STANJE UNIJE
2018.

Osnažena Agencija
Europske unije za azil
#SOTEU
12. rujna 2018.

„Kad razmišljam o budućnosti europske migracijske politike, moja su polazna točka
naše zajedničke europske vrijednosti i naša povijesna odgovornost. Moje mi iskustvo
govori da će Europi trebati više solidarnosti kako bi se pripremila za budućnost.
Za budućnost uspješnog kontinenta koji će uvijek biti otvoren potrebitima, ali i koji
će se znati zajednički nositi s izazovima migracija, a ne pojedince ostaviti da se
snalaze sami.”
Jean-Claude Juncker, 1. svibnja 2014.

Europska komisija predlaže daljnje jačanje operativnog kapaciteta Agencije EU-a za azil, i to tako da se ta agencija opremi
potrebnim osobljem, alatima i financijskim sredstvima za potporu državama članicama tijekom cijelog postupka azila. Tako
će se državama članicama pomoći da brzo obrađuju zahtjeve za azil, izbjegnu zaostatke i pridonesu sprečavanju sekundarnih
kretanja. Agencija će sada državama članicama moći pružati brze i cjelovite usluge, uključujući pomoć u provedbi cijele
administrativne faze postupka, kad god i gdje god im zatreba dodatna pomoć, posebice na žarišnim točkama i u kontroliranim
centrima. Ojačana Agencija EU-a za azil bit će potpuno komplementarna s europskom graničnom i obalnom stražom – sada će
moći u svakom trenutku zajedno raspoređivati timove za potporu upravljanju migracijama kako bi pružile integriranu potporu
povezanu s granicama, azilom i vraćanjem gdje je god potrebna.

Veća pomoć državama članicama
Osoblje agencije bit će na zahtjev država članica ili na svoju inicijativu u dogovoru s državom članicom dostupno za pružanje
operativne i tehničke pomoći tijekom cijelog postupka azila te tijekom postupka na temelju Dublinske uredbe. Države članice
donose sve konačne odluke.

Zadaće Agencije obuhvaćat će:
identifikaciju i registraciju
tražitelja azila

pomoć pri provođenju razgovora
o dopuštenosti i osnovanosti

pripremu administrativnih
odluka o zahtjevima za
međunarodnu zaštitu za
odgovorna nacionalna tijela

osiguravanje logističke i druge
podrške neovisnim žalbenim
tijelima

pružanje usluga usmenog
i pismenog prevođenja

timove za potporu u pitanjima
azila

na temelju dublinskog postupka: pomoć u postupku za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje
zahtjeva za azil i druge povezane postupke te pomoć pri provođenju ili koordinaciji dodjele ili transfera tražitelja
azila unutar Unije

Raspoređivanje timova za potporu upravljanju migracijama
Timovi za potporu upravljanju migracijama sastoje se od stručnjaka u svim aspektima migracija, uključujući stručnjake za azil
i pravno osoblje iz Agencije Europske unije za azil, operativno osoblje iz stalnih snaga europske granične i obalne straže te
stručnjake iz Europola i drugih agencija EU-a. Timovi se mogu rasporediti tako da pružaju sve aktivnosti potpore državi članici
koja ju je zatražila.

Države članice

Europska komisija

●● traže potporu timova za potporu
upravljanju migracijama

●● koordinira procjenu potreba i provedbu
na terenu

RASPOREĐIVANJE TIMOVA ZA POTPORU UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA

›
›

To uključuje stručnjake iz:

Agencije Europske unije za azil
europske granične i obalne straže

›
›

Europola
drugih relevantnih agencija Unije

Države članice
●● primaju integriranu potporu povezanu s granicama, azilom
i vraćanjem

Dodatna financijska potpora
Osim početnog prijedloga Komisije o Agenciji EU-a za azil, u kojem je predviđen proračun od 364 milijuna EUR do kraja 2020.,
predlaže se dodatnih 55 milijuna EUR godišnje od 2019. do 2027. Za sljedeće proračunsko razdoblje (2021. – 2027.) Komisija
je za Agenciju predložila proračun od 1,25 milijardi EUR.
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