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Četrtletno poročilo EMN oblikovalcem politik in drugim izvajalcem predstavlja najnovejše 
posodobitve na področjih migracij in politike mednarodne zaščite na ravni EU in nacionalni ravni. Ta 
35. izdaja vsebuje informacije od aprila do junija 2021, vključno z (najnovejšimi) zadevnimi 
objavljenimi statističnimi podatki. 

Četrtletno poročilo je organiziran po temah politik. Do področja, ki vas zanima, lahko neposredno 
dostopate tako, da kliknete eno od naslednjih tem: 

1. RAZVOJ DOGODKOV V SPLOŠNI POLITIKI 

2. MEDNARODNA ZAŠČITA, VKLJUČNO Z AZILOM 

3. MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA IN RANLJIVE SKUPINE 

4. ZAKONITE MIGRACIJE 

5. INTEGRACIJA 

6. UPRAVLJANJE ZUNANJIH MEJA EU 

7. NEZAKONITO PRISELJEVANJE 

8. VRAČANJE 

9. UKREPI ZA OBRAVNAVANJE TRGOVINE Z LJUDMI 

10. ZUNANJA RAZSEŽNOST 

11. PRILOGA: EU IN DOPOLNILNI STATISTIČNI PODATKI, DODATNE INFORMACIJE, DRUGI REZULTATI 

EMN IN PRIHODNJI DOGODKI 

POSEBNA OPOMBA 

 Glosar EMN se še naprej širi številu gesel in jezikov, ki so na voljo za usklajevanje razprav o migracijah 
in azilu. Začela se je raziskava o glosarju EMN za pridobivanje vpogleda o njegovih uporabnikih in 
načinu uporabe. Če uporabljate glosar EMN, bomo veseli vaših povratnih informacij. 

 Aplikacija z glosarjem je zdaj poleg angleščine, finščine, nemščine, italijanščine in latvijščine na 
voljo tudi v grščini. Prenesite aplikacijo za operacijski istem Android tukaj in za iOS tukaj. 

 EMN in Svetovna banka sta v tem obdobju poročanja sklicali dve okrogli mizi: prva je potekala 13. 
aprila 2021 in se ukvarjala z dojemanjem migracij, druga pa je bila organizirana 1. junija 2021, ko se je 
razpravljalo o pristopih k migraciji v EU v okviru inovacij pri oblikovanju in izvajanju novih pravnih 
poti. 

 Konferenca EMN v okviru portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije z naslovom Digitalna 
preobrazba pri migracijah je potekala 30. aprila 2021 v Lizboni. Dne 25. maja 2021 je potekala 
mednarodna konferenca z naslovom Deset let Evropske direktive o boju proti trgovini z ljudmi in nova 
evropska strategija za boj proti trgovini z ljudmi (2021–2025) kot dogodek, povezan s konferenco 
predsedstva. 

 

 EMN je 2. junija 2021 objavila informator z naslovom Ločeni in pogrešani migranti: pristopi držav 
članic k preprečevanju ločevanja družin in mehanizmi iskanja pogrešanih migrantov, ki ponuja 
primerjalni pregled ukrepov politike in praktične pristope držav članic in Norveške za preprečevanje 
in upravljanje tveganj državljanov tretjih držav, ki so pogrešani in/ali so ločeni od svojih družinskih 
članov. Informator je bil pripravljen v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa (ICRC). 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMN_GLOSSARY_SURVEY
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ittigcnr.emnglossary
https://apps.apple.com/us/app/emn-glossary/id1464780389
https://www.2021portugal.eu/en/events/european-migration-network-annual-conference-emn/
https://www.2021portugal.eu/en/events/european-migration-network-annual-conference-emn/
https://www.sg.mai.gov.pt/ppue21/en/Paginas/Event.aspx?q=24
https://www.sg.mai.gov.pt/ppue21/en/Paginas/Event.aspx?q=24
https://www.sg.mai.gov.pt/ppue21/en/Paginas/Event.aspx?q=24
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-inform-separated-and-missing-migrants-0_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-inform-separated-and-missing-migrants-0_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-inform-separated-and-missing-migrants-0_en
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 Dne 18. junija 2021 je bilo objavljeno Letno poročilo o migracijah in azilu (2020). Poročilo vsebuje 
pregled ključnih dogodkov in trendov v državah članicah EU in na Norveškem leta 2020, vključno z 
vplivom pandemije covida-19 na migracije, novimi elektronskimi sistemi in digitalnimi orodji ter 
ukrepi za povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljanja migracij. Spremna priloga s statističnimi 
podatki bo predvidoma objavljena v naslednjem četrtletju. 

 

 EMN je 25. junija 2021 objavila študijo z naslovom Natančnost, pravočasnost, interoperabilnost? 
Upravljanje podatkov v azilnem postopku. Ta študija zagotavlja primerljive informacije in primere iz 
25 držav o različnih vidikih upravljanja podatkov, vključno z navzkrižnim preverjanjem podatkov z 
nacionalnimi in mednarodnimi podatkovnimi zbirkami, točnostjo in kakovostjo podatkov in vprašanji 
varstva podatkov v obdobju med letoma 2014 in 2020. Obravnava tudi aktualne izzive in odzive 
nanje. Študija prispeva h krepitvi zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo na področju azila, in ustvarja 
boljše razumevanje politik in procesov, ki veljajo v Evropi. 

 

1. RAZVOJ DOGODKOV V SPLOŠNI POLITIKI 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 EU je sprejela novo strategijo za okrepljeno in odpornejše schengensko območje. Strategija ima štiri 
ključne prednostne naloge: učinkovito upravljanje zunanjih meja Evrope, okrepljeni notranji ukrepi, 
izboljšana pripravljenost in vodenje ter širitev schengenskega območja. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Belgija: Belgijski zakon o priseljevanju je bil od sprejetja leta 1980 kar 109-krat spremenjen. Nedavno je 
bila ustanovljena komisija za reformo zakonodaje in njeno preoblikovanje v celovit zakonik o migracijah. 
V zvezi s tem je EMN Belgija začela ad hoc poizvedbo, da bi izvedela več o strukturi nacionalnih 
migracijskih zakonov drugih držav članic in terminologiji, ki se uporablja za migracijske politike, subjekte 
in institucije, povzetek poizvedbe pa je na voljo na spletnem mestu EMN Belgija. 

Belgijska vlada je 22. aprila 2021 sprejela načrt reform svoje azilne in migracijske politike, s katerim se bo 
proračun povečal za 50 milijonov EUR. Dodatna proračunska sredstva bodo namenjena predvsem 
povečanju števila zaposlenih v različnih migracijskih organih, da se pospeši azilne in druge postopke ter 
poveča stopnja vračanja. 

 

 Ciper: Zakon o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini je začel veljati 23. 
aprila 2021, potem ko ga je potrdil predstavniški dom. S tem novim zakonom Ciper izpolnjuje določbe 
istanbulske konvencije. Za žrtve nasilja iz tretjih držav je bila uvedena nova vrsta dovoljenja za začasno 
prebivanje, ki velja za čas trajanja kazenskega postopka. 

 

 Estonija: Aprila 2021 je Ministrstvo za socialne zadeve naznanilo, da se lahko tujci, ki živijo v Estoniji, 
brezplačno cepijo proti covidu-19. Cepljenje je na voljo vsem osebam, starejšim od 12 let. 

Maja 2021 je Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z EMN Estonija objavilo Pregled statističnih 
podatkov o migracijah za obdobje 2016–2021. Namen publikacije je zagotoviti pregled glavnih 
migracijskih trendov v Estoniji med letoma 2016 in 2020 ter pojasniti različne vidike migracij. Pregled je 
na voljo v estonščini, angleščini in ruščini. 

Junija 2021 je vlada potrdila Razvojni načrt za notranjo varnost za obdobje 2020–2030. Razvojni načrt 

med drugim določa cilje za estonsko politiko na področjih migracij, državljanstva in upravljanja 

identitete. Poleg tega je vlada potrdila zakon o vzpostavitvi nacionalne podatkovne zbirke sistema 

samodejne biometrične identifikacije (ABIS). Podatkovna zbirka ABIS omogoča državi, da zajame in 

shrani biometrične osebne podatke – prstne odtise in podobe obraza – in primerja biometrične podatke. 

Učinkovito preverjanje pristnosti in identitete pomaga organom kazenskega pregona pri preprečevanju 

ponaredkov in razreševanju kaznivih dejanj ter tako pozitivno vpliva na javni red in varnost. Nova 

podatkovna zbirka naj bi bila na voljo jeseni 2021. 

 Francija: Dne 21. aprila 2021 je bil objavljen Odlok št. 2021-481, ki razširja pristojnosti pariške policijske 
prefekture na področju priseljevanja; od 1. maja 2021 bo pariška policijska prefektura odgovorna za 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_eu_arm2020_synthesis_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-data-management-asylum-procedure_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-data-management-asylum-procedure_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-data-management-asylum-procedure_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area_en
https://emnbelgium.be/publication/summary-ad-hoc-query-belgian-migration-code
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/Summary%20AHQ%202021.20%20EMN%20Migration%20Code%20final_1.pdf
https://vaktsineeri.ee/en/news/people-not-covered-by-health-insurance-and-foreigners-living-in-estonia-can-get-vaccinated-against-covid-19-for-free/
https://vaktsineeri.ee/en/news/people-not-covered-by-health-insurance-and-foreigners-living-in-estonia-can-get-vaccinated-against-covid-19-for-free/
https://vaktsineeri.ee/en/news/people-not-covered-by-health-insurance-and-foreigners-living-in-estonia-can-get-vaccinated-against-covid-19-for-free/
https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/06/randestatistika-eng.pdf
https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/06/randestatistika-eng.pdf
https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/06/randestatistika-eng.pdf
https://www.siseministeerium.ee/et/STAK2030
https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/riigikogu-vottis-vastu-abis-andmekogu-loomise-seaduse
https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/riigikogu-vottis-vastu-abis-andmekogu-loomise-seaduse
https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/riigikogu-vottis-vastu-abis-andmekogu-loomise-seaduse
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403608
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vodenje in usklajevanje ukrepov prefektur za oddelke v regiji Ile-de-France v zadevah vstopa in 
prebivanja tujih državljanov, pri čemer mu bo pomagala prefektura, pristojna za priseljevanje. 

 
Dne 1. maja 2021 je bil objavljen Odlok št. 2021-520, ki zagotavlja novo različico Zakonika o vstopu in 
prebivanju tujih državljanov in pravici do azila (CESEDA), da bi se izboljšala berljivost zakonika, ki ni bil 
jasen zaradi več zaporednih reform, in upoštevala kronologija postopkov. 

 

Generalni direktorat za tuje državljane v Franciji (DGEF) Ministrstva za notranje zadeve je 15. junija 
2021 objavil letne statistične podatke o priseljevanju, azilu in pridobitvi francoskega državljanstva za 
leto 2020. 

 
 Irska: Dne 19. aprila 2021 je vlada odobrila predloge za novo zakonodajo na področju kaznivih dejanj iz 

sovraštva na Irskem. Kazniva dejanja na podlagi predsodkov proti varovanim lastnostim so opredeljena 
in so zdaj za njih predvidene hujše kazni kot pri običajnih zločinih. Seznam varovanih lastnosti se je 
razširil tudi na spol in invalidnost. 

 
Dne 21. aprila 2021 je bilo objavljeno vmesno poročilo neodvisnega Odbora za boj proti rasizmu. 
Poročilo je skladno s temeljnimi načeli človekovih pravic in smernicami Združenih narodov za boj proti 
rasizmu. Vsebuje priporočila politike za takojšnje ukrepe za zmanjšanje rasizma, kot sta povečanje 
spremljanja etnične enakosti v vseh javnih službah in odprava ovir, s katerimi se soočajo migrantke, ki se 
pri iskanju podpore srečujejo s seksističnim nasiljem. 

 

 Italija: Italijanski organ, pristojen za Sklad EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF), je začel javna 
posvetovanja z institucijami, mednarodnimi organizacijami in socialnimi partnerji za novo večletno 
načrtovanje sklada AMIF za obdobje 2021–2027. 

 

 Litva: Vlada je 7. aprila 2021 naznanila priznanje potnih listin za nujne primere, ki jih izda Mednarodni 
odbor Rdečega križa (ICRC), za osebe, ki zaradi notranjih nemirov bežijo iz svoje države, izgubijo osebne 
dokumente in nimajo možnosti, da bi jih nadomestile. 

 

Vlada je 5. maja 2021 potrdila predlog Ministrstva za notranje zadeve in podaljšala  rok (s 30. junija 2021 
na 31. december 2021) za premestitev tujcev, ki so zaprosili za mednarodno zaščito. 

 
 Poljska: Dne 1. junija 2021 je začela veljati sprememba Zakona o evidentiranju in identifikaciji zavezancev 

za davek in davkoplačevalcev. Tako bodo lahko mestni uradi tujcem na njihovo zahtevo dodelili številke 

univerzalnega sistema elektronske registracije (PESEL). Davkoplačevalec z neveljavno identifikacijsko 

številko ne bo mogel več posredovati podatkov. Cilj je državljanom tretjih držav olajšati poravnavo 

računov pri davčnem uradu, na primer s predložitvijo davčnih napovedi prek brezplačne vloge. Prav tako 

bodo imeli boljši dostop do davčnih olajšav in odbitkov ter prejeli povračila davka. 

 
 Slovenija: Zakon o spremembi Zakona o tujcih in Zakon o spremembi Zakona o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev sta začela veljati 27. aprila 2021, uporabljati pa 26. maja 2021. Zakon o 

spremembi Zakona o mednarodni zaščiti je začel veljati 9. maja 2021. 

 
 Švedska: Parlament je 22. junija 2021 sprejel številne pomembne spremembe Zakona o tujcih. Te 

spremembe bodo vplivale na prebivanje upravičencev do mednarodne zaščite na Švedskem, združitev 
družine in nastanek družine, prebivanje iz humanitarnih razlogov ter druge vrste priseljevanja 
državljanov tretjih držav. Predlog zakona je temeljil na predlogih parlamentarne preiskave o prihodnjih 
švedskih migracijskih politikah in dopolnilnih predlogih vlade. Spremembe bodo začele veljati 20. julija 
2021 in zamenjale začasno zakonodajo iz leta 2016. 

 

 Gruzija: Kopenske meje Gruzije so bile ponovno odprte 1. junija 2021, s tem pa je bil omogočen vstop 
tujcem z dokumentacijo, ki dokazuje polno cepljenje ob predložitvi negativnega rezultata testa PCR, ki ni 
starejši od 72 ur pred prihodom. Namesto tega lahko državljani iz 69 držav v Gruzijo vstopijo ob 
predložitvi negativnega rezultata testa PCR, ki ni starejši od 72 ur pred vstopom v državo. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458986
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/content/download/128344/1024107/file/20210615-communique-statistiques-SSM.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000084
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000084
https://www.gov.ie/en/press-release/c9325-minister-ogorman-publishes-interim-report-of-independent-anti-racism-committee-and-welcomes-the-launch-of-the-committees-public-consultation/
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-pradeda-galioti-tarptautinis-raudonojo-kryziaus-keliones-dokumentas
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-pratesti-uzsienieciu-perkelimo-termina
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/
https://www.government.se/articles/2020/09/sustainable-migration-policy-for-the-long-term/
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=2131&lang=Eng
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/247
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/247
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/247
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=2131&lang=Eng
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Sodbi Sodišča Evropske unije 

C-194/19, H.A. proti État belge 

Dne 15. aprila 2021 je Sodišče Evropske unije odločilo, 

da je treba upoštevati okoliščine, ki so se zgodile po 

sprejetju odločbe o predaji po dublinskem sistemu. 

Zadeva se navezuje na državljana tretje države, ki je 

zaprosil za mednarodno zaščito v Belgiji leta 2017 in 

je bil seznanjen s premestitvijo v Španijo ter poskušal 

odločbo o premestitvi razveljaviti, ko je v Belgijo 

prispel njegov brat. Ko je bila ta zahteva zavrnjena na 

podlagi dejstva, da je prišlo do spremembe okoliščin 

po odločbi o predaji, je H. A. vložil pritožbo pri 

belgijskem državnem svetu. Vprašanje, naslovljeno na 

Sodišče Evropske unije, je bilo, ali je treba 27. člen 

Uredbe Dublin III razlagati, kot da nacionalno sodišče, 

kjer je to ustrezno, upošteva okoliščine, ki so se 

zgodile po sprejetju odločbe o predaji po dublinskem 

sistemu, da bi se zagotovila pravica do učinkovitega 

pravnega sredstva. V sodbi velikega senata je Sodišče 

Evropske unije odločilo, da mora biti prosilcu za 

mednarodno zaščito omogočeno, da se lahko zanaša 

na okoliščine po sprejetju odločbe o predaji, v zvezi s 

katero uveljavlja pravno sredstvo. 

Zadeva C-8/20, L.R. proti Bundesrepublik 
Deutschland 

Sodišče je 20. maja 2021 pojasnilo pojem »naknadna 

prošnja« pri presoji zadeve v zvezi z iranskim 

državljanom, ki je leta 2014 vložil prošnjo za 

mednarodno zaščito v Nemčiji, nato pa je bilo odkrito, 

da mu je bila leta 2008 na Norveškem tovrstna 

prošnja zavrnjena. 

Pri tem je bilo upoštevano, da prošnje, naslovljene na 

tretjo državo, kot sta Islandija in Norveška, ni mogoče 

razumeti kot »prošnjo za mednarodno zaščito« ali 

»prošnjo« in da je cilj odločbe 

 

 
Medagencijski usklajevalni svet je prav tako odločil, da imajo do 1. julija 2021 pravico do prebivanja v 
Gruziji tujci, ki so imeli zakonsko pravico do prebivanja v Gruziji do 14. marca 2020 in zaradi nekaterih 
okoliščin niso mogli zapustiti države pred iztekom njihovega zakonitega prebivanja zaradi omejitev, 
povezanih s pandemijo. 

 
 Moldavija: Med 25. in 27. majem 2021 so se predstavniki Urada za migracije in azil Ministrstva za notranje 

zadeve udeležili regionalnega spletnega usposabljanja o ključnih konceptih in trendih na področju migracij 
v okviru Regionalnega centra za usposabljanje na področju migracij v Azerbajdžanu. Center je del projekta 
Podpora vzpostavitvi regionalnega centra za usposabljanje na področju migracij v Azerbajdžanu s ciljem 
širitve in podpore dejavnostim usposabljanja na področju migracij na regionalni ravni. Projekt sta sprožila 
Državna služba za migracije Republike Azerbajdžan in Predstavništvo organizacije IOM v Republiki 
Azerbajdžan s finančno pomočjo Razvojnega sklada IOM. Moldavski predstavniki so predstavili najboljše 
prakse na področjih upravljanja migracij in integracije tujcev v Republiki Moldaviji, vpliv liberalizacije 
vizumskega režima, pridružitveni sporazum in nadaljnje načrte. 

 
Dne 16. junija 2021 sta Razvojni program Združenih narodov (UNDP) in Mednarodna organizacija za 
migracije (IOM) začeli izvajati Večletni načrt za sodelovanje na področju migracij in trajnostnega razvoja v 
Republiki Moldaviji. Zadeva olajšati odprt 
politični dialog med različnimi zainteresiranimi 
stranmi, vključno z moldavskimi vladnimi 
agencijami, mednarodnimi organizacijami, 
akademskimi/raziskovalnimi institucijami, 
mednarodnimi finančnimi institucijami, moldavskim 
organizacijami za migracije in zasebnim sektorjem. 

 
2. MEDNARODNA ZAŠČITA, VKLJUČNO Z 

AZILOM 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Evropski azilni podporni urad je 29. junija 2021 
objavil Poročilo o azilu 2021 EASO, v katerem je 
poročal, da je pandemija covida-19 razkrila 
prednosti in slabosti azilnega sistema EU. Azilni 
sistemi držav EU+ so našli inovativne digitalne 
rešitve za zagotavljanje neprekinjenega delovanja, 
vendar pa so bile izpostavljene tudi pomanjkljivosti 
na področjih pogojev za sprejem, nizkega števila 
vračanj v izvorne države, preselitev in predaj 
skladno z dublinsko uredbo. To je priložnost za 
okrepitev odpornosti za prihodnje dogodke. 

 

 Svet EU in Evropski parlament sta dosegla dogovor 
o ustanovitvi Agencije Evropske unije za azil (EUAA) 
na podlagi izkušenj Evropskega azilnega podpornega 
urada (EASO). Evropska komisija je nov mandat 
potrdila. Nova agencija bo podpirala razvoj 
učinkovitejših azilnih sistemov z enotnejšim in 
visokokakovostnim sprejemanjem odločitev. Na 
zahtevo bo na voljo 500 rezervnih strokovnjakov. 
EUAA bo podpirala tudi boljše spremljanje in 
poročanje ter krepitev zmogljivosti v državah 
nečlanicah EU. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=239896&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=8644182
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=241463&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=6196712
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/232
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/232
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/232
http://bma.gov.md/en/content/strengthening-capacities-bma-staff-and-best-practices-sharing
http://bma.gov.md/en/content/strengthening-capacities-bma-staff-and-best-practices-sharing
http://bma.gov.md/en/content/strengthening-capacities-bma-staff-and-best-practices-sharing
https://azerbaijan.un.org/en/128990-iom-azerbaijan-and-state-migration-service-organize-first-regional-training-migration
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/pnud-_i-oim-promoveaz-oportuniti-egale-pentru-migranii-moldoveni.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/pnud-_i-oim-promoveaz-oportuniti-egale-pentru-migranii-moldoveni.html
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-asylum-report-2021-covid-19-exposes-strengths-and-weaknesses-eu-asylum-systems
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3241
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 NAJNOVEJŠI STATISTIČNI PODATKI  

 Agencija Eurostat je 23. julija 2021 objavila statistične podatke o prosilcih za azil za prvo četrtletje leta 
2021. Število oseb, ki so za azil zaprosile prvič v EU-27, se je v primerjavi z istim četrtletjem leta 2020 
zmanjšalo za 37 % in v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2020 povečalo za 12 %. Najpogostejši prosilci 
za azil so bili Sirci, Afganistanci in Pakistanci, in sicer z 18.400, 10.700 oziroma 3.800 vloženimi prošnjami. 
Število prosilcev za azil se je v absolutnem smislu najbolj zmanjšalo pri Venezuelcih in Kolumbijcih 
(zmanjšanje števila prošenj za 10.000 v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2020). 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Bolgarija: Dne 15. junija 2021 so se po rahljanju ukrepov zaradi covida-19 ponovno začele izvajati 
predaje v Bolgarijo skladno z Dublinsko uredbo 604/2013. Državljani tretjih držav, ki bodo predani v 
Bolgarijo, morajo imeti negativen rezultat testa PCR, ki ni starejši od 72 ur pred vstopom v državo, ali 
negativen rezultat antigenskega testa, ki je opravljen 48 ur pred vstopom na ozemlje Bolgarije. 

Bolgarija sodeluje v mehanizmu za premestitve iz Grčije z možnostjo, da sprejme 70 otrok. Do zdaj je 
bilo v Bolgarijo premeščenih 21 mladoletnikov brez spremstva (17 mladoletnikov novembra 2020 in 
štirje mladoletniki aprila 2021). Skupno je bilo sklenjenih 12 sporazumov o vključevanju mladoletnikov 
brez spremstva, ki so v Bolgarijo prišli iz Grčije. 

Državna agencija za begunce pri Svetu ministrov (SAR) je začela izvajati vključevanje prosilcev za 
mednarodno zaščito v peto fazo nacionalnega načrta cepljenja proti covidu-19. Peta faza se je začela maja 
2021 in vključuje ranljive skupine z visokim epidemiološkim tveganjem, povezanim z njihovimi 
življenjskimi razmerami in načinom življenja. V teritorialnih enotah se izvaja kampanja za ozaveščanje o 
cepljenju. Strokovnjaki za socialne zadeve SAR so zagotovili informativna gradiva, kot so brošure, ki jih je 
pripravila bolgarska organizacija Rdečega križa in so prevedena v glavne jezike izvornih držav prejemnikov. 

 

 Služba za sprejem in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito je sprožila razvoj standardnega 
operativnega postopka (SOP) o odzivu na spolno nasilje in seksistično nasilje v sprejemnih centrih za 
prosilce za mednarodno zaščito. Postopek SOP naj bi začel veljati na začetku drugega četrtletja leta 2021. 

 

 Hrvaška: Od 1. junija 2021 so bili prihodi in odhodi ponovno vzpostavljeni skladno z dublinsko uredbo, 
katere izvajanje je bilo prekinjeno v prejšnjem obdobju zaradi pandemije covida-19. 

 

Sprejeta je bila odločitev o dodelitvi 421.000 EUR sredstev za izvajanje projekta Povečanje nastanitvenih 
zmogljivosti sprejemnega centra za prosilce za mednarodno zaščito v Zagrebu. 

 

Štirje uslužbenci Službe za sprejem in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito so sodelovali v misijah 
EASO na Cipru in Malti. 

 
 Ciper: V obdobju poročanja so se nezakoniti prihodi po morju in kopnem (prek tako imenovane »zelene 

črte«) predvsem sirskih državljanov, nadaljevali v zaskrbljujočem številu in so dodatno obremenili že tako 
preobremenjen nacionalni azilni sistem, s čimer so bile zmogljivosti za sprejem zasedene do skrajnih mej. 
Kot dejanje solidarnosti do Cipra je poljska vlada novemu sprejemnemu centru za prosilce za mednarodno 
zaščito Limnes darovala 80 nastanitvenih enot. 

 

Dne 26. maja 2021 je bil v Uradnem listu Republike Ciper posodobljen nacionalni seznam varnih izvornih 

držav. V okviru 37. člena Direktive o azilnem postopku 2013/32/EU se zdaj za varne štejejo naslednje 

države, ki so bile dodane na seznam: Armenija, Benin, Kenija, Republika Moldavija, Mongolija, Togo in 

Ukrajina (razen območij Krim, Luhansk in Donetsk). Celoten seznam najdete tukaj. 

 

 Finska: Maja 2021 je Ministrstvo za notranje zadeve vzpostavilo projekt za izvedbo študije o 
zakonodajni spremembi, ki bi prosilcem za azil, ki so prejeli negativen odgovor, a so našli delo, 
omogočila izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in potnega lista za tujce. To bi omogočilo 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Main_trends_in_the_number_of_asylum_applicants
https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-provedbu-projekta-povecanje-smjestajnih-kapaciteta-prihvatilista-za-trazitelje-medjunarodne-zastite-u-zagrebu/465
https://eufondovi.mup.hr/vijesti/odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-provedbu-projekta-povecanje-smjestajnih-kapaciteta-prihvatilista-za-trazitelje-medjunarodne-zastite-u-zagrebu/465
https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/7A14BB3B2A23D58DC22586E100423A54/%24file/5536%2026%205%202021%20PARARTIMA%203%CE%BF%20MEROS%20I.pdf
https://intermin.fi/en/-/project-seeks-solutions-to-address-the-situation-of-those-without-a-right-of-stay-in-the-country
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Sodbi Sodišča Evropske unije 

Zadeva C-901/19, C.F., D.N. proti. 
Bundesrepublik Deutschland 

Sodišče Evropske unije je 10. junija 2021 odločilo 

proti uporabi enotnega, količinskega merila 

minimalnega praga žrtev v oboroženih spopadih za 

ugotavljanje obstoja »resne individualne grožnje«. 

Zadeva je vključevala zavrnitev prošenj za azil dveh 

afganistanskih državljanov, ki sta bili predloženi 

nemškemu Višjemu upravnemu sodišču v odločanje. 

Zadevno sodišče se je vprašalo, (i) kako je treba 

točko (c) 15. člena prenovljene Direktive o pogojih 

2011/95/EU razlagati v zvezi z načinom merjenja 

stopnje samovoljnega nasilja v oboroženih spopadih 

in (ii) ali je treba točko (c) 15. člena Direktive o 

pogojih razlagati v smislu, da je za določitev obstoja 

»resne in individualne grožnje« potrebna celovita 

presoja vseh okoliščin posameznega primera. 

Razlaga tega kazalnika je zapletena zaradi omejene 

razpoložljivosti zanesljivih podatkov. Točka (c) 15. 

člena Direktive o pogojih je treba razlagati širše in s 

tem tudi vse ustrezne okoliščine 

 

 
osebi, da potuje v svojo državo za pridobitev potne listine. Projekt preučuje tudi možne rešitve za položaj 
oseb, ki so daljši čas prebivale na Finskem brez pravice do prebivanja. 

 
Maja 2021 je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presodilo, da je pritožba zoper Finsko očitno 
neutemeljena, in se je odločilo, da je ne bo preučilo. Zadeva se je nanašala na družino, za katero so 
oblasti skladno z Dublinsko uredbo 604/2013 odločile vrnitev v Italijo. Prosilci so zaprosili za mednarodno 
zaščito na Finskem leta 2018. Finska Služba za priseljevanje ni preučila prošnje za azil prosilcev, saj je 
menila, da je za to odgovorna Italija. 

 

 Francija: Dne 7. aprila 2021 je bil objavljen nov odlok, , ki določa število nastanitvenih mest, 
namenjenih sprejemu prosilcev za azil in beguncev (111.978 mest od 31. decembra 2021), ter njihovo 
porazdelitev po metropolitanskih regijah. 

 

 Italija: V okviru projekta EmAs (Komisija za opolnomočenje na področju azila) obstajata dva nova razvoja 
dogodkov v zvezi z delom Nacionalne komisije za azil: vzpostavitev spletnega mesta/aplikacije, ki 
omogoča preprosto pridobivanje informacij o azilnih postopkih in storitvah, ki jih dajo na voljo različne 
uprave, ter možnosti usposabljanja za osebje projekta. 

 
Ministrstvo za obrambo je predlagalo zakon za opredelitev postopka za priznanje mednarodne zaščite 
afganistanskim državljanom, ki so sodelovali v mednarodnih misijah v Afganistanu in z italijansko vojsko. 

 
 Latvija: Dne 17. junija 2021 so bile sprejete spremembe Zakona o azilu, , ki prosilcem za azil omogočajo 

lažji dostop do zaposlitve, zdravstvenega varstva in izobraževalnih storitev. Spremembe Zakona o 
registraciji fizičnih oseb med drugim določajo, da se informacije o prosilcih za azil vključijo, redno 
posodabljajo in dajo centralno na razpolago vsem institucijam, da se pospeši zagotavljanje storitev 
prosilcem za azil, tako da lahko vse odgovorne institucije zlahka dostopajo do informacij o prosilcih za 
azil. 

 

 Luksemburg: Aprila 2021 sta bila odprta nova sprejemna centra v občinah Junglinster in Bascharage. 

Centra upravljata organizaciji Karitas in Rdeči križ v Luksemburgu in ponujata 116 postelj, predvsem za 

družine. Gre za 

»začasna« objekta, v katerih prebivajo prosilci za 

mednarodno zaščito, dokler ne prejmejo odločbe o 

prošnji za mednarodno zaščito. 

 
 Malta: Agencija za socialno varstvo prosilcev za azil 

(AWAS) je skladno z nacionalnimi direktivami in 
rahljanjem ukrepov zaradi covida-19 s predpisi o 
javnem zdravju maja 2021 ustrezno posodobila 
svoje ukrepe za blažitev: 

- dostopnost standardizirane dopolnitve osebja 
v vseh centrih; 

- zaposleni nadaljujejo delo z delovnega 
mesta. 

 

Do junija 2021 so veljali naslednji ukrepi za blažitev: 

- virtualni sestanki naj se v čim večji meri 
nadaljujejo; 

- osebje mora ostati v svojih centrih; 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=242566&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=12719423
https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/euroopan-ihmisoikeustuomioistuimen-ratkaisu-turvapaikanhakijoiden-k%25C3%25A4%25C3%25A4nnytt%25C3%25A4mist%25C3%25A4-italiaan-koskevassa-asiassa
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043378863
https://likumi.lv/ta/id/324124-grozijums-patveruma-likuma
https://likumi.lv/ta/id/324128-grozijumi-fizisko-personu-registra-likuma
https://likumi.lv/ta/id/324128-grozijumi-fizisko-personu-registra-likuma
https://gouvernement.lu/fr/actualites/agenda/2021/04-avril/30-asselborn-junglinster.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/03-mars/30-asselborn-bascharage.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/03-mars/30-asselborn-bascharage.html
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- socialni delavci, skupine za oceno starosti in psihosocialne zadeve ter enota za svetovanje migrantom 
so nadaljevali delo, vendar v mehurčkih. 

 

Registracije v centrih so se nadaljevale ob ukrepih omejevanja socialnih stikov. 

 
 Nizozemska: Mednarodna organizacija za migracije (IOM) se je 22. aprila 2021 z Uradom za priseljevanje 

in naturalizacijo dogovorila za sodelovanje v zvezi z jemanjem vzorcev DNA v Grčiji, Turčiji in Sudanu za 
migrante, ki potujejo zaradi združitve družine. Kriza zaradi covida-19 je povzročila zaostanke. S pomočjo 
organizacije IOM je cilj hitreje obravnavati primere združitve družine. 

Minister za migracije je po odločitvi nizozemskega državnega sveta o postopku ponovne ocene z dne 7. 
aprila 2021 začel ponovno ocenjevati države, označene kot »varne izvorne države«. Do zdaj je bilo 
ponovno ocenjenih sedem držav, od katerih Alžirija ni več navedena kot varna izvorna država. To ima 
neposredne posledice za postopek odločanja glede prošenj za azil, ki jih vložijo tujci iz varnih izvornih 
držav. 

Dne 17. maja 2021 je nizozemska vlada zagotovila milijon evrov finančne pomoči za izvajanje ukrepov za 

reševanje motenj, ki jih povzroča razmeroma majhna skupina prosilcev za azil. Občine lahko zaprosijo in 

uporabijo finančno pomoč, ki je nadaljevanje finančne sheme, uvedene leta 2020, za izvajanje lokalnih 

pristopov za reševanje takšnih vprašanj. 

Inšpektorat za pravosodje in varnost je 15. junija 2021 poročal o ukrepih, ki jih različne vladne institucije 

za migracije lahko uporabijo za obravnavanje prosilcev za azil, ki povzročajo motnje. Minister za migracije 

se je seznanil s poročilom in njegovimi priporočili ter v sodelovanju z organizacijami, ki sodelujejo v 

azilnem postopku, preučuje nadaljnje ukrepe za izboljšanje varnosti v sprejemnih centrih in ublažitev 

motenj ali kaznivih dejanj. 

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je 19. maja 2021 podpisal sporazum za začasno 

vzpostavitev video klicev z lokacij UNHCR kot del postopka ponovne združitve družine. Cilj je pospešiti in 

zagotoviti postopek ponovne združitve tako, da se upošteva tiste razgovore, ki jih veleposlaništva sama 

trenutno ne morejo opraviti zaradi izzivov, povezanih s pandemijo covidom-19. 

 Poljska: Na Poljskem je bilo v drugem četrtletju leta 2021 vloženih približno 1000 prošenj za mednarodno zaščito, kar 
je več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju leta 2020. Glavne izvorne države prosilcev so bile 
Afganistan, Belorusija, Rusija, Turčija in Ukrajina. Poljska je v drugem četrtletju leta 2021 izdala več kot 
500 prvostopenjskih meritornih odločb, od tega jih je 40 % prejelo odobrene oblike zaščite, ki jih ureja 
EU. Povečanje števila prosilcev za azil iz Belorusije je vodilo k večjim prizadevanjem Urada za tujce, da bi 
zagotovil pravočasen zaključek azilnega postopka za te prosilce. 

 

 Slovaška republika: Ministrstvo za notranje zadeve Slovaške republike in organizacija IOM sta 10. junija 
2021 podpisala sporazum o podpori vzpostavitve zdravstvenih ustanov in napotitve strokovnega osebja v 
sprejemne in identifikacijske centre za migrante na grških otokih. Slovaška republika bo za ta namen 
prispevala milijon evrov. Več informacij je na voljo tukaj. 

 

 Španija: Sistemski zakon 8/2021 z dne 4. junija o celoviti zaščiti otrok in mladostnikov pred nasiljem 
določa, da morajo pristojni organi zagotoviti otrokom, ki potrebujejo mednarodno zaščito, dostop do 
ozemlja in azilnega postopka ne glede na državljanstvo in vstop v Španijo skladno z Zakonom 12/2009 z 
dne 30. oktobra, ki ureja pravico do azila in subsidiarne zaščite. 

 
 Švedska: Parlament je 22. junija 2021 sprejel spremembe švedskega Zakona o tujcih. Glede na te 

spremembe bodo osebe, ki jim je bil priznan status begunca, na začetku prejele dovoljenje za prebivanje 
za tri leta, upravičenci do subsidiarne zaščite pa bodo na začetku prejeli dovoljenja za prebivanje za 13 
mesecev. Za prehod na dovoljenje za stalno prebivanje bodo morali upravičenci med drugim dokazati, da 
se lahko sami preživljajo. 

https://ind.nl/nieuws/Paginas/IOM-gaat-tijdelijk-DNA-afnemen-bij-nareiszaken.aspx
https://ind.nl/nieuws/Paginas/IOM-gaat-tijdelijk-DNA-afnemen-bij-nareiszaken.aspx
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2021/05/18/staatssecretaris-gestart-met-herbeoordeling-veilige-landen
https://www.raadvanstate.nl/%40124992/herbeoordeling-veilige-landen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/nieuws/2021/05/17/extra-budget-voor-lokale-maatregelen-tegen-overlast-door-asielzoekers
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/vervolgonderzoek-naar-aanpak-van-overlastgevende-asielzoekers
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z10758&did=2021D23459
https://www.unhcr.org/nl/2021/05/unhcr-ondersteunt-ind-videogesprekken-gezinshereniging/
https://iom.sk/en/news-events/1384-the-ministry-of-interior-of-the-slovak-republic-will-support-health-assistance-to-migrants-in-greece.html
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8
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 Gruzija: Osebje, ki se ukvarja z azilom na Ministrstvu za notranje zadeve (MIA), se je udeležilo 
usposabljanja za oceno in upoštevanje verodostojnosti ranljivosti mladoletnikov v azilnem postopku. 
Zaradi omejitev potovanj, povezanih s covidom-19, se je število prošenj za azil v Gruziji precej zmanjšalo 
(– 45 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020). Azilni postopek se izvaja ob ustreznem upoštevanju 
epidemioloških razmer in ustreznih smernic zdravstvenih organov. 

 

3. MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA IN RANLJIVE SKUPINE 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Dne 14. junija 2021 je bilo sprejeto Evropsko jamstvo za otroke s ciljem preprečevanja in boja proti 
socialni izključenosti in revščini otrok. Ključne zagotovljene storitve vključujejo otroško varstvo, 
izobraževanje, zdravstveno varstvo, prehrano in nastanitev. Evropsko jamstvo za otroke bo upoštevalo 
tudi posebne potrebe otrok pri migracijah ter akcijski načrt za integracijo in vključevanje. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Finska: Finska je 21. maja 2021 sprejela skupino desetih otrok in mladostnikov brez spremstva, ki so 
zaprosili za azil. Finska bo skladno z odločitvijo finske vlade z dne 27. februarja 2020 sprejela 175 ranljivih 
prosilcev za azil iz sredozemske regije. Finska je od julija 2020 sprejela 169 prosilcev za azil, kar pomeni, 
da so načrtovane premestitve skoraj končane. 

 

  Francija: Dne 16. junija 2021 je bil vložen osnutek zakona o zaščiti otrok. Namen tega osnutka zakona je 
izvajanje novih ukrepov za zagotovitev skupne osnove pravic za vse otroke, podpora strokovnjakom in 
izvedba nadaljnjega koraka v javni politiki za zaščito otrok z zagotavljanjem delitve pristojnosti za 
izboljšanje: 

- zaščite otrok pred nasiljem; 

- vsakodnevnega življenja zaščitenih otrok v smislu sprejema ali podpore; 

- postopkovnih jamstev za otroke; 

- upravljanja politike preprečevanja in zaščite otrok. 

Italija: Ministrstvo za notranje zadeve je namenilo finančna sredstva sklada AMIF 51 novim projektom, ki 

so jih predstavili lokalni organi za sprejem tujih mladoletnikov brez spremstva (855 novih mest). 

 
Ministrstvo za notranje zadeve je 7. maja 2021 objavilo novo obvestilo za lokalne organe, pristojne za 
projekte v zvezi s tujimi mladoletniki brez spremstva, kot tudi za področji duševnih bolezni ter 
specializirane in dolgotrajne zdravstvene oskrbe za povečanje število namenskih mest na 1500 oziroma 
300. 

 
Da bi povečali število mest, so bila sredstva sklada AMIF uporabljena za financiranje projekta krepitve 
zmogljivosti za sprejem, vključevanje in spremstvo mladoletnikov brez spremstva v mreži SIPROIMI za 
obdobje 2021–2022. Drugi projekt sklada AMIF je bil sprejet za spremljanje izvajanja ukrepov za 
preprečevanje covida-19 v sprejemnih centrih za tuje mladoletnike brez spremstva in družine z 
mladoletniki. Poleg tega je podpora dostopu do izobraževanja za tuje mladoletnike brez spremstva cilj 
projekta UAMS ALI (Wings), ki ga financira Evropska komisija (GD HOME), in je namenjen 1000 
mladoletnikom brez spremstva. 

 
Dne 18. maja 2021 je bil med Uradom posebnega komisarja vlade za pogrešane osebe in podjetjem 
Euronet Worldwide Inc. podpisan sporazum o sodelovanju. Podjetje Euronet bo na zaslonih mreže ATM 
v Italiji objavilo obvestila o 0–10 let starih pogrešanih otrocih, s tem pa želi povečati ozaveščenost in 
državljansko udeležbo v raziskovalnih dejavnostih. 

 

Junija 2021 je bila ustanovljena delovna skupina s ciljem spodbujati mehanizem usklajevanja za 

identifikacijo in oskrbo oseb s posebnimi potrebami in ranljivostmi. 

 

Ministrstvo za notranje zadeve je 8. junija 2021 podpisalo sporazum z organizacijo Terre des Hommes 
Italia Onlus za zagotavljanje brezplačne psihološke in psihosocialne podpore mladoletnikom brez 

spremstva in družinam z otroki, ki prihajajo v Italijo, do 31. decembra 2022. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10024&navItem-1
https://migri.fi/en/-/relocations-of-asylum-seekers-from-the-mediterranean-region-are-soon-completed?ref=newsroom
https://www.senat.fr/rap/l05-393/l05-393_mono.html
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/realizzazione-progetto-organo-esecutivo-denominato-rafforzamento-capacita-accoglienza-inclusione-e-accompagnamento-allautonomia-dei-msna-nella-rete-siproimi
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 Luksemburg: Člani posvetovalne komisije za ocenjevanje največje koristi mladoletnikov brez spremstva 
so bili 30. aprila 2021 imenovani z ministrskim odlokom. 

 

 Poljska: Med prosilci za mednarodno zaščito so mladoletniki brez spremstva predstavljali večji delež 
kot običajno (polovica jih je bilo iz Afganistana). 

 

 Portugalska: V zvezi z evropskim programom Prostovoljna premestitev mladoletnikov brez spremstva 
in družin iz Grčije je portugalska Služba za priseljevanje in meje med 1. aprilom 2021 in 30. junijem 
2021 premestila 28 mladoletnikov brez spremstva. Te premestitve spadajo v postopek, predviden v 
drugem odstavku 17. člena Uredbe št. 604/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013. 

 
 Slovenija: Vladni strokovnjaki in mednarodne organizacije pripravljajo sistematično rešitev za zagotovitev 

ustrezne oskrbe in nastanitve za vse mladoletnike brez spremstva, ne glede na njihov status. Cilj je razviti 
sistem s prilagojenim pristopom za vsakega otroka, vključno z različnimi možnostmi nastanitve, ki 
ustrezajo različnim potrebam, osebnim okoliščinam in ranljivostim. 

 
 Španija: Sistemski zakon 8/2021 z dne 4. junija se uporablja za mladoletnike, ki so na španskem ozemlju, 

ne glede na njihovo državljanstvo in upravni status prebivanja, pa tudi za mladoletnike španske narodnosti 
v tujini. Zakon določa, da se v primeru, ko polnoletnosti osebe ni mogoče ugotoviti, oseba šteje za 
mladoletnika, dokler se ne določi njene starosti. Za ta namen tožilec opravi presojo sorazmernosti, ki 
ustrezno upošteva razloge, zakaj se predložen potni list ali enakovreden osebni dokument šteje za 
nezanesljivega. Za opravljanje zdravniških pregledov za določanje starosti mladoletnih oseb velja načelo 
nujnosti in zahteva privolitev po predhodni seznanitvi zadevne osebe in se izvaja ob spoštovanju njenega 
dostojanstva in brez tveganja za njeno zdravje ter se ne more nekritično uporabljati. V nobenem primeru 
se ne sme opravljati pregledov popolnoma gole osebe, pregledov spolnih organov ali drugih posebno 
invazivnih zdravstvenih pregledov. 

 
 Gruzija: Dne 27. maja 2021 so začele veljati spremembe Zakona o državljanstvu, ki opredeljujejo 

posebno uredbo za določitev gruzijskega državljanstva za osebe brez državljanstva in določitev posebnih 
podlag za dodelitev gruzijskega državljanstva osebam brez državljanstva, če ne izpolnjujejo zahtev za 
določitev gruzijskega državljanstva. Na podlagi sprememb Vladnega odloka št. 508 se je pristojbina za 
storitve za določitev statusa osebe brez državljanstva zmanjšala za 50 %. 

 

4. ZAKONITE MIGRACIJE 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Evropska komisija je 11. junija 2021 vzpostavila Partnerstva za pridobivanje talentov kot ključne pobude v 
okviru Novega pakta za migracije in azil z namenom odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti v EU, hkrati 
pa okrepiti vzajemno koristna partnerstva na področju migracij s tretjimi državami. Študenti, diplomanti in 
kvalificirani delavci bodo lahko zaprosili za zakonite načine za priselitev. 

 Svet in Evropski parlament sta 17. maja 2021 dosegla dogovor o spremenjeni Direktivi EU o modri karti, 
katere cilj je visoko usposobljenim državljanom tretjih držav ponuditi nov način za zakonito migracijo v 
EU. Po prvi Direktivi o modri karti (2009) in spremenjeni Direktivi o modri karti (2016) bo ta sporazum 
visoko usposobljenim delavcem migrantom zagotovil popolno enakovrednost glede usposobljenosti in 
večjo prožnost pri zamenjavi delovnega mesta, delodajalca in celo države gostiteljice (po 12 mesecih 
zaposlitve). Prošnjo lahko vložijo tudi visoko kvalificirani prosilci za mednarodno zaščito. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Aprila 2021 so se kvote za začasno zaposlitev tujcev v turizmu, kmetijstvu in gozdarstvu v letu 
2021 povečale na skupno število 3136. Skladnost s to kvoto se določi z letnim povprečjem, vendar so 
pri vrhuncih sezone dovoljene začasne prekoračitve tega števila do 50 %. 

Maja 2021 so bile odpravljene začasne mejne kontrole za Češko in Slovaško republiko. Te kontrole so 
bile ponovno uvedene zaradi dviga števila okužb s covidom-19. Statistični urad Avstrije je prav tako v 
maju predstavil statistiko prebivalstva za leto 2020. Podatki kažejo na zmanjšanje števila migrantov, ki 
prihajajo v državo (– 

http://legilux.public.lu/eli/etat/adm/amin/2021/04/30/b1778/jo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1291
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5174747?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1549273?impose=original&publication=21
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2921
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0378
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2522
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_180/BGBLA_2021_II_180.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_226/BGBLA_2021_II_226.html
http://www.statistik.at/web_en/press/126130.html
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9 %), in migrantov, ki odhajajo iz nje (– 12 %), v primerjavi s preteklim letom – kar je mogoče pojasniti z 
omejitvami mobilnosti, povezanimi s covidom-19. Vendar pa selitveni prirast ostaja na enaki ravni 
(2020: + 40.064 oseb; 2019: + 40.613 oseb). 

 Ciper: Ministrstvo za delo je napovedalo delovanje spletne platforme za javni zavod za zaposlovanje. 
Prek platforme se lahko vsi državljani, ki zakonito prebivajo na Cipru, vključno z državljani tretjih držav in 
prosilci za azil, in ki so upravičeni do dostopa do trga dela, prijavijo kot iskalci zaposlitve za iskanje 
prostih delovnih mest in dostop do pomoči pri iskanju zaposlitve. 

 

 Estonija: Aprila 2021 je začela veljati sprememba uredbe ministra za notranje zadeve, skladno s katero 
bodo e-rezidenti pozvani k predložitvi dodatnih podatkov ob vlogi prošnje za digitalni identifikacijski 
dokument. Dodatni podatki bodo zahtevani za izboljšanje že tako strogega preverjanja ozadja za prosilce 
za digitalni identifikacijski dokument za e-rezidente in za oceno namena prošnje. Sprememba uredbe 
določa seznam podatkov, ki jih je treba zbrati med postopkom izdaje digitalnega identifikacijskega 
dokumenta za e-rezidente. Poleg tega je začelo delovati novo samopostrežno okolje za e-rezidente. Prav 
tako je bilo število mest, kjer se lahko kupi digitalni identifikacijski dokument za e-rezidente, razširjeno, 
da vključuje Bangkok, Johannesburg, São Paulo in Singapur. 

Ustavni preveritve ni senat Vrhovnega sodišča je aprila 2021 z odločbo razglasil, da so prvi odstavek 100. 
člena10, drugi odstavek 100. člena13 in 100. člen18 Zakona o tujcih neustavni in neveljavni, saj preprečujejo 
vložitev pritožbe pri upravnem sodišču za izpodbijanje predčasne prekinitve obdobja začasnega 
prebivanja. 

 

 Finska: Finska Služba za priseljevanje je uvedla novo funkcijo v storitvenem sistemu, da bi olajšala 

sezonskim delavcem spremembo delodajalca med prebivanjem na Finskem. Zadevna sprememba Odloka 

Ministrstva za notranje zadeve o plačljivih storitvah finske Službe za priseljevanje temelji na spremembi 

Zakona o sezonskih delavcih. Spremembe Zakona o sezonskih delavcih in uredbe so začele veljati 17. 

junija 2021. 

 
Ministrstvo za notranje zadeve je 30. junija 2021 vzpostavilo projekt za opredelitev dolgoročnih ciljev za 

celovito migracijsko politiko Finske. Ministrstvo za notranje zadeve želi združiti odgovornosti različnih 

izvajalcev in zanje določiti enotne dolgoročne cilje. To bo doseženo s sodelovanjem in preizkušanjem 

novih metod. 

Vlada želi olajšati prebivanje tujih raziskovalcev, študentov in njihovih družin na Finskem s podaljšanjem 

dovoljenj za prebivanje in racionalizacijo postopkov za pridobitev dovoljenja. Cilj je, da Finska postane 

privlačnejša ciljna država za usposobljeno delovno silo. Skladno s predlogom bi študenti prejeli dovoljenje 

za prebivanje za celotno trajanje študija. Predlog bi na dve leti podaljšal tudi tako imenovano dovoljenje za 

iskanje zaposlitve za raziskovalce in diplomante, ki so zaključili svoj študij. 

Nov zakon bo okrepil pravni status pobiralcev gozdnih sadežev ter podrobneje in bolj zavezujoče določil 

obveznosti podjetij. Hkrati se bodo izboljšale možnosti zaslužka tujih pobiralcev jagodičja, podjetja pa 

bodo deležna bolj enakopravnega konkurenčnega okolja, kar bo sektorju pomagalo trajnostno rasti in 

postati bolj mednarodno naravnan. 

Nove določbe Zakona o tujcih bodo preprečile izkoriščanje tuje delovne sile in izboljšale pravni status žrtev 

takšnega izkoriščanja. Cilj zakonodajne spremembe je olajšati odkrivanje primerov izkoriščanja, zaščititi 

žrtve in pomagati organom pri preprečevanju zaposlovanja s strani delodajalcev, ki so v preteklosti 

izkoriščali svoje delavce. 

 Francija: Dne 19. maja 2021 je bil objavljen odlok, s katerim se je spletna storitev za vložitev prošenj za 
dovoljenje za prebivanje razširila, tako da vključuje dovoljenja za prebivanje za osebe s potnim listom za 
»nadarjene posameznike« in umetnike. 
Dne 1. aprila 2021 je bil objavljen odlok o uvedbi novega seznama deficitarnih poklicev, ki se nanaša na 

izdajo delovnih dovoljenj državljanom tretjih držav ne glede na zaposlitvene razmere. Na tem novem 

seznamu, ki je opredeljen po regijah, se pojavljajo novi deficitarni poklici. 

 
 Nemčija: Nemška zvezna vlada je ponudila vizume lokalnemu osebju, ki dela za zvezne oborožene sile in 

druge nemške organe v okviru misije v Afganistanu. Ministrica za obrambo 

https://eresident.politsei.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021030
https://intermin.fi/en/-/changing-employers-made-easier-for-seasonal-workers
https://intermin.fi/en/-/ministry-of-the-interior-determines-objectives-for-finland-s-comprehensive-migration-policy
https://tem.fi/en/-/legislative-proposal-to-make-it-easier-for-foreign-students-and-researchers-to-stay-in-finland
https://tem.fi/en/-/status-of-foreign-berry-pickers-to-improve
https://beta.kotoutuminen.fi/en/-/amendments-to-the-aliens-act-to-prevent-exploitation-of-foreign-labour
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317444?r=BGD1SjcGb4
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-plant-beendigung-des-einsatzes-in-afghanistan-5059016
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Annegret Kramp-Karrenbauer je poudarila dolžnost zveznih oboroženih sil za skrb za lokalno osebje, ki to 
misijo podpira že vrsto let. 

 

 Irska: Dne 22. aprila 2021 se je znova začela običajna obravnava prošenj za vizume za ponovni vstop. 

Vlada je 23. aprila 2021 naznanila predloge za shemo za regularizacijo več tisoč priseljencev brez 
dokumentov. Ministrstvo za pravosodje pričakuje, da bo do konca leta 2021 pripravljeno sprejeti prošnje 
vloge v okviru sheme. 

Ministrstvo za pravosodje je 10. maja 2021 naznanilo, da se je ponovno odprl registracijski urad v 
predelu Burgh Quay za stranke, ki živijo na območju Dublina. 

Dne 20. maja 2021 je bilo naznanjeno, da je trenutno v obravnavi področje bistvene združitve družine, 
ki pripada eni od dveh novih kategorij, dodanih na prednostni seznam za vizume. 

Odobrena je bila objava novega predloga zakona, ki vključuje zakonodajne predloge za spremembo 
pogoja »neprekinjenega prebivanja« za dovolitev odsotnosti iz države do 70 dni v letu pred vložitvijo 
prošnje za državljanstvo in za zmanjšanje pogoja prebivanja s petih na tri leta za naturalizacijo otrok, 
rojenih v državi, staršem, ki niso državljani Irske. 

Naznanjene so bile spremembe sistema delovnih dovoljenj za delavce zunaj Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP), vključno z razširitvijo poklicev, upravičenih do dovoljenj za zaposlitev oseb s kritičnimi 
veščinami (CSEP). 

Dne 15. junija 2021 je bila naznanjena odprava začasnih omejitev za vstopne in tranzitne vizume za 
državljane Južne Afrike, Brazilije in drugih južnoameriških držav, ki so bile uvedene 28. januarja 2021. 

 Italija: Dovoljenja za prebivanje, veljavna do 31. januarja 2020, so bila zaradi izrednega stanja v zvezi s 

covidom-19, podaljšana do 31. julija 2021. 

 
Preiskava, usmerjena k oceni sprejetja Odloka o migracijskih tokovih 2021, še poteka (vstop delavcev 

iz nečlanic EU za sezonsko in nesezonsko zaposlitev). 

 
Komisija za politiko priseljevanja in integracij (ANCI) je prek Centralne službe SAI v sodelovanju s 

centralnim direktoratom državne policije Ministrstva za notranje zadeve organizirala spletni seminar na 

temo dovoljenj za prebivanje, ki se ga je udeležilo približno 1500 oseb. 
 

 Latvija: Dne 6. maja 2021 je začel veljati Zakon o obvladovanju širjenja okužb s covidom-19 , ki podaljšuje 
obdobje, do katerega lahko državljani tretjih držav ponovno zaprosijo za ponovno registracijo dovoljenja 
za prebivanje ob predložitvi pretečene potne listine. 

Dne 28. junija 2021 so začele veljati spremembe Zakona o osebnih identifikacijskih dokumentih, ki določa 
uveljavitev elektronske identifikacijske kartice za tujce za osebno identifikacijo v Latviji. Kartica »eID« 
tujcem omogoča dostop do vladnih e-storitev, uporabo e-naslova, preverjanje njihove identitete in 
elektronsko podpisovanje dokumentov. Osebne identifikacijske izkaznice bodo izdane tujim državljanom, 
vključno s prosilci za azil, in vključene v register fizičnih oseb. 

Dne 28. junija 2021 je začel veljati Zakon o registru fizičnih oseb, ki združuje funkcionalnost obstoječega 
informacijskega sistema registra prebivalstva in civilnega registra. Zakon o registru fizičnih oseb bo 
vključeval in posodabljal tudi informacije o tujcih, ki so v Latviji prejeli dovoljenje za prebivanje, potrdilo 
o registraciji ali stalnem prebivanju kot državljani EU in ki so v pravnih odnosih z Latvijo, na podlagi 
katerih se vzpostavljajo ali so bile vzpostavljene vzajemne pravice in obveznosti na področju 
nepremičnin, gospodarske dejavnosti, zdravstva, davkov, ugodnosti in izobraževanja. 

Informacije o tujcu bodo vključene v register v skladno s potno listino, ki identificira osebo. Vključene 
ali posodobljene bodo informacije o njihovem imenu, datumu in kraju rojstva, osebnem 
identifikacijskem dokumentu, osebni identifikacijski številki, ki jo dodeli druga država, in naslovu za stik. 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ4.pdf/Files/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ4.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000099
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000099
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000099
http://www.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000129
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000129
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000129
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000138
https://enterprise.gov.ie/en/News-And-Events/Department-News/2021/June/20210614.html
https://enterprise.gov.ie/en/News-And-Events/Department-News/2021/June/20210614.html
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visas-updates
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visas-updates
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visas-updates
https://www.retesai.it/webinar/
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278-law-on-the-management-of-the-spread-of-covid-19-infection
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278-law-on-the-management-of-the-spread-of-covid-19-infection
https://likumi.lv/ta/id/324130-grozijumi-personu-apliecinosu-dokumentu-likuma
https://likumi.lv/ta/en/en/id/296185-law-on-the-register-of-natural-persons
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 Luksemburg: Uredba Velikega vojvodstva z dne 11. junija 2021 je podaljšala začasne omejitve za vstop 
državljanov tretjih držav v Luksemburg do 30. septembra 2021. Seznam tretjih držav, katerih rezidenti 
so izvzeti iz teh omejitev, je bil večkrat posodobljen, nazadnje z Uredbo Velikega vojvodstva z dne 25. 
junija 2021. 

Od 1. aprila 2021 osebam, ki potujejo z letalom iz tretje države, ni treba več opraviti dodatnega hitrega 
testa ob prihodu na luksemburško letališče. Od 13. junija 2021 mora vsaka oseba (starejša od šestih let), 
ki potuje z letalom v Luksemburg, pred vkrcanjem na letalo predložiti potrdilo o cepljenju, potrdilo o 
prebolelosti ali potrdilo negativnem rezultatu testa za SARS-CoV-2. 

Dodatni ukrepi so bili uvedeni za potovanja iz Indije dne 1. maja 2021 in iz Združenega kraljestva dne 7. 
junija 2021. Vsakdo, ki je v 14 dneh pred prihodom v Luksemburg prebival v teh dveh državah, mora 
prijaviti svojo prisotnost za sanitarni pregled, opraviti test za covid-19 in biti v karanteni vsaj sedem dni. 
Ti ukrepi so za obe državi veljali do 15. julija 2021. 

Rok za vložitev prošnje za dovoljenje za prebivanje za britanske državljane, ki je bil prvotno določen za 
30. junij 2021, je bil podaljšan do 31. decembra 2021. 

 

 Nizozemska: Dne 16. aprila 2021 so bile začasno zrahljane zahteve za prevzem začasnega dovoljenja za 
prebivanje (mvv) v tujini pred dolgoročnim prebivanjem. Zaradi pandemije nekateri državljani tretjih 
držav, ki so že bili na Nizozemskem, niso mogli mednarodno potovati, da bi prevzeli svoje dovoljenje. Pod 
nekaterimi pogoji se tem osebam lahko dovoli pridobitev dovoljenja za prebivanje na Nizozemskem. 

 
Minister za migracije je do 1. oktobra 2021 podaljšal rok za oddajo prošnje za prepustnico »brexit« za 
britanske državljane, ki živijo na Nizozemskem. Zaradi brexita britanski državljani potrebujejo dovoljenje 
za prebivanje za zakonito prebivanje na Nizozemskem. Ker več kot tri tisoč registriranih britanskih 
državljanov še ni zaprosilo za dovoljenje za prebivanje, je bil rok za vložitev prošnje podaljšan. 

 

Urad IND je 1. junija 2021 začel nov pilotni projekt Dovoljenje za prebivanje za ključno osebje zagonskih 
podjetij. Ta nov namen prebivanja naj bi inovativnim zagonskim podjetjem olajšal zaposlovanje tujega 
osebja s posebnim strokovnim znanjem, ki je ključno za rast podjetja. Pilotni projekt bo trajal štiri leta. 
Po koncu pilotnega projekta lahko zaposleni v zagonskem podjetju delajo dodatnih 12 mesecev. 

 

 Poljska: Za zadovoljitev povečanega zanimanja za informacije o uzakonitvi prebivanja in delovnih priložnosti 
za beloruske državljane je Urad za tujce pripravil »odgovore na pogosto zastavljena vprašanja« (ang. FAQ) s 
tega področja, ki so na voljo tudi v beloruščini. 

Po skoraj petih letih je bil sklenjen dogovor o novi direktivi, ki ureja vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav zaradi visokokvalificirane zaposlitve in razveljavlja Direktivo Sveta 2009/50/ES, Direktivo EU o modri 
karti. Poljska je bila med tistimi državami članicami EU, ki so odkrito potrdile dogovorjen kompromis o 
novi direktivi, pri čemer so priznale nujno potrebo po sprejetju novih predpisov. 

Trajajoče stanje epidemije covida-19 ni povzročilo zmanjšanja števila oseb, ki so zaprosile za uzakonitev 
prebivanja na Poljskem. V drugem četrtletju leta 2021 je bil še vedno prisoten trend naraščanja – 
vloženih je bilo približno 90.000 prošenj za dovoljenja za prebivanje (50 % več kot v drugem četrtletju 
leta 2020). Večina izdanih dovoljenj (80 %) je bila povezana z delom. 

Uredba je bila objavljena 28. maja 2021 in je začela veljati 15. junija 2021, ko je minister, pristojen za 

zunanje zadeve, pridobil razširjeno pristojnost za izdajo schengenskih vizumov in nacionalnih vizumov, 

razen tistih, ki so bili izdani članom diplomatskega ali konzularnega predstavništva tuje države, in lahko 

takšne vizume tudi prekliče ali razveljavi. Belorusija je prva in do zdaj edina država, v kateri je ta možnost 

na voljo njenim državljanom. Od sredine junija 2021 je poljsko Ministrstvo za zunanje zadeve pristojno za 

obravnavo prošenj za vizume, predložene poljskim konzulatom, ki delujejo v Belorusiji. 

 
 Portugalska: Dne 19. maja 2021 je bil z Uredbo št. 5040/2021 uveden poenostavljen postopek za 

prošnje za dovoljenja za prebivanje. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/11/a443/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a470/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/06/25/a470/jo
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B03-mars%2B30-prolongation-covid.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B03-mars%2B30-prolongation-covid.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B03-mars%2B30-prolongation-covid.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B12-mesures-aeriennes.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B12-mesures-aeriennes.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B12-mesures-aeriennes.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B05-mai%2B03-mesures-sanitaires-deplacements-inde.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B05-deplacements-royaumeuni.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B05-deplacements-royaumeuni.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B05-deplacements-royaumeuni.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/06-juin/25-prolongation-delai-accord-retrait.html
https://ind.nl/nieuws/Paginas/Tijdelijke-versoepeling-mvv-vereiste-vanwege-COVID-19.aspx
https://ind.nl/nieuws/Paginas/Tijdelijke-versoepeling-mvv-vereiste-vanwege-COVID-19.aspx
https://ind.nl/en/news/pages/british-nationals-can-apply-for-a-brexit-pass-until-1-october.aspx
https://ind.nl/en/news/pages/pilot-residence-permit-essential-start-up-personnel.aspx
https://ind.nl/en/news/pages/pilot-residence-permit-essential-start-up-personnel.aspx
https://udsc.gov.pl/wizy-dla-obywateli-bialorusi-nowy-tryb-rozpatrywania-wnioskow/
https://dre.pt/application/conteudo/163627613
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Odlok št. 4473-A/2021 z dne 30. aprila 2021 je bil sprejet v zvezi s storitvami imenovanja v okviru covida-

19. Zagotavlja pravice vsem tujim državljanom v nedokončanih postopkih pri Službi za priseljevanje in 

meje (SEF). 

V obdobju poročanja je bilo opravljenih tudi 65 obiskov delovne inšpekcije, ki so zajeli 434 delavcev, 

pretežno z indijskim ali nepalskim državljanstvom. 

 Slovenija: Zakon o spremembi Zakona o tujcih, ki je začel veljati 27. aprila 2021, med drugim spreminja 
vire dohodka, s katerimi lahko tujec dokaže, da ima zadostna sredstva za preživljanje. Socialni transferji, 
kot so otroški dodatki, se ne upoštevajo več kot viri dohodka pri prikazovanju sredstev za preživljanje. 

 

 Španija: Skladno s 124. členom Uredbe o tujcih se dovoljenje za prebivanje lahko izda zaradi zaposlitve, če 
so izpolnjene naslednje zahteve: prosilec ni zaveden v kazenski evidenci, ima določeno obdobje prebivanja 
in potrjuje obstoj delovnega razmerja. Vrhovno sodišče je 25. marca 2021 izreklo Sodbo št. 1184/2021, ki 
določa, da se akreditacija delovnega razmerja lahko dokaže z vsemi dokaznimi sredstvi, ki veljajo v 
zakonodaji. Ta sodna praksa je bila ratificirana v naslednjih sodbah 1802/2021 in 1806/2021. Na tej 
podlagi visoko sodišče poudarja, da vse okoliščine ne pomenijo »temeljnih razlogov«, ampak mora 
obstajati »posebna povezava z našo državo«. V primeru dela morajo biti podani temeljni razlogi za 
delovno razmerje v dveh letih pred predložitvijo prošnje. Ob upoštevanju te sodne prakse ter 
mednarodnih in evropskih določb je bilo izdano Navodilo SEM 1/2021. 

 

 Švedska: Parlament je 22. junija sprejel spremembe Zakona o tujcih. Glede na te spremembe bodo vsa 
nova dovoljenja za prebivanje (razen za preseljene begunce) začasna, državljani tretjih držav pa bodo 
morali med drugim dokazati, da se lahko sami preživljajo. Zahteva glede finančne podpore se bo kot 
glavno pravilo uporabljala tudi za ponovno združitev družine in ustvarjanje družine. 

 

 Gruzija: Po uveljavitvi sprememb Zakona o tujcih dne 11. maja 2021 je bil spremenjen tudi Vladni odlok št. 

520 za prilagoditev postopkov za izdajo dovoljenj za prebivanje. Glede na te zakonodajne spremembe je 

bilo osebje vladne javne službe deležno usposabljanja o novih predpisih. 

Dne 12. aprila 2021 se je začel postopek za izvajanje sporazuma o Začasnem zaposlovanju gruzijskih 

državljanov v posebnih sektorjih trga dela v Izraelu. 

Dne 10. maja 2021 je bil podpisan sporazum med Severno Makedonijo in Gruzijo o izvzetju iz vizumske 

obveznosti za vse vrste imetnikov potnih listov, kar pomeni imetnike diplomatskih, službenih in običajnih 

biometričnih potnih listov. Enaki sporazumi so začeli veljati v Republiki Fidži in Sultanatu Oman. 

Dne 11. junija 2021 je bila zagnana posodobljena mobilna aplikacija za brezvizumska potovanja v EU. 

Aplikacija z integriranim koledarjem vključuje nove funkcije: stalno posodobljene informacije o 

posameznih uredbah glede mobilnosti v EU/na schengenskem območju (tudi v okviru pandemije 

covida-19); podatke za stik gruzijskih diplomatskih predstavništev v tujini; informacije o ukrepih v sili; 

možnost shranjevanja zgodovine potovanj in priljubljenih držav ter druge koristne informacije. 

5. INTEGRACIJA 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Junija je bilo predstavljeno Poročilo o integraciji za leto 2021. To letno poročilo zagotavlja celovit 
pregled stanja integracije v Avstriji. Letošnje poročilo se je osredotočalo na vpliv covida-19 na področjih 
vključevanja na trg dela, izobraževanja in mladih ter žensk. Kot običajno je poročilo dopolnjeno s 
statističnim zbornikom, ki vsebuje ključne podatke, dejstva ter informacije o migracijah in integraciji v 
Avstriji. 

https://dre.pt/application/conteudo/162570897
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2021/Instruccion_arraigo_laboral.pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2278806?publication=12
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2483468?impose=translateEn&publication=5
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2483468?impose=translateEn&publication=5
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5036950?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5036950?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5036950?publication=0
https://mfa.gov.ge/News/saqartvelosa-da-chrdiloet-makedoniis-respublikis-m.aspx?CatID=5&lang=en-US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.mygo.shengen
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 Hrvaška: Večjezična spletna platforma Danube Compass, ki zagotavlja informacije za nove prebivalce 
Podonavja, je bila posodobljena in prevedena v arabščino, angleščino, perzijščino in jezik Urdu. 

Aprila letos so bili v okviru projekta INCLuDE (medoddelčno sodelovanje pri opolnomočenju državljanov 
tretjih držav) imenovani člani svetovalne skupine za državljane tretjih držav in osebe migrantskega izvora. 
Prvi sestanek je bil 31. maja 2021. 

Osnutek Akcijskega načrta mesta Zagreb za upravičence do mednarodne zaščite za obdobje 2021–2022 
je bil predmet javnega posvetovanja do 15. julija 2021. 

 Estonija: Maja 2021 je Ministrstvo za kulturo s partnerji začelo z obiski vseh estonskih okrožij z namenom 
uvedbe storitev integracije in prilagajanja, novega svetovalnega orodja za spletno integracijo Linda in v 
zvezi z drugimi nedavnimi dogodki na področju integracije in prilagajanja novo prispelih priseljencev. Z 
obiski želi ministrstvo povečati ozaveščenost o razpoložljivih storitvah in orodjih, namenjenih olajšanju 
procesa integracije, ter tako razviti pristop na lokalni ravni in okrepiti vlogo občin v tem procesu. 

 Finska: Poročilo, ki sta ga naročila Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za gospodarstvo in 
zaposlovanje, ocenjuje, ali bi Finska pri sprejemanju beguncev lahko uporabila tako imenovani model 
vključevanja skupnostnega sponzorstva. Skladno s poročilom bi lahko model omogočil hitrejšo integracijo 
beguncev na Finskem in podprl delo na področju integracije, ki ga vodijo država in občine. 

Glosar s področja integracije, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo in zaposlovanje, usklajuje 
uporabo konceptov, povezanih z integracijo, enakostjo in diskriminacijo. Nov glosar poudarja enakost in 
aktivno vlogo priseljencev. Pri oblikovanju glosarja so se avtorji osredotočali na opredeljevanje 
konceptov, povezanih z Zakonom o integraciji (Zakon o spodbujanju integracije priseljencev), in ključne 
integracijske storitve. 

Pomen uspešne integracije je na Finskem vse večji, saj se delovno sposobno prebivalstvo stara in število 
ljudi s priseljenskim ozadjem narašča. Vladno poročilo o integraciji predlaga obsežen program za boljšo 
podporo priseljencev pri njihovem vključevanju. 

 Nemčija: Zvezni inštitut za raziskave prebivalstva je 29. junija 2021 objavil analizo, ki je pokazala, da se je 
delež ljudi z migracijskim ozadjem v zadnjih letih še naprej povečeval. Medtem ko je bilo leta 2009 
približno 18,7 % nemškega prebivalstva s tujimi koreninami, se je ta delež zdaj povečal na 26 %. To 
dokazujejo veljavni podatki Zveznega statističnega urada, ki temeljijo na popisu prebivalstva na mikro 
ravni. Povečanje je predvsem posledica pritoka delavcev iz drugih evropskih držav in priseljevanja s 
kriznih območij. Vendar pa obstajajo velike regionalne razlike glede deleža ljudi z migracijskim ozadjem v 
državi. 

 Italija: Od 14. maja 2021 je na spletu na voljo nova različica Portala za integracijo migrantov. Portal je 
prilagojen oblikovalskim smernicam za digitalne storitve javne uprave ter je bil optimiziran in 
poenostavljen. 

 

Dne 22. junija 2021 je potekalo prvo srečanje med Nacionalnim uradom za boj proti rasni diskriminaciji 
UNAR in združenji, ki so se odzvala na zahtevo za pripravo nacionalnega načrta za boj proti rasizmu, 
ksenofobiji in nestrpnosti za obdobje 2021–2025. 

 

Oddelek za državljanske svoboščine in priseljevanje pri Ministrstvu za notranje zadeve je začel 
posvetovanja za posodobitev nacionalnega integracijskega načrta, ki bo opredelil strategijo posredovanja 
za vključevanje imetnikov mednarodne zaščite. 

 

 Luksemburg: Dne 23. aprila 2021 so občini Wiltz in Mertzig ter medobčinsko združenje Réidener Kanton 
podpisali Pakt o skupnem življenju (Pakt vum Zesummeliewen, PCI), v okviru katerega se je začel izvajati 
nov Skupnostni načrt za integracijo (PCI). Nov načrt PCI je celovitejši in bolj dinamičen kot prejšnji načrt. 
Maja in junija 2021 so nov načrt PCI podpisale tudi občine Kopstal, Habscht, Roeser, Strassen in Clervaux. 

Drugi virtualni informativni dogodek Skupine za izmenjavo in podporo na lokalni ravni (Groupe d'échange 
et de soutien en matière d'intégration au niveau local – GRESIL) je potekal 30. junija 2021. Dogodek je 
zagotovil platformo za predstavnike 50 občin, različna ministrstva, politike in združenja za zbiranje, 
izmenjavo, obveščanje in podporo pri integracijskih vprašanjih na lokalni ravni. 

https://www.integratsioon.ee/kov_koolitus
https://linda.integratsioon.ee/login
https://intermin.fi/en/-/report-community-sponsorships-for-quota-refugees-could-supplement-authorities-measures
https://tem.fi/en/-/glossary-of-integration-harmonises-the-use-of-concepts-related-to-integration-services
https://tem.fi/en/-/government-report-proposes-extensive-programme-to-speed-up-integration-of-immigrants
https://www.bib.bund.de/DE/Service/Presse/2021/2021-06-29-Migrationshintergrund-Bundesland.html
https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb/
http://www.unar.it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-definizione-del-piano-nazionale-contro-il-razzismo-la-xenofobia-e-lintolleranza-2021-2025/
http://www.unar.it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-definizione-del-piano-nazionale-contro-il-razzismo-la-xenofobia-e-lintolleranza-2021-2025/
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B04-avril%2B23-plan-integration-cahen.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B04-avril%2B23-plan-integration-cahen.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B04-cahen-pci.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B04-cahen-pci.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2021/07-juillet/01-cahen-gresil.html
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Dne 8. maja 2021 je Oddelek za integracijo (Département de l’Intégration) organiziral drugi virtualni 
orientacijski dan za Pogodbe o sprejemu in integraciji (CAI). Ta dogodek je več kot 400 podpisnikom 
pogodbe CAI omogočil, da sodelujejo na tematskih delavnicah ter pridobijo znanja in izkušnje od 
predstavnikov različnih ministrstev, uprav in združenj v Luksemburgu. 

Junija 2021 se je začela nacionalna raziskava o rasizmu ter etični in rasni diskriminaciji v Luksemburgu. 
Podatke se bo uporabljalo za opredelitev področij, na katerih so potrebni posebni ukrepi, in za 
oblikovanje političnih priporočil v boju proti rasizmu in diskriminaciji. 

 Malta: Glede na povečano ranljivost migrantov pri nastanitvi v novi državi je marca 2021 malteški javni 
zavod za zaposlovanje Jobsplus začel postopek za vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb in državljanov 
tretjih držav s statusom mednarodne zaščite, prosilcev za začasno humanitarno zaščito in prosilcev za azil 
kot upravičeno ciljno skupino programa VASTE (poklicna ocena, podpora, usposabljanje in zaposlovanje). 
Program VASTE, ki je bil podaljšan do decembra 2022, je del projekta v vrednosti 13 milijonov EUR, ki se 
financira iz Evropskega socialnega sklada v okviru operativnega programa II (2014–2020). Cilj programa je 
vzpostaviti in izvajati številne ukrepe in izboljšane storitve za krepitev in spodbujanje spretnosti in 
sposobnosti ciljnih strank za bolj vključujočo družbo. 

Zavod Jobsplus je 2. junija 2021 prejel odobritev za nadaljevanje teh sprememb o upravičenosti. Ti 
nedavni dogodki pomenijo, da je več možnosti usposabljanja, kot so usposabljanje pred zaposlitvijo, 
usposabljanje na področju življenjskih in komunikacijskih spretnosti ter osnovno usposabljanje na 
področju uradniških spretnosti. Osnovno usposabljanje na področju IKT bo kmalu na voljo tudi 
upravičenim strankam migrantom skupaj z drugimi strokovnimi storitvami, ki jih zagotavljajo nevladne 
organizacije. 

 Nizozemska: Zakon o integraciji v družbo (Wet Inburgering 2.0), ki je bil prvotno načrtovan za 
izvajanje 1. januarja 2021, bo zdaj predvidoma začel veljati 1. januarja 2022. Dodatno je bila na voljo 
finančna pomoč za občine, da se pripravijo na izvajanje zakona in podprejo skupino oseb, ki se morajo 
še vedno vključiti v družbo skladno z veljavnim zakonom. 

Od 1. junija 2021 lahko prosilci za azil, ki so prejeli dovoljenje za prebivanje v okviru sistema pomilostitev 
iz leta 2007 (RANOV), zdaj lažje pridobijo državljanstvo. Za nekatere od teh imetnikov dovoljenj – skupina 
oseb, ki so pridobile dovoljenje RANOV kot mladoletniki skupaj s svojimi starši ali samostojno in ki so zdaj 
dosegle polnoletnost – bo odpravljena zahteva po predložitvi osebnih dokumentov za naturalizacijo. 

 Poljska: Za tujce, ki prihajajo v Šlezijo, je bila vzpostavljena informacijska točka. Tujci bodo tam pridobili 
informacije, med drugim o registraciji, zaposlovanju, dostopu do zdravstvenega varstva, jezikovnem 
usposabljanju ali kulturni ponudbi mesta, kar bo olajšalo njihovo aklimatizacijo. Zaposleni na 
informacijski točki govorijo štiri tuje jezike. Točka je bila vzpostavljena v občinskih prostorih na ulici 
Młyńska 5 in jo bo vodila fundacija In Corpore. 

 
 Gruzija: Storitve za tujce so bile razvejane v okviru državnega programa integracije. Dodana je bila nova 

zdravstvena komponenta, ki osebam, ki prebivajo v Gruziji pod mednarodno zaščito (begunci, imetniki 
humanitarnega statusa), in osebam brez državljanstva, ki imajo posebne zdravstvene potrebe, zagotavlja 
financiranje do 1000 GEL za zdravstvene storitve. Slednje vključuje zdravljenje in zdravila za upravičence 
programa z akutnimi, kroničnimi in/ali smrtno nevarnimi boleznimi ter tiste, ki potrebujejo psihosocialno 
rehabilitacijo. 

6. UPRAVLJANJE ZUNANJIH MEJA EU 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je 18. junija 2021 objavila posodobitev Operacij 
iskanja in reševanja v Sredozemlju in temeljne svoboščine. V prvi polovici leta 2021 je na dan umrlo ali 
izginilo pet ljudi, ki so prečkali Sredozemsko morje, da bi prišli v Evropo. Kljub temu so plovila civilne 
družbe s humanitarnim pooblastilom za zmanjšanje smrtnih žrtev in zagotovitev varnosti rešenih 
migrantov v EU rešila veliko število migrantov v stiski na morju. 

 Evropska komisija je 2. junija 2021 predstavila svojo novo Strategijo za močnejše in odpornejše 
schengensko območje. Cilj je okrepiti prosti prostor za potovanje v EU in povečati njegovo odpornost, 
med drugim s spremembo schengenskega ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma. To bi pomenilo 
pospešen postopek ocenjevanja, skrajšane postopke v primeru večjih pomanjkljivosti, strokovno 
svetovanje in redno spremljanje za okrepljeno zaupanje. 

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/05-mai/10-journee-orientation.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/05-mai/10-journee-orientation.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/05-mai/10-journee-orientation.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/06-juin/18-enquete-racisme-discriminations.html
https://jobsplus.gov.mt/schemes-jobseekers/vaste
https://vng.nl/nieuws/nieuwe-wet-inburgering-definitief-1-januari-2022-in-werking
https://ind.nl/en/news/pages/exemption-from-document-requirement-for-naturalisation-for-part-of-the-ranov-group.aspx
https://wiadomosci.wp.pl/slask/katowice-punkt-informacyjny-dla-cudzoziemcow-pracownicy-mowia-w-czterech-jezykach-6634024382495552a
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/towards-stronger-and-more-resilient-schengen-area_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/02062021_proposal_council_regulation_to_reform_the_schengen_evaluation_and_monitoring_mechanism_com-2021-278_en.pdf
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 Evropska komisija je 9. aprila 2021 sprejela nova pravila za nadgradnjo evropskega sistema nadzorovanja 
meja (EUROSUR), ki olajšuje izmenjavo informacij med organi, odgovornimi za upravljanje zunanje meje 
EU. Cilj je zagotoviti varnejšo izmenjavo informacij z neodvisnim odborom za varnostno akreditacijo ter 
poskrbeti, da bo poročanje bolj redno in učinkovito, in sicer tako, da se vključijo operacije iskanja in 
reševanja ter izboljša sodelovanje s tretjimi državami. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Hrvaška: Štab za civilno zaščito Republike Hrvaške je 11. junija 2021 izdal odločbo o začasni prepovedi 
prečkanja meja Republike Hrvaške (68/2021), skladno s katero je vstop v Republiko Hrvaško dovoljen 
samo z negativnim testom PCR ali hitrim antigenskim testom (BAT), potrdilom o cepljenju ali potrdilom 
o prebolelosti covida-19. Poleg tega je vstop v Republiko Hrvaško od junija 2021 mogoč s tako 
imenovanim digitalnim potrdilom o covidu-19. 

Sredstva so bila dodeljena za izvajanje dveh projektov; eden je namenjen posodobitvi informacijskega 
sistema za upravljanje državnih meja za potrebe sistema vstopa/izstopa, drugi pa je usmerjen v nabavo 
psov in vozil za zaščito zunanje meje Evropske unije. 

 Finska: Ministrstvo za notranje zadeve je za pripombe posredovalo osnutek vladnega predloga za 
dopolnilno zakonodajo o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) in Evropskem sistemu za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS). Namen predloga je spremeniti nacionalno zakonodajo, kot to zahtevajo 
ustrezni predpisi Evropskega parlamenta in Sveta. 

 

 Italija: Statistični podatki o migrantih, ki so prispeli in so bili registrirani ob prihodu na italijanske obale 
od 1. aprila do 30. junija, so pokazali, da je bilo teh oseb 12.931, vključno s 2513 mladoletniki brez 
spremstva (do 28. junija 2021). Zaradi izrednih razmer zaradi pandemije se plovila za karanteno še 
naprej uporabljajo za migrante, ki priplujejo po morju. 

 

Dne 19. aprila 2021 je bilo objavljeno javno obvestilo za dodelitev zakupa petih čarterskih plovil za 
obdobje od 5. maja 2021 do 31. julija 2021. V okviru petletnega cikla schengenskega ocenjevalnega 
mehanizma, opisanega v Uredbi (EU) št. 1053/2013, bo Italija predmet ocenjevanja za upravljanje 
zunanjih meja od 27. junija do 5. julija 2021. Centralni direktorat za priseljevanje in mejna policija sta 
začela s pripravami z usklajevanjem vključenih nacionalnih organov. 

 

 Litva: Dne 24. maja 2021 je litovska vlada kot odgovor na incidente v zvezi s prisilnim pristankom 
civilnega zrakoplova v Belorusiji na mednarodni poti v Vilno prepovedala polete v Litvo in iz nje prek 
ozemlja Belorusije. 

Vlada je 16. junija 2021 Ministrstvu za notranje zadeve zagotovila dodatna sredstva za zmanjšanje pritoka 
migrantov z neurejenim statusom z ozemlja Belorusije. Dodeljena sredstva bodo porabljena za namestitev 
nadzornih sistemov ob litvanski meji z Belorusijo. 

Državna mejna straža je 17. junija 2021 na agencijo Frontex naslovila prošnjo za pomoč pri varovanju 
meje z Belorusijo ob vse večjem številu nezakonitih migracij. Mejne službe EU naj bi svoje naloge na meji 
z Belorusijo začele opravljati 1. julija. 

 Nizozemska: Dne 1. junija 2021 se je iztekla prepoved letov za države z zelo visokim tveganjem okužbe s 
covidom-19 (Indija, Južna Afrika in vse države Srednje in Južne Amerike). Prepoved je bila zamenjana z 
zahtevo za samoosamitev ob prihodu in predložitev negativnega testa NAAT (PCR) ter odločbe o 
karanteni. Ta sprememba ne vpliva na prepoved vstopa v EU, ki še vedno velja. 

 

 Portugalska: Dne 18. maja 2021 je bil objavljen Odlok št. 5039-B/2021 o vzpostavitvi postopkov 
preverjanja testov RT/PCR SARS-CoV-2 s strani policije za javno varnost (PSP) in portugalske Službe za 
priseljevanje in meje (SEF) glede na odhodno letališče. 

 

 Gruzija: Pripravljen je bil končni osnutek nove strategije integriranega upravljanja meja za obdobje 2021–
2025 in njen akcijski načrt. 

Ob podpori UNHCR je bilo za pripadnike mejne policije organizirano usposabljanje o mednarodni zaščiti. 
Poleg tega so bili zaposleni na mejnih prehodih usposobljeni za področje varnosti dokumentov in nadzor 
meje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0581&qid=1618306409753
https://intermin.fi/en/-/legislative-proposal-related-to-the-smart-borders-package-sent-out-for-comments
https://lrv.lt/en/news/governments-ban-on-flights-to-lithuania-crossing-belaruss-airspace
https://lrv.lt/en/news/governments-ban-on-flights-to-lithuania-crossing-belaruss-airspace
https://lrv.lt/en/news/governments-ban-on-flights-to-lithuania-crossing-belaruss-airspace
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/sienos-apsaugai-ketinama-skirti-11-5-mln-euru
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/sienos-apsaugai-ketinama-skirti-11-5-mln-euru
http://www.pasienis.lt/eng/Border-with-belarus-a-larger-number-of-frontex-forces-activation-of-the-rapid-border-intervention-mechanism
https://www.government.nl/latest/news/2021/06/02/flight-ban-replaced-by-self-quarantine-and-two-negative-test-result-requirements
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/163648380/details/maximized
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Na podlagi novih sprememb Zakona o vstopu/izstopu je bila od aprila do junija 2021 270 državljanom 
Gruzije, ki so nameravali potovati v EU/na schengensko območje, zavrnjena možnost, da zapustijo 
državo. 

7. NEZAKONITO PRISELJEVANJE 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Aprila je predpis ponovno uvedel začasni nadzor meje med 12. majem 2021 in 11. novembrom 
2021 na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko, da bi se ohranilo zakon, red in javno varnost. V tem 
obdobju je mogoče notranje meje prečkati samo na vstopnih točkah. 

 

 Belgija: Da bi rešili vprašanje čezmejnih migracij, je bila izvedena varnostna nadgradnja na pristaniškem 
območju Zeebrugge. Na primer v maju in juniju 2021 je bilo nameščenih več nadzornih kamer, termalnih 
kamer in ograj. To varnostno nadgradnjo sta sofinancirala mejna policija Združenega kraljestva in 
Evropska komisija. 

 

 Hrvaška: Dne 19. in 20. maja 2021 je potekalo usposabljanje policistov z naslovom Obravnava državljanov 
tretjih držav v postopku vračanja. V okviru projekta Nabava opreme ter vzpostavitev nove in izboljšanje 
obstoječe podatkovne zbirke IKT o registraciji nezakonitih priseljencev v postopku vračanja je bilo 
naročenih devet novih delovnih postaj EURODAC in druga oprema za obravnavanje migrantov. 

 

 Ciper: Dne 9. aprila 2021 je začela veljati sprememba Zakona o tujcih in priseljevanju, ki spreminja 
sankcije za nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav. Na primer, v primeru prve kršitve je 
naložena upravna globa 1500 EUR (prej 854 EUR). Kazni za tihotapce so se povečale na 15 let (prej 8 let) 
zapora in/ali globo 100.000 EUR (prej 34.170 EUR). 

 

 Finska: Skladno z vladnim programom je bil za obdobje 2021–2024 posodobljen Akcijski načrt za 
preprečevanje nezakonitih vstopov in prebivanja. Namen akcijskega načrta je celovito reševanje 
nezakonitih vstopov in prebivanja, čezmejnega kriminala in nastanka vzporedne družbe zunaj finske 
družbe. 

 
 Francija: Dne 10. aprila 2021 je bila objavljena odločba Državnega sveta, ki določa, da je treba tujega 

državljana, ki brez upravičenega razloga ne želi opraviti testa PCR za prehod v državo, odgovorno za 
obravnavo prošnje za azil, obravnavati kot »pobeglega« tujca, pod pogojem, da je bil opozorjen o posledicah 
zavrnitve opravljanja testa. 

 

 Italija: Dne 11. maja 2021 je bila sprejeta okrožnica Ministrstva za notranje zadeve o postopku za 
nastanek nezakonitih delovnih razmerij. Zdaj je mogoče, da nov delodajalec zamenja prejšnjega 
delodajalca, ko se konča delovno razmerje (ki se je uporabilo za vložitev prošnje za zakonsko ureditev). Če 
za zaposlitev delavca ni na voljo novega delodajalca, se dovoljenje za prebivanje lahko izda med čakanjem 
na zaposlitev. 
Komisija za politiko priseljevanja in integracij (ANCI) je na podlagi projekta Pobuda mesta o migrantih z 
neurejenim statusom v Evropi ustanovila delovno skupino za proučevanje prisotnosti migrantov z 
neurejenim statusom na ozemljih. 

 Litva: Litovski organi so 11. junija 2021 za nastanitev vse večjega števila migrantov z neurejenim 
statusom, ki prihajajo z ozemlja Republike Belorusije, vzpostavili šotorski tabor za do 350 ljudi v centru za 
tujce v mestu Pabradė. 

 

 Luksemburg: Luksemburška vlada je 8. aprila 2021 predložila mnenje o predlaganem zakonu o 
prepovedi pridržanja mladoletnih oseb, v katerem izjavlja, da je pridržanje družin neizogibno, če 
kategorično zavrnejo možnost prostovoljnega vračanja. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4978736?publication=0
https://www.geoconsul.gov.ge/en/schengen
https://www.geoconsul.gov.ge/en/schengen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_186/BGBLA_2021_II_186.html
https://intermin.fi/en/-/action-plan-for-the-prevention-of-irregular-entry-and-stay-updated
https://intermin.fi/en/-/action-plan-for-the-prevention-of-irregular-entry-and-stay-updated
https://intermin.fi/en/-/action-plan-for-the-prevention-of-irregular-entry-and-stay-updated
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043369327?dateDecision=10%2F04%2F2021%2B%3E%2B15%2F04%2F2021&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=25&query=%2A&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/ministre-agne-bilotaite-palapiniu-miestelis-neisvengiama-butinybe
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=8F352B165CCA8FE6DCC39B57145E976C8EC1B21259690C306F308EE3A6722D5483F4A3465FD7E1499C4B00AEA4EB248D%24D732509323AFC2CAEBF66615CECB5F98
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=8F352B165CCA8FE6DCC39B57145E976C8EC1B21259690C306F308EE3A6722D5483F4A3465FD7E1499C4B00AEA4EB248D%24D732509323AFC2CAEBF66615CECB5F98
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=8F352B165CCA8FE6DCC39B57145E976C8EC1B21259690C306F308EE3A6722D5483F4A3465FD7E1499C4B00AEA4EB248D%24D732509323AFC2CAEBF66615CECB5F98
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Sodbi Sodišča Evropske unije 

Zadeva C-546/19, B.Z. proti Westerwaldkreis 

Sodišče Evropske unije je 3. junija 2021 podalo 

razlago Direktive o vračanju v zvezi s prepovedmi 

vstopa in prebivanja. Zadeva se je nanašala na tožečo 

stranko B. Z. z nedoločljivim državljanstvom, ki je bila 

rojena v Siriji in je od leta 1990 živela v Nemčiji. Po 

kazenski obsodbi je bil izgon te osebe odrejen leta 

2014. Odredba je vključevala šestletno prepoved 

vstopa in prebivanja. Zvezno upravno sodišče 

Nemčije je ob pritožbi B. Z. na Sodišče Evropske unije 

naslovilo dve vprašanji o prepovedi vstopa, ki ju 

določa Direktiva o vračanju (Direktiva 2018/15). 

Sodišče je Direktivo o vračanju razlagalo na naslednji 

način: Sodišče Evropske unije je odločilo, da je treba 

prvi odstavek 2. člena Direktive o vračanju razlagati 

tako, kot da se uporablja za prepoved vstopa in 

prebivanja, ki jo je uvedla država članica, ki ni 

uporabila možnosti iz točke (b) drugega odstavka 2. 

člena navedene direktive, zoper državljana tretje 

države, ki je na njenem ozemlju in je predmet 

odredbe o izgonu, na podlagi javne varnosti in 

javnega reda, vključno na podlagi prejšnje kazenske 

obsodbe. Sodišče Evropske unije je nadalje razsodilo, 

da je treba Direktivo o vračanju razlagati tako, kot da 

nasprotuje ohranitvi prepovedi vstopa in prebivanja. 

 
 

 

 Portugalska: Na področju nezakonitih migracij je bilo sproženih 117 policijskih preiskav, 21 pa jih 
je bilo končanih. 

 
 Slovenija: Koncentracija nezakonitih migracij se je na nekaterih geografskih območjih povečala, zlasti z 

okrepitvijo trendov nezakonitih migracij. Na podlagi SKLEPA SVETA 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 
2008/615/PNZ o okrepitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti v boju proti terorizmu in čezmejnemu 
kriminalu, je Slovenija skupaj s Poljsko, Madžarsko in Estonijo vzpostavila skupne patrulje na zunanji 
schengenski meji. 

 

 Gruzija: Osebje Službe za migracije MIA (MD) je bilo deležno usposabljanja o »medkulturni komunikaciji« 
in »alternativnih ukrepih za pridržanje migrantov v Gruziji«, ki ga je organizirala organizacija IOM v okviru 
projektov, ki jih financira EU in Norveška. 

 

8. VRAČANJE 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Dne 27. aprila 2021 je Evropska komisija sprejela novo Strategijo EU o prostovoljnem vračanju in 
reintegraciji za spodbujanje prostovoljnih vračanj z izboljšanjem svetovanja in pomoči pri reintegraciji. 
Močnejši pravni in operativni okviri bi morali dodatno izboljšati usklajevanje med vsemi zainteresiranimi 
stranmi za spodbujanje trajnosti in 
odgovornosti za reintegracijo v partnerske države. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Belgija: V okviru Urada za priseljevanje je bila 1. 
junija 2021 ustanovljena enota »alternativnih 
možnosti za pridržanje«. To je skladno z izvajanjem 
»adherentne politike« za povečanje števila vrnitev. 
»Adherentna politika« (v nizozemščini 
aanklampend beleid, v francoščini: politique 
proactive) je belgijska politika, ki uporablja vrsto 
možnih ukrepov za krepitev učinkovite politike 
vračanja. Državni sekretar za azil je denimo 
februarja 2021 naznanil, da se bodo organi za 
priseljevanje okrepili z dodatnimi 115 svetovalci za 
vračanje. 

 Češka republika: Maja 2021 je Oddelek za azilno in 
migracijsko politiko Ministrstva za notranje zadeve 
začel sodelovati v pilotnem projektu Skupne storitve 
reintegracije agencije Frontex. Češka republika je 
med šestimi državami članicami (skupaj z Avstrijo, 
Belgijo, Ciprom, Finsko in Nemčijo), ki so se odločile 
pomagati pri reintegraciji v Armeniji, Braziliji, Etiopiji 
in Ukrajini. Prvi uspešen primer v Ukrajini je bil 
izveden v sodelovanju z lokalnim partnerjem Caritas 
Internationalis junija 2021. 

 

 Italija: Na podlagi pomoči pri prostovoljnem vračanju (AVR) in zamud pri odhodu in zamud zaradi 
pandemije covida-19 je Italija odobrila podaljšanje večine projektov, ki izvajajo dejavnost AVR. Ta 
podaljšanja imajo različne datume glede na ustrezne projekte (najdaljši sega do decembra 2022). 

 

 Litva: Vladi Litve in Armenije sta 15. junija 2021 podpisali Protokol o izvajanju Sporazuma o ponovnem 
sprejemu med Armenijo in Evropsko unijo. Podpisan dvostranski mednarodni sporazum vzpostavlja hitre 
in učinkovite postopke za identifikacijo, varno vračanje in tranzit oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev vstopa, 
prebivanja ali bivanja na ozemlju držav podpisnic. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid%3DA78B776AA1A802AA0BC7EC2E8ACF6DF4?text&docid=242022&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=12715059
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A210%3A0012%3A0072%3AEN%3APDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/27042021-eu-strategy-voluntary-return-reintegration-com-2021-120_en.pdf
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/pasirasytas-dvisalis-susitarimas-su-armenija-del-readmisijos
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 Malta: Po ustanovitvi Enote za vračanje v okviru Ministrstva za notranje zadeve in nacionalno varnost 
januarja 2021 je bilo v obdobju poročanja izvedenih več novih pobud. V okviru programa prostovoljnega 
vračanja in reintegracije, ki ga financira sklad AMIF (RESTART VI), so prosilci za azil in zavrnjeni prosilci za 
azil še naprej prejemali denarne ugodnosti organizacije IOM v višini do 2000 EUR, vključno z letalsko 
vozovnico ter pomočjo pred odhodom, pri tranzitu in po odhodu. S podporo organizacije IOM je bil 
izdelan video posnetek AVRR v štirih jezikih in razdeljena so bila nova informacijska gradiva. 

Poleg tega je Enota za vračanje dejansko vrnila več migrantov, ki so se odločili, da bodo izkoristili 
ugodnosti nacionalnega programa denarnih spodbud. 

Poleg tega je nadaljevala s svetovanjem v zvezi z vračanjem v odprtih in zaprtih centrih ter prevzgojnem 
zavodu. Na teh sestankih se migrantom individualno svetuje in posreduje informacije o možnostih, ki jih 
malteške oblasti izvajajo, če se odločijo za vračanje. 

 Portugalska: Organizacija IOM Portugalska je v okviru projekta ARVoRe VIII (Pomoč pri prostovoljnem 
vračanju in reintegraciji) pomagala 44 migrantom, ki so se vrnili v svoje izvorne države. Kar 82 % od 
skupnega števila migrantov se je vrnilo v Brazilijo. 

Organizacija IOM Portugalska je spodbujala ozaveščanje in informativne sestanke za akterje na lokalni 
ravni. Na teh sestankih je sodelovalo 160 strokovnjakov. 

 Slovenija: Slovenija se je v obdobju poročanja pridružila Evropski mreži za vračanje in reintegracijo 
(ERRIN) – mreži evropskih partnerskih držav, ustanovljeni za lažje sodelovanje med migracijskimi 
organi. 

 Gruzija: Oddelek za migracije Ministrstva za notranje zadeve je sodeloval v štirih zbirnih operacijah 
vračanja (CRO), ki jih je usklajevala agencija Frontex. Rezultat operacij CRO je bila varna vrnitev 207 
gruzijskih državljanov iz držav članic EU. 

Izdanih je bilo 16 odločb o izgonu, sedem odločb (v Egipt, Indijo, Iran, Izrael in Turčijo) pa je služba MIA 
izvršila med aprilom in junijem 2021. 

 Moldavija: Zaposleni pri Uradu za migracije in azil, predstavniki odvetniškega pravnega centra in 
odvetniški urad moldavskega varuha človekovih pravic so se med 22. in 25. junijem 2021 udeležili 
usposabljanja za nedavno imenovane spremljevalce prisilnega vračanja iz Republike Moldavije. Ta 
dejavnost je potekala v okviru skupnih prizadevanj projekta Spremljanje prisilnega vračanja III (FReM III), 
ki ga financira EU, in projekta Razvoj sistema za spremljanje prisilnega vračanja v Republiki Moldaviji. 
Usposabljanje je organiziral center ICMPD in financiralo poljsko Ministrstvo za notranje zadeve in upravo. 
Cilj programa je okrepiti ustrezen pravni in institucionalni okvir za spremljanje prisilnih operacij z 
zbiranjem najboljših praks in izkušenj iz drugih držav. Spremembe nacionalne zakonodaje v ciljnem 
segmentu bodo nato predlagane pri ustreznih nacionalnih zainteresiranih straneh. Cilj je povečati 
zmogljivosti ustreznih institucij za spremljanje operacij prisilnega vračanja ob upoštevanju človekovih 
pravic. 

 

9. UKREPI ZA OBRAVNAVANJE TRGOVINE Z LJUDMI 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Evropska komisija je 14. aprila 2021 sprejela Strategijo za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–
2025, ki dopolnjuje Europolovo oceno ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega 
kriminala s posebnimi ukrepi za celostno reševanje področja trgovine z ljudmi – od mehanizmov 
preprečevanja prek čezmejnega varstva žrtev do pregona in obsodbe trgovcev z ljudmi. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Hrvaška: Dne 11. in 12. maja 2021 so predstavniki Urada hrvaške vlade za človekove pravice in pravice 
narodnih manjšin sodelovali na virtualnem srečanju regionalnih strokovnih skupin (REGM) na temo 
Trgovina z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, zlasti žensk in deklet, namenjenih zmanjšanju 
povpraševanja v jugovzhodni Evropi. 

https://returnnetwork.eu/
https://returnnetwork.eu/
https://returnnetwork.eu/
http://bma.gov.md/ro/content/consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bilor-biroului-migratie-%C8%99i-azil-domeniul-monitoriz%C4%83rii-%C8%99i-%C3%AEntocmirii
https://www.icmpd.org/news/frem-iii-and-fremm-delivered-a-four-day-training-for-forced-return-monitors-from-the-republic-of-moldova
https://www.icmpd.org/news/frem-iii-and-fremm-delivered-a-four-day-training-for-forced-return-monitors-from-the-republic-of-moldova
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
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 Irska: Vlada je odobrila načrte za spremenjen Nacionalni mehanizem za vračanje (NRM) , ki bi žrtvam 
trgovine z ljudmi olajšal, da spregovorijo, in jim nudil podporo. 

 Italija: V okviru Preglednice nastanitev, ki je bila ustanovljena kot del strategije triletnega načrta za 

zmanjšanje izkoriščanja delovne sile v kmetijstvu za obdobje 2020–2022, je bila odkrita vrzel pri 

informacijah v zvezi s kritičnim položajem formalnih in neformalnih nastanitev. V zvezi s tem je bila 

sprožena preiskava v vseh italijanskih občinah, da bi se ugotovilo stanje negotovosti in pomanjkanja 

stanovanj na nacionalnem ozemlju. Posebna pozornost je bila namenjena situacijam, povezanim s pogoji 

izkoriščanja delovne sile. 

 
 Latvija: Junija so države Sveta držav Baltskega morja podpisale Skupno izjavo o zavezanosti sodelovanju v 

boju proti trgovini z ljudmi za izkoriščanje delovne sile v regiji Baltskega morja. Zaveza določa, da bodo 
države članice sprejele številne ukrepe za okrepitev zmogljivosti različnih institucij za preprečevanje 
trgovine z ljudmi, identifikacijo žrtev in kaznovanje storilcev, izboljšanje zakonodajnega okvira, nadzora in 
praktičnega sodelovanja z delodajalci ter za zagotovitev ustrezne zaščite in pomoči žrtvam trgovine z 
ljudmi. 

 Poljska: Oddelek za preprečevanje trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj iz sovraštva je organizaciji IOM 
naročil izvajanje usposabljanja za odkrivanje žrtev trgovine z ljudmi za letalsko osebje letalske družbe 
LOT Polish Airlines. Usposabljanje financira Ministrstvo za notranje zadeve in upravo. Junija 2021 sta 
potekali dve izvedbi zgoraj navedenega usposabljanja. 

 
Skupina za podporo žrtvam trgovine z ljudmi, ki deluje v okviru ekipe za boj proti trgovini z ljudmi, je 
začela delati na Programu za podporo in zaščito mladoletnih žrtev trgovine z ljudmi. Na prvem srečanju 
23. junija 2021 je bil pripravljen osnutek programa, ki je bil posredovan skupini v odobritev. Nato ga bodo 
posamezni člani skupine vsebinsko razvili. 

 
Oddelek za preprečevanje trgovine z ljudmi in kaznivih dejanj iz sovraštva je organiziral dve usposabljanji 
v obliki delavnic za organe kazenskega pregona, to je policijo in mejno policijo, o finančnih tokovih pri 
kaznivem dejanju trgovine z ljudmi. Usposabljanji so vodili predstavniki poljskega bančnega združenja. 
Prva je potekala 5. maja 2021, druga pa 27. maja 2021. 

 

 Portugalska: Dne 5. maja 2021 je potekal četrti tečaj za preprečevanje kriminala, sodelovanje med 
policijo in državljani in človekove pravice v okviru usposabljanja Nacionalne narodne garde (GNR), ki ga je 
vodil Opazovalni urad za trgovino z ljudmi. 

Dne 25. maja 2021 se je začel izvajati Protokol za določanje postopkov ukrepanja za preprečevanje, 
odkrivanje in zaščito otrok (domnevnih) žrtev trgovine z ljudmi – nacionalni sistem za napotitve. Protokol 
z devetimi praktičnimi orodji namenja posebno pozornost odkrivanju in zaščiti otrok migrantov brez 
spremstva ali ločenih otrok, ki so lahko ranljivejši za trgovino z ljudmi. Kot taka so bila razvita tri glavna 
orodja: »odkrivanje na zunanjih mejah«, »ocena starosti« in »zakoniti skrbnik ali mentor«. 

 
Na Portugalskem so bile odkrite tri žrtve, vse pa so bile žrtve izkoriščanja delovne sile. Začelo se je sedem 
policijskih preiskav z dokazi o trgovini z ljudmi. V zvezi s trgovino z ljudmi za izkoriščanje delovne sile je 
bilo opravljenih šest inšpekcijskih obiskov, ki so zajeli šest delodajalcev, ki so imeli 40 tujih delavcev iz 
Indonezije in Angvile. 

 

Objavljena je bila Resolucija Skupščine republike št. 168/2021 z dne 17. junija 2021, , ki priporoča, da 
vlada upošteva poseben režim za izdajo dovoljenj za prebivanje žrtvam trgovine z ljudmi, in ureditev 
zadevnih razmer, in sicer v zvezi s priseljenimi delavci v občini Odemira. 

 

 Slovenija: Zakon o spremembi Zakona o tujcih med drugim določa, da se lahko žrtvam trgovine z ljudmi 
dovoli prebivanje 90 dni, da se odločijo, ali bodo sodelovale kot priče v kazenskem postopku. 

https://www.gov.ie/en/press-release/27823-government-approves-proposal-for-a-revised-national-referral-mechanism-to-make-it-easier-for-human-trafficking-victims-to-come-forward-and-receive-supports/
https://cbss.org/wp-content/uploads/2021/06/joint-statement.pdf
https://cbss.org/wp-content/uploads/2021/06/joint-statement.pdf
https://cbss.org/wp-content/uploads/2021/06/joint-statement.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/Sistema-de-referenciacao-nacional-de-criancas-presumiveis-vitimas-de-trafico-de-seres-humanos_versao-2021.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/Sistema-de-referenciacao-nacional-de-criancas-presumiveis-vitimas-de-trafico-de-seres-humanos_versao-2021.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/Sistema-de-referenciacao-nacional-de-criancas-presumiveis-vitimas-de-trafico-de-seres-humanos_versao-2021.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/165228631
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Zakon tudi določa, da se žrtvi trgovine z ljudmi lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je 
pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku; poleg tega se dovoljenje za začasno prebivanje 
lahko izda tudi, če osebne okoliščine upravičujejo prebivanje v Sloveniji. 

 

 Španija: Sistemski zakon 8/2021 o celoviti zaščiti otrok in mladostnikov pred nasiljem z dne 4. junija ureja 
protokole za ukrepanje v centrih za zaščito mladoletnikov. Ti protokoli morajo vsebovati posebne ukrepe za 
preprečevanje, zgodnje odkrivanje in posredovanje v morebitnih primerih zlorab, spolnega izkoriščanja in 
trgovine z ljudmi, ki vključujejo mladoletnike, za katere veljajo ukrepi zaščite in ki prebivajo v stanovanjskih 
središčih pod svojo odgovornostjo. Pri razvoju teh ukrepov se bo upošteval zlasti vidik spola. 

 
 Gruzija: Na podlagi tesnega sodelovanja med gruzijskim Ministrstvom za pravosodje in Mednarodnim 

centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) sta dva neodvisna strokovnjaka zunanje ocenila izvajanje 
nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti trgovini z ljudmi (NAP) za obdobje 2017–2018 in prvo leto 
nacionalnega programa NAP za obdobje 2019–2020. Poročilo o oceni je bilo 28. maja 2021 predloženo 
vsem zainteresiranim stranem, vključno z nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami. Po 
sprejetju sprememb Zakona o trgovini z ljudmi 28. aprila 2021 je Medagencijski svet za boj proti trgovini z 
ljudmi (THB) posodobil pravilo o enkratnem državnem nadomestilu žrtvam in zakonsko priznanim žrtvam. 
Državno nadomestilo ni več odvisno od tega, ali bo žrtev/zakonsko priznana žrtev zahtevala odškodnino 
za fizično, nepremoženjsko in premoženjsko škodo v civilnem postopku. Zakonodajne spremembe so bile 
razširjene tudi na žrtve in zakonsko priznane žrtve, ki jim je bil pred uveljavitvijo teh sprememb podeljen 
status žrtve/zakonsko priznane žrtve. 

 

10. ZUNANJA RAZSEŽNOST 

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Češka republika: Češki program MEDEVAC Ministrstva za notranje zadeve je zagotovil pomoč 27 
beloruskim zdravstvenim delavcem in njihovim družinam ter jim pomagal pri iskanju zaposlitve v Češki 
republiki. Kljub trajajoči pandemiji covida-19 sta bili v okviru programa izvedeni dve zdravstveni 
humanitarni misiji v Libanonu in Gani, kjer se je ljudem s socialno ogroženih območij zagotovila izvedba 
operativnega posega na področju oftalmologije in ginekologije. 

V drugem četrtletju leta 2021 je vodilni epidemiolog Češke republike obiskal regijo Iraški Kurdistan, da 
bi izvedel seminarje o bolnišničnih okužbah in učinkovitih načinih preprečevanja širjenja covida-19. 
Program pomoči češkega Ministrstva za notranje zadeve je junija 2021 podprl tri projekte na področju 
migracij v skupnem znesku 70 milijonov CZK (približno 2,7 milijona EUR). Projekt v Jordaniji, ki ga izvaja 
UNHCR, se osredotoča na pomoč pri vzpostavitvi pogojev preživetja sirskih beguncev. V Bosni in 
Hercegovini je bil podprt projekt organizacije IOM, namenjen prostovoljnemu vračanju migrantov in 
zbiranju podatkov o migrantih, prisotnih v Bosni in Hercegovini. 

Program pomoči je začel sodelovanje z novo partnerico EUCAP Sahel Niger, ki se osredotoča na 
upravljanje meja na južni meji države Niger. Ta projekt skupaj podpirata Češka republika in Nemčija. 

 Estonija: Aprila 2021 je vlada sprejela prvi Akcijski načrt na področju človekovih pravic, ki določa 
ukrepe estonske zunanje politike za zaščito človekovih pravic in spodbujanje demokracije. 

Maja 2021 je vlada odobrila estonski Akcijski načrt za izvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 o 
ženskah, miru in varnosti, za obdobje 2020–2025. Poleg tega sta Estonija in Nemčija podpisali skupno 
izjavo o razvojnem sodelovanju. Glavni področji sodelovanja Estonije in Nemčije so države vzhodnega 
partnerstva Evropske unije in Afrika. 

 Italija: Dne 8. junija 2021 je bilo predstavljeno kartiranje Cartographie des Tunisiens résidents en Italie: 
Profil socioéconomique et propension à l'investissement en Tunisie (Kartiranje Tunizijcev, ki prebivajo v 
Italiji: družbenoekonomski profil in pripravljenost za vlaganje v Tuniziji). Gre za prvo kartiranje rezidentov 
tunizijske diaspore v Italiji, ki je bilo izvedeno v okviru projekta MoBiTre Hajti Bik (Migracije kot vir:  

https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8
https://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2Ftamar-tomaradze%2FTHB%20Action%20Plan%202019-2020%20-%20ENG.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26152?publication=17
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26152?publication=17
https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused
https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/uro-julgeoleku-noukogu-resolutsioon-1325-naised-rahu-ja-julgeolek
https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/uro-julgeoleku-noukogu-resolutsioon-1325-naised-rahu-ja-julgeolek
https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/uro-julgeoleku-noukogu-resolutsioon-1325-naised-rahu-ja-julgeolek
https://vm.ee/en/news/estonia-and-germany-sign-joint-declaration-development-cooperation
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fcartographie-des-tunisiens-residents-en-italie-rapport-synthetique-profil-socioeconomique-et&data=04%7C01%7Cdpanzeri%40iom.int%7C27ccdcc01fcb42a38f7008d9245346ca%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637580763859685565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oz8gbGes45VSazN2%2BgwN%2FKOPMDIrvsYP1eSJDW6EZyc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fcartographie-des-tunisiens-residents-en-italie-rapport-synthetique-profil-socioeconomique-et&data=04%7C01%7Cdpanzeri%40iom.int%7C27ccdcc01fcb42a38f7008d9245346ca%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637580763859685565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oz8gbGes45VSazN2%2BgwN%2FKOPMDIrvsYP1eSJDW6EZyc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fcartographie-des-tunisiens-residents-en-italie-rapport-synthetique-profil-socioeconomique-et&data=04%7C01%7Cdpanzeri%40iom.int%7C27ccdcc01fcb42a38f7008d9245346ca%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637580763859685565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oz8gbGes45VSazN2%2BgwN%2FKOPMDIrvsYP1eSJDW6EZyc%3D&reserved=0
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mobilizacija tunizijske diaspore in stabilizacija prikrajšanih skupnosti v Tuniziji), ki ga financira italijanska 
Agencija za razvojno sodelovanje (AICS) in izvaja organizacija IOM Tunizija s tesno vključenostjo diaspore v 
Italiji. Cilj projekta je podpreti rast mikro in malih podjetij v marginaliziranih regijah v Tuniziji prek naložb, 
namenjenih tunizijski diaspori v Italiji. 

Dne 31. maja 2021 je bil zaključen javni razpis Naložbe v Senegalu z naslednjimi rezultati: 1197 prijav iz 
Italije in petih drugih evropskih držav; 120 dosjejev je bilo predhodno izbranih za financiranje. Razpis se je 
začel v okviru projekta PASPED, ki ga je financirala agencija AICS, in je namenjen podpori 
družbenoekonomskega razvoja Senegala in krepitvi Senegalske diaspore. Glavni cilji so med drugim: 
pomoč 50 Senegalcem, ki prebivajo v Italiji ali Evropi, pri njihovi reintegraciji v Senegalu prek tehnične in 
finančne pomoči pri njihovem podjetniškem projektu. 

Pobuda Ekipe Evropa (TEI) je komisiji EU 16. junija 2021 priglasila skupni italijansko-francoski predlog o 
migracijski poti v osrednjem Sredozemlju. Prvo srečanje o vsebini predloga bo potekalo julija. 

 Luksemburg: Jean Asselborn, minister za zunanje in evropske zadeve ter minister za priseljevanje in azil 
sta 8. junija 2021 sodelovala pri ponovnem srečanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve. 
Minister Asselborn je vztrajal, da mora EU pomagati pri preprečevanju smrti v Sredozemlju in Atlantiku 
ter ustvariti pravne poti za zagotavljanje trajnostnih in uresničljivih migracijskih politik. 

 Nizozemska: Organizacija IOM in nizozemsko Ministrstvo za zunanje zadeve sta 16. aprila 2021 
vzpostavila pobudo Sodelovanje na področju migracij in partnerstev za trajnostne rešitve (COMPASS). 
Pobuda vključuje globalno sodelovanje z 12 državami za zaščito migrantov na njihovi poti, boj proti 
trgovini z ljudmi in tihotapljenju ter podporo pri reintegraciji povratnikov. 

 Španija: Dne 6. junija 2021 je potekalo prvo srečanje tehnične delovne skupine Pobude Ekipa Evropa 
za celovit migracijski pristop v regijah Magreb, Sahel in zahodnoafriških državah na atlantski/zahodni 
sredozemski poti, ki ga je januarja predstavila Španija. Španija skupaj z Evropsko komisijo in 
sodelujočimi državami članicami izvaja svoj načrt za določitev glavnih ukrepov in dokončanje 
dokumenta o konceptu. 

Na večstranski ravni je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z organizacijo IOM ter v sodelovanju z 
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za vključevanje, socialno varnost in migracije 31. maja 
in 1. junija 2021 organiziralo več delavnic s civilno družbo v okviru Svetovnega pakta za varne, urejene in 
zakonite migracije: izvajanje pristopa celotne družbe. 

 Gruzija: Gruzijsko Ministrstvo za zunanje zadeve je 5. aprila 2021 naznanilo začetek treh vodilnih 
programov nepovratnih sredstev za diasporo: (1) »Podpora pobudam diaspore«, (2) Kako postati mladi 
ambasador svoje države in (3) Podpora gruzijskim plesnim in pevskim skupinam v tujini. 

Dne 28. maja 2021 je v Tbilisiju potekal forum Močna diaspora za združeno Gruzijo. Forum je bil 
namenjen pregledu obstoječega stanja odnosov z gruzijsko diasporo ter predstavitvi in razpravi o novih 
pobudah. Forum je vključeval dve tematski srečanji: Gospodarstvo in poslovanje – gruzijska diaspora za 
razvoj naše države ter Izobraževanje in kultura. Med govorniki so bili predsednik Gruzije in visoki uradniki 
iz vlade in parlamenta. 

https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B08-asselborn-conseil.html
https://maee.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2021%2B06-juin%2B08-asselborn-conseil.html
https://www.iom.int/news/netherlands-and-iom-launch-global-migration-initiative-protect-people-move
https://mfa.gov.ge/News/diasporuli-iniciativebis-mkhardacheris-sagranto-pr.aspx?CattID=5&lang=en-US
https://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-ministris-moadgilem-diasporuli-pro.aspx?CattID=5&lang=en-US
https://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-ministris-moadgilem-diasporuli-pro.aspx?CattID=5&lang=en-US
https://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-ministris-moadgilem-diasporuli-pro.aspx?CattID=5&lang=en-US
https://mfa.gov.ge/News/gamockhadda-sagranto-konkursi-uckhoetshi-moqmedi-q.aspx?CattID=5&lang=en-US
https://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-ganvitareba-diasporis-gareshe-carmateb.aspx?CatID=5&lang=en-US
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PRILOGA: EU IN DOPOLNILNI STATISTIČNI PODATKI, DODATNE INFORMACIJE, DRUGI 
REZULTATI EMN IN PRIHODNJI DOGODKI 

Slika 1: Prošnje za azil v EU-27, prvo četrtletje leta 2021 (januar–marec) 
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Vir: Eurostat [migr_asyappctzm], skupno število prosilcev za azil, pridobljeno dne 12. julija 2021. 

 
 

Slika 2: Prosilci, ki so prvič zaprosili za azil, in poznejši prosilci (skupno število prosilcev za azil) v EU-27 in 
na Norveškem, prvo četrtletje leta 2021 (januar–marec) 

 
 

Vir: Eurostat [migr_asyappctzm], obiskano 12. julija 2021. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en
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Slika 3: Prvostopenjske odločbe o azilu v EU-27 in na Norveškem za nedržavljane EU, prvo četrtletje leta 
2021 (januar–marec) 

 

 

Vir: Eurostat [migr_asydcfstq], obiskano 12. julija 2021. 

 
 

 Novosti o prenosu zakonodaje EU  

Italija: Poslanska zbornica je 1. aprila 2021 potrdila osnutek evropskega zakona 2019/2020, ki ga trenutno 

preučuje senat. 2. člen te določbe uvaja spremembo italijanskega zakona o priseljevanju za izvajanje določb 

12. člena Direktive 2011/98/EU (pravica do enakega obravnavanja rezidentov in nerezidentov). Enakost bo 

torej polno zagotovljena tudi na področju socialne varnosti (pred tem je na to področje poseglo veliko 

nacionalnih sodišč in tudi sodišče EU v zadevi Martinez Silva C-449/16). 

 Drugi rezultati EMN in pretekli/prihodnji dogodki (oglejte si tudi spletno mesto EMN)  

 

 Dan EMN je potekal 11. junija 2021 kot spletni seminar z naslovom Učinkoviti in uspešni pristopi k 
upravljanju migracij na ravni EU in nacionalni ravni, ki ga je spremljala objava Letnega poročila EMN o 
migracijah in azilu v letu 2020. Priloga poročilu s statističnimi podatki bo kmalu objavljena. 

 Letna konferenca EMN z naslovom Digitalna preobrazba na področju migracij je potekala 30. aprila 2021 
v organizaciji EMN Portugalska v okviru portugalskega predsedovanja Svetu. 

 Konferenca EMN v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije naj bi potekala 5. in 6. 
oktobra leta 2021 in se osredotočila na nove pristope za napovedovanje in obdelavo migracijskih tokov 
v državah članicah EU, na Norveškem, v Gruziji in Moldaviji. Cilj konference je vključiti različne poglede 
in se osredotočiti na partnerstva s tretjimi državami. 

 Hrvaška: Dne 10. junija 2021 je nacionalna kontaktna točka EMN organizirala 10. virtualno srečanje 
hrvaške nacionalne migracijske mreže. Srečanje je bila priložnost za vse udeležence, da so predstavili 
novosti na svojih področjih in obravnavali vprašanja migracij od zadnjega srečanja mreže. Hrvaška 
nacionalna kontaktna točka EMN je predstavila Letno poročilo o migracijah in azilu za Republiko Hrvaško 
za leto 2020. Poleg tega so udeleženci prejeli informacije o najpomembnejših inovacijah, ki so začele 
veljati z novim Zakonom o tujcih, in o izvajanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske 
unije. 

 

 Francija: Francoska nacionalna kontaktna točka EMN je 25. junija 2021 organizirala spletno konferenco 
z naslovom Privabljanje in zaščita pravic sezonskih delavcev v državah Evropske unije in OECD. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://www.youtube.com/watch?v=re5c5QL9Hk4
https://www.youtube.com/watch?v=re5c5QL9Hk4
https://www.youtube.com/watch?v=re5c5QL9Hk4
https://rem.sef.pt/live/
https://emn.gov.hr/the-10th-meeting-of-the-national-migration-network-was-held-699/699
https://emn.gov.hr/the-10th-meeting-of-the-national-migration-network-was-held-699/699
https://emn.gov.hr/the-10th-meeting-of-the-national-migration-network-was-held-699/699
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Evenements/Conferences-organisees-par-le-Point-de-contact-francais/Attirer-et-proteger-les-travailleurs-saisonniers-ressortissants-de-pays-tiers-dans-les-pays-de-l-UE-et-de-l-OCDE-conference-en-ligne-du-Point-de-contact-francais-du-REM-25-juin-2021
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Ta konferenca je ponudila priložnost za razpravo o ukrepih, ki se izvajajo v različnih evropskih državah in 
državah OECD za privabljanje in zaščito sezonskih delavcev iz tretjih držav, in zlasti za predstavitev 
profilov teh delavcev, ukrepih, ki se izvajajo v okviru pandemije covida-19, pa tudi o ukrepih za boj proti 
izkoriščanju in nezakonitemu delu (25. junij 2021). 

 

 Luksemburg: Dne 18. junija 2021 med 9. in 13. uro je EMN Luksemburg skupaj z luksemburškim 
Svetom za begunce (Lëtzebuerger Flüchtlingsrot/Collectif Réfugiés Luxembourg – LFR) organizirala 
konferenco z naslovom Prihodnost otrok brez spremstva v Luksemburgu na svetovni dan beguncev 
leta 2021. 

https://www.emnluxembourg.lu/?p=5191

