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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA 

RAČUNSKEGA SODIŠČA 

„AZIL, PREMESTITVE IN VRAČANJE MIGRANTOV:  ČAS JE, DA SE OKREPIJO 

PRIZADEVANJA ZA ODPRAVO RAZLIK MED CILJI IN REZULTATI“ 

 

POVZETEK 

I Komisija želi poudariti, da je migracijska kriza dosegla vrhunec v letih 2015 in 2016 in je 

zadevala le na vzhodno- in osrednje sredozemski poti. Po začetku veljavnosti izjave EU in 

Turčije iz marca 2016 in znatnem upadu števila prihodov v Italijo od julija 2017 so se 

številke dejansko vrnile na ravni pred krizo. 

III Odgovor Komisije na odstavke III, V, VI, VII in VIII. 

Poudariti je treba, da je znatna podpora EU, ki jo finančno in operativno zagotavljajo 

Komisija in ustrezne agencije EU, zelo pomembna. Brez nje bi bile razmere na terenu v 

najbolj izpostavljenih državah , zlasti v Italiji in Grčiji, še težje. Pri obravnavanju te podpore 

EU bi bilo treba upoštevati tudi, da je končna pravna in politična odgovornost za upravljanje 

migracijskih tokov na njunih ozemljih ostala izključno v rokah italijanskih in grških organov. 

Komisija ali agencije EU nimajo izvršilnih pooblastil v državah članicah, zato grških ali 

italijanskih organov niso mogle nadomestiti pri izvajanju njihovih dolžnosti in odpravljanju 

pomanjkljivosti njihovih nacionalnih azilnih postopkov ali postopkov vračanja. Čeprav to 

presega področje revizije podpornega ukrepa EU, bi ocena uspešnosti grških in italijanskih 

organov, zlasti načina prejemanja in izvajanja podpore, zagotovila popolnejšo sliko. 

IV Kar zadeva priporočila, izdana v posebnem poročilu iz leta 2017, Komisija ponovno 

poudarja, da so za priporočilo, ki po navedbah Evropskega računskega sodišča ni bilo 

izvedeno, odgovorne države članice. Komisija bo še naprej zagotavljala finančno in 

operativno podporo Italiji in Grčiji, vendar nacionalnih organov ne more nadomestiti. V zvezi 

z mehanizmi premestitev želi Komisija poudariti, da so bili zelo uspešni, saj so bile, kot je 

nadalje pojasnjeno v odgovorih na odstavke 35 do 53, premestitve uspešno izvedene pri 96 % 

zahtev za premestitev, poslanih državam članicam premestitve in pridruženim državam v 

okviru začasnih mehanizmov nujnih premestitev.  

V Komisija je podprla države članice, zlasti s povečanjem nujne pomoči, ki dopolnjuje 

večletni nacionalni program. Vendar nujna pomoč ni bila vključena v splošni okvir za 

upravljanje smotrnosti. To bo izboljšano v naslednjem večletnem finančnem okviru. 

IX Komisija sprejema vsa priporočila, ki se nanašajo nanjo. Glej odgovore Komisije na 

koncu poročila. 

UVOD 

01 Glej odgovor Komisije na odstavek I. 
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02 Komisija meni, da so bile močno obremenjene tudi druge države članice, ki geografsko 

niso najbolj izpostavljene, na primer Nemčija, Švedska ali Nizozemska, saj so bile pogosto 

končni ciljni namembni kraj migrantov, ki so v EU vstopili prek Italije ali Grčije.          

05 Pristop žariščnih točk je v Italiji in Grčiji enak, in sicer vključuje identifikacijo, odvzem 

prstnih odtisov, izpraševanje in usmeritev zadeve k ustreznemu postopku (azilnemu postopku 

ali postopku vračanja). Razlika je v postopkih nadaljnje obravnave (azilnem 

postopku/postopku vračanja), ki se v primeru Grčije opravljajo na otokih, saj Grčija uporablja 

geografsko omejitev, ki je ključni element izvajanja izjave EU in Turčije. 

08 Znatna sredstva na področju migracij zagotavljajo tudi skladi EU, kot sta Evropski sklad 

za regionalni razvij (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESF), pri čemer je posebni poudarek 

(vendar ne izključni) na ukrepih za vključevanje. Poleg tega so zadeve, povezane z migracijo, 

obravnavane tudi v instrumentu za finančno podporo na področju upravljanja zunanjih meja 

in skupne vizumske politike, čeprav v večini primerov posredno. 

11 Komisija poudarja pomembno vlogo, ki jo ima Evropski azilni podporni urad (EASO) tudi 

pri premestitvah (zagotavljanje informacij, registracije, razgovori, ocene otrokove koristi, 

priprava vlog za premestitev in podpora dublinski enoti). 

15 Glej odgovor Komisije na odstavek III. 

OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

16 Komisija poudarja, da so za azilne postopke in postopke vračanja odgovorni nacionalni 

organi (glej odgovor Komisije na odstavek III). 

OPAŽANJA 

23 Komisija meni, da do bila  vsa priporočila v zvezi z njeno podporo izvedena. Za izvedbo 

preostalih priporočil so odgovorne države članice. Glej odgovore Komisije na odstavek IV ter 

odstavke 25 do 27. 

25 Komisija želi poudariti, da obstajajo razlike med Italijo in Grčijo glede postopkov 

nadaljnje obravnave, ki sledijo pristopu žariščnih točk. Geografska omejitev na grških 

žariščnih točk na otoke, ki je ključni element izvajanja izjave EU in Turčije, je vplivala na 

življenjske razmere na grških žariščnih točkah. 

Komisija je zagotovila precejšnja finančna sredstva za povečanje zmogljivosti, nadgradnjo 

infrastrukture in izboljšanje življenjskih razmer (tudi za mladoletnike brez spremstva) ter 

večkrat pozvala k pospešitvi azilnih postopkov, trajnostnemu in znatnemu povečanju števila 

vrnitev v Turčijo ter še smotrnejši uporabi obstoječih sredstev. Poleg tega je zagotovila in bo 

še naprej zagotavljala vsa potrebna sredstva za kritje stroškov infrastrukture in nadgradnje 

žariščnih točk v Grčiji, poleg tega podpira premestitev prosilcev, ki sodijo v kategorijo 

ranljivih oseb, z otokov na celino, pa tudi vzpostavitev večjih zmogljivosti na celini. Vendar 

so za izvajanje azilnega postopka odgovorni grški organi, ne Komisija (glej odgovor 

Komisije na odstavek III). 

Okvir 1 Mladoletniki brez spremstva na žariščni točki na Samosu 
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Komisija se strinja z oceno Računskega sodišča glede položaja mladoletnikov brez spremstva 

na Samosu in splošneje v Grčiji. Doslej je zagotovila znatna sredstva ter še naprej zagotavlja 

financiranje za povečanje zmogljivosti grških žariščnih točk in izboljšanje življenjskih razmer 

za mladoletnike in prosilce, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb, npr. vzpostavitev in 

razširitev varnih con, zavetišč na celini, vzdrževalna in posodobitve na dela v centrih za 

sprejem in identifikacijo ter oskrba z vsemi potrebnimi neprehrambnimi izdelki. Dialog med 

Komisijo in grškimi organi ter prizadevanja za izboljšanje razmer se nadaljujejo. Grčija je 

Komisiji predložila strategijo za mladoletnike brez spremstva, ki se trenutno posodablja. Za 

vzpostavitev trajnostnega sistema za mladoletnike brez spremstva so odgovorni grški organi, 

ne Komisija (glej odgovor Komisije na odstavek III). 

27 Komisija opominja, da je kljub temu, da ni bila pristojna za usklajevanje iskanja in 

reševanja ali določitev pristanišča izkrcanja, po svojih najboljših močeh države članice 

pozivala, naj upoštevajo humanitarno zavezo, kar je s proaktivnim usklajevanjem na terenu 

konkretno prispevalo k olajšanju izkrcanja in iskanju rešitev za postopek prostovoljne 

porazdelitve izkrcanih migrantov, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena 

mladoletnikom.  

28 Ob upoštevanju sezonskega vzorca prihodov in potrebe po strateškem vnaprejšnjem 

načrtovanju napotitev Komisija meni, da bi morale biti agencije pri odzivanju na potrebe na 

terenu čim bolj prilagodljive znotraj njihovih pooblastil. Vendar je tudi v obdobjih z majhnim 

številom prihodov še vedno potrebna stalna in redna prisotnost agencij na terenu, kot je poleti 

leta 2019 jasno pokazala vrsta ad hoc izkrcanj. Poleg tega so se trenutne stopnje napotitev 

Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) v primerjavi z letom 2016, ko je bilo 

prihodov v Italijo rekordno veliko, več kot prepolovile. 

Okvir 2 Napotitve strokovnjakov agencije Frontex na italijanske žariščne točke 

Stalna prisotnost na žariščnih točkah ostaja bistvena zaradi nepredvidljivosti tokov (v 

kombinaciji z njihovo sezonsko naravo), kar kažejo primeri ad hoc premestitev po izkrcanjih 

leta 2019. Poleg tega je prerazporejanje strokovnjakov, ki jih večinoma napotijo države 

članice, zelo zapleteno. Komisija podpira prilagodljiv pristop s kombinacijo stalnih in 

mobilnih ekip, ki lahko pokrivajo izkrcanja na jugu Italije. 

29 Komisija se strinja z mnenjem Računskega sodišča in poudarja, da države članice, ki 

strokovnjake napotijo, odločajo o trajanju njihove napotitve  in izberejo osebe. 

30  Glej odgovor Komisije na odstavek 29. 

31 Komisija pozdravlja oceno Računskega sodišča. 

32 V zvezi s podatki na sliki 4 za kategorijo 1 Komisija poudarja, da sistem Eurodac trenutno 

šteje prosilcev, ampak prošnje. Poleg tega opozarja, da se zadevni podatki nanašajo na 

celotno EU, torej vključujejo vse poti prihodov in vse države članice. Zato bi bilo mogoče 

razhajanja pri teh številkah pojasniti tudi na primer z zamudami nekaterih držav članic pri 

prenosu prstnih odtisov iz različnih razlogov, ki so med drugim povezani z načini odvzema 

prstnih odtisov. 
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33 Komisija priznava, da je bila za obdobje od leta 2015 do marca 2016 značilna visoka 

stopnja sekundarnih gibanj v EU; zato je predlagala uvedbo pristopa žariščnih točk ter Italijo 

in Grčijo pozvala, naj kot predpogoj za premestitev pripravita kažipota za obravnavanje 

strukturnih težav.  

34 Komisija se sklicuje na odstavek 32, ki se nanaša na registracijo in odvzem prstnih odtisov 

v Grčiji in Italiji, kar ni povezano z delovanjem predaj v skladu z dublinsko uredbo. 

36 Zgornja meja, ki je bila prvotno določena na 160 000 prosilcev, nato pa znižana na 

98 256 prosilcev, je bila rezultat razvijajočih se političnih pogajanj, podprtih z analizo 

napovedi migracijskih tokov na podlagi trendov prihodov, kot je razvidno iz uvodnih izjav 

sklepov Sveta o premestitvi. Komisija poudarja izjemen vpliv, ki ga je imela izjava EU in 

Turčije na zmanjšanje tokov, zaradi česar so se spremenile vse napovedi v zvezi s prihodi po 

vzhodnosredozemski poti.  

37 Komisija se strinja, da so bila jasna merila, ki so omogočila hitro oceno, ključna za 

delovanje mehanizma premestitev. 75-odstotna povprečna stopnja odobritev prošenj za azil 

na ravni EU je pripomogla k določitvi enotnih meril za skupino oseb, za katere velja, da 

„verjetno“ potrebujejo mednarodno zaščito.  

38 96 % zahtev za premestitev, poslanih državam članicam premestitve in pridruženim 

državam v okviru začasnih mehanizmov nujnih premestitev, je bilo uspešno izvedenih. 

39 Komisija poudarja, da se je ta finančna podpora uporabljala le za premestitev prosilcev za 

azil. 

41 Komisija opozarja, da je bila premestitev uspešno izvedena pri 96 % zahtev za 

premestitev, poslanih državam članicam premestitve in pridruženim državam v okviru 

začasnih mehanizmov nujnih premestitev. 

Komisija nadalje meni, da je mogoče učinkovitost mehanizma, kakor ga je zasnoval Svet, 

izmeriti le z upoštevanjem potencialno upravičenih prosilcev za azil.  

To pomeni, da se: 

(i) namesto vseh prosilcev za azil upoštevajo le tisti, ki so državljani držav, za katere 

stopnja odobritev prošenj za azil v EU v povprečju znaša 75 % ali več; 

(ii) prosilci za azil, ki so dejansko na voljo za registracijo v Italiji in Grčiji v ustreznem 

referenčnem obdobju, in ne število prihodov: večina migrantov ni želela ostati v Grčiji, 

ampak je iz Grčije potovala naprej. Nekateri prosilci so se tudi premeščali v skladu z 

dublinsko uredbo
1
. Nazadnje, osebe, ki so v Grčijo prispele po začetku veljavnosti izjave EU 

in Turčije, so bile izključene iz mehanizma.       

                                                      
1 Uredba (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 (prenovitev). 



 

SL   SL 
5 

 

Mehanizma premestitev sta uspešno zmanjšala pritisk na azilna sistema Italije in Grčije, ki ga 

povzroča precejšen delež prošenj oseb, ki nedvomno potrebujejo zaščito (in s tem tudi 

ublažila dolgoročni pritisk, povezan z vključevanjem). 

42 Komisija želi poudariti, da je bilo referenčno obdobje, za katero sta se uporabljala sklepa o 

premestitvi
2
, nato v praksi skrajšano zaradi učinka izjave EU in Turčije. Ker je bila Grčija 

upravičenka mehanizma, je lahko sama odločala, koga predlagati za premestitev, in odločila 

se je, da ne bo vključila upravičenih prosilcev za premestitev, ki so prispeli po začetku 

veljavnosti izjave EU in Turčije. 

44 Komisija se sklicuje na svoj odgovor na odstavek 41 glede merjenja učinkovitosti 

mehanizma in upoštevanja zgornje meje 98 256 prosilcev, ki jo je določil Svet, ne glede na 

število prihodov v referenčnem obdobju. 

Komisija opozarja, da je bila premestitev uspešno izvedena pri 96 % zahtev za premestitev, 

poslanih državam članicam premestitve in pridruženim državam.  

Mehanizma sta bila že od začetka zasnovana tako, da bi se uporabljala le za prosilce za azil, 

ki potrebujejo mednarodno zaščito ter se v ustreznem obdobju nahajajo v Grčiji in Italiji. S 

sprejetjem izjave EU in Turčije se je skupina upravičenih prosilcev za azil znatno zmanjšala.  

45 Na končno število premeščenih oseb so vplivali številni dejavniki, vključno s pozitivnim 

učinkom izjave EU in Turčije na predvideno število prihodov. Po začetku veljavnosti izjave 

EU in Turčije so morali prosilci za azil ostati v Grčiji, njihova edina možnost, da se preselijo 

v druge države EU, pa je bila premestitev. Množična predhodna registracija v Grčiji je 

pripomogla k hitrejšemu dostopu do azilnega postopka. Brez nje bi premestitev trajala dlje, 

vendar ne bi vplivala na skupino prosilcev za azil, upravičenih do premestitve, in število 

tistih, ki so bili premeščeni. Premeščeni so bili skoraj vsi upravičeni prosilci za azil.  

Množična predhodna registracija je pokazala, da je bilo takrat v Grčiji precej manj oseb in da 

se je velika večina nadaljevala pot v druge države članice.  

Glej tudi odgovor Komisije na odstavek 48. 

46 Številni migranti so sami želeli izbrati svojo namembno državo, zlasti ko so še lahko 

odpotovali iz Grčije. Komisija priznava, da je bilo težko organizirati zagotavljanje informacij 

v času izjemnega števila prihodov, vendar želi poudariti, da so bile od marca 2016 

zagotovljene informacije bolj sistematične in ciljno usmerjene. Poleg tega je bilo 

zagotavljanje informacij izboljšano in prilagojeno vsaki specifični skupini migrantov, saj so 

bile med izvajanjem opredeljene ovire in razmere bistveno izboljšane.  

47 Na začetku izvajanja mehanizma je bilo dejansko več zavez za premestitev kot 

registriranih prosilcev. Zato takrat ni bilo odvračilnega elementa. Podobno je bilo ob vrhuncu 

izvajanja mehanizma (poleti 2017) več zavez za premestitev kot prosilcev, ki jih je bilo treba 

premestiti.  

                                                      
2 Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 in (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih 

ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. 
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48 Po mnenju Komisije je treba pri oceni začasnih mehanizmov nujnih premestitev jasno 

razlikovati med (i) zasnovo mehanizmov, kot jih je politično določil Svet, in (ii) izvajanjem 

mehanizmov, ki je bilo dejansko zelo uspešno, saj je bilo skupno premeščenih 96 % 

upravičenih oseb, kakor je pojasnjeno v Poročilu o napredku pri izvajanju evropske agende o 

migracijah z dne 16. maja 2018. 

Okvir 3 Operativne slabosti procesa premestitve 

Bilo je za pričakovati, da bo popolnoma nov sistem, namenjen zagotavljanju nujne pomoči, 

naletel na operativne ovire. Komisija je za obravnavanje številnih operativnih vprašanj 

razvila protokole za izvajanje sklepov, ki so jih potrdile države članice, agencije EU in 

mednarodne organizacije. Rezultat je bila znatna pospešitev premestitev in izvajanja, tako da 

je bilo mogoče ob vrhuncu izvajanja mehanizma premestiti 3 000 ljudi na mesec (na začetku 

izvajanja mehanizma je bilo premeščenih 87 ljudi na mesec).  

Ti protokoli se zdaj smiselno uporabljajo za ad hoc prostovoljne premestitve. 

51 Komisija opozarja, da so visoko stopnjo pobegov sporočile le štiri države članice. Večina 

premeščenih prosilcev je ostala v državi premestitve. 

52 Komisija je stalno spremljala izvajanje mehanizma, vključno s 15 poročili o premestitvah 

in preselitvah do maja 2018, zato se ji dodatne ocene ne zdijo potrebne. 

Komisija želi poudariti, da so na sliki 7 prikazani le podatki iz štirih držav članic (in da 

podatki iz Estonije vključujejo tudi preselitve). 

58 Potrebe so se spremenile in so manj usmerjene v zmogljivost za prvi sprejem. Vendar 

zaradi velikega pritiska na azilne sisteme še vedno obstajajo nujne potrebe. Zaradi njih je 

treba vzpostaviti programe trajnih nastanitev, če jih (še) ni dovolj, oblikovati nove in 

sistematične strategije vključevanja ter povečati število vrnitev. Projekti nujne pomoči na teh 

področjih so vedno ukrepi, ki jih je treba začeti izvajati zelo hitro, čeprav prispevajo k 

srednje- do dolgoročnemu izboljšanju sistema države članice, kar je v skladu s cilji Sklada za 

azil, migracije in vključevanje ter pripomore k trajnosti zagotovljenega financiranja. 

60 Komisija je predlagala, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru nujna pomoč 

vključi v tematski instrument, za katerega velja splošni okvir kontrol in spremljanja 

prihodnjih skladov.  

Okvir 4 Primer projekta brez kazalnikov izložkov in izidov 

Kar zadeva projekt EMAS IT-1, so projektni referenti upoštevali priporočila, ki jih je podal 

ocenjevalni odbor, in jih posredovali Italiji. Pristojni italijanski organi ter GD za migracije in 

notranje zadeve (GD HOME) so med pripravo projekta na lokalni ravni razpravljali o 

vključitvi ustreznih kazalnikov, vendar so italijanski organi temu močno nasprotovali.  

Nazadnje je bilo odločeno, da je pomembnejši podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev, tudi če v njem ni dobrih kazalnikov izložkov, da se zagotovi učinek ukrepa, čeprav 

tega učinka ne bo mogoče dobro izmeriti.  
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Med izvajanjem projekta spremljanje zajema zlasti pregled poročil o napredku. Tako se lahko 

GD HOME na neobstoj ustreznih kazalnikov odzove z zahtevanjem dodatnih pojasnil in 

jasnih operativnih informacij. Za ta konkretni projekt je bilo prvo poročilo o napredku prejeto 

maja 2019. Komisija izvaja tudi obiske za spremljanje, da preverja rezultate in učinke 

projektov.    

Komisija je na splošno natančno spremljala dejanski potek projektov, tudi z operativnimi 

preveritvenimi obiski. 

61 Komisija pozdravlja izjavo Računskega sodišča, da se projekti nujne pomoči niso 

prekrivali z nacionalnimi programi ali podporo urada EASO in agencije Frontex. 

62 Glej odgovor Komisije na odstavek 58. 

Okvir 5 Preusmeritev vidika nujne pomoči z odzivanja v izrednih razmerah na 

dolgoročnejšo strukturno podporo 

Kar zadeva projekt EMAS GR-2, odgovorni organ še vedno ni v celoti deloval in bil 

popolnoma operativen, ko je Komisija dodelila nujno pomoč, zato plačil predhodnega 

financiranja v okviru nacionalnega programa ni bilo mogoče izvesti. Ker nacionalnega 

programa za izboljšanje kriznih razmer na terenu ni bilo mogoče izvesti, je bila dodelitev 

nepovratnih sredstev za zagotovitev nujne pomoči ustrezno utemeljena.  

Kar zadeva projekt EMAS IT-1, Komisija meni, da je obstajala nujna potreba (nujne in 

specifične potrebe, za katere v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje niso bila na 

voljo dodatna proračunska sredstva). V okviru vmesnega pregleda nacionalnih programov iz 

leta 2017, kažipotov Italije in Grčije, predloženih leta 2015, in na podlagi priporočil Komisije 

o ponovnem izvajanju predaj v skladu z dublinsko uredbo v primeru Grčije so bile 

ugotovljene nekatere nujne in specifične potrebe, za katere ni bilo mogoče dati na voljo 

dodatnih proračunskih sredstev za nacionalne programe Sklada za azil, migracije in 

vključevanje. 

Italijanski organi so GD HOME na potrebo po povečanju zmogljivosti glede opreme in 

tolmačenja/kulturnega posredovanja v oddelkih kvesture, ki obravnavajo prošnje za azil, 

opozorili novembra 2017. Predlog projekta je bil predložen šele junija 2018, ko je nova vlada 

nastopila mandat, o njem pa se je obsežno razpravljalo. Zaradi teh dejavnikov sta bila 

odložena razvoj in dokončanje vloge za financiranje v okviru projekta EMAS IT-1. Vloga je 

bila odobrena julija 2018, čemur je oktobra 2018 sledil podpis sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev. Projekt se še izvaja. Prvo poročilo o napredku je bilo GD HOME 

poslano maja 2019.  

63 Strukturirani mehanizem z razdelitvenimi ključi za države ne bo rešil težave, ko nujne 

potrebe presegajo razpoložljivi proračun, ker se te potrebe nenehno pojavljajo.  

Komisija meni, da obstoječi mehanizmi zadostujejo za pravično razdelitev nujne pomoči med 

države članice. Komisija stalno pregleduje potrebe, zlasti najbolj izpostavljenih držav članic. 
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Obstaja več načinov za reševanje nezadostne razpoložljivosti proračunskih sredstev, kot je 

prednostna razvrstitev znotraj nacionalnega programa in prošenj za nujno pomoč ali zahtevek 

za večji proračun.  

64 Komisija dodaja, da za prihodnji večletni finančni okvir načrtuje določitev vrste splošnih 

parametrov za dodelitev nujne pomoči državam članicam. 

Evropska komisija namerava take splošne parametre uvesti v prihodnje delovne programe v 

okviru tematskega instrumenta, ki se bo v naslednjem večletnem finančnem okviru financiral 

iz skladov na področju notranjih zadev. Vendar je treba opozoriti, da Komisija ocenjuje, da 

bo takšna metodologija uvedena do sredine leta 2021. 

Okvir 6 Primera projektov nujne pomoči sklada AMIF, ki nista v celoti dosegla svojih 

ciljev  

V zvezi s projektom EMAS IT-3 želi Komisija poudariti, da je bil razlog, zakaj je bil v 

namenskih sprejemnih centrih za premestitev, vključenih v projekt nujne pomoči, manjši 

delež kandidatov za premestitev, tudi dejstvo, da so bili v nekaterih od teh specializiranih 

centrov nastanjeni prosilci za azil s posebnimi potrebami, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb 

in ki jih zaradi tega ni bilo mogoče enostavno preseliti v druge centre, da bi se sprostil prostor 

za kandidate za premestitev. 

68 Večletno strateško načrtovanje nacionalnih programov Sklada za azil, migracije in 

vključevanje je dobro strukturirano. Izboljšali pa bi se lahko mehanizmi, da bo mogoče 

nacionalni program hitreje prilagoditi hitro spreminjajočim se potrebam, povezanim z 

migracijskimi vzorci in učinki političnih odločitev obstoječih vlad. 

69  Glej odgovor Komisije na odstavek 68. 

71 V nobenem od projektov, ki sta se izvajala v okviru nacionalnega programa Sklada za azil, 

migracije in vključevanje, Komisija ni bila vključena v njuno izbiro ali pripravo povezanih 

sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev (ki jih je organ Italije, pristojen za Sklad za azil, 

migracije in vključevanje, podpisal z zadevnimi upravičenci projektov), med katerima bi bilo 

mogoče odkriti in odpraviti morebitno geografsko prekrivanje. 

72 Komisija želi poudariti, da operativna podpora agencije Frontex za države članice in 

nacionalni programi Sklada za azil, migracije in vključevanje podpirajo isto vrsto dejavnosti 

prisilnega vračanja, vendar se pri tem dopolnjujejo.  

Možnost organiziranja operacij vračanja, ki se financirajo iz nacionalnih programov Sklada 

za azil, migracije in vključevanje, daje državam članicam potrebno prožnost za izvajanje 

vračanja, kadar in kjer agencija ne more zagotoviti podpore ali kadar države članice menijo, 

da sodelovanje agencije ni potrebno. 

73 Kar zadeva razlog za ta zaostanek v Grčiji, glej odgovor Komisije na okvir 5. 

76 Komisija kljub temu poudarja, da je bila Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/207 o 

vzpostavitvi skupnega okvira za spremljanje in vrednotenje sprejeta 3. oktobra 2016. 

Vključevala je vprašanja za vrednotenje za oba sklada ter seznam skupnih kazalnikov 
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rezultatov in vpliva. Opozoriti je treba, da so skupne kazalnike za merjenje posebnih ciljev 

vsebovale že pravne podlage posameznih skladov, zato je bila shema na voljo že od samega 

začetka in se uporablja za spremljanje uspešnosti nacionalnih programov prek letnih poročil o 

izvajanju. 

77 Da bi se lahko prispevek sklada meril posebej, je bila izhodiščna vrednost kazalnikov 

rezultatov in vpliva ter skupnih kazalnikov, ki so del nacionalnih programov, določena na nič, 

saj so se programi šteli za nove. 

Določitev ciljnih vrednosti je bila prepuščena državam članicam, da bi se upoštevale 

nacionalne razmere. 

78 Komisija je predlagala, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru nujna pomoč 

vključi v tematski instrument ter naj zanjo velja splošni okvir kontrol in spremljanja 

prihodnjih skladov. 

V predlogu Komisije bo okvir uspešnosti pregledan ter bo vključeval kazalnike izložkov in 

izidov. Za kazalnike izložkov bodo določeni mejniki, za kazalnike izložkov in izidov pa so 

določene ciljne vrednosti. To je skupno vsem skladom deljenega upravljanja, zajetim v uredbi 

o skupnih določbah. Izhodiščna vrednost je lahko enaka nič le za kazalnike izložkov. Nujna 

pomoč se lahko izvede v okviru katerega koli načina upravljanja. Če se izvede v okviru 

neposrednega upravljanja, bo ta okvir spremljanja prav tako uporabljen. 

79 Da bi Komisija obravnavala omejitve Uredbe (ES) št. 862/2007, je maja 2018 predložila 

predlog spremembe. Njegov namen je bil izpolniti potrebo po podrobnejših, pogostejših in 

pravočasnih statističnih podatkih o azilu in upravljanih migracijah, zlasti o mladoletnikih brez 

spremstva in vračanju. Na trialogu 31. januarja 2019 je bil dosežen politični dogovor, vendar 

kompromis v Odboru stalnih predstavnikov ni bil potrjen. Nekatere države članice niso hotele 

privoliti v kompromis, saj so trdile, da bi to še vedno pomenilo veliko dodatno breme. 

Evropski parlament je svoje poročilo sprejel na prvi obravnavi 16. aprila 2019. Pogajanja z 

novim Evropskim parlamentom in Svetom naj bi se znova začela v drugi polovici leta. 

80 Da bi se omejilo dodatno breme, naloženo državam članicam, se je predlog Komisije 

(COM(2018) 307 final) osredotočil na najpomembnejše potrebne izboljšave. Predlagane 

spremembe so večinoma temeljile na obstoječem prostovoljnem zbiranju podatkov, ki ga 

izvaja večina nacionalnih organov in s katerimi je bilo tudi razvito. 

81 Kljub temu Eurostat mesečno zbira podatke o še nerešenih prošnjah za azil. To vključuje 

število oseb s še nerešenimi prošnjami na vseh stopnjah upravnega in/ali pravosodnega 

postopka.  

Urad EASO mesečno poroča o številu nerešenih zadev na prvi stopnji, ki je razčlenjeno glede 

na trajanje (< 6 mesecev in > 6 mesecev). Zbiranje podatkov se izboljšuje zaradi sistema 

zgodnjega obveščanja in pripravljenosti, v katerem se zbirajo podatki iz držav članic.  

82 Glej odgovor Komisije na odstavek 80. 

87 Med načrtovanjem nacionalnih programov Sklada za azil, migracije in vključevanje 

(politični dialog) in njihovo odobritvijo, vključno z revizijo, se v GD HOME izvede 
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uveljavljen interni postopek posvetovanja. Tak postopek vključuje sodelovanje enot politik, 

ki so pristojne tudi za odnose z agencijami, v političnem dialogu in postopku odobritve ter 

posvetovanje z njimi. V zvezi z operacijami v Grčiji in Italiji za leto 2019 je GD HOME 

uradu EASO postavil podrobna vprašanja, da bi se med drugim zagotovilo dopolnjevanje 

ukrepov z viri Sklada za azil, migracije in vključevanje. Nazadnje je bil urad EASO zaradi 

boljšega usklajevanja dejavnosti v Grčiji povabljen k sodelovanju na mesečnih sejah 

usmerjevalnega odbora za finančni načrt za leto 2019 v Atenah, na katerih se obravnava tudi 

izvajanje nacionalnega programa. 

Poleg tega Komisija tudi ocenjuje operativne načrte agencij, da bi se preprečila morebitna 

prekrivanja s sredstvi za nujno pomoč ali posebnimi ukrepi v okviru nacionalnih programov. 

89 Komisija želi poudariti, da imajo operacije urada EASO v Grčiji dvojni cilj:  podpiranje 

strukturnih reform za vzpostavitev trdnega in zanesljivega sistema, odpornega proti krizam, 

in zagotavljanje operativne podpore, npr. izvajanje temeljnih nalog, o katerih odločajo države 

članice, v okviru strukturiranega sistema EU za podporo upravljanju migracij v skladu s 

temeljnim načelom solidarnosti (kot je navedeno v predlogu za Agencijo Evropske unije za 

azil). Za zdaj je glede na razmere v Grčiji očitno prezgodaj razmišljati o umiku urada EASO 

iz te izpostavljene države članice. Vendar operativni načrti urada EASO vključujejo nadaljnje 

ukrepe za krepitev zmogljivosti, katerih cilj je povečati odgovornost in okrepiti zmogljivosti 

grških organov. 

92 Komisija se strinja z oceno Računskega sodišča in opozarja, da države članice redno 

poziva, naj imenujejo strokovnjake. 

Okvir 7 Operativne težave, ki vplivajo na podporo EASO za azilne postopke na grških 

otokih 

Komisija se strinja s splošno oceno za zadevno časovno obdobje, ki jo je predložilo Računsko 

sodišče, saj je v skladu s priporočili, predstavljenimi v njenih rednih poročilih o evropski 

agendi o migracijah. Komisija je na potrebo po enotnejšem pristopu k ocenam ranljivosti 

opozorila ob različnih priložnostih, zaradi česar (i) sta bila leta 2018 pripravljena nova 

predloga in priročnik, (ii) je Grčija aprila 2019 izdala navodila v zvezi s tem ter (iii) sta se 

urad EASO in grška azilna služba junija 2019 dogovorila o spremembah svojih skupnih 

standardnih operativnih postopkov in potekov dela.  

96  Čeprav drži, da se s podporo agencije Frontex za operacije vračanja in nacionalnimi 

programi Sklada za azil, migracije in vključevanje podpira ista vrsta dejavnosti prisilnega 

vračanja, se agencija in nacionalni programi pri tem dopolnjujejo. Sistem je bil zasnovan 

tako, da omogoča prilagodljivost, tako da lahko države članice izberejo najprimernejši sistem 

in povečajo število vrnitev v skladu s politiko EU za učinkovitejše vračanje.   

Možnost organiziranja operacij vračanja, ki se financirajo iz nacionalnih programov Sklada 

za azil, migracije in vključevanje, daje državam članicam potrebno prožnost za izvajanje 

vračanja, kadar in kjer agencija Frontex ne more ponuditi podpore. 

Agencija Frontex svoj potencial za nudenje pomoči pri dejavnostih, povezanih z vračanjem, 

izpolni v celoti s prožno in dopolnjujočo uporabo razpoložljivih finančnih instrumentov EU. 
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Povečana podpora, ki jo zagotavlja agencija Frontex, državam članicam omogoča 

preusmeritev sredstev, ki so na voljo v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, za 

druge ustrezne potrebe. 

97 Glej odgovor Komisije na odstavek 87 – podobni postopki se uporabljajo za agencijo 

Frontex. 

Komisija poudarja, da se posvetovanje z agencijo Frontex izvede med programskim 

načrtovanjem ukrepov vračanja Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

Med načrtovanjem nacionalnih programov Sklada za azil, migracije in vključevanje (politični 

dialog) in njihovo odobritvijo, vključno z revizijo, se v GD HOME izvede uveljavljen interni 

postopek posvetovanja. Tak postopek vključuje sodelovanje enot politik, ki so pristojne tudi 

za odnose z agencijami, v političnem dialogu in postopku odobritve ter posvetovanje z njimi.  

Poleg tega mora imeti država članica vzpostavljene ustrezne mehanizme, ki zagotavljajo 

dopolnjevanje različnih orodij in virov financiranja. V primeru Grčije je grška policija 

upravičenka do orodij Sklada za azil, migracije in vključevanje in agencije Frontex ter 

odgovorna za usklajevanje dopolnilne podpore obeh orodij. 

105 Komisija se strinja z oceno Računskega sodišča in poudarja, da je od Grčije večkrat 

zahtevala, naj sprejme bolj strateški pristop k upravljanju azila in na splošno migracij ter pri 

tem izkoristi vse možnosti na podlagi prava EU in nacionalnega prava. Poleg tega Komisija 

grško azilno službo še naprej podpira prek nujne pomoči. 

Okvir 9 Pomanjkanje delovnega prostora pri grški azilni službi 

Komisija opozarja, da so na voljo dodatne možnosti (npr. dve izmeni in večja produktivnost z 

bolj strateškim pristopom). Poudariti želi, da grško azilno službo še naprej podpira prek 

projektov nujne pomoči ter da je v okviru te podpore od grške azilne službe zahtevala, naj v 

sodelovanju z uradom EASO predstavi in načrtuje znatno zmanjšanje zaostankov v 

naslednjih nekaj letih.   

107 Komisija ugotavlja, da pravo EU glavno odgovornost za obravnavanje prošenj za azil 

trenutno nalaga prvi državi vstopa v EU; to je razlog za večjo podporo Grčiji, vključno s 

finančno, operativno in tehnično, z EASO in Komisijo. 

108 Komisija opozarja, da je za podporo azilnim postopkom na grških otokih dodelila 

obsežna sredstva.   

Okvir 10 Težave, ki vplivajo na učinkovitost hitrega postopka na meji 

Komisija opozarja, da je financirala napotitev zdravnikov na vse otoke, kjer so žariščne 

točke.  

114 Komisija opozarja, da sta urad EASO in grška azilna služba pred kratkim spremenila 

svoje standardne operativne postopke, da bi vzpostavila učinkovitejši sistem za obravnavanje 

ocen ranljivosti. 
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135 Nacionalni organi imajo v skladu z Direktivo 2001/40/ES od leta 2001 možnost, da 

vzajemno priznajo odločbo o vrnitvi, ki jo je izdala druga država članica. Vendar njeno 

izvajanje v praksi otežuje pomanjkanje sredstev za zagotovitev izmenjave informacij o 

izdanih odločbah o vrnitvi.  

Izvajanje pravil o vzajemnem priznavanju odločb o vrnitvi v praksi bo olajšala Uredba 

(EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o uporabi 

schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov 

tretjih držav. 

Ta uredba je začela veljati decembra 2018 in se bo uporabljala, ko bodo zaključeni potrebni 

tehnični koraki. Komisija najpozneje 28. decembra 2021 sprejme sklep, v katerem določi 

datum začetka delovanja SIS. 

142 Komisija opozarja, da se od septembra 2019 v Grčiji izvaja nov triletni program za 

pomoč pri prostovoljnem vračanju in ponovnem vključevanju v okviru nacionalnih 

programov Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

146 Znatna podpora EU, ki jo finančno in operativno zagotavljajo Komisija in ustrezne 

agencije EU, je zelo pomembna. Brez nje bi bile razmere na terenu v najbolj izpostavljenih 

državah, zlasti v Italiji in Grčiji, še težje. Pri obravnavanju te podpore EU bi bilo treba 

upoštevati tudi, da so končno pravno in politično odgovornost za upravljanje migracijskih 

tokov na svojih ozemljih nosili izključno italijanski in grški organi. Komisija ali agencije EU 

nimajo izvršilnih pooblastil v državah članicah, zato grških ali italijanskih organov niso 

mogle nadomestiti pri izvajanju njihovih dolžnosti in odpravljanju pomanjkljivosti njihovih 

nacionalnih azilnih postopkov ali postopkov vračanja. 

147 Glej odgovor Komisije na odstavek 23. 

148 Komisija znova poudarja, da so za izvedbo priporočil odgovorne države članice. O 

trajanju napotitve strokovnjakov in osebah, ki jih napotijo, odločajo države članice, ki jih 

zagotovijo, v skladu z veljavnim pravnim okvirom. 

Kar zadeva napotitve osebja agencije Frontex, želi Komisija poudariti, da stalna prisotnost na 

žariščnih točkah ostaja bistvena zaradi nepredvidljivosti tokov (v kombinaciji z njihovo 

sezonskostjo), kar kažejo primeri ad hoc premestitev po izkrcanjih leta 2019. Poleg tega je 

prerazporeditev strokovnjakov, ki jih večinoma zagotovijo države članice, zelo zapletena. 

Komisija podpira prilagodljiv pristop s kombinacijo stalnih in mobilnih ekip, ki lahko 

pokrivajo izkrcanja na jugu Italije. 

150 Glej odgovore Komisije na odstavke 36, 41, 44 in 48. 

Komisija želi poudariti, da sta bila začasna mehanizma premestitev zelo uspešno izvedena. 

Že od začetka sta bila zasnovana za premestitev iz Grčije in Italije le omejenega števila 

prosilcev za azil, ki potrebujejo mednarodno zaščito, glede na skupno število prihodov v 
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navedeni državi članici, zlasti v Italijo, kjer je imela velika večina migrantov državljanstvo 

ene od držav, katerih državljani niso upravičeni do premestitve. 

151 Glej odgovora Komisije na odstavka 48 in 150.   

152 Komisija v Poročilu o napredku pri izvajanju evropske agende o migracijah z dne 

16. maja 2018 ugotavlja, da je bilo uspešno premeščenih 96 % prosilcev, upravičenih do 

premestitve (tj. prosilci za azil, za katere je odgovorna Italija ali Grčija, z državljanstvom ene 

od držav, katerih državljani so upravičeni do premestitve, ki so registrirani in ne predstavljajo 

grožnje javnemu redu ali nacionalni varnosti). Prosilcev, izključenih zaradi grožnje javnemu 

redu ali nacionalni varnosti, ni mogoče upoštevati za premestitev, saj dejansko niso izpolnili 

meril za upravičenost iz sklepov.   

Komisija ni posebej spremljala stanja v državah članicah premestitve. 

Priporočilo 1 – Pridobljene izkušnje je treba upoštevati pri morebitnem mehanizmu 

prostovoljnih premestitev v prihodnosti 

Komisija sprejema to priporočilo. 

153 Komisija je predlagala, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru nujna pomoč 

vključi v tematski instrument, za katerega velja splošni okvir kontrol in spremljanja 

prihodnjih skladov. 

154 V času revizije sta se dva projekta nujne pomoči še vedno izvajala. 

155 Večletno strateško načrtovanje nacionalnih programov Sklada za azil, migracije in 

vključevanje (AMIF) je dobro strukturirano. Izboljšali bi se lahko mehanizmi, da bo mogoče 

nacionalne programe hitreje prilagoditi hitro spreminjajočim se potrebam, povezanim z 

migracijskimi vzorci in učinki političnih odločitev obstoječih vlad. 

Komisija od leta 2017 sodeluje z Grčijo pri celoviti oceni potreb in finančnem načrtovanju. 

Grški organi predložijo letni finančni načrt, ki se redno spremlja in pregleduje v 

usmerjevalnih odborih, v katerih sodelujejo zadevna grška ministrstva, Evropska komisija in 

urad EASO (glej tudi odgovor Komisije na odstavek 68). 

157 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/207 o vzpostavitvi skupnega okvira za 

spremljanje in vrednotenje je bila sprejeta 3. oktobra 2016. Vključevala je vprašanja za 

vrednotenje za oba sklada ter seznam skupnih kazalnikov rezultatov in vpliva. Opozoriti je 

treba, da so skupne kazalnike za merjenje posebnih ciljev vsebovale že pravne podlage 

posameznih skladov, zato je bil mehanizem na voljo že od vsega začetka. 

Priporočilo 2 – Okrepitev upravljanja nujne pomoči in nacionalnih programov sklada 

AMIF 

(a) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija za prihodnji večletni finančni okvir načrtuje določitev vrste splošnih parametrov za 

dodelitev nujne pomoči državam članicam. 
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Komisija namerava take splošne parametre uvesti v prihodnje delovne programe v okviru 

tematskega instrumenta, ki se bo v naslednjem večletnem finančnem okviru financiral iz 

skladov na področju notranjih zadev.  

(b) Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo in bo še naprej po svojih najboljših močeh 

zahtevala, naj izvajalski partnerji in države članice v vsako vlogo za nujno pomoč vključijo 

kazalnike RACER z ustreznimi ciljnimi vrednostmi in izhodišči. Vendar bodo vedno obstajali 

primeri, ko bo za določitev kazalnikov potreben dolg razmislek ali ko bo predvidevanje 

ciljnih vrednosti ali ocenjevanje izhodišč preveč zapleteno. V takih primerih bo Komisija 

zaradi nujnosti dodelitve finančne podpore morda še vedno morala sprejeti omejene 

kazalnike ali neopredeljene ciljne vrednosti. Za ublažitev razmer bo Komisija še naprej 

natančno spremljala projekte, da bi pomagala državam članicam čim bolj povečati dejanske 

izložke in izide na terenu.  

Komisija zato ne bo prenehala dodeljevati projektov nujne pomoči le zaradi nezadostnih 

kazalnikov, saj se za zagotovitev doseganja izložkov na terenu opira tudi na svoj stabilni 

okvir spremljanja in kontrole.  

(b) Druga alinea: Komisija sprejema to priporočilo. To bo izvedeno v okviru naknadnega 

vrednotenja, predvidenega v Uredbi (EU) št. 514/2014. 

(b) Tretja alinea: Komisija sprejema to priporočilo. V predlog o ustanovitvi Sklada za azil, 

migracije in vključevanje je že vključila kazalnike izložkov in rezultatov za obdobje 2021–

2027, ki zajemajo nacionalne programe in nujno pomoč s kazalniki, vključno z izhodišči in 

ciljnimi vrednostmi.  

(c) Komisija sprejema to priporočilo. Kar zadeva operativna načrta urada EASO za Grčijo in 

Italijo za leto 2020, so se junija 2019 že začele razprave med GD HOME in uradom EASO, 

da bi se zagotovile sinergije s tekočimi in načrtovanimi ukrepi na podlagi nacionalnih 

programov in projektov nujne pomoči. Poleg tega urad EASO letne operativne načrte za 

Italijo razvija v tesnem sodelovanju s službo italijanskega ministrstva za notranje zadeve, ki 

nadzoruje tudi organ Italije, pristojen za Sklad za azil, migracije in vključevanje; to spodbuja 

sinergije z nacionalnimi programi. 

159 Glej odgovor Komisije na okvir 7 ter o napotitvi nacionalnih strokovnjakov na 

odstavka 29 in 30. 

160 Podpora agencije Frontex za operacije vračanja in nacionalni programi Sklada za azil, 

migracije in vključevanje podpirajo isto vrsto dejavnosti prisilnega vračanja, vendar se 

agencija in programi pri tem dopolnjujejo. Možnost organiziranja operacij vračanja, ki se 

financirajo iz nacionalnih programov Sklada za azil, migracije in vključevanje, daje državam 

članicam potrebno prožnost za izvajanje vračanja, kadar in kjer agencija Frontex ne more 

ponuditi podpore. 

Priporočilo 5 – Okrepitev upravljanja nacionalnih azilnih sistemov 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. Komisija je v celoti zavezana podpiranju grških 

organov pri odpravljanju zaostankov na prvi stopnji.  
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Komisija poudarja, da (i) morajo grški organi rešiti številne težave, da bi lahko Komisija in 

urad EASO povečala podporo grški azilni službi (glej okvir 7 zgoraj), ter da (ii) je za 

sprejemanje odločitev o prošnjah za azil (tj. dejansko zmanjšanje zaostanka) pristojna država 

članica. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo. Komisija je v celoti zavezana podpiranju pritožbenih 

organov v Grčiji. 

Komisija poudarja, da (i) so za organizacijo pravnega sistema v Grčiji pristojni nacionalni 

organi in da (ii) urad EASO že zagotavlja podporo pritožbenim organom z zagotavljanjem 

poročevalcev (ki niso vključeni v odločanje).   

(c) Komisija sprejema to priporočilo. Poudarja, da je njegova izvedba odvisna od končnega 

rezultata tekočih zakonodajnih postopkov v zvezi s povezanima instrumentoma, glede katerih 

trenutno potekajo medinstitucionalna pogajanja: predlogom Komisije o spremembi 

Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistiki 

Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018) 307 final) iz leta 2018 ter predlogom 

Komisije za uredbo o Agenciji Evropske unije za azil (COM(2018) 633 final).  

Priporočilo 6 – Podpiranje nadaljnjih nacionalnih postopkov vračanja 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. 

Komisija je v celoti zavezana nadaljnjemu podpiranju grških in italijanskih organov pri 

odpravljanju vzrokov za nizko stopnjo vrnitev. Komisija je že sprejela ukrepe, ki jih lahko 

glede na njena pooblastila, grški in italijanski organi pa jih morajo uvesti.  

(b) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija bo v okviru celovitih partnerstev s tretjimi državami proučila, kako bi lahko 

celovito in učinkovito izkoristila svoje politike in orodja za okrepitev sodelovanja na 

področju vračanja in ponovnega sprejema, ter si bo prizadevala za okrepitev vpliva na tretje 

države. Februarja 2020 bo začel veljati novi vizumski zakonik s posebno določbo, v skladu s 

katero se lahko uvedejo vizumske omejitve za države, ki niso članice EU in ki ne sodelujejo 

pri ponovnem sprejemu. 

Poleg tega so države članice v zvezi s pogajanji o okviru po izteku sporazuma iz Cotonouja 

Komisijo pooblastile, naj zagotovi, da bodo v prihodnji sporazum vključene konkretnejše 

določbe o ponovnem sprejemu. 

(c) Komisija sprejema to priporočilo. 

(d) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija poudarja, da so za zbiranje podatkov odgovorne zlasti države članice. 


