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DOPIS O TOČKI POD "I/A" − DODATEK
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva: Skupna izjava o partnerstvu za mobilnost med Evropsko unijo in Armenijo

Republika Armenija, Evropska unija in sodelujoče države članice Evropske unije, to so Kraljevina 

Belgija, Republika Bolgarija, Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika, 

Republika Italija, Kraljevina Nizozemska, Republika Poljska, Romunija in Kraljevina Švedska (v 

nadaljnjem besedilu: podpisnice) SO –

DELUJOČ v obstoječem okviru za sodelovanje, ki ga tvorita zlasti sporazum o partnerstvu in 

sodelovanju, ki velja od 1. julija 1999, in akcijski načrt EU-Armenija v sklopu evropske sosedske 

politike, sprejet 14. novembra 2006, ter upoštevajoč Skupno izjavo praškega srečanja na vrhu o 

vzhodnem partnerstvu z dne 7. maja 2009, skupno izjavo Evropske komisije in vlade Armenije, 

podpisano 29. aprila 2011, in skupno izjavo vrha vzhodnega partnerstva v Varšavi z dne 

30. septembra 2011;
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OPOZARJAJOČ, da so se pogajanja za pridružitveni sporazum z Armenijo, ki bo nadomestil 

sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju, začela julija 2010;

ZAVEDAJOČ SE prednosti in priložnosti, ki jih dobro upravljanje migracij lahko prinese tako 

migrantom kot tudi podpisnicam,

SKLICUJOČ SE na skupno izjavo o vzpostavljanju partnerstev na področju migracij, odobreno 

aprila 2009 na praški ministrski konferenci,

POTRJUJOČ, da so zavezane omogočanju lažjega gibanja oseb med Armenijo in Evropsko unijo 

ter da si bodo v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi obenem prizadevale zagotoviti boljše 

upravljanje migracijskih tokov, med drugim s preprečevanjem in zmanjševanjem nezakonitega 

priseljevanja,

SKLICUJOČ SE na globalni pristop k vprašanju migracij, ki ga je sprejel Svet Evropske unije, 

Sporočilo Evropske komisije o krožni migraciji in partnerstvih za mobilnost med Evropsko unijo in 

tretjimi državami z dne 16. maja 2007, Sklepe Sveta z dne 18. junija 2007 o razširitvi globalnega 

pristopa k vprašanju migracij na vzhodne in jugovzhodne regije, ki mejijo na EU, in njegovi 

okrepitvi, ter Sklepe Sveta o partnerstvih za mobilnost in krožnih migracijah v okviru globalnega 

pristopa k migracijam, ki so bili sprejeti 10. decembra 2007,

SKLICUJOČ SE na misijo EU na področju migracij, ki je bila od 10. do 12. decembra 2008 v 

Armeniji in katere namen je bil okrepiti dialog med Armenijo in EU o vprašanjih v zvezi z 

migracijami,

PRIZNAVAJOČ veljavne dvostranske sporazume o migracijah ter sporazume o sodelovanju med 

Armenijo in nekaterimi državami članicami,

POTRJUJOČ, da so podpisnice odločno zavezane sklenitvi in učinkovitemu izvajanju prihodnjih 

sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in o ponovnem sprejemu oseb brez dovoljenja za 

prebivanje –
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SKLENILE vzpostaviti partnerstvo za mobilnost, temelječe na vzajemnosti. Namen partnerstva za 

mobilnost bo bolje upravljati zakonite in delovne migracije, tudi krožne in začasne, in sicer v okviru 

pristojnosti podpisnic ter ob upoštevanju razmer na trgu dela in socialno-ekonomskih razmer, 

okrepiti sodelovanje na področju migracij in razvoja, preprečevati in zatirati nezakonite migracije, 

tihotapljenje ljudi in trgovino z njimi, spodbujati učinkovito politiko vračanja in ponovnega 

sprejema, pri tem pa spoštovati človekove pravice in ustrezne mednarodne instrumente za zaščito 

beguncev ter upoštevati razmere, v katerih živijo posamezni migranti, in socialno-ekonomski razvoj 

podpisnic.

V ta namen si bodo PRIZADEVALE okrepiti dialog in sodelovanje pri reševanju vprašanj v zvezi z 

migracijami, izhajajoč zlasti iz naslednjega:

Mobilnost, zakonite migracije in vključevanje

1. uveljaviti boljši okvir za zakonito mobilnost in mobilnost delovne sile, tudi s spodbujanjem 

začasne in krožne migracije, ob boljšem obveščanju, konkretnih in učinkovitih pobudah ter 

zaščiti migrantov;

2. povečati zmogljivosti za spremljanje migracij, zlasti s povečanjem zmogljivosti Armenije za 

upravljanje migracij, med drugim s poglobitvijo medagencijskega sodelovanja in usklajevanja 

za učinkovito izmenjavo informacij, pa tudi na področju izboljšanja pravnega okvira in 

spremljanja njegovega izvajanja, predvsem z razvojem usposobljenih človeških virov, 

podpirati vzpostavitev in redno posodabljanje migracijskega profila Armenije ter razviti 

pravni in tehnični okvir za zbiranje in upravljanje podatkov, povezanih z migracijami, 

vključno s sodelovanjem nacionalnih institucij in evropskih agencij, npr. Evropske fundacije 

za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: ETF);
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3. seznaniti potencialne migrante z možnostmi zakonitih migracij, tudi delovnih migracij, v 

Evropsko unijo in z zahtevami za zakonito prebivanje, tudi z možnostmi za študij v državah 

članicah, ter preučiti možnosti spodbujanja delovnih migracij in oblikovanja pravnih okvirov 

v zvezi s pogoji zaposlovanja migrantov ob usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu 

dela ter ob doslednem upoštevanju pristojnosti podpisnic na tem področju in različnih razmer 

in potreb na trgu dela v Armeniji in državah članicah EU ter obveščati o možnostih za 

zaposlitev, razmerah na trgu dela in migracijski politiki v Armeniji in v Evropski uniji;

4. izvajati usposabljanje pred odhodom, zlasti na področju poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja ter jezikovnega usposabljanja, spodbujati ali vzpostaviti programe izmenjave in 

skupne programe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v visokem 

šolstvu, vključno s programi za akademsko in poklicno mobilnost v skladu z ministrskimi 

sporočili v okviru bolonjskega procesa, vzpostaviti in utrditi programe za priznavanje 

akademskih in poklicnih kvalifikacij, pri tem pa upoštevati Lizbonsko konvencijo o 

priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji;

5. podrobneje razmisliti o socialni zaščiti zakonitih migrantov in njihovih družinskih članov, 

tudi s spodbujanjem pogajanj za sklenitev in podpisa dvostranskih sporazumov o socialni 

zaščiti;

6. poglobiti dialog o vizumskih vprašanjih ter izboljšati konzularne zmogljivosti s povečanjem 

sodelovanja med diplomatskimi predstavništvi držav članic v Armeniji ali z zagotovitvijo, da 

jih bodo zastopale druge države članice, ki že imajo konzulate v tej državi;
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Migracije in razvoj

7. preprečevati, zmanjševati in izničevati negativne posledice bega in tratenja možganov, med 

drugim s politikami za vrnitev predvsem usposobljenih armenskih migrantov in ob 

upoštevanju najvišjih standardov etičnega zaposlovanja, poenostaviti priznavanje 

usposobljenosti in kvalifikacij, razviti orodja za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na 

trgu dela, okrepiti izmenjavo študentov, raziskovalcev in specialistov, usposabljanje ter 

programe za izmenjavo in delo za določen čas, med drugim ob pomoči ETF;

8. spodbujati in podpirati prostovoljno vračanje in trajnostno ponovno vključitev migrantov, ki 

se vrnejo v matično državo, z izvajanjem posebnih skupnih programov, ki ponujajo 

usposabljanje, možnosti za izboljšanje zaposlitvenih kvalifikacij migrantov ter pomoč pri 

iskanju službe, nuditi skupne posebne programe, namenjene zaščiti in podpori ranljivih 

kategorij migrantov, ki se vrnejo v matično državo, razvijati podjetniški duh ter vzpostaviti 

pravni okvir za mala in srednja podjetja;

9. povečati sodelovanje z armenskimi skupnostmi, ki živijo v tujini, in krepiti vezi z diasporo, 

podpirati programe, ki ustvarjajo ugodne pogoje za povečanje naložb diaspore v matično 

državo, vključno s prizadevanji za spodbujanje poceni in varnega prenosa nakazil ter 

zagotovitev njihovega čim večjega razvojnega učinka, še naprej sodelovati na področju 

dvojnega obdavčevanja in prenosljivosti pravic, vključiti diasporo v dejavnosti, namenjene 

trajnemu vračanju ali krožni migraciji;
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Boj proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi, ponovni sprejem, zaščita osebnih 

dokumentov in potnih listin, upravljanje mej:

10. okrepiti prizadevanja podpisnic za nadaljnji boj proti nezakonitim migracijam in trgovini z 

ljudmi ter okrepiti izvajanje integriranega upravljanja mej, tudi z nadaljnjim izboljšanjem 

zmogljivosti za varovanje in upravljanje mej ter čezmejnega sodelovanja, v skladu z 

najvišjimi mednarodnimi standardi, izboljšati zaščito potnih listin, osebnih dokumentov in 

dovoljenj za prebivanje ter v celoti sodelovati pri vračanju in ponovnem sprejemu;

11. razviti učinkovite mehanizme in konkretne pobude za preprečevanje in zatiranje nezakonitih 

migracij, tudi z akcijami za ozaveščanje javnosti;

12. dodatno razširiti uporabo postopkov ponovnega sprejema, in sicer s sklenitvijo in dejanskim 

izvajanjem sporazuma o ponovnem sprejemu EU-Armenija, okrepiti sodelovanje z državami 

članicami EU ter v ta namen skleniti sporazume o sodelovanju na meji in izvajati skupne 

posebne programe o teh vprašanjih;

13. povečati varnost osebnih dokumentov ter poenostaviti avtentikacijo državljanov z uvedbo 

sistemov za identifikacijo prstnih odtisov in večnamenskih kartic za elektronsko 

identifikacijo;

14. izboljšati skupni boj proti nezakonitemu priseljevanju in z njim povezanemu čezmejnemu 

kriminalu s skupnimi operativnimi ukrepi, med drugim z izmenjavo informacij in najboljših 

praks ter analizo tveganja, pa tudi z izboljšanjem interoperabilnosti med ustreznimi službami 

mejne straže držav članic EU in Armenije. V zvezi s tem bi pri tem partnerstvu lahko 

sodelovala Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah 

držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Frontex), če in ko bi bilo potrebno;
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Azil in mednarodna zaščita

15. povečati zmogljivost armenske vlade za izvajanje azilne politike in zagotavljanje mednarodne 

zaščite v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi;

16. poenostaviti sprejem prosilcev za azil in predložitev njihovih prošenj na podlagi oblikovanja 

posebnih poenostavljenih postopkov, zlasti za osebe s posebnimi potrebami;

Izvajanje:

17. partnerstvo za mobilnost je zasnovano kot dolgoročen okvir za sodelovanje, pri katerem je 

upoštevan globalni pristop k vprašanju migracij in ki temelji na strateškem dialogu in 

sodelovanju; ta okvir se bo razvijal na podlagi obstoječih odnosov med Armenijo ter 

Evropsko unijo in njenimi državami članicami v okviru sporazuma o partnerstvu in 

sodelovanju ali sporazuma, ki ga bo nasledil, ter v sklopu vzhodnega partnerstva; okvir se bo 

sčasoma izpopolnjeval;

18. EU namerava prispevati k izvajanju partnerstva s pobudami EU in držav članic, vsaka v 

okviru svojih pristojnosti, skladno z veljavnimi postopki ter ob upoštevanju načela posebne 

ugodnosti EU. Pri izvajanju partnerstva lahko po potrebi sodelujejo agencije EU, zlasti ETF in 

FRONTEX, ter Evropska služba za zunanje delovanje, in sicer prek delegacije EU v 

Armeniji. Vključijo se lahko vse zainteresirane države članice;

19. podpisnice nameravajo v duhu partnerstva nadaljevati pogovore in posvetovanja, da bi 

opredelile vprašanja, ki so v njihovem skupnem interesu, in potrebe v zvezi z migracijami in 

azilom;
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20. vsaj dvakrat letno se bodo v okviru obstoječe strukture za dialog in sodelovanje srečevale na 

ustrezni ravni, da bi ponovno ocenile prednostne naloge in po potrebi nadgradile partnerstvo; 

21. podpisnice nameravajo sodelovati na operativni ravni na terenu, da bi še izboljšale 

medsebojno usklajevanje in preprečile podvajanje dejavnosti pri izvajanju tega partnerstva, 

med drugim z vključitvijo ustreznih partnerjev in akterjev iz Armenije, po potrebi prek 

platforme za sodelovanje;

22. z namenom izvajanja partnerstva za mobilnost podpisnice potrjujejo, da nameravajo 

uresničevati pobude, navedene v prilogi, in sicer v okviru svojih finančnih zmogljivosti ter –

kar zadeva EU – ob spoštovanju delitve pristojnosti med Skupnostjo in državami članicami in 

v skladu z veljavnimi postopki. Prizadevale si bodo za učinkovito usklajevanje svojih 

dejavnosti. Prilogo, v kateri so navedene predlagane dejavnosti, nameravajo redno 

posodabljati;

23. podpisnice bodo po potrebi ovrednotile to partnerstvo;

24. določbe te skupne izjave ne ustvarjajo zakonskih pravic ali obveznosti po mednarodnem 

pravu.

V……..…..,………..

Armenija, Evropska unija in sodelujoče države članice Evropske unije, to so Kraljevina Belgija, 

Republika Bolgarija, Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika, Republika 

Italija, Kraljevina Nizozemska, Republika Poljska, Romunija in Kraljevina Švedska
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za Republiko Armenijo

za Evropsko unijo

za Kraljevino Belgijo

za Republiko Bolgarijo

za Češko republiko

za Zvezno republiko Nemčijo

za Francosko republiko

za Republiko Italijo

za Kraljevino Nizozemsko

za Republiko Poljsko

za Romunijo

za Kraljevino Švedsko

________________________
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PRILOGA

Priloga

k skupni izjavi o partnerstvu za mobilnost z Armenijo

Podpisnice potrjujejo, da nameravajo v okviru partnerstva za mobilnost uresničiti naslednje pobude:

I) Mobilnost, zakonite migracije in vključevanje

Cilj: podpirati zmogljivost za spremljanje migracij, zlasti s povečanjem zmogljivosti Armenije za 

upravljanje migracij.

a) Predlog EU o podpori povečanju armenskih zmogljivosti za upravljanje migracij, zlasti z 

vzpostavitvijo in rednim posodabljanjem podrobnega migracijskega profila te države, tudi z 

zagotavljanjem tehnične pomoči, da bi armenskim nosilcem odločitev pomagali oblikovati in 

izvajati najprimernejše politike ob tesnem usklajevanju z drugimi partnerji; 

b) predlog Bolgarije, Francije, Nizozemske, Romunije in Švedske o krepitvi upravne 

zmogljivosti Armenije za upravljanje migracijskih postopkov, zlasti z izmenjavo izkušenj na 

področju zakonite in delovne migracije ter usposabljanja uradnikov za oblikovanje strateških 

dokumentov v zvezi z migracijami in vključevanjem ter upravljanjem zakonite in delovne 

migracije. 

Cilj: potencialne migrante seznaniti z načini zakonitega priseljevanja v Evropsko unijo in 

zakonitega zaposlovanja v državah članicah, pa tudi z nevarnostmi nezakonitih migracij, izvajati 

usposabljanje pred odhodom, spodbujati študentske in strokovne izmenjave, priznati akademske in 

poklicne kvalifikacije in izmenjava informacij o evropskem okviru kvalifikacij in nacionalni 

zakonodaji na področju kvalifikacij;  socialna zaščita zakonitih migrantov.
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c) Predlog Francije o spodbujanju krožne mobilnosti za usposobljene mlade osebe in študente; 

predlog Italije, Poljske in Švedske o izmenjavi informacij glede zakonitih migracijskih poti, 

tudi glede krožnih migracij; predlog Romunije o obveščanju potencialnih armenskih delavcev 

migrantov o možnostih zakonitih migracij in nevarnostih, povezanih z nezakonitimi 

migracijami;  predlog Romunije o izvajanju programov "usposabljanja pred odhodom" in 

spodbujanju skupnih študijskih programov na podlagi bolonjskega sistema, da bi olajšali 

priznavanje študija in diplom v Romuniji in Armeniji; predlog Italije o razdeljevanju 

priročnika o priseljevanju in vključevanju v državo, in sicer prek lokalnih armenskih organov, 

armenskega veleposlaništva in armenskih migrantskih združenj v Italiji; spodbujanje 

izseljevanja Armencev, ki zakonito prebivajo v Nemčiji;

d) ob podpori ETF zbiranje določenih informacij o trgu dela ter izvajanje raziskav o migracijah 

in usposobljenosti, vključno z zbiranjem in analiziranjem podatkov, poenostavitev 

priznavanja kvalifikacij ter usklajevanje usposobljenosti in razpoložljivih/prostih delovnih 

mest, obenem pa ozaveščanje o pomembnosti sistema potrjevanja neformalnega in 

priložnostnega učenja pri posameznikih in ustanovah na trgih dela za boljšo izrabo 

usposobljenosti migrantov povratnikov;

e) predlog Bolgarije o pogajanjih za dvostranske sporazume na področju socialne zaščite in 

upravljanja delovnih migracij.

II) Migracije in razvoj

Cilj: spodbujati pozitivne sinergije med migracijami in razvojem, preprečevati, zmanjševati in 

izničevati negativne posledice bega in tratenja možganov, poenostaviti neproblematično ponovno 

vključevanje Armencev, ki so se vrnili v domovino, na armenski trg dela, ter priznavati 

usposobljenost in kvalifikacije, ki so jih migranti pridobili v tujini, v korist njih samih in razvoja 

Armenije, zlasti s spodbujanjem podjetništva migrantov.
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a) Predlog Francije o podpori ukrepom za vsestransko izrabo usposobljenosti in poklicnih 

kvalifikacij, ki so jih  migranti pridobili v tujini, v korist razvoju Armenije;

b) predlog Belgije, Bolgarije, Češke, Francije, Nemčije, Nizozemske, Švedske in EU o 

poenostavitvi neproblematičnega ponovnega vključevanja Armencev, ki so se vrnili v 

domovino, na armenski trg dela ob podpori ETF, in sicer z vzpostavitvijo trajnostnega 

programa za kratkoročno pomoč in dolgoročne ukrepe za ponovno vključevanje, vključno s 

podporo migrantom podjetnikom in ustanavljanjem mikropodjetij, pomočjo za vračanje 

strokovnjakov in visoko usposobljenih migrantov, priznavanjem usposobljenosti ter 

spodbujanjem programov zdravstvene pomoči in ponovnega vključevanja v družbo;

c) predlog Nemčije o nadaljnjem spodbujanju zanesljivih in stroškovno učinkovitih načinov 

prenosa nakazil, ki naj bi bolje prispevali k razvoju matične države migrantov;

d) izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju zaposlitvenih in izobraževalnih politik ob 

podpori ETF ter povezovanje prihodnjih politik o trgu dela in o delovnih migracijah s 

politikami poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

e) predlog Romunije o spodbujanju sodelovanja med nevladnimi organizacijami, zlasti združenji 

diaspore, in državnimi institucijami Romunije in Armenije, da bi olajšali ponovno 

vključevanje vrnjenih oseb v armenski nacionalni izobraževalni sistem in trg dela;

III) Boj proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi, ponovni sprejem, zaščita 

osebnih dokumentov in potnih listin, upravljanje mej

Cilj: razviti učinkovite mehanizme in konkretne pobude za preprečevanje in zatiranje nezakonitih 

migracij, dejansko izvajati postopke ponovnega sprejema, povečati varnost osebnih dokumentov ter 

izboljšati zmogljivosti za varovanje in upravljanje mej.
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a) Predlog Belgije, Bolgarije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije  in EU o podpori 

ukrepom za izmenjavo informacij o praktičnih vidikih politik vračanja, tudi izmenjavo 

najboljših praks v zvezi s postopki ponovnega sprejema;

b) predlog Belgije in Poljske o izmenjavi znanja in najboljših praks v zvezi s krepitvijo upravnih 

zmogljivosti in struktur pri preprečevanju trgovine z ljudmi;

c) predlog Bolgarije, Nizozemske, Poljske in EU o podpori za povečanje armenskih zmogljivosti 

za varovanje in upravljanje mej, vključno z izmenjavo informacij in analizo tveganj za 

izboljšanje nadzora meje, zagotavljanjem opreme in usposabljanja ter dejavnostmi na 

področju raziskav in razvoja v povezavi z upravljanjem meja.

IV) Azil in mednarodna zaščita

Objective: povečati zmogljivost armenske vlade za izvajanje azilne politike in zagotavljanje 

mednarodne zaščite v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi;

a) Podpora EU pri vzpostavljanju zmogljivosti armenske vlade za izvajanje azilne politike, 

vključno z mednarodno zaščito, v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi; 

b) predlog Švedske o organizaciji, in sicer v okviru söderköpinškega procesa, delavnice o 

evropskem programu usposabljanja na področju azila in naknadne predhodne študije glede 

možnega izvajanja evropskega programa usposabljanja na področju azila v Armeniji in drugih 

državah vzhodnega partnerstva;

c) predlog Poljske o izmenjavi znanja o informacijskih sistemih matičnih držav.

Preučene bodo možnosti za izvajanje predlaganih pobud, in sicer na podlagi medsebojnega 

dogovora ter ob upoštevanju socialno-ekonomskih razmer v sodelujočih državah in razpoložljivosti 

finančnih sredstev.

________________________


