in pogojih sprejema. Komisija ugotavlja, da je
pomembno, da odločitev o sprejemu temelji na prostovoljni odločitvi drţav članic, ki
lahko pri tem upoštevajo svoje administrativne in integracijske sposobnosti ter
varnostne elemente takšnega sprejema. Komisija podpira načelo solidarnosti med
drţavami članicami pri sprejemu določenih oseb, ki nedvomno potrebujejo
mednarodno zaščito znotraj EU. Ob tem izpostavlja dobre prakse Slovenije iz
preteklosti, ko je le ta razvila učinkovit sistem integracije beguncev.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o uvedbi
začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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