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Skupni evropski azilni sistem – trenutno stanje

Vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS) do leta 2012 ostaja eden glavnih ciljev 

institucij EU na področju pravosodja in notranjih zadev.

Dublinska uredba je bila ena osrednjih tem razprave tako na neformalnem srečanju ministrov za 

notranje zadeve 18. julija v Sopotu kot na seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve 

22. septembra 2011. Predsedstvo je na podlagi teh razprav prišlo do treh osnovnih zaključkov:

1. velika večina delegacij je menila, da pravni red Unije na področju azila ne bi smel vključevati 

sistema za začasno ustavitev predaj, izvedenih v okviru dublinske uredbe. Glavni pomisleki 

delegacij so se nanašali na oblikovanje dodatnega dejavnika privlačevanja in neenotno raven 

izvajanja pravnega reda po vsej EU;
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2. delegacije so izrazile načelno zanimanje za razvoj zmogljivosti Unije za zgodnje opozarjanje 

pred krizami na področju azila in pripravljenost nanje, ki bi vključeval postopne korake za 

pravočasno reševanje morebitnih kriz kot posledice notranjih in zunanjih dejavnikov ter 

predvideval konkreten rezultat procesa. Poudarili so pomen operativnega sodelovanja v tej 

zvezi ter osrednjo vlogo, ki bi jo morali dati Evropskemu azilnemu podpornemu uradu, kar 

zadeva zbiranje in izmenjavo informacij ter ocenjevanje potreb držav članic, ki so pod 

posebnim pritiskom, v skladu z njegovimi pooblastili. Delegacije so zahtevale, da si 

predsedstvo prizadeva najti način, na katerega bi lahko razvili zmogljivosti za zgodnje 

opozarjanje pred krizami na področju azila in pripravljenost nanje; ter

3. vse delegacije so se strinjale, da je solidarnost ključni element v CEAS in da gresta 

solidarnost in medsebojno zaupanje z roko v roki. Pristna in praktična solidarnost nikakor ne 

bi smela preiti v brezpogojno pomoč v primeru tistih držav članic, ki ne izkazujejo potrebne 

volje ali truda za pravilno uporabo pravnega reda, s čimer so si med drugim nakopičile sodne 

zaostanke.

Ti sklepi od 22. septembra 2011 dalje služijo kot smernice za prizadevanja predsedstva. Na podlagi 

teh ugotovitev je sedanje predsedstvo skupaj s prihodnjim, danskim predsedstvom na seji 

Strateškega odbora za priseljevanje, meje in azil (v nadaljnjem besedilu: SCIFA) predložilo 

dokument, v katerem je predstavljen proces za zmogljivosti za zgodnje opozarjanje pred krizami na 

področju azila, pripravljenost nanje in njihovo obvladovanje (dok. 15055/11). Delo v zvezi s tem 

vprašanjem se bo nadaljevalo novembra na podlagi predloga besedila, ki ga je predložilo 

predsedstvo.

Predsedstvo je predložilo kompromisne predloge v zvezi z osnutkom prenovljene direktive o azilnih 

postopkih. O navedenih predlogih so na ravni strokovnjakov razpravljali 5. oktobra 2011. 

Predsedstvo bo pripravilo osnutek nadaljnjih kompromisnih predlogov predsedstva, o katerih bodo 

na ravni strokovnjakov razpravljali novembra. 
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Delovna skupina za azil je 18. oktobra preučila tudi vrsto kompromisnih predlogov v zvezi z 

osnutkom prenovljene direktive o pogojih za sprejem. Predsedstvo meni, da ta pogajanja 

napredujejo konstruktivno, in z zanimanjem pričakuje obravnavo ključnih političnih vprašanj iz 

osnutka instrumenta. 

Delo v zvezi z uredbo Eurodac trenutno stoji. Velikanska večina delegacij je še naprej za to, da se v 

uredbo Eurodac vnese klavzula, ki bi državi članici dovolila, da svojim organom pregona za 

namene boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu pod strogimi pogoji omogoči dostop do 

osrednje podatkovne zbirke Eurodac.

Edino nerešeno vprašanje, ki onemogoča sprejetje osnutka prenovljene direktive o kvalifikacijah, je 

vprašanje korelacijske tabele. Horizontalni politični dogovor o tej zadevi med Svetom in Komisijo 

je Evropski parlament potrdil 20. oktobra 2011 in tako omogočil sprejetje stališča Evropskega 

parlamenta v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju Parlamenta, ki je potekalo od 24. do 

27. oktobra 2011.

Predsedstvo meni, da pogajanja o različnih instrumentih, ki sestavljajo CEAS, napredujejo 

konstruktivno ter z zanimanjem pričakuje nadaljevanje intenzivnega dela v zvezi s tem vprašanjem, 

o katerem naj bi naslednjič razpravljali na decembrski seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve, 

in začetek trialoga z Evropskim parlamentom še pred koncem leta 2011 o tistih instrumentih, o 

katerih je bilo doseženo skupno stališče Sveta. 

________________________


