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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 uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do
mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih
do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive
Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih
držav, ki so rezidenti za daljši čas
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 78. redni seji, 23. 11.
2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez drţavljanstva, da so upravičeni do
mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do
subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta
2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu drţavljanov tretjih drţav, ki so
rezidenti za daljši čas (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
uredbe 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. 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. Pojasnil je, da so glavni
cilji predloga uredbe nadaljnja harmonizacija skupnih meril za priznavanje statusa
mednarodne zaščite z bolj določenimi in enotnimi pravili v postopku odločanja o
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prošnjah za mednarodno zaščito v vsej EU ter harmonizacija pravic upravičencev do
mednarodne zaščite.
Člani komisije so bili seznanjeni, da Slovenija pozdravlja predlog uredbe, še posebej
podpira predlog o pregledu statusa begunca in sklicevanje na skupno analizo
informacij o izvorni drţavi, okrepitev spodbud za vključevanje za upravičence do
mednarodne zaščite, še posebej glede socialne pomoči in dostopa do ukrepov
vključevanja, pogojevanje priznanja določene socialne pomoči z uspešno udeleţbo v
ukrepih vključevanja za vse upravičence do mednarodne zaščite, določbo, na podlagi
katere lahko drţave članice udeleţbo v ukrepih vključevanja določijo kot obvezno,
hkrati pa se pušča posamezni drţavi pri odločitvi odprte roke, kadar je treba
upoštevati osebno stisko posameznikov, bolj natančno zapisan člen, ki se nanaša na
dostop do zaposlovanja, dodano besedilo glede dostopa do postopkov za priznanje
kvalifikacij in vrednotenje spretnosti. Po mnenju Slovenije predlog uredbe upošteva
tudi načelo največje koristi otroka skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah.
Slovenija pa se ne more strinjati, da bi vsebino in obliko informacij glede pravic in
dolţnosti oseb z mednarodno zaščito določila Evropska komisija z izvedbenimi akti.
Člani komisije pozdravljajo napore za usklajevanje standardov in pravic glede
zaščite. Prosilcem za azil mora biti zagotovljena enaka oblika zaščite, ne glede na to,
v kateri drţavi članici vloţijo prošnjo. Ugotavljajo, da bo obravnavani predlog
zagotovil večje zbliţevanje stopenj ugodno rešenih prošenj za azil in oblik zaščite,
stroţja pravila o sankcioniranju sekundarnih gibanj, da bo zaščita zagotovljena le
tako dolgo, dokler bodo potrebna in da bodo okrepljene spodbude za vključevanje za
upravičence do mednarodne zaščite, še posebej glede socialne varnosti in socialne
pomoči.
Člani komisije se strinjajo z navedenimi razlogi za pridrţek, kjer zlasti izpostavljajo
pravilno oceno moţnosti zlorab pri upoštevanju nastanka druţinske vezi na poti v
zadevno drţavo in širitev obsega druţinskih članov na sorojence.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je z večino glasov članov
sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez drţavljanstva, da so upravičeni do
mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do
subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta
2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu drţavljanov tretjih drţav, ki so
rezidenti za daljši čas.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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