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„Migracije“ 

 

 

41. Predlog: Zakonite migracije168 

Cilj: Povečati vlogo EU na področju zakonitih migracij. 

Ukrepi: 

1. Začetek izvajanja vseevropske komunikacijske kampanje, da bi evropske državljane bolje seznanili z 
mrežo EURES (mreža evropskih služb za zaposlovanje), portalom EU o priseljevanju in orodjem EU za 
profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav, podjetja iz EU pa bi jih pogosteje uporabljala 
pri zaposlovanju (priporočilo št. 6).  

2. Ustanovitev evropskega telesa za dostop migrantov do trga dela EU ali razširitev pristojnosti mreže 
evropskih služb za zaposlovanje (EURES), na primer izboljšanje projektov partnerstev za privabljanje 
talentov (priporočilo št. 7 in razprava delovne skupine), z možnostjo spletnega usklajevanja ponudbe 
in povpraševanja po znanjih in spretnostih v državi odhoda na podlagi ocenjevalnih meril 
(priporočilo št. 9 in razprava delovne skupine). EU bi morala spodbujati države članice, da 
poenostavijo postopek sprejema in vključevanja zakonitih migrantov in njihovega dostopa do trga 
dela EU, tako da izboljšajo interoperabilnost med različnimi upravami (razprava delovne skupine). 

3. Izboljšanje delovanja in izvajanja direktive o modri karti, da bi pritegnili ustrezne kadre, ki jih 
gospodarstvo EU potrebuje (priporočilo št. 7 in razprava delovne skupine), ob upoštevanju tveganja 
bega možganov (kot je navedeno v ukrepu št. 1 predloga 42). 

4. Usklajeno spodbujanje navzgor usmerjene konvergence v zvezi z delovnimi pogoji po vsej Uniji, da bi 
odpravili neenakosti na področju delovnih pogojev in zagotovili učinkovito politiko EU na področju 
delovne migracije ter pravic delavcev. V tem okviru okrepitev vloge sindikatov na nacionalni in 
nadnacionalni ravni (priporočilo št. 28 in razprava delovne skupine) v sodelovanju z organizacijami 
delodajalcev (razprava v plenarni skupščini). 

5. Povečanje prizadevanj za obveščanje in izobraževanje državljanov držav članic o temah, povezanih z 
migracijami in vključevanjem (priporočilo št. 30 in priporočilo litovskega državljanskega foruma št. 9 
ter razprava delovne skupine).  
 
42. Predlog: Nedovoljene migracije169 

 

Cilj: Povečati vlogo EU pri preprečevanju vseh oblik nedovoljenih migracij in izboljšati varovanje 
zunanjih meja Evropske unije ob spoštovanju človekovih pravic. 

Ukrepi: 

                                                           
168 Priporočila državljanov, ki so glavna podlaga predloga: evropski državljanski forum 4: priporočila št. 6, 7, 9, 28, 
30; priporočilo litovskega državljanskega foruma št. 9. 
169 Priporočila državljanov, ki so glavna podlaga predloga: evropski državljanski forum 4: priporočili št. 8 in 27; 
priporočilo litovskega državljanskega foruma št. 10; priporočilo nizozemskega državljanskega foruma št. 3. 
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1. Dejavno sodelovanje (na primer s partnerski sporazumi) pri gospodarskem in socialnem razvoju 
držav zunaj Evropske unije in držav, od koder prihaja veliko migrantov, da bi se spoprijeli s 
temeljnimi vzroki migracij, vključno s podnebnimi spremembami. Ti ukrepi bi morali biti pregledni in 
imeti oprijemljive rezultate z merljivimi učinki, ki bi jih bilo treba jasno sporočiti državljanom EU 
(priporočilo št. 27 in priporočilo nizozemskega državljanskega foruma št. 3 ter razprava delovne 
skupine). 

2. Zagotavljanje varovanja vseh zunanjih meja z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti agencije 
Frontex ter okrepitvijo njene vloge (priporočilo št. 8 in razprava delovne skupine) ter prilagoditev 
zakonodaje EU sedanjim izzivom nedovoljenih migracij, kot so tihotapljenje ljudi, trgovina z ljudmi, 
spolno izkoriščanje, hibridni napadi držav, ki instrumentalizirajo migrante, in kršitve človekovih 
pravic (priporočilo litovskega državljanskega foruma št. 10 in razprava delovne skupine).  
 

43. Predlog: Nedovoljene migracije170 (drugič) 

Cilj: Enotno uporabljati skupna pravila o prvem sprejemu migrantov v vseh državah članicah. 

Ukrepi: 

1. Priprava zakonodajnih ukrepov EU, da bi zagotovili varnost in zdravje vseh migrantov, zlasti 
nosečnic, otrok, mladoletnikov brez spremstva in vseh ranljivih oseb (priporočili št. 10 in 38 ter 
razprava delovne skupine). 

2. Povečanje finančne, logistične in operativne podpore EU, tudi za lokalne organe, regionalne vlade in 
organizacije civilne družbe, za upravljanje prvega sprejema, ki bi vodil v morebitno integracijo 
beguncev in zakonitih migrantov v EU ali repatriacijo migrantov brez urejenega statusa (priporočilo 
št. 35 in razprava delovne skupine). 
 

44. Predlog: Azil, vključevanje171 

Cilj: Povečanje vloge EU in reforma evropskega azilnega sistema na podlagi načel solidarnosti in 
pravične delitve odgovornosti. 

Ukrepi: 

1. Sprejetje skupnih pravil EU o postopkih za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito v državah 
članicah, ki bi se enotno uporabljali za vse prosilce za azil. V teh postopkih je treba spoštovati 
človekovo dostojanstvo in mednarodno pravo (priporočilo št. 29 ter priporočili italijanskega 
državljanskega foruma št 3.8 in 4.4 (str. 15) ter razprava delovne skupine). Sprejem prosilcev za azil 
vključuje različne akterje na nacionalni ravni, zato bi morala EU spodbujati države članice, naj ta 
postopek poenostavijo in pospešijo tako, da izboljšajo interoperabilnost različnih ustreznih uprav in 
vzpostavijo enotno pisarno (enotno kontaktno točko ali vstopno točko) za prosilce za azil, da bi 
poenostavili nacionalne upravne postopke (priporočilo št. 37 in razprava delovne skupine). 

                                                           
170 Priporočila državljanov, na katerih temelji večina predloga: evropski državljanski forum 4: priporočila št. 10, 35, 
38. 
171 Priporočila državljanov, na katerih temelji večina predloga: evropski državljanski forum 4: priporočila št. 29, 31, 
33, 36, 37, 38, 39, 40; priporočila italijanskega državljanskega foruma št. 3.8 in 4.4 (str. 15) in 5.6 (str. 11); 
priporočili litovskega državljanskega foruma št. 2 in 3; priporočili nizozemskega državljanskega foruma št. 1 in 2. 
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2. Ponovni pregled dublinskega sistema, da bi zagotovili solidarnost in pravično delitev odgovornosti, 
vključno s prerazporeditvijo migrantov med državami članicam; prav tako bi lahko predvideli tudi 
dodatne oblike podpore (priporočila št. 33, 36, 37, 40; priporočilo litovskega državljanskega foruma 
št. 2; priporočilo italijanskega državljanskega foruma št. 3.8 (str. 15) in priporočilo nizozemskega 
državljanskega foruma št. 2 ter razprava delovne skupine in razprava v plenarni skupščini). 

3. Izboljšanje minimalnih standardov za sprejem prosilcev za azil, določenih v Direktivi 2013/33/EU, s 
strožjimi zakonodajnimi ukrepi za izboljšanje sprejemnih objektov in nastanitve (priporočilo 
evropskega državljanskega foruma št. 31 in priporočilo italijanskega državljanskega foruma št. 5.6 
(str. 11) ter razprava delovne skupine). 

4. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nosečnicam, otrokom in zlasti mladoletnikom brez 
spremstva (priporočilo št. 38 in razprava delovne skupine). 

5. Izboljšanje in povečanje finančnih in človeških virov ter upravnih zmogljivosti Agencije Evropske 
unije za azil za koordinacijo in upravljanje preselitve prosilcev za azil med državami članicami EU, da 
bi dosegli pravično porazdelitev (priporočili št. 36 in 37 ter priporočilo litovskega državljanskega 
foruma št. 3 in razprava delovne skupine). 
 

45. Predlog: Azil, vključevanje172 (drugič) 

Cilj: Izboljšati politike vključevanja v vseh državah članicah. 

Ukrepi: 

1. EU tudi v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi organi in s pomočjo organizacij civilne družbe 
zagotovi, da vsak prosilec za azil in begunec med postopkom za pridobitev dovoljenja za prebivanje 
obiskuje jezikovne tečaje, tečaje za vključevanje in poklicno usposabljanje ter dejavnosti (priporočilo 
št. 32 in priporočilo francoskega državljanskega foruma št. 13 ter razprava delovne skupine in 
razprava v plenarni skupščini). 

2. Prosilcem za azil z ustreznimi kvalifikacijami bi bilo treba po možnosti omogočiti dostop do trga dela 
po vsej EU, da bi bili bolj samostojni (priporočilo št. 7 in razprava delovne skupine). 

 

  

                                                           
172 Priporočila državljanov, na katerih temelji večina predloga: evropski državljanski forum 4: priporočili št. 7 in 32, 
sprememba francoskega državljanskega foruma št. 13. 


