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„Naše skupne evropske vrednote in naša zgodovinska odgovornost so moje izhodišče,
ko razmišljam o prihodnosti evropske migracijske politike. Na podlagi svojih
izkušenj sem prepričan, da bo Evropa potrebovala več solidarnosti, da se pripravi
na prihodnost – prihodnost uspešne celine, ki bo vedno odprta za ljudi v stiski,
poleg tega pa se bo tudi združeno soočila z izzivom migracij in nikogar ne bo
prepustila samemu sebi.“
Jean-Claude Juncker, 1. maja 2014

Evropska komisija predlaga dodatno okrepitev operativne zmogljivosti Agencije EU za azil, tako da bo imela p o t r e b n o
osebje, orodja in finančna sredstva za podporo državam članicam v celotnem azilnem postopku. To bo državam članicam
pomagalo pri hitrem obravnavanju prošenj za azil in preprečevanju zaostankov, hkrati pa bo prispevalo k preprečevanju
sekundarnih gibanj. Agencija bo lahko zdaj državam članicam, kadar koli in kjer koli bodo potrebovale dodatno pomoč, zlasti
na žariščnih točkah in v nadzorovanih centrih, zagotovila hitro in popolno storitev, vključno s pomočjo pri izvajanju upravnega
dela postopka. Okrepljena Agencija EU za azil bo tesno sodelovala z evropsko mejno in obalno stražo, saj bosta lahko zdaj
skupaj v vsakem trenutku napotili podporne skupine za upravljanje migracij, ki bodo nudile celostno podporo na področju
meja, azila in vračanja, kjer bo to potrebno.

Večja pomoč državam članicam
Osebje agencije bo na zahtevo držav članic ali na lastno pobudo v dogovoru z državo članico na voljo za operativno in tehnično
pomoč v celotnem azilnem postopku kot tudi pri postopku na podlagi dublinske uredbe. Vse končne odločitve bodo sprejele
države članice.

Med nalogami Agencije bodo:
Identifikacija in registracija
prosilcev za azil

Pomoč pri razgovorih
o dopustnosti ali utemeljenosti
ali vodenje takšnih razgovorov

Priprava upravnih odločb
o prošnjah za mednarodno
zaščito za pristojne nacionalne
organe

Zagotavljanje logistične in
druge podpore neodvisnim
pritožbenim organom

Zagotavljanje tolmaških in
prevajalskih storitev

Napotitev podpornih skupin za
azil

V okviru dublinskega postopka: pomoč pri postopku ugotavljanja, katera država članica je pristojna za obravnavo
prošnje za azil, in drugih povezanih postopkih in pomoč pri izvajanju ali usklajevanju dodeljevanja ali predaje
prosilcev za azil v Uniji.

Napotitev podpornih skupin za upravljanje migracij
Podporne skupine za upravljanje migracij sestavljajo strokovnjaki za vse vidike migracij, vključno s strokovnjaki za azil in
pravnim osebjem Agencije EU za azil, operativnim osebjem, ki prihaja iz stalnega osebja evropske mejne in obalne straže,
ter strokovnjaki iz Europola in drugih agencij EU. Skupine se lahko napotijo v taki sestavi, da državi članici, ki je zaprosila za
pomoč, zagotovijo celoten nabor podpornih dejavnosti.

Države članice

Evropska Komisija

●● zaprosijo za pomoč podpornih skupin
za upravljanje migracij

●● koordinira ocenjevanje potreb in
napotitve na teren

NAPOTITEV PODPORNIH SKUPIN ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJ

›
›

Vključno s strokovnjaki iz:

Agencije Evropske unije za azil
Evropske mejne in obalne straže

›
›

Europola
drugih relevantnih agencij Unije

Države članice
●● prejmejo celostno podporo na področju meja, azila in
vračanja

Več finančne podpore
Komisija poleg svojega prvotnega predloga o Agenciji EU za azil, v katerem je bil predviden proračun v višini 364 milijonov
evrov do konca leta 2020, med letoma 2019 in 2027 predlaga dodatnih 55 milijonov evrov na leto. Za naslednje proračunsko
obdobje (2021–2027) je za Agencijo predlagala proračun v višini 1,25 milijarde evrov.
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