THE ROAD FROM ROME
UPRAVLJANJE MIGRACIJ

„Sredozemlje še vedno terja premnoga življenja in čeprav smo že izvedli
nekaj ukrepov, da bi to preprečili, moramo storiti še več. Najpomembnejša
je predvsem stabilnost Libije in okoliške regije kot celote. Poleg nadaljnje
podpore temu procesu lahko sprejmemo tudi ukrepe, ki bodo imeli resničen
učinek, reševali življenja in uničili poslovni model tihotapcev in trgovcev z
ljudmi, kar bo vplivalo tudi na tokove v Evropo.“
Predsednik Jean-Claude Juncker, 25. januar 2017

Ljudje se že od nekdaj selijo iz kraja v kraj. Evropsko obalo poskušajo doseči iz različnih razlogov in na različne
načine. Iščejo zakonite poti, vendar tudi tvegajo svoja življenja, da bi pobegnili pred političnim zatiranjem, vojno
in revščino, ali pa da bi združili družino oziroma našli priložnost za podjetniško dejavnost, pridobivanje znanja
ali izobrazbe. Za selitvijo vsakogar je drugačna zgodba. V zadnjih 20 letih je Evropska unija sprejela nekatere od
najvišjih skupnih azilnih standardov na svetu. Poleg tega je v zadnjih dveh letih z evropsko agendo o migracijah, ki
jo je predlagala Junckerjeva Komisija maja 2015, evropska migracijska politika skokovito napredovala. Postopoma
se vzpostavlja bolj enoten pristop k obravnavanju migracij. Vendar je treba še marsikaj storiti za vzpostavitev
skladnega in celovitega načina za izkoriščanje prednosti in obravnavanje izzivov, ki dolgoročno izhajajo iz migracij.
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ZMANJŠANJE ZA 97 %

20. marec 2016
Izjava EU in Turčije
Dnevno povprečje je sedaj
pod 47 prihodov

Rimska izjava:
„Zavezujemo se, da si bomo prizadevali za Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in v kateri se bodo
lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, z učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo
spoštovala mednarodne standarde.“
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IZZIV
Begunska kriza, zaradi katere je leta 2015 v Evropo prispelo 1,2 milijona ljudi, je največja po drugi svetovni vojni.
Privedla je do burne razprave o solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami ter sprožila širše
razmisleke o prihodnosti upravljanja meja in prostega gibanja znotraj Evrope. Za 1,7 milijona Evropejcev, ki se
vsak dan vozijo v službo v drugo državo članico, in za stotine milijonov ljudi, ki vsako leto po Evropi potujejo zaradi
družine, dela ali v prostem času, so meje stvar preteklosti. Vendar pa je bil zaradi nedavnih kriz na nekaterih
notranjih evropskih mejah začasno ponovno uveden mejni nadzor, kar se je zgodilo prvič, odkar so eno generacijo
nazaj padli zidovi.
Zato je zdaj čas, da proučimo, kako lahko Evropa dolgoročno uresniči „odgovorno in trajnostno migracijsko politiko“,
k čemur so 25. marca 2017 pozvali voditelji v Rimski izjavi.

KAKO NAPREJ
Za uresničitev skupne evropske migracijske politike je potrebno sodelovanje vseh akterjev. V evropski agendi o
migracijah, ki jo je Komisija predstavila maja 2015, je poudarjena potreba po celovitem pristopu k obvladovanju
migracij. Od sprejetja agende je bilo uvedenih več ukrepov za obravnavanje neposrednega izziva begunske krize
in Komisija je zagotovila vse pomembne elemente, da bi Evropa lahko zagotovila močne meje, pravične postopke
in vzpostavila trajnostni sistem, s katerim bo mogoče predvideti težave. Dogovor o evropski mejni in obalni straži
je bil sprejet v rekordnem času, delovati pa je začela decembra 2016. Zdaj morajo države članice kot konkreten
izraz svoje zaveze k delitvi odgovornosti in solidarnosti zagotoviti še skupne naložbe ter si prizadevati, da lahko
začne kar najhitreje polno delovati. Poleg tega je treba tudi hitro sprejeti predloge Komisije za reformo skupnega
evropskega azilnega sistema in celovito izvajanje že sprejetih skupnih odločitev.
Bela knjiga o prihodnosti Evrope priznava, da bodo – ne glede na scenarij, ki ga bo izbrala EU, – migracije in
mejna politika ključni temi. Sodelovanje in usklajevanje na področjih upravljanja mej, azilnih politik in vprašanj v
zvezi z bojem proti terorizmu je verjetno v okviru štirih od petih scenarijev. Glavno vprašanje, ki se zastavlja Evropi,
je, ali je to sodelovanje sistematično in učinkovito.

KLJUČNI DATUMI
April
Maj
Junij

Komisija predstavi pobude v zvezi z zaščito otrok pri migracijah
Pregled začasnih notranjih kontrol na schengenskih mejah
Države članice vzpostavijo delujoče programe pomoči pri prostovoljnem vračanju
Države članice dosežejo soglasje v zvezi z azilno politiko EU
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