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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 8. izredni seji, 9. 3. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi kriznega mehanizma za premestitev in
spremembi 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
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 8. izredni seji, 9. 3. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi kriznega mehanizma za premestitev in spremembi
Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od drţav članic vloţi
drţavljan tretje drţave ali oseba brez drţavljanstva, 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
107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Matej Torkar, vodja Sluţbe za evropske zadeve in
mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za notranje zadeve. Predstavil je ozadje,
poglavitne namene, cilje in rešitve ter predlog stališča RS. Povedal je, da je Evropska
komisija septembra 2015 predlagala oblikovanje stalnega mehanizma za krizno
prerazporeditev v Dublinski uredbi s ciljem zagotovitve stabilnega kriznega
mehanizma za premestitev, ki omogoča učinkovito obravnavanje kriznih razmer na
področju azila. Predlog uvaja način za določitev drţave članice, odgovorne za
obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito, vloţenih v drţavi članici, ki se sooča s
kriznimi razmerami, s čimer bi se zagotovila pravičnejša porazdelitev prosilcev med
drţave članice ter olajšalo delovanje dublinskega sistema v času krize. Iz predloga
stališča RS izhaja, da se RS strinja, da je potrebno sedanje evropske mehanizme za
določanje drţave članice, odgovorne za obravnavo prošnje posameznika za
mednarodno zaščito, nadgraditi na način, da se bosta uveljavili načeli pravične
delitve bremena ter solidarnosti. Zato Slovenija uveljavlja pridrţek, da je potrebno v
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predlogu najti ustrezne varovalke in rešitve, ki bodo okrepile poloţaj drţav članic ob
zunanji meji EU, ki so podvrţene nevarnosti velikih spontanih prihodov ter omogočile
solidarno delitev bremena z drţavami sprejemnicami. Mehanizem mora biti zasnovan
z upoštevanjem integracijske in administrativne zmoţnosti drţav sprejemnic in
naknadnega prilagajanja v primeru nenadnih in spontanih prihodov.
Člani komisije ugotavljajo, da je Evropska komisija v okviru uresničevanja Evropske
agende o migracijah (september 2015), predstavila sveţenj ukrepov, med katere sodi
tudi trajni mehanizem za premestitev za vse drţave članice. Ta mehanizem bi se
lahko kadarkoli sproţil v pomoč tistim drţavam članicam, ki so se zaradi velikega in
nesorazmernega pritoka drţavljanov tretjih drţav znašle v kriznih razmerah ter pod
izjemnim pritiskom na njihove azilne sisteme. Uporabljala se bodo ista objektivna in
merljiva merila porazdelitve, kot v predlogih za nujno premestitev. Tudi v tem primeru
se bo uporabljala začasna solidarnostna klavzula: če drţava članica iz utemeljenih in
objektivnih razlogov začasno v celoti ali delno ne bo mogla sodelovati pri sklepu o
premestitvi, bo morala zagotoviti finančni prispevek v proračun EU v višini 0,002 %
svojega BDP.
Člani komisije izpostavljajo, da bo Slovenija aprila letos na podlagi sklepa Sveta EU
2015/1523 in 2015/1601 začela s premestitvami oseb iz Italije in Grčije. Na izkazan
interes v razpravi, je bilo pojasnjeno, da bo Slovenija v okviru premestitve sprejela
osebe iz drţav, za katere po podatkih na ravni EU deleţ ugodno rešenih prošenj za
mednarodno zaščito med vsemi odločitvami znaša vsaj 75 %. Takšen deleţ imata
med drugim tudi Sirija in Irak, medtem ko ga prosilci iz Afganistana in Pakistana ne
izpolnjujejo.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je z večino glasov prisotnih
članov sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do
Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi kriznega
mehanizma za premestitev in spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za
določitev drţave članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od drţav članic vloţi drţavljan tretje drţave ali oseba brez
drţavljanstva.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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