Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 101-01/15-2/
Ljubljana, 14. 9. 2015

EPA 913-VI

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 57. seji 9. 9. 2015 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV), EPA 913-VI
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov, ki ga je Vlada RS
posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podal Robert Kojc, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve.
Predstavil je namen in bistvene vsebine mednarodnega sporazuma, ki je bil podpisan v
Canberri 16. junija 2015. Namen dogovora je, da se lahko mladi udeleţujejo krajših študijskih
programov in najdejo priloţnostno zaposlitev in si tako pridobivajo delovne izkušnje. Za
priloţnostno zaposlitev ne potrebujejo delovnega dovoljenja, ampak lahko delajo na podlagi
vizuma. Poudaril je, da uresničevanje dogovora neposredno ne zahteva posebnih finančnih
sredstev.
Člani komisije ugotavljajo, da je dogovor namenjen mladim diplomirancem in študentom od
18. do 31. leta. Vizum mladim omogoča tudi delo v trajanju do 6 mesecev in študij v trajanju
do 4 mesece in naj bi omogočil enostavnejše pridobivanje vizumov z veljavnostjo za obdobje
enega leta. Pridobitev vizuma z veljavnostjo enega leta bo omogočena le omejenemu številu
mladih iz obeh drţav. Zato je bilo v zvezi s kvoto, ki je omejena na 200 vizumov letno,
dodatno pojasnjeno, da gre za število, ki je bilo pri obeh pogodbenicah ocenjeno kot
primerno.
Člani komisije pozdravljajo olajšave za pridobivanje počitniških delovnih vizumov, s katerimi
se mladim omogoča obiskovanje določenih študijskih programov in pridobivanje delovnih
izkušenj. Pričakuje se večje sodelovanje pri izmenjavi študentov in mladih med drţavama.
Izraţeno je bilo pričakovanje, da bodo predstavniki slovenskega Ministrstva za zunanje
zadeve pokazali aktivnejši odnos do mladih, ki se bodo izobraţevali in pridobivali delovne
izkušnje v Avstraliji, da bodo le ti hkrati lahko tudi zagovarjali slovenske interese.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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