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Revizorji preučujejo, kako EU upravlja migracije 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo v zvezi s tem, kako EU upravlja migracije. Revizorji 
bodo ocenili predvsem, ali so bili cilji podpore Grčiji in Italiji izpolnjeni ter ali so bili azilni 
postopki in postopki vračanja uspešni in hitri. Preučili bodo projekte, ki prejemajo podporo, da 
bi ugotovili njihovo relevantnost, ovrednotili njihovo zasnovo in preverili, ali se z njimi 
dosegajo želeni rezultati. Pregledali bodo tudi postopke nadaljnjega ukrepanja, da bi preverili, 
ali se je smotrnost projektov izboljšala. 

Danes so revizorji objavili napovednik revizije v zvezi s tem, kako EU upravlja migracije. 
Napovedniki revizije (ki so se v preteklosti imenovali razlagalni dokumenti) vsebujejo informacije 
o potekajočih revizijskih nalogah in so zasnovani kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike 
ali programi, ki se revidirajo.  

„Izzivi v zvezi z migracijami so pokazali slabosti azilne in migracijske politike EU ter njenega 
upravljanja zunanjih meja. Vzpostavljene ureditve so bile zelo močno obremenjene, nekatere 
izmed njih so bile zato celo začasno preklicane. Zagotovitev izvajanja pravih ukrepov in pravnega 
okvira za upravljanje migracij je zato bistvena,“ je povedal Leo Brincat, član Evropskega 
računskega sodišča, ki je pristojen za revizijo. 

Migracijska kriza je dosegla vrhunec leta 2015, ko je več kot milijon ljudi skušalo priti v EU. Čeprav 
se je njihovo število zmanjšalo na raven pred krizo, jih na deset tisoče še vedno migrira proti Uniji.  

Zaradi lege na prvi črti sta najbolj prizadeti Grčija in Italija. 

EU je pripravila več ukrepov za upravljanje krize, vključno z vzpostavitvijo žariščnih točk in 
mehanizma premestitev, ki sta bila prvotno mišljena kot začasna. Revizija bo zajemala oba 
ukrepa. Agencije EU v skladu s pristopom žariščnih točk na terenu pomagajo državam članicam na 
prvi črti z identifikacijo, registracijo in odvzemom prstnih odtisov prispelih oseb, da se ob 
doslednem spoštovanju temeljnih pravic posameznika ugotovi, katera izmed njih potrebuje 
mednarodno zaščito. V Grčiji in Italiji je po pet žariščnih točk.   

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno pred koncem leta 2019. 
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Pojasnila za urednike 

Poročilo revizorjev EU o upravljanju migracij je četrto iz serije publikacij v zvezi z migracijsko 
politiko. Marca 2016 so objavili posebno poročilo o porabi EU na področju zunanjih migracij v 
državah južnega Sredozemlja in vzhodnega sosedstva do leta 2014. Aprila 2017 so preučili pristop 
žariščnih točk, maja 2018 pa so objavili informativni dokument o vključevanju migrantov iz držav 
zunaj EU v družbo. Ta revizija bo temeljila na delu v zvezi s poročilom o žariščnih točkah iz 
leta 2017.  

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je 
pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel napovednik v angleščini je na voljo na 
www.eca.europa.eu. 
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