Evropska agenda za migracije 2015 –
štirje stebri za boljše upravljanje migracij
Takojšnji odziv
• Potrojitev kapacitet in sredstev za skupne operacije agencije
Frontex, Triton in Poseidon, v letih 2015 in 2016.
• Aktiviranje sistema v primeru izrednih razmer iz člena 78(3) Pogodbe za boljšo razporeditev prosilcev za azil po Evropi.
• Nov koncept kritičnih točk: pod okriljem Komisije bodo EASO,
Frontex in Europol delovali na terenu v najbolj obremenjenih državah članicah, da bi hitro prepoznali in registrirali prihajajoče
migrante, odvzeli njihove prstne odtise ter usklajevali vračanje.
• Mobilizacija dodatnih 60 milijonov EUR za nujno financiranje
najbolj obremenjenih držav članic.
• 50 milijonov EUR v okviru sheme za ponovno naselitev za varno
in zakonito preselitev 20 000 oseb v Evropo.
• 30 milijonov EUR za regionalne programe za razvoj in zaščito,
najprej za Severno Afriko in Afriški rog v letih 2015/2016.
• Vozlišče za obveščevalne informacije, ki ga vodi Europol ter
vanj prispevajo vse agencije EU, da bi se razbile kriminalne
mreže. Frontex in EUROPOL pripravita profile plovil, ki bi jih
tihotapci lahko uporabili.
• Operacije skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) v Sredozemlju za zajetje in uničenje plovil.
• Migracije bi postale specifična komponenta potekajočih misij v
okviru skupne varnostne in obrambne politike v Nigru in Maliju,
ki se bodo še okrepile na področju upravljanja meja.
• Ustanovitev pilotnega večnamenskega središča v Nigru v sodelovanju z IOM in UNHCR.
• Napotitev evropskih migracijskih uradnikov v delegacije EU v
ključnih državah tranzita.

Pot naprej
Zmanjšanje pobud za
nedovoljene migracije
V letu 2014 je bilo odkritih 283 532
nedovoljenih prehodov meje (164 % več
kot v prejšnjem letu)
• Akcijski načrt za pospešitev preiskovanja in pregona
kriminalnih mrež tihotapcev, ki pomaga, da se te mreže
razbijejo, storilci privedejo pred sodišče, njihovo premoženje
pa zaseže.
• Priročnik za vračanje, da se uskladijo prakse vračanja po
vseh državah članicah.
• Tesnejša partnerstva s tretjimi državami na področju tihotapljenja in vračanja.

Močna azilna politika
626 715 prosilcev za azil v letu
2014 (45 % več kot v prejšnjem
letu)
• Polno izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema v okviru novega mehanizma
za spremljanje.
• Ocena dublinskega sistema do sredine leta 2016 v luči njegove revizije.
• Odločne pobude za boj proti zlorabam azilnega sistema.
• Razmislek o vzpostavitvi enotnega postopka odločanja o
azilu, da se zagotovi enaka obravnava prosilcev za azil po
vsej Evropi.

• Večje sodelovanje delegacij EU v ključnih državah.
• Okrepiti vlogo agencije FRONTEX pri vračanju migrantov.

Reševanje življenj in varovanje
zunanjih meja
Od skupno 24 000 migrantov,
rešenih v Sicilskem kanalu od
začetka leta 2015, jih je bilo skoraj
7 300 rešenih s sredstvi, ki jih
uporablja Frontex
• Novi predlog o pametnih mejah.
• Financiranje pobud za krepitev zmogljivosti držav v Severni
Afriki za posredovanje in reševanje življenj migrantov v stiski.
• Razmislek o vzpostavtvi evropskega sistema obmejnih straž.
• Močnejša vloga agencije FRONTEX.

Nova politika o zakonitih migracijah
17 milijonov schengenskih vizumov, izdanih
v letu 2013
2,3 milijona dovoljenj za bivanje, izdanih v
letu 2013
• Pregled direktive o modri karti za visoko kvalificirane
migrante.
• Vzpostavitev namenske platforme sodelovanja z državami
članicami, podjetji in sindikati o ekonomskih migracijah.
• Cenejši, hitrejši in varnejši prenosi nakazil.
• Razmisliti o vzpostavitvi sistema za prijavo interesa, ki bi s
preverjenimi merili samodejno opravil prvi izbor potencialnih
migrantov.
• Povečanje razvojnih koristi za države porekla.
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