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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 77. redni seji, 26. 10. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno
zaščito (prenovitev)
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 78. redni seji, 23. 11.
2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno
zaščito (prenovitev) (v nadaljevanju: predlog stališča), 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 drţavni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve
Boštjan Šefic, ki je predstavil poglavitne rešitve in cilje v predlogu obravnavane
direktive ter predlog stališča Republike Slovenije. Predlagana direktiva je del drugega
sveţnja zakonodajnih aktov v okviru reforme skupnega evropskega azilnega sistema,
ki ga je Evropska komisija predstavila julija 2016. Proces reforme skupnega
evropskega azilnega sistema sodi med prednostne naloge aktualnega
predsedovanja Slovaške Svetu EU. Namen predlogov je izgradnja trdnega,
skladnega in integriranega azilnega sistema na podlagi skupnih in usklajenih pravil,
ki so popolnoma v skladu s standardi mednarodne zaščite iz Ţenevske konvencije in
pravnimi akti o temeljnih pravicah. Slovenija je kritična do predloga direktive in ga v
trenutni obliki ne podpira. Namen predloga je zagotavljanje usklajenih standardov za
dostojen sprejem prosilcev za mednarodno zaščito po vsej EU, zmanjšanje spodbud
v zvezi s sprejemom, ki povzročajo nezakonita gibanja v EU, pravičnejša razdelitev
prosilcev med drţave članice in spodbujanje moţnosti njihovega vključevanja.
Standardi sprejema prosilcev za mednarodno zaščito bi morali biti neposredno
zavezujoči, zato bi moral biti predlog v obliki uredbe. Slovenija nasprotuje določbi, da
se dostop do trga dela prej omogoča prosilcem, za katere je mogoče zaključiti, da bo
njihovi prošnji ugodeno. Slovenija ne podpira določb glede materialnih pogojev
sprejema in njihovimi modalitetami ter omejitvijo in odvzemom materialnih pogojev
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sprejema. Zadrţana je glede določb, ki določajo upoštevanje nastanka druţinske
vezi na poti v zadevno drţavo članico in širitev obsega druţinskih članov na
sorojence.
Člani komisije ugotavljajo, da predlagana reforma zagotavlja, da drţave članice
uporabljajo standarde in kazalnike za pogoje za sprejem, ki jih oblikuje Evropski
azilni podporni urad ter pripravijo in redno posodabljajo načrte izrednih ukrepov za
zagotovitev zadostnih in ustreznih sprejemnih zmogljivosti. Reforma tudi vključuje
zagotavljanje navzočnosti prosilcev za azil in odvračanje od pobega, pojasnitev, da
bodo pogoji za sprejem zagotovljeni le v drţavi članici, odgovorni za odobravanje
prošnje, zagotavljanje zgodnejšega dostopa do trga dela ter okrepljena skupna
jamstva za prosilce za azil s posebnimi potrebami in mladoletnike brez spremstva.
Pozdravljajo strategijo za reševanje perečih izzivov v času velikega migracijskega
pritiska ter zagotovitev orodij za boljše srednjeročno in dolgoročno upravljanje
migracij.
Člani komisije pozitivno ocenjujejo predlagano stališče Vlade RS in izpostavljajo, da
predlagano stališče vsebuje tudi ustrezno socialno noto. Strinjajo se z navedenimi
razlogi za pridrţek. Še posebej izpostavljajo, da se dostop do trga dela omogoči ob
doslednem upoštevanju statusa prosilca.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je z večino glasov članov
sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno zaščito (prenovitev).
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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