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Revizorji EU preučujejo vračanje in ponovni sprejem migrantov v 
tretjih državah 

Manj kot 40 % migrantov brez urejenega statusa (neregularnih migrantov), ki jim je bilo 
odrejeno, da zapustijo EU, se dejansko vrne v svojo domačo državo ali tretjo državo. Evropsko 
računsko sodišče (Sodišče) je zdaj začelo izvajati revizijo sodelovanja EU s tretjimi državami v 
zvezi s ponovnim sprejemom neregularnih migrantov. Revizorji bodo ocenili, ali se je z 
naborom ukrepov, ki jih je sprejela Evropska komisija po letu 2015, izboljšalo sodelovanje s 
prednostnimi tretjimi državami. 

Od leta 2008 se vsako leto povprečno pol milijona tujim državljanom odredi, da zapustijo EU, ker 
so vanjo vstopili ali v njej prebivajo nedovoljeno. Vendar se jih samo 38 % vrne v državo izvora ali 
državo, iz katere so potovali v EU. Za vračanje v države zunaj Evrope se to povprečje spusti pod 
30 %. Revizorji pravijo, da je med razlogi za nizko stopnjo vračanja težavno sodelovanje z 
državami izvora migrantov. 

„Kako najbolje obravnavati migracije, je pereče vprašanje za EU in njene države članice,“ je 
povedal član Evropskega računskega sodišča Leo Brincat, ki vodi revizijo. „Sodišče je kot zunanji 
revizor EU nedavno izvedlo več revizij ureditev EU v zvezi z azilom in premestitvijo migrantov. Zdaj 
bo natančneje preučilo njihovo vračanje in ponovni sprejem v tretjih državah.“ 

Komisija je leta 2015 objavila akcijski načrt EU o vračanju, v katerem je priznala, da je treba za 
uspešen sistem vračanja v odnosih s tretjimi državami dati prednost ponovnemu sprejemu. 
Leta 2016 je uvedla partnerski okvir za migracije, da bi se spodbudilo boljše sodelovanje s ciljnimi 
prednostnimi državami izvora in tranzita, tudi s pomočjo vizumske politike, razvojne pomoči in 
diplomatskih prizadevanj. Leta 2017 je uvedla prenovljen akcijski načrt o vračanju, ki je vseboval 
priporočila o tem, kako povečati uspešnost ponovnega sprejema v tretjih državah. 

EU je za poenostavitev izvajanja obveznosti ponovnega sprejema s tretjimi državami sklenila 18 
pravno zavezujočih sporazumov o ponovnem sprejemu oseb. Vendar se lahko tretje države o tem 
nerade pogajajo, predvsem zaradi pomislekov v zvezi z notranjo politiko, saj lahko ti sporazumi 
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povzročijo sovražni odnos javnosti. Zato se je Komisija od leta 2016 osredotočala na razvoj 
ureditev praktičnega sodelovanja s tretjimi državami in vzpostavila več pravno nezavezujočih 
ureditev za vračanje in ponovni sprejem, ki so bile deležne kritik z vidika demokratične 
odgovornosti in odgovornosti sodstva. 

Revizorji poskušajo oceniti napredek, ki ga je EU od leta 2015 dosegla pri razvoju okvira za 
ponovni sprejem neregularnih migrantov v tretjih državah, in to, ali je bil ta okvir uspešno 
uresničen za prednostne tretje države. Preučili bodo proces pogajanj o sporazumih in ureditvah 
EU v zvezi s ponovnim sprejemom, to, kako so bile opredeljene prednostne države, podporo in 
spodbude, ki jih je Komisija namenila tretjim državam za izboljšanje sodelovanja na področju 
ponovnega sprejema, ter izmenjavo najboljših praks.  

Področje financiranja EU za sodelovanje s tretjimi državami glede ponovnega sprejema migrantov 
zdaj ni jasno pregledno. Kljub temu so revizorji opredelili 60 projektov, povezanih s ponovnim 
sprejemom in ponovnim vključevanjem neregularnih migrantov, v skupni vrednosti 
641 milijonov EUR. Osredotočili se bodo na sodelovanje na področju ponovnega sprejema z 
desetimi državami izvora z največjim številom nevrnjenih neregularnih migrantov (brez Sirije) in 
ocenili tudi smotrnost 20 projektov EU, povezanih s ponovnim sprejemom in ponovnim 
vključevanjem neregularnih migrantov v teh državah.  

Pojasnila za urednike 

„Vračanje” označuje postopek, v katerem se državljan tretje države – bodisi s prostovoljnim 
upoštevanjem obveznosti vračanja ali z izvršbo vrnitve – vrne v svojo državo izvora ali tranzita ali 
tretjo državo po svoji izbiri, ki ga bo sprejela. Da neka država ponovno sprejme lastne državljane, 
je po mednarodnem pravu obvezno. Sodelovanje pri ponovnem sprejemu je sestavni del 
političnega dialoga EU s tretjimi državami: Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje in 
države članice ga izvajajo prek posebnih okvirov sodelovanja s tretjimi državami. V sporazumu iz 
Cotonouja, sklenjenem med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, ter drugih 
sporazumih EU s tretjimi državami je določena obveznost, da tretja država na zahtevo države 
članice in brez nadaljnjih formalnosti sprejme vrnitev katerega koli svojega državljana, ki se 
nezakonito zadržuje na ozemlju EU. Evropski parlament in Svet sta pozvala k bolj učinkovitemu in 
uspešnemu vračanju in ponovnemu sprejemu neregularnih migrantov. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije z naslovom Politika vračanja migrantov – 
sodelovanje s tretjimi državami na področju ponovnega sprejema. Napovedniki revizij 
zagotavljajo informacije o potekajoči revizijski nalogi in so zasnovani kot vir informacij za vse, ki 
jih zanimajo politike ali programi, ki se revidirajo. Celoten napovednik v angleščini je na voljo na 
www.eca.europa.eu. Pričakuje se, da bo to poročilo objavljeno poleti leta 2021. 

Evropsko računsko sodišče je v preteklih letih objavilo več poročil o zadevah, povezanih z 
migracijami, kot so upravljanje migracij v Grčiji in Italiji, nadzor meje, skrbniški sklad EU za Afriko, 
instrument za begunce v Turčiji, migracijske žariščne točke in zunanje migracije. Informacije o 
ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 552 224 
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