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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 
33. izdaja vsebuje informacije od oktobra do decembra 2020, vključno z (najnovejšo) zadevno 
objavljeno statistiko. 

Četrtletno poročilo EMN je organizirano 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: Publikacije in dogodki EMN 

Dne 29. oktobra 2020 je EMN Nemčija (BAMF) gostila Letno konferenco v okviru nemškega predsedovanja 
Svetu. Na konferenci je sodelovalo približno 300 strokovnjakov iz Nemčije in tujine, ki so razpravljali o izzivih 
evropske migracijske politike. Andrea Schumacher, podpredsednica BAMF, je odprla konferenco in v svojem 
govoru poudarila pomen inovacij in izmenjave digitalnih podatkov na področju migracij in v zvezi z 
mednarodnimi zadevami. Stephan Mayer, parlamentarni državni sekretar na Zveznem ministru za notranje 
zadeve, gradnjo in domovino, je pozdravil delo EMN in njen prispevek k visokokakovostni analizi podatkov o 
migracijah. Naslovil je tudi izzive, ki jih je prinesla pandemija covida-19 in ki so ustvarili večjo potrebo po bolj 
prilagodljivih postopkih pri upravljanju migracij. Komisarka EU za notranje zadeve Ylva Johansson je imela 
osrednji govor o novem paktu EU o migracijah in azilu. 

V zadnjem četrtletju leta 2020 je EMN pripravila dva informatorja v okviru serije petih informatorjev, ki se 
osredotočajo na vplive pandemije covida-19 na področje migracij, v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD).1 Prvi informator z naslovom Ohranjanje delovnih migracij v glavnih sektorjih v 
času pandemije je bil objavljen in predstavljen na spletnem seminarju, ki sta ga 21. oktobra v sodelovanju 
organizirala EMN in OECD. 

 
 
 

1 Prva informatorja v tej seriji sta bili objavljena v tretjem četrtletju leta 2020: informator št. 1: Odzivi držav članic EU in OECD 
na upravljanje dovoljenj za prebivanje in brezposelnosti migrantov med pandemijo covida-19; informator št. 2: Vpliv 
pandemije covida-19 na mednarodne študente v državah članicah EU in OECD. Peti in zadnji informator bo objavljen 20. 
januarja 2021 in bo obravnaval vpliv pandemije covida-19 na prostovoljno in prisilno vračanje. 
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/EN/2020/EMN/20201103-emn-jahreskonferenz-va-eu-rp.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/inform-webinar-%E2%80%9Cmaintaining-labour-migration-essential-sectors-times-pandemic%E2%80%9D_en
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Drugi informator z naslovom Vpliv pandemije covida-19 na denarna nakazila v državah EU in OECD je bil 

objavljen in predstavljen na naslednjem spletnem seminarju 1. decembra 2020, prav tako v organizaciji EMN 

in OECD. 

Poleg tega je EMN objavila novo študijo o privabljanju in zaščiti pravic sezonskih delavcev v EU in Združenem 
kraljestvu. Študija EMN se je osredotočala na sezonsko delo, ki ga opravljajo državljani tretjih držav, in je tudi 
na kratko povzela neposredne posledice izbruha pandemije covida-19 za sezonske delavce in ukrepe, ki so jih 

sprejele države članice za blažitev njenih vplivov. 

1. RAZVOJ DOGODKOV V SPLOŠNI POLITIKI  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Komisija je 28. oktobra 2020 sprejela nove Smernice za potnike, oproščene začasne omejitve nenujnih 
potovanj v EU. Smernice vsebujejo navedbe o razlagi izraza »družinski član« in obseg kategorij potnikov, ki 
opravljajo nujno funkcijo. 

Prvo srečanje strokovne skupine Komisije glede stališč migrantov je potekalo 12. novembra 2020. Ta skupina 
je bila ustanovljena za vključitev migrantov v razvoj politik EU na področjih migracij, azila in integracije ter 
vključevanja migrantov ter za oblikovanje učinkovitejših politik, ki so bolj prilagojene dejanskim potrebam. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Ciper: Dne 13. oktobra 2020 je Svet ministrov potrdil predlog ministrov za finance in notranje zadeve v 
zvezi z ukinitvijo trenutnega investicijskega programa (ciprski program »državljanstvo za naložbe«) z 
začetkom veljavnosti 1. novembra 2020. Predlog je izpostavil dolgoročne slabosti in zlorabo določb 
ciprskega investicijskega programa. 

 

 Estonija: Dne 18. novembra 2020 je novi minister za notranje zadeve Estonije g. Alar Laneman začel svoj 

mandat, potem ko je prejšnji minister v istem mesecu odstopil. 
Decembra je Ministrstvo za gospodarstvo in komunikacije napovedalo, da bo z začetkom leta 2021 
prepoved potovanja z neposrednimi leti v države z velikim številom primerov covida-19 odpravljena. 
Omejitev je bila uvedena v maju s ciljem upočasniti širjenje virusa. 

 

 Nemčija: Poročilo o migracijah za leto 2019, ki ga je pripravil Zvezni urad za migracije in begunce, je 2. 
decembra 2020 predstavilo Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, gradnjo in domovino, sprejela pa ga je 
zvezna vlada. Priselilo se je približno 1,6 milijona ljudi, izselilo pa okoli 1,2 milijona ljudi; migracijska bilanca 
se je tako zmanjšala za 327.000 ljudi in je celo manjša kot leta 2018. Poročilo o migracijah tudi kaže, da se 
migracije v Nemčijo še naprej spreminjajo. Humanitarno priseljevanje se je v zadnjih štirih letih zmanjšalo, 
vendar pa zdaj ljudje prihajajo v Nemčijo zaradi študija in/ali dela. 

 

 Irska: Posebni odbor za covid-19 irskega parlamenta Oireachtas je oktobra 2020 objavil svoje končno 
poročilo. Med priporočili, ki najbolj zadevajo skupine migrantov, je odbor navedel, da bi bilo treba določiti 
zakonsko predpisan sistem bolniškega nadomestila za delavce z nizkimi dohodki, odpraviti podporo za 
objekte, v katerih rezidenti nimajo ustreznih prostorov za samoizolacijo, in opraviti preiskavo v sektorju 
predelave mesa, predvsem glede zaščite delavcev. 

 

 Italija: Dne 21. oktobra 2020 je bil objavljen nov odlok z nujnimi določbami za področja priseljevanja, 

mednarodne in dodatne zaščite (Zakonski odlok št. 130/2020, spremenjen in preoblikovan v Zakon št. 
173/2020, ki je začel veljati 20. decembra). Odlok med drugim določa: 

 dovoljenje za posebno zaščito je bilo razširjeno na primere, pri katerih bi vračanje vključevalo 
kršitev pravice do zasebnega in družinskega življenja skladno z 8. členom Evropske konvencije o 
človekovih pravicah (EKČP); 

 dovoljenja v primeru naravnih nesreč in zdravljenja se zdaj po izteku veljavnosti pretvorijo v 
delovna dovoljenja, vrsta nacionalnih dovoljenj, za katere je mogoče zahtevati pretvorbo v delovno 
dovoljenje, pa se razširi, če za to obstajajo pravne zahteve; 

 iskalci azila se lahko zdaj prijavijo pri urad za registracijo; 

 sprejemni sistem za prosilce za mednarodno zaščito je bil preoblikovan in je zdaj razdeljen na 
prvostopenjske storitve, do katerih imajo dostop prosilci za mednarodno zaščito, in 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/inform-webinar-impact-covid-19-remittances-eu-and-oecd-countries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/attracting-and-protecting-rights-seasonal-workers-eu-and-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-adopts-new-guidance-travellers-exempted-temporary-restriction-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/commission-adopts-new-guidance-travellers-exempted-temporary-restriction-non-essential-travel_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/integration-and-inclusion-migrants-first-meeting-commission-expert-group-views-migrants_en
https://mkm.ee/et/uudised/selle-aastaga-lopeb-otselennuliinide-avamise-piirang
https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsbericht2019/migrationsbericht-2019-node.html
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/special_committee_on_covid_19_response/reports/2020/2020-10-09_final-report-of-the-special-committee-on-covid-19-response-sccr004_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/special_committee_on_covid_19_response/reports/2020/2020-10-09_final-report-of-the-special-committee-on-covid-19-response-sccr004_en.pdf
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drugostopenjske storitve, namenjene integraciji, do katerih imajo dostop dodatne kategorije 
upravičencev; 

 najdaljši čas pridržanja v centrih se je skrajšal s 180 na 90 dni in ga je mogoče podaljšati za 
nadaljnjih 30 dni. 

 
 Nizozemska: Predlog zakona o razširitvi pravne pristojnosti 

organov za priseljevanje za registracijo in obdelavo 
biometričnih podatkov državljanov tretjih držav za namene 
identifikacije za pet let od 1. marca 2021 naprej je bil 
posredovan v odobritev nizozemskemu predstavniškemu 
domu. 

 

 Poljska: Zakon o tujcih je bil spremenjen. Od 1. decembra 2020 
bo tujcem, ki ostanejo na Poljskem, med drugim na podlagi tako 
imenovanih humanitarnih vizumov ali programa Poland. 
Business Harbour, dovoljeno delati brez delovnega dovoljenja. 
Prav tako so v obveznost za posedovanje potovalnega 
zdravstvenega zavarovanja za celoten čas prebivanja zajeti vsi 
tujci, ki so zaprosili za nacionalni vizum in vstopajo na Poljsko (če 
nimajo 
urejenega zdravstvenega zavarovanja). Sprememba Zakona o tujcih med drugim predvideva tudi 
prilagoditve poljskega pravnega sistema vizumski politiki EU po spremembi vizumskega zakonika 
Skupnosti (npr. izdajanje, odvzem in razveljavitev nacionalnih vizumov) in določbe v zvezi s pristopom 
Poljske k programu za odpravo vizumov, ki ga izvaja ZDA. 

 

 Portugalska: Sprejetje zakona o državljanstvu – Sistemski zakon št. 2/2020, 10. november 2020. 

 

 Slovenija: Decembra 2020 je vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

mednarodni zaščiti in ga posredovala državnemu zboru v obravnavo. Zakon obravnava pomanjkljivosti, 

ki so bile razkrite pri praktičnem izvajanju posameznih določb o mednarodni zaščiti. V tem okviru so 

glavni cilji zakona oblikovati učinkovitejše in hitrejše postopke mednarodne zaščite ter izboljšati 

integracijo oseb z mednarodno zaščito. 

 

 Španija: Zaradi zamud pri izdajanju osebnih izkaznic za tujce (TIE) je bil v resolucijah, ki so jih izdali uradi 
za tujce, naveden opomin, ki poudarja, da že samo posedovanje takšne resolucije prinaša popolne učinke. 
Tako bodo migranti lahko dokazali svoje zakonito prebivanje v različnih upravnih postopkih, dokler ne 
pridobijo izkaznice TIE. 
V zadnjem četrtletju je bil dosežen napredek na področju digitalizacije postopkov za pridobitev dovoljenja 
za prebivanje in delo. 

2. MEDNARODNA ZAŠČITA, VKLJUČNO Z AZILOM  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Na otoku Lezbos je bil vzpostavljen nov sprejemni center kot rezultat skupnega načrta Komisije in Grčije. 
Evropska Komisija se je 3. decembra 2020 z grškimi organi in agencijami EU dogovorila o podrobnem načrtu 
za vzpostavitev novega, posodobljenega sprejemnega centra na otoku Lezbos. To je ključni korak v smeri 
reševanja razmer po požarih, ki so uničili begunski center Moria septembra 2020. 

 NAJNOVEJŠI STATISTIČNI PODATKI  

 Dne 11. decembra 2020 je agencija Eurostat objavila statistične podatke o prosilcih za azil za tretje 
četrtletje leta 2020. Število oseb, ki so za azil prvič zaprosile v EU-27, se je v primerjavi z enakim 
četrtletjem leta 2019 zmanjšalo za 30 % in se v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2020 povečalo za 
132 %. Najpogostejši prosilci za azil so bili Sirci, Afganistanci in Venezuelci, in sicer z 18.100, 11.200 
oziroma 9600 vloženimi prošnjami. Povečanje števila oseb, ki so za azil zaprosile prvič, med tridesetimi 
glavnimi državljanstvi v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2019 je bilo zabeleženo samo za državljane 
Kolumbije (1510 več), Hondurasa (50 več) in Venezuele (30 več). 

Sodba Sodišča Evropske unije 
Združeni zadevi C-225/19 in C-226/19 

Sodišče Evropske unije je odločilo, da mora država 

članica v primeru, ko sprejme odločitev za zavrnitev 

schengenskega vizuma zaradi ugovora druge države 

članice, v odločitvi navesti identiteto zadevne države 

članice in posebno obrazložitev za zavrnitev na 

podlagi zadevnega ugovora, pri tem pa, če je treba, 

navesti tudi razloge za ugovor. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35604-4.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35604-4.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35604-4.html
https://udsc.gov.pl/en/amendment-to-the-act-on-foreigners-3/
https://dre.pt/application/conteudo/148086464
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2287
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Main_trends_in_the_number_of_asylum_applicants
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=234205&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=14799110
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 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Belgija: Dne 1. oktobra 2020 so začela veljati nova navodila za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, 
ki so v dublinskem postopku. Navodila vključujejo hitrejšo izmenjavo informacij s sprejemnimi centri. 
Uvedena bo možnost hišnega pripora, pravica do sprejema pa je lahko omejena, če rezidenti, ki so v 
dublinskem postopku, ne sodelujejo. Navodila so del sklopa ukrepov za povečanje učinkovitosti 
dublinskega postopka. 
Po sodbi sodišča o pravici prosilcev za azil do sprejema v oktobru 2020 se je Urad za priseljevanje vrnil 
k svoji standardni praksi registracije prošenj za mednarodno zaščito neposredno v centru za prihod 
brez predhodnega spletnega dogovora termina. Sistem imenovanja je bil uveden aprila 2020, da bi se 
upoštevali sanitarni ukrepi v okviru covida-19. 

 

 Bolgarija: Oktobra 2020 so začele veljati spremembe Zakona o azilu in beguncih, nekatere določbe pa so 
bile pojasnjene in dopolnjene, da bi se zagotovila skladnost z evropsko zakonodajo in priporočili Evropske 
komisije. Spremembe so med drugim vključevale: 

 Zagotavljanje dodatnih pravnih jamstev pri uporabi koncepta »varne tretje države«; 

 uvedene so bile nove določbe pri zastopanju mladoletnikov brez spremstva, ki iščejo 
zaščito; 

 Procesna jamstva so bila dopolnjena skladno z Direktivo o pogojih za sprejem za 
zagotavljanje načela »največje koristi otroka«; 

 Procesna jamstva so bila urejena za ranljive skupine. 

 Hrvaška: Novembra je bil s Skladom za azil, migracije in vključevanje (AMIF) sklenjen sporazum o 
neposredni dodelitvi sredstev za izvajanje projekta RECORD – razvoj, izvajanje in vzdrževanje 
prošenj za mednarodno zaščito. 

 Ciper: Kljub pandemiji covida-19 je pritok migrantov, ki potrebujejo mednarodno zaščito na Cipru, v 
preteklem letu ostal visok, kar je precej obremenilo tako azilni postopek kot sprejemne zmogljivosti. 
Leta 2020 je za azil zaprosilo 7000 oseb v primerjavi z 12.523 prošnjami leta 2019 in 6617 prošnjami 
leta 2018. 
Po nedavnih spremembah ustave in zakonodaje je ciprska služba za azil začela hkrati izdajati odločbe o 
vračanju z negativno odločbo za prošnje za azil. To je skupaj z novim krajšim obdobjem za vložitev 
pritožbe na negativne odločbe za prošnje za azil (s 75 dni na 30 dni in 15 dni za očitno neutemeljene 
primere) bistveno skrajšalo skupni azilni postopek in postopek vračanja. 

 

 Finska: Finski Urad za priseljevanje je razvil sistem zagotavljanja kakovosti za storitve tolmačenja pri 
razgovorih za azil. Sistem omogoča primerjanje na podlagi podobnih meril ne glede na jezik tolmačenja. 
Tolmač, ki pregleduje posnetek razgovora, lahko uporabi predlogo za poročanje, ki je bila razvita kot del 
projekta, da ugotovi morebitne pomanjkljivosti pri tolmačenju in oceni uspešnost tolmača. Sistem je bil 
razvit v okviru projekta Tulppaani, ki se je izvajal v obdobju 2019–2020 s sredstvi iz sklada AMIF. 
Ministrstvo za notranje zadeve ter Ministrstvo za gospodarstvo in zaposlovanje sta naročila študijo o tem, 
kako bi lahko model skupnostnega sponzorstva dopolnil prizadevanja organov pri sprejemanju kvot 
beguncev. Namen je oceniti pravno in praktično izvedljivost modela. V modelu skupnostnega sponzorstva 
bo skupina približno petih sponzorjev sodelovala pri spodbujanju vključevanja beguncev eno ali dve leti. 

 

 Francija: Z odločbo z dne 29. septembra 2020 Upravnega odbora Francoskega urada za varstvo 
beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA) je bila Republika Benin za obdobje 12 mesecev odstranjena 
s seznama varnih izvornih držav. 
Dne 18. decembra 2020 je bil predstavljen nacionalni načrt sprejema prosilcev za azil in integracije 
beguncev za obdobje 2021–2023. Ta načrt omogoča, da se politika sprejema prilagodi migracijskemu 
okviru in posebnim značilnostim regij. Načrt temelji na dveh stebrih: boljša nastanitev in podpora. 

https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/documenten/instructie_dublin_traject_01102020.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/documenten/instructie_dublin_traject_01102020.pdf
https://migri.fi/en/-/the-finnish-immigration-service-works-to-improve-the-quality-of-interpretation-in-asylum-interviews?ref=newsroom
https://intermin.fi/en/-/role-of-communities-in-promoting-integration-of-quota-refugees-to-be-investigated
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_du_29.09.2020_0.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/125571/1004720/file/schema-national-d-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-d-integration-des-refugies.pdf
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 Madžarska: Uporaba Zakona LVIII iz leta 2020 o prehodnih pravilih in epidemiološki 

pripravljenosti v zvezi s prenehanjem stanja nevarnosti je bila podaljšanja do 30. junija 2021. 
Skladno s temi začasnimi določbami morajo državljani tretjih 
držav najprej prijaviti svojo namero, da zaprosijo za azil, pri 
diplomatskem predstavništvu v tretji državi kot 

 
 Irska: Septembra 2020 je bilo objavljeno poročilo 

svetovalne skupine o zagotavljanju podpore, vključno z 
nastanitvijo oseb v postopku mednarodne zaščite. Skupina 
je med svojimi priporočili ugotovila, da je treba razviti nov, 
stalen sistem za sprejem. Oktobra 2020 je vlada potrdila 
spremenjene ureditve za prosilce za mednarodno zaščito za 
dostop do dela, vključno s skrajšanjem čakalne dobe z 
devetih mesecev na šest mesecev od datuma oddaje prve 
prošnje. 

 Italija: Dne 16. oktobra 2020 je v Nemčijo odletelo 

letalo iz Italije s 60 prosilci za mednarodno zaščito, ki so jih  

nevladne organizacije rešile na morju. S tem prostovoljnim postopkom premestitve, ki temelji na izjavi z 
Malte s septembra 2019, je bilo 1139 prosilcev za azil že premeščenih iz Italije v druge države članice EU 
kljub težavam, povezanim s širjenjem covida-19. 

 

 Luksemburg: Dne 16. oktobra 2020 je skupina 14 beguncev – 12 odraslih in dva otroka – prispela v 
Luksemburg v okviru preselitve iz države Niger. Skupina je bila v zelo težkih razmerah pridržana v centrih 
za pridržanje v Libiji, nato pa jih je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) evakuirala v Niger. To je bil 
del poziva za preselitev, ki ga je sprožila Evropska komisija leta 2017. 
Dne 16. oktobra 2020 je bil v parlamentarno obravnavo vključen Predlog zakona št. 7682. Zakon 
predvideva podaljšanje roka (s treh na šest mesecev), ki je upravičencem do mednarodne zaščite na 
voljo, da zaprosijo za ponovno združitev družine po dodelitvi njihovega statusa. Poleg tega je bil Predlog 
zakona št. 7681 v parlamentarno obravnavo vključen za dopolnitev Zakona o azilu. Namen zakona je 
uvesti spremembe glede razpoložljivih pravnih sredstev v zvezi s sklepi o predaji v okviru uporabe 
Uredbe Dublin III, da se poveča njihova učinkovitost, hkrati pa se prosilcu za mednarodno zaščito 
zagotovi največja pravna varnost, tudi proti končni odločbi o prošnji ali odločbi o odvzemu mednarodne 
zaščite. 
Dne 22. decembra 2020 je bil odprt nov sprejemni objekt, v katerem prosilci za mednarodno zaščito 
ostanejo prve tedne po prihodu v Luksemburg. V objektu lahko prebiva največ 251 oseb. Center je prve 
rezidente sprejel januarja 2021. 

 

 Malta: Nacionalna politika do Sirije je bila v obdobju poročanja posodobljena. Agencija za 
mednarodno zaščito je uradno začela izvajati smernice za države (Sirija), ki jih je objavil Evropski 
azilni podporni urad (EASO), kot svojo novo uradno politiko v zvezi s prošnjami za mednarodno 
zaščito, ki jih vložijo sirski državljani. 

 

 Nizozemska: Minister za migracije je 10. oktobra 2020 predstavil nabor orodij z ukrepi za obravnavanje 
motenj, ki jih povzročajo nekateri prosilci za azil. Orodja so na voljo občinam, trgovcem na drobno, osebju, 
ki dela v procesu priseljevanja, operaterjem javnega prevoza in drugim. Ukrepi med drugim vključujejo 
finančno shemo, ki bo podprla deset občin pri začetku izvajanja projektov za obravnavanje motenj, ki jih 
povzročajo prosilci za azil. 
Dne 18. novembra 2020 je bila sprejeta odločitev, da bo posebna delovna skupina, vzpostavljena za 
obravnavanje zaostanka pri pregledu 15.350 prošenj pri Službi za priseljevanje in naturalizacijo (IND), 
nadaljevala svoje delo po koncu tega leta. Po več zastojih, vključno z ukrepi proti covidu-19, in težavah 
pri začetku delovanja je potrebnega več časa. 
Preselitev vseh izbranih beguncev iz Libanona in Egipta je bila izvedena. Begunci, večinoma Sirci, so bili že 
izbrani za preselitev v decembru 2019 in januarju 2020, vendar zaradi pandemije covida-19 niso mogli 
potovati na Nizozemsko. Po karanteni ob prihodu so begunce v manjših skupinah sprejele občine, v 
katerih bodo živeli. 

splošno 
pravilo. 

Sodba Sodišča Evropske unije 

Dne 16. decembra 2020 v Zadevi C-808/18 Komisija 

proti Madžarski 

Sodišče Evropske unije je razsodilo, da Madžarska ni 

izpolnila svojih obveznosti iz zakonodaje EU na področju 

postopkov za priznanje mednarodne zaščite in vračanje 

državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. 

Predvsem omejevanje dostopa do postopka 

mednarodne zaščite, nezakonito pridržanje prosilcev za 

navedeno zaščito na tranzitnih območjih in premestitev 

državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, 

na obmejno območje brez upoštevanja jamstev v zvezi s 

postopkom vračanja predstavljajo 

https://emn.ie/revised-arrangements-for-international-protection-applicants-to-access-work/
https://emn.ie/revised-arrangements-for-international-protection-applicants-to-access-work/
https://www.gov.ie/en/press-release/59532-minister-ogorman-and-minister-mcentee-publish-the-report-by-the-advisory-group-on-direct-provision-and-announce-a-reduction-in-the-waiting-period-for-international-protection-applicants-to-access-work
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/16-asselborn-refugies.html
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=DEC30643F3C839C0C3553A9811E373CFCC4B72077B97C2FE1C8360BEEA47D3B5C4A537B66A6CE01A95F16726BC1AAF4C%2451E876CD491B72660585FD63DA113E9A
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=50812183A5A31F6A9E9583EF972D0AF4A2DC43D17EBF8CFA2988B5FF1837DB64B03578E00F4C362FBA13BADE7257D18F%24A827460303EFF4BA13A5891950D8FB36
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=50812183A5A31F6A9E9583EF972D0AF4A2DC43D17EBF8CFA2988B5FF1837DB64B03578E00F4C362FBA13BADE7257D18F%24A827460303EFF4BA13A5891950D8FB36
https://www.government.nl/latest/news/2020/11/10/toolbox-for-local-approach-to-dealing-with-nuisance-asylum-seekers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/20/gemeenten-gaan-met-financiele-regeling-overlastgevende-asielzoekers-aanpakken
https://www.government.nl/latest/news/2020/11/18/task-force-extends-work-to-deal-with-backlog-in-asylum-applications
https://ind.nl/en/news/pages/resettlement-of-group-of-refugees-from-lebanon.aspx
https://ind.nl/en/news/pages/resettlement-of-group-of-refugees-from-lebanon.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200161en.pdf
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Okoli 50 sirskih beguncev, od katerih jih je polovica mladoletnikov, je bilo izbranih za premestitev iz 
Grčije. Družine so na Nizozemsko prispele 14. in 22. decembra 2020 po opravljenem testiranju za covid-
19 in karanteni v Grčiji. Nizozemska načrtuje preseliti 100 ranljivih beguncev iz Grčije kot odziv na 
uničenje grškega sprejemnega centra Moria septembra 2020. 

 

 Portugalska: Resolucija Sveta ministrov št. 103/2020 z dne 23. novembra je vzpostavila edinstven 
sistem za sprejem in integracijo prosilcev in upravičencev do mednarodne zaščite. Sprejem in integracija 
beguncev sta bila prednostna naloga portugalske vlade pri njenem nenehnem prizadevanju, ki vključuje 
osrednje državne in lokalne organe ter javne in zasebne subjekte. V obdobju poročanja je Portugalska v 

primerjavi s prejšnjim četrtletjem zabeležila postopno povečanje števila prošenj za mednarodno 
zaščito. 

3. MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA IN RANLJIVE SKUPINE  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Bolgarija: Republika Bolgarija sodeluje v solidarnostnem mehanizmu za premestitev mladoletnikov brez 
spremstva iz Grčije. Dne 23. novembra je v Bolgarijo prispela prva skupina 17 mladoletnikov. Nastanjeni so 
bili v teritorialnih oddelkih Državne agencije za begunce pri Svetu ministrov (SAR). V okviru SAR so bila 
vzpostavljena varna območja za mladoletnike brez spremstva, ki zagotavljajo 24-urno oskrbo in posebne 
storitve za otroke v okolju, ki izpolnjuje njihove potrebe. 

 

 Hrvaška: Konec septembra 2020 je bil podpisan sporazum za projekt Nov dom v okviru sklada AMIF s 
predvidenim trajanjem projekta 24 mesecev. Projekt financira postopek premestitve otrok brez spremstva, 
tujih državljanov iz Grčije, na Hrvaško in njihovo integracijo. 

 

 Francija: Francija in Maroko sta 7. decembra 2020 podpisala izjavo o nameri na področju pravosodja v 
zvezi z oskrbo mladoletnikov brez spremstva, da bi vzpostavili »konkretna orodja«. Cilj je »sodnikom za 
mladoletne osebe zagotoviti potrebne elemente za sprejetje najustreznejših ukrepov v korist teh otrok, 
vključno z ukrepi za vračanje v Maroko«. 

 

 Irska: Irska je 1. oktobra 2020 sporočila, da bo sprejela do 50 oseb iz begunskih družin po premestitvi 
iz begunskega centra Moria v Grčiji v okviru irskega programa za zaščito beguncev (IRPP). 

 

 Italija: Generalni direktorat za politike priseljevanja in vključevanja (Ministrstvo za delo) je 11. 
novembra 2020 objavil novo Poročilo o pojavu začasnega sprejema mladoletnih oseb v Italijo, ki je oblika 
širjenja solidarnosti na celotnem nacionalnem ozemlju. 
Decembra je Oddelek za državljanske svoboščine in priseljevanje zagnal letni projekt za sprejem 875 
otrok brez spremstva, ki ga je financiral sklad AMIF za izboljšanje sprejemnega sistema, njihovih načinov 
integracije in njihovega prehoda v odraslost. Poleg tega je bila za leto 2021 obnovljena konvencija med 
ministrstvom in neprofitno organizacijo Save the Children. 

 

 Luksemburg: Dne 24. novembra 2020 je začela veljati uredba Velikega vojvodstva v zvezi s sestavo in 
delovanjem posvetovalne komisije za ovrednotenje najboljših koristi mladoletnikov brez spremstva. 
Glavna naloga te komisije je oceniti največje koristi otroka v okviru odločitve o vračanju. Ad hoc 
administrator, imenovan za zastopanje mladoletnikov brez spremstva, je bil pozvan, da svoj pogled 
predstavi komisiji. Mladoletnik brez spremstva ima pravico, da ga komisija zasliši. Komisija lahko povabi 
vsako osebo, ki lahko prispeva k boljšem razumevanju primera, in sicer v pristojnosti svetovalca. 

 

 Slovenija: Organi za sprejem so uspešno reševali težave v zvezi s pandemijo v sprejemnih in 
nastanitvenih centrih prek aktivnega osveščanja in preventivnih ukrepov, s čimer so zaščitili tudi 
mladoletnike brez spremstva in druge ranljive skupine. Poleg tega je bil v letu 2021 v pripravi predlog za 
razširitev obstoječega projekta za nastanitev mladoletnikov brez spremstva. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/18/tk-samenwerkingsverband-nederland-en-griekenland-en-de-uitwerking-van-het-nederlandse-herplaatsingsaanbod/TK%2BSamenwerkingsverband%2BNederland%2Ben%2BGriekenland%2BEMBARGO%2Btot%2B18%2Bdecember%2B17.15%2Buur.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/09/10/tk-situatie-brand-vluchtelingenkamp-lesbos/TK%2BSituatie%2Bbrand%2Bvluchtelingenkamp%2BLesbos.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/09/10/tk-situatie-brand-vluchtelingenkamp-lesbos/TK%2BSituatie%2Bbrand%2Bvluchtelingenkamp%2BLesbos.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/149220089
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000223
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Minori-Accolti-nell-ambito-dei-programmi-solidaristici-di-accoglienza/Documents/Report-minori-accolti-nei-programmi-solidaristici-di-accoglienza-2020.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/11/04/a917/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/11/04/a917/jo
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 Slovaška republika: Zaradi povečanega števila mladoletnikov brez spremstva je bila 1. decembra 
2020 za mladoletnike brez spremstva v zahodnem delu Slovaške republike vzpostavljena še ena začasna 
karantenska skupina za mladoletnike brez spremstva v centru za otroke in družine v mestu Kolárovo. Od 

1. decembra do 18. decembra 2020 je bilo v začasno karantensko skupino napotenih 13 
mladoletnikov brez spremstva. 

 

 Španija: Oktobra 2020 je bilo mladim, ki so med aprilom in septembrom delali v kmetijskem sektorju, 

dodeljenih 400 dovoljenj za prebivanje in delo pri uporabi s tem povezanih navodil. 
Kampanja Moja šola, moje zatočišče je bila zagnana 20. novembra v okviru projekta IMMERSE EU. Glavni cilj 
je bil poudariti bistveno vlogo šol pri zagotavljanju spoštovanja otrokovih pravic, vključno s pravico do 
integracije, in kako je zaprtje šol med pandemijo vplivalo na otroke, predvsem najranljivejše, kot so otroci 
migrantov in beguncev. 

4. ZAKONITE MIGRACIJE  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Decembra 2020 je začela veljati Uredba o naselitvi , ki določa največje dovoljeno število 
dovoljenj za prebivanje in delo za začasno zaposlene tujce in tuje delavce za pobiranje pridelka za leto 
2020. 
Zaradi ukrepov v zvezi s covidom-19 je vstop v Avstrijo še vedno mogoč samo pod nekaterimi pogoji. Ta 
pravila se na primer ne uporabljajo za humanitarne delavce ali osebe, ki vstopajo zaradi poslovnih 
namenov. 
Decembra je bila zakonodaja spremenjena tako, da od visokokvalificiranih delavcev ne zahteva več 
dokazila o nastanitvi v Avstriji. 

 

 Bolgarija: V obdobju poročanja je bilo kot odziv na covid-19 sprejetih več zakonodajnih določb. Na 
primer dovoljenja za prebivanje za daljši čas in stalno prebivanje za državljane tretjih držav ter dokumenti, 
izdani za državljane EU in njihove družinske člane, so bili podaljšani; tujci z dovoljenjem za prebivanje za 
daljši čas v Bolgariji, za katere obdobje prebivanja poteče med razglašenim stanjem epidemije ali v devetih 
mesecih po odpravi razglasitve epidemije, lahko zaprosijo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje za 
obdobje do devet mesecev po preklicu epidemije, to obdobje pa se ne šteje za prekinitev, če tujec vloži 
prošnjo za dovoljenje za prebivanja za daljši čas ali stalno prebivanje. 

 

 Hrvaška: Nov Zakon o tujcih je bil sprejet decembra in velja od 1. januarja 2021. Nov zakon uvaja preizkuse 
trga dela namesto sistema kvot za zaposlovanje državljanov tretjih držav. Prav tako uvaja dovoljenje za 
začasno prebivanje za digitalne nomade, ki začne veljati 1. januarja 2021, pri tem pa dodaja novo možnost 
za nedržavljane EU, da živijo na Hrvaškem. 
Da bi v celoti izvedli Sporazum o izstopu med EU in Združenim kraljestvom, je bil decembra skupaj s 
spremnim zakonom spremenjen Zakon o državljanih držav članic Evropskega gospodarskega prostora in 
njihovih družinah, da bi se zagotovilo polno izvajanje pravic do prebivanja in dokumentov o prebivanju 
upravičencev iz sporazuma o izstopu. 

 

 Češka republika: Za odprtje obstoječih migracijskih poti za več delavcev migrantov je vlada leta 2021 za 
več kot 30 % povečala letne kvote za prošnje za enotna dovoljenja, ki jih lahko visokokvalificirani delavci 
vložijo na čeških veleposlaništvih. Poleg tega je vlada podvojila letne kvote za prošnje za enotna 
dovoljenja, ki so jih vložili srednje- in nizko kvalificirani delavci iz Belorusije in Filipinov. Glavni dejavnik za 
sprejetje tega ukrepa je bilo veliko povpraševanje po tujih delavcih na češkem trgu dela v letu 2020, ki se 
je nadaljevalo kljub pandemiji covida-19 in gospodarski recesiji, povezani z njo. 
Od 18. decembra 2020 je prosto gibanje vseh oseb na ozemlju Češke republike omejeno, zato je 
mogoče na Češko potovati samo zaradi bistvenih razlogov. Potniki, ki prihajajo iz držav, ki niso navedene 

http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/instruccion-092020-jovenes-empleo-agrario.pdf
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/immerse/index.htm
http://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/immerse/index.htm
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011380
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/BGBLA_2020_II_445.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_445/BGBLA_2020_II_445.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
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kot države z nizkim tveganjem, se morajo pred prihodom registrirati na spletu. Za te osebe veljata pogoja 
karantene in testa PCR; obstajajo pa tudi izjeme. 
Od 20. decembra naprej je na ozemlju Češke republike omejena svoboda gibanja za vse osebe, ki so bile 
v zadnjih 14 dneh na ozemlju Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. 

 

 Estonija: Decembra je minister za notranje zadeve ustanovil divizijo za priseljenske kvote za leto 2021. 
Kvota je delno razdeljena glede na utemeljitev dovoljenja za prebivanje: 25 dovoljenj za prebivanje 
zaradi zaposlitve v ustanovi za uprizoritvene dejavnosti, ker se oseba ukvarja z ustvarjalnimi dejavnostmi; 
24 dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve v poklicnih dejavnostih v vlogi športnika, trenerja, sodnika ali 
športnega uradnika s pozivom ustrezne športne zveze; pet dovoljenj za prebivanje na podlagi sporazuma 
in 1261 dovoljenj za prebivanje zaradi splošnih razlogov za zaposlitev in podjetništvo. 
Decembra je Ministrstvo za zunanje zadeve izdalo podrobne informacije v zvezi s prebivanjem, delom ali 
potovanjem v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021. Informacije se nanašajo tudi na britanske 
državljane, ki živijo v Estoniji. 

 

 Finska: Zaradi pandemije covida-19 je vlada spomladi sprejela zakonodajne spremembe , ki omogočajo 
državljanom tretjih držav, ki prebivajo na Finskem z dovoljenjem za prebivanje ali dovoljenjem na podlagi 
Zakona o sezonskih delavcih, da spremenijo delodajalca in področje zaposlitve brez vložitve prošnje za 
podaljšano dovoljenje. Spremembe so takšnim tujcem omogočile opravljanje nalog, ki so osrednjega 
pomena za zanesljivost oskrbe in delovanje trga dela. Začasne določbe so prenehale veljati 31. oktobra 
2020. Finskemu uradu za priseljevanje je uspelo pospešiti obravnavo dovoljenj za prebivanje za 
strokovnjake. Finski urad za priseljevanje je v obdobju od julija do novembra 2020 v povprečju obdelal 
prvo dovoljenje za prebivanje za strokovnjaka v 17 dneh. Pojem strokovnjaki zajema strokovnjake za 
področje informacijske tehnologije in strokovnjake z visokošolsko izobrazbo, ki prihajajo na delo na 
delovno mesto, ki zahteva posebne poklicne kvalifikacije. 
Vlada je 17. decembra 2020 predložila predlog, ki bo sezonskim delavcem iz tretjih držav olajšal 
zamenjavo delodajalca med njihovim prebivanjem na Finskem. S sprejetjem reforme delodajalcem ne bi 
bilo več treba ločeno obveščati organov o vsakem sezonskem delavcu, ki prihaja na Finsko ob enakem 
času za enako vrsto dela. Namesto tega bi lahko delodajalec obvestil organe o vseh sezonskih delavcih 
hkrati. 
Dne 17. decembra 2020 je vlada predlagala spremembo Zakona o tujcih, da bi bolj proaktivno 
preprečevala izkoriščanje tuje delovne sile. Izboljšal se bo tudi pravni položaj žrtev izkoriščanja. Cilj 
spremembe je izboljšati odkrivanje izkoriščanja, povezanega z delom. 
Skladno s Sporazumom o izstopu med EU in Združenim kraljestvom morajo vsi državljani Združenega 
kraljestva, vključno s tistimi z dokumentom, ki potrjuje stalno pravico EU do prebivanja na Finskem, ta 
dokument zamenjati s kartico z dovoljenjem za prebivanje. Obdobje veljave pravice do prebivanja po 
sporazumu o izstopu je začelo veljati 1. oktobra 2020 in bo veljalo do 30. septembra 2021. 
Pandemija covida-19 je močno vplivala na prošnje mednarodnih študentov za dovoljenje za prebivanje. Leta 
2020 je bilo število prošenj, ki so jih predložili študenti, bistveno manjše kot lani. Na vrhuncu sezone (junij–
september) je za prvo dovoljenje za prebivanje zaprosilo 1692 študentov (3909 leta 2019). Finska 
predstavništva so lahko sprejela samo zelo omejeno število strank, ki so zaprosile za dovoljenje za 
prebivanje. 
Pandemija covida-19 je močno vplivala na prošnje mednarodnih študentov za dovoljenje za prebivanje. Leta 
2020 je bilo število prošenj, ki so jih predložili študenti, bistveno manjše kot lani. Na vrhuncu sezone (junij–
september) je za prvo dovoljenje za prebivanje zaprosilo 1692 študentov (3909 leta 2019). Finska 
predstavništva so lahko sprejela samo zelo omejeno število strank, ki so zaprosile za dovoljenje za 
prebivanje. 

 

 Francija: Odlok št. 2020-1417 z dne 19. novembra 2020 je v nacionalno zakonodajo uvedel določbe 
sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije na področjih pravice do prebivanja ter 
dostopa do delovnih in socialnih pravic državljanom Združenega kraljestva in drugim tujim državljanom, ki 
so njihovi družinski člani in prebivajo v Franciji. Določbe navedenega odloka dopolnjuje Odredba NOR 
INTV2029220A z dne 20. novembra 2020, ki določa seznam dokumentov, potrebnih za izdajo dovoljenja 
za prebivanje ali dokumenta o gibanju z oznako »Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU«. 
Državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, državljanom Združenega kraljestva ali 
tretjih držav, ki prebivajo v Franciji ali se bodo nastanili v Franciji pred 31. decembrom 2020, je na voljo 
storitev spletne oddaje prošnje za dovoljenje za prebivanje. 

https://plf.uzis.cz/
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/protective-measure-of-the-ministry-of-healthcare-against-sars-cov-2.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/protective-measure-of-the-ministry-of-healthcare-against-sars-cov-2.aspx
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020050
https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/mida-vaja-teada-seoses-uk-uleminekuperioodi-lopuga
https://tem.fi/en/-/temporary-extension-to-foreign-workers-right-to-work-to-expire-in-october
https://migri.fi/en/-/residence-permit-for-a-specialist-now-takes-an-average-of-two-weeks
https://tem.fi/en/-/seasonal-workers-to-be-able-to-change-employers-while-in-finland
https://tem.fi/en/-/government-proposes-legislative-amendments-to-prevent-exploitation-of-foreign-labour-new-measures-to-be-launched-throughout-the-term
https://intermin.fi/en/-/all-uk-citizens-living-in-finland-must-apply-for-a-right-of-residence-under-the-withdrawal-agreement
https://migri.fi/en/-/coronavirus-has-a-major-impact-on-immigration-of-students?ref=newsroom
https://migri.fi/en/-/coronavirus-has-a-major-impact-on-immigration-of-students?ref=newsroom
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042538704?tab_selection=all&searchField=ALL&query=2020-1417&page=1&init=true
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Conteneur-contextuel/Les-derniers-textes/Arrete-NOR-INTV2029220A-du-20-novembre-2020-fixant-la-liste-des-pieces-a-fournir-par-les-ressortissants-britanniques-et-les-membres-de-leur-famille-pour-la-delivrance-de-la-carte-de-sejour-ou-du-document-de-circulation-portant-la-mention-Accord
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Conteneur-contextuel/Les-derniers-textes/Arrete-NOR-INTV2029220A-du-20-novembre-2020-fixant-la-liste-des-pieces-a-fournir-par-les-ressortissants-britanniques-et-les-membres-de-leur-famille-pour-la-delivrance-de-la-carte-de-sejour-ou-du-document-de-circulation-portant-la-mention-Accord
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Conteneur-contextuel/Les-derniers-textes/Arrete-NOR-INTV2029220A-du-20-novembre-2020-fixant-la-liste-des-pieces-a-fournir-par-les-ressortissants-britanniques-et-les-membres-de-leur-famille-pour-la-delivrance-de-la-carte-de-sejour-ou-du-document-de-circulation-portant-la-mention-Accord
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
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Novembra je bila vzpostavljena storitev za spletno oddajo prošnje za dovoljenje za prebivanje za 
mednarodne študente, in sicer za prve prošnje ali obnovo dovoljenja za prebivanje. Ta storitev prispeva k 
privlačnosti francoskega ozemlja za tuje študente in k poenostavitvi njihovih postopkov v okviru politike 
Dobrodošli v Franciji, ki jo je vlada oblikovala jeseni 2018. 

 

 Irska: Oktobra je bilo objavljeno, da bo med pandemijo covida-19 slovesnost ob pridobitvi državljanstva 
začasno zamenjala zahteva, da prosilci za državljanstvo namesto tega podpišejo izjavo o zvestobi državi. 
Uvedeni so bili novi procesi zaprositve za prehodne prosilce skladno s štirimi posebnimi shemami. Urad 
za registracijo priseljencev v predelu Burgh Quay v mestu Dublin je ponovno odprl svoja vrata 2. 
decembra 2020 samo za osebe na uradnih položajih šest tednov po zaprtju zaradi okrepljenih omejitev 
zaradi covida-19 in se ponovno zaprl  23. decembra 2020 zaradi obnovljenih omejitev zaradi covida-19. 
Zasebni zakonski osnutek poslancev o naturalizaciji mladoletnikov, rojenih na Irskem, je bil predmet 
razprave v parlamentu 2. decembra 2020. 

 

 Italija: Dne 12. oktobra 2020 je bil objavljen nov letni odlok za priseljenske tokove za leto 2020. Največje 
število delavcev, ki niso državljani EU, sezonskih in nesezonskih delavcev ter samozaposlenih oseb, ki 
lahko vstopijo v Italijo, je 30.850 (12.850 nesezonskih, samozaposlenih in preusmerjenih delavcev in 

18.000 sezonskih delavcev na področju kmetijstva ter hotelskih in turističnih storitev). 
Nov Sporazum med Italijo in Kanado o mobilnosti mladih je bil podpisan z ministrom za priseljevanje, 
begunce in kanadsko državljanstvo 11. decembra 2020 na dvostranskem srečanju, ki je potekalo prek 
video konference s kanadskim ministrom za zunanje zadeve. 

 

 Litva: Litovski parlament je 10. novembra 2020 potrdil osnutek spremembe Zakona o pravnem položaju 
tujcev, s katerim želijo uskladiti določbe Sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom. 
Sprememba jasno opredeljuje pravni položaj državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih 
članov ter ukrepe, ki jih morajo izvesti po koncu prehodnega obdobja za brexit. 
Litovska vlada je 20. novembra dosegla soglasje glede kvot za delavce iz tretjih držav, ki opravljajo iskane 
poklice na litovskem trgu dela. Kvote, določene za leto 2021, omogočajo zaposlitev do 32.200 tovrstnih 
delavcev v Litvi. Če pa bodo kvote dosežene, se bo državljane tretjih držav še vedno lahko zaposlovalo po 
preizkusu trga dela. 
Dne 4. decembra 2020 je začel veljati sklep Vlade Republike Litve, ki predvideva možnost brezplačne 
izdaje litovskih nacionalnih vizumov za Beloruse, ki jih preganja režim. 

 

 Luksemburg: Minister za finance je 14. oktobra 2020 v poslanski zbornici predložil predlog zakona v 
zvezi s proračunom državnih prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2021. Da bi pritegnili in ohranili 
visoko usposobljene kadre, ki so bistveni za gospodarski razvoj Luksemburga, sta bila načrtovana dva 
inovativna davčna instrumenta: premija za udeležbo, ki jo bodo delodajalci lahko odobrili svojim 
zaslužnim zaposlenim, in posodobljen sistem »priseljencev«, vključno predvsem z možnostjo, da 
delodajalec odobri premijo za priselitev, ki bo oproščena obdavčitve v višini 50 %. 
V okviru krize zaradi covida-19 je zakon z dne 19. decembra 2020 o spremembi zakona z dne 20. junija 
2020 o uvedbi nekaterih začasnih ukrepov v zvezi z uporabo spremenjenega Zakona o priseljevanju začel 
veljati 21. decembra 2020. Ta sprememba je podaljšala prepoved vstopa državljanov tretjih držav na 
ozemlje Luksemburga do 31. decembra 2021. 
Spremenjena uredba Velikega vojvodstva z dne 20. junija 2020 o uvedbi nekaterih začasnih ukrepov v 
zvezi z uporabo spremenjenega Zakona o priseljevanju je bila spremenjena 4. novembra 2020. 
Spremembe se nanašajo na seznam tretjih držav, katerih državljani lahko vstopijo v Luksemburg. 
Ponovno je bila spremenjena z Uredbo Velikega vojvodstva z dne 19. decembra 2020. Cilj spremembe je 
ohraniti začasno omejitev in izjeme za vstop državljanov tretjih držav na ozemlje Velikega vojvodstva, ki 
je predvidena od 31. decembra 2020, do vključno 31. marca 2021. 

 

 Nizozemska: Od oktobra 2020 je v uporabi nov model za dokumente za prebivanje skladno s 

spremembami predpisov EU. Vsi dokumenti za prebivanje imajo zdaj enako obliko. 
Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani po izstopu Združenega kraljestva iz EU 
 ne potrebujejo več povabila za oddajo prošnje za prebivanje. Na začetku leta 2020 je urad za  
priseljevanje in naturalizacijo (IND) poslal vabila državljanom Združenega kraljestva in njihovim 
 družinskim članom, ki živijo na Nizozemskem, da prek spleta vložijo vlogo za dokument za prebivanje. 
 Približno 35.000 oseb je vabilo prejelo po pošti. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Ouverture-d-un-service-de-demande-en-ligne-des-titres-de-sejour-pour-les-etudiants-etrangers-en-France
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000245
http://www.inis.gov.ie/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000290
https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/124/
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2018/124/
https://migracija.lrv.lt/en/news/as-brexit-approached-the-seimas-approved-amendments-to-the-law
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktualu-idarbinantiems-uzsieniecius-nustatytos-kvotos-trukstamu-profesiju-darbuotojams-is-treciuju-saliu
https://mipas.lt/en/2020/11/23/quotas-set-for-the-third-country-workers-who-meet-the-needs-of-the-labor-market/
https://migracija.lrv.lt/en/news/changes-introduced-in-state-fee-rules-applicable-for-citizens-of-belarus
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/14-gramegna-budget.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/14-gramegna-budget.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/14-gramegna-budget.html
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1031/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1031/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/11/04/a885/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/11/04/a885/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/19/a1032/jo
https://ind.nl/nieuws/paginas/nieuwe-verblijfsdocumenten-ind-zien-er-anders-uit.aspx
https://ind.nl/en/news/pages/uk-nationals-in-nl-no-longer-need-an-invitation-to-apply-for-residency-after-brexit.aspx
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Dne 27. oktobra 2020 je bil v okviru covida-19 ponovno uvedena prepoved vstopa za potnike, ki 
prebivajo v Kanadi, Gruziji ali Tuniziji. Prepoved vstopa potnikov s prebivališčem v Singapurju je bila 
razveljavljena. 

 

 Poljska: Decembra 2020 je bil v mestu Vroclav ustanovljen Inštitut za pravice migrantov. Ustanovila ga 
je ukrajinska fundacija s častnim konzulatom Ukrajine v Vroclavu. Naloge inštituta bodo vključevale 
pomoč migrantom pri uzakonitvi njihovega prebivanja in dela, prilagajanju novemu okolju in socialnem 
vključevanju. Drugi cilj inštituta je postati izobraževalni center z vplivom na javno mnenje. Inštitut 
zagotavlja tudi brezplačne informacije o uzakonitvi prebivanja, zaposlovanju, registraciji, najemu in 
nakupu stanovanj, izobraževanju, zakonski zvezi, državljanskih pravicah, davkih, neodvisni poslovni 
dejavnosti itn. 
Center za podporo tujcem, ki ga financira Ministrstvo za notranje zadeve in upravo iz sklada AMIF, je začel 
delovati na začetku novembra v mestu Katovice. Brezplačna pomoč je zagotovljena tujcem, ki prebivajo na 
območju Šlezijskega vojvodstva. Cilj centra je brezplačna podpora tujcem pri vključevanju v življenje na 
Poljskem. Zagotavlja brezplačno svetovanje in pomoč pri uzakonitvi prebivanja ter na področju pravnih in 
zaposlitvenih pravic. Priseljenci, ki živijo na območju Šlezijskega vojvodstva, lahko prejmejo pomoč 
svetovalca za vključevanje, odvetnika, psihologa, prevajalca ali svetovalca. Tujci bodo lahko na 
prilagoditvenih preizkusih, usposabljanjih in delavnicah izboljšali svojo usposobljenost na področjih 
delovnega prava, osnov podjetništva in kulturnih razlik. Vse dejavnosti in storitve Centra za podporo 
tujcem so brezplačne. Prav tako je bila vzpostavljena telefonska linija z informacijami v poljskem, ruskem 
in angleškem jeziku. 

 

 Portugalska: Sklep št. 10944/2020 z dne 8. novembra 2020 je razširil področje uporabe Sklepa št. 3863-
B/2020 in določa, da se upravljanje imenovanj izvede na način, ki jasno zagotavlja pravice vsem tujim 
državljanom v nerešenih pravnih sporih pri Uradu za migracije in meje (SEF) v okviru covida-19. 
V zadnjem četrtletju leta 2020 je organ za delovne pogoje (ACT) opravil 25 inšpekcijskih obiskov, ki so 
zajeli 24 delodajalcev, ki so vključevali tuje delavce, predvsem z brazilskim, ukrajinskim in zelenortskim 
državljanstvom. 

 

 Španija: Dne 31. decembra 2020 so bila objavljena navodila za izdajanje dokumentov, ki potrjujejo, da 
je državljan Združenega kraljestva obmejni delavec v Španiji na podlagi sporazuma o izstopu. Hkrati so 
bile vključene številne določbe v Kraljevi zakonski odlok 38/2020 z dne 29. decembra o sprejetju ukrepov 
za prilagoditev Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske na razmere v tretji državi po koncu 
prehodnega obdobja tako, da delavci, napoteni v Španijo, ostanejo in nadaljujejo z zagotavljanjem svojih 
storitev. 
Dne 31. decembra je bil izdan Sklep ISM/1289/2020 z dne 28. decembra 2020 za urejanje kolektivnega 

upravljanja pogodb v izvorni državi za leto 2021 za sezonske delavce. Sklep uvaja izboljšave pri upravljanju 

postopka sezonskega zaposlovanja in določa vrsto ukrepov za varovanje zdravja v okviru covida-19. 

5. INTEGRACIJA  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

 Evropska komisija je 24. novembra 2020 predstavila nov akcijski načrt za integracijo in vključevanje za 
obdobje 2021–2027. Načrt temelji na načelu vključujoče integracije, ki zajema prizadevanja migrantov in 
gostiteljskih skupnosti. Kot je poudarjeno v novem akcijskem načrtu, je »uspešna politika integracije in 
vključevanja bistven del dobro upravljane in učinkovite migracijske in azilne politike. Prav tako je 
ključnega pomena za socialno kohezijo in dinamično gospodarstvo, ki deluje za vse.« Glavni ukrepi EU in 
nacionalnih vlad so vključujoče izobraževanje in usposabljanje, izboljšanje zaposlitvenih možnosti in 
priznavanje spretnosti ter olajšanje dostopa do ustreznih in cenovno dostopnih stanovanj. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Nova informacijska brošura »Gegen Gewalt an Frauen« (Proti nasilju nad ženskami) 

podpira multiplikatorje iz zdravstvenega in socialnega sektorja z zagotavljanjem ukrepov in 

konkretnih priporočil za ukrepanje pri obravnavi žrtev. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/26/nederland-stelt-inreisverbod-voor-canada-georgie-en-tunesie-weer-in-en-het-inreisverbod-voor-singapore-wordt-opgeheven
https://www.wroclaw.pl/en/institute-of-migrant-rights-in-wroclaw
http://www.owc.org.pl/
https://dre.pt/application/conteudo/147933307
http://www.inclusion.gob.es/ficheros/brexit/brexit_instruccion_conjunta.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17349
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/inclusion-all-commission-presents-action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/inclusion-all-commission-presents-action-plan-integration-and-inclusion-2021-2027_en
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Broschuere_Gegen_Gewalt_an_Frauen_und_Maedchen_WEB_PDF.pdf
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 Hrvaška: Oktobra je Urad za človekove pravice in pravice narodnih manjšin Vlade Republike Hrvaške 
organiziral prvo srečanje koordinatorjev za integracijo na lokalni ravni (v okviru projekta INCLuDE), na 
katerem je bil predstavljen osnutek akcijskega načrta za integracijo oseb, ki jim je bila dodeljena 
mednarodna zaščita, za obdobje 2021–2023 in poudarja pomen vključitve čim večjega števila lokalnih in 
regionalnih samoupravnih enot. 

 

 Ciper: Dne 15. oktobra 2020 je bila objavljena prva izdaja novega nacionalnega načrta za integracijo 
migrantov za obdobje 2020–2022, in sicer za javnim posvetom o novem načrtu. Pričakuje se, da ga bo svet 
ministrov dokončal in sprejel načrt januarja 2021. Načrt bo opredelil politiko Cipra o integraciji migrantov 
za naslednja leta. 

 

 Estonija: Decembra 2020 je Ministrstvo za kulturo objavilo smernice za lokalne vlade glede organizacije 
storitev sprejema in integracije v Estoniji. Publikaciji bodo sledila srečanja v letu 2021 med ministrstvom in 
lokalnimi vladami, da bi uvedli smernice in razpravljali o priložnostih za sodelovanje. 
Decembra 2020 so začele veljati spremembe Zakona o državljanstvu. Skladno s spremembami je oseba 
lahko prikrajšana za estonsko državljanstvo na podlagi odredbe vlade, če je po kazenskem zakoniku 
obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj: izdaja; obveščevalne dejavnosti proti Republiki Estoniji in 
podpora pri tovrstnih dejavnostih; teroristična dejanja; članstvo v teroristični organizaciji; priprava 
terorističnih dejanj in spodbujanje k njim; financiranje in podpora terorističnim dejanjem; potovanje 
zaradi terorističnih ciljev. Sprememba velja samo za osebe, ki so pridobile estonsko državljanstvo z 
naturalizacijo. 

 

 Finska: Projekt integracije SIB (Social Impact Bond), ki je bil izveden v obdobju 2016–2019, je 
prikazal obetajoče predhodne rezultate. Cilj projekta je bil hitro zaposlovanje priseljencev z uporabo 
modela Social Impact Bond s socialnim učinkom. Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo in 
zaposlovanje je bil poskus pomemben, saj je proučeval nove načine financiranja in prilagajanja 
usposabljanja za integracijo potrebam podjetij. 

 

 Litva: Litovska vlada se je 7. oktobra 2020 dogovorila o novih prilagoditvah, zasnovanih za spodbujanje 
tujcev s podeljenim azilom v Litvi, da poiščejo boljše načine integracije, in nagradila tiste, ki so že pokazali 
prizadevanja na tem področju. Prilagoditve vključujejo oblikovanje individualnega načrta integracije tujca 
in uvedbo različnih finančnih podpor skladno z napredkom in prizadevanji tujca. 

 

 Luksemburg: Dne 9. novembra 2020 je Ministrstvo za družino, integracijo in širšo regijo objavilo 
razpis za prijavo projektov v okviru strategije izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za integracijo. Ta 
razpis za projekte temelji na dveh področjih ukrepanja: 1) učenje jezikov in praksa ter 2) raznolikost in 
boj proti diskriminaciji. 
V okoliščinah zdravstvene krize, pa tudi z namenom, da bi bila pogodba o sprejemu in integraciji (CAI) 
dostopnejša večjemu številu ljudi, oziroma prvič 24. oktobra 2020, je bil izveden orientacijski dan v 
virtualni obliki. 
Med posvetovanjem, ki se je začelo jeseni 2020, so številni akterji z namenom spremembe Zakona o 
integraciji predložili svoje mnenje ministru za družinske zadeve in integracijo. S soglasjem zainteresiranih 
strani so ta mnenja objavljena na spletni strani Ministrstva za družino, integracijo in širšo regijo. 

 

 Malta: V četrtem četrtletju leta 2020 je parlamentarni sekretariat za enakost in reforme pri Ministrstvu 
za pravosodje, enakost in upravljanje sklical javno posvetovanje z naslovom V smeri nacionalnega 
akcijskega načrta za boj proti rasizmu in ksenofobiji. Prejeta mnenja se trenutno analizirajo za ureditev 
končnega dokumenta. 
V tem četrtletju je Direktorat za človekove pravice za zadovoljitev povpraševanja po storitvah programa 
integracije I Belong na seznam dodal Visoko šolo za umetnost, znanost in tehnologijo na Malti (MCAST) kot 
še enega ponudnika storitev za predavanja na drugi stopnji. 

 

 Nizozemska: Nekaj sprememb je bilo narejenih v zvezi s pravili o integraciji v družbo. Od 1. oktobra 
2020 so študenti, ki so uspešno opravili program MBO-1, in samozaposleni podjetniki, ki izpolnjujejo 
nekatere zahteve, oproščeni udeležbe na izpitu o integraciji v družbo v zvezi z usmerjanjem 

http://tcnintegration.com.cy/
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/ulevaade_loimumis-_ja_kohenemisteenustest_eestis_kohalikele_omavalitsustele.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509122020001/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/515072020011/consolide
https://tem.fi/en/-/more-than-a-1-000-immigrants-employed-through-integration-sib-project
https://lrv.lt/lt/naujienos/prieglobsti-lietuvoje-gave-uzsienieciai-bus-labiau-skatinami-integruotis-ir-mokytis-lietuviu-kalbos
https://mipas.lt/en/2020/10/08/the-government-approved-the-adjustments-to-foreigners-who-were-granted-asylum-integration-fostering-scheme/
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites.gouv_mfamigr%2Bfr%2Bactualites%2B2020%2Bnovembre%2B09-pan-integration.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B10-octobre%2B26-journee-orientation.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B10-octobre%2B26-journee-orientation.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/dossiers/faq/avis.html
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MJEG/Pages/Consultations/TowardsaNationalActionPlanagainstRacismandXenophobia.aspx
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MJEG/Pages/Consultations/TowardsaNationalActionPlanagainstRacismandXenophobia.aspx
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MJEG/Pages/Consultations/TowardsaNationalActionPlanagainstRacismandXenophobia.aspx
https://humanrights.gov.mt/en/Pages/Intercultural%20and%20Anti-Racism%20Unit/I-Belong-Courses.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-330.html
https://www.mboraad.nl/english#%3A%7E%3Atext%3DMBO%20(Middelbaar%20Beroepsonderwijs)%20is%20the%2Cthe%20%27backbone%20of%20society%27
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/16/wijziging-inburgeringsregelgeving-per-1-oktober-2020
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na nizozemskem trgu dela. Poleg tega so bili zrahljani razlogi za izvzetje nepismenih prišlekov iz zahtev 
glede integracije v družbo. 

 

 Slovenija: Sredi oktobra 2020 je bilo nekaj programov za integracijo začasno ustavljenih zaradi 

pandemije covida-19, vendar se bodo nadaljevali v obliki spletnih tečajev. 

6. UPRAVLJANJE ZUNANJIH MEJA EU  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Bolgarija: Da bi preprečili nezakonite migracije, je Generalni direktorat Obmejne policije izvedel 

naslednje ukrepe: 

 Akcijski načrt za primere izrednih razmer na bolgarsko-turški meji; 

 Interakcija z vojaško formacijo bolgarske vojske; 

 Zgrajena ograja ob bolgarsko-turški meji; 

 Specializirane policijske operacije; 

 Dobava dodatnih patruljnih vozil; 

 Sodelovanje s sosednjimi in tretjimi državami; 

 Sodelovanje z agencijo Frontex; 

 Uporaba integriranega sistema za nadzor kopenske in morske meje. 

 Finska: Na začetku oktobra 2020 so bili uvedeni novi ukrepi na področju varovanja zdravja. Dne 12. 
oktobra je bilo skrajšano priporočeno 14-dnevno obdobje samoizolacije. Za potnike, ki prihajajo na Finsko 
iz države z višjo incidenco, se priporoča 10-dnevno obdobje samoizolacije. Potniki lahko po lastni presoji 
skrajšajo obdobje samoizolacije po dveh prostovoljnih testih za covid-19. Omejitve prometa na zunanjih 
mejah zaradi covida-19 so med oktobrom in decembrom ostale stroge. Vlada je 10. decembra odločila, da 
podaljša omejitve pri vstopu v državo do 12. januarja 2021. Čeprav se je število novih primerov na 
Finskem začelo povečevati jeseni po mirnejšem poletnem obdobju, so se razlike med epidemiološkimi 
razmerami na Finskem in v mnogih drugih državah nedavno močno povečale. 

 

 Latvija: Od 12. oktobra 2020 morajo vse osebe, ki vstopajo v Latvijo, izpolniti obrazec za elektronsko potrditev. 

Skladno z Vladno uredbo št. 655 glede razglasitve izrednih razmer, sprejete 6. novembra 2020, so bile 

izredne razmere razglašene za obdobje od 9. novembra 2020 do 11. januarja 2021. Dne 1. decembra 2020 
je začel veljati nov Zakon o nacionalni mejni policiji. Nov zakon: 

 Določa cilj zagotavljanja pravnega in učinkovitega delovanja nacionalne mejne policije; 

 Odpravlja prepoved vzpostavljanja sindikatov med mejnimi policisti; 

 Vsebuje pravno pravilno terminologijo, ki je skladna s Zakonikom o schengenskih mejah in Zakonom 
o državni meji Republike Latvije. 

 

 Slovenija: Nameščene so bile dodatne nadzorne zmogljivosti, katerih glavni cilj je dopolniti kadrovske 
zmogljivosti s tehničnimi sredstvi za mejni nadzor. Mejni pregledi so bili podprti z okrepljeno podporo IT. 

 

 Španija: Skladno z resolucijo Generalnega direktorata za javno zdravje z dne 11. novembra 2020 morajo 
imeti potniki, ki prihajajo v Španijo iz držav ali z območij tveganja, negativen rezultat diagnostičnega testa 
aktivne okužbe s covidom-19, ki ni starejši od 72 ur pred prihodom v Španijo. Skladno z resolucijo z dne 9. 
decembra 2020 je treba upoštevati tudi druge metode za odkrivanje molekularno virusne RNA, kot so 
testi na osnovi TMA (Transcription Median Amplificatin), kot veljavne možnosti nadzora. 

https://intermin.fi/en/-/restrictions-on-entry-into-the-country-to-be-tightened-due-to-covid-19-2
https://intermin.fi/en/-/restrictions-on-entry-extended-until-12-january
https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304-epidemiological-safety-measures-for-the-containment-of-the-spread-of-covid-19-infection
https://likumi.lv/ta/en/en/id/318517-regarding-declaration-of-the-emergency-situation
https://likumi.lv/ta/id/318741-valsts-robezsardzes-likums
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Sodba Sodišča Evropske unije 
Zadeva C-616/19 

Sodišče Evropske unije je 10. decembra 2020 
razsodilo o razlagi 25. člena Direktive Sveta 
2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih 
standardih glede postopkov za priznanje in odvzem 
statusa begunca v državah članicah. 

Skladno z razsodbo je treba drugi odstavek 25. člena 
Direktive o postopkih razlagati tako, kot da ne 
nasprotuje nacionalni ureditvi države članice, ki je 
predmet Uredbe Dublin III, vendar z zadevno 
prenovljeno direktivo o postopkih ne zavezuje, da je 
treba prošnjo za mednarodno zaščito obravnavati kot 
nedopustno, če prosilec že ima koristi statusa 
subsidiarne zaščite v drugi 

 

7. NEZAKONITE MIGRACIJE  
 

Ni novega razvoja dogodkov 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Avstrija: Novembra 2020 je uredba ponovno uvedla začasni mejni nadzor v obdobju od 12. 
novembra 2020 do 11. maja 2021 na notranjih mejah s Slovenijo in Madžarsko za zaščito prava, reda 
in javne varnosti. V tem obdobju je mogoče notranje meje prečkati samo na vstopnih točkah. 

 

 Francija: V zvezi z naslednjimi koraki dvostranskega sodelovanja pri boju proti nezakonitemu 
priseljevanju je bila 29. novembra 2020 objavljena skupna izjava Francije in Združenega kraljestva. Državi 
sta se zlasti dogovorili, da bosta izvedli več ukrepov za preprečevanje pojava majhnih čolnov in 
vzpostavitve nezakonitih taborišč na območju mesta Calais. 
Odlok št. 2020-1325 z dne 30. oktobra 2020 o državni zdravstveni pomoči in pogojih za upravičenost do 
povračila zdravstvenih stroškov za zavarovane osebe, 
ki nimajo več zakonitega prebivališča v Franciji: odlok določa 
ureditve za kritje nekaterih zdravstvenih stroškov odraslih 
prejemnikov državne zdravstvene pomoči. Ta odlok prav tako 
omogoča odvzem pravice do povračila zdravstvenih stroškov v 
primeru dokončne odredbe o odstranitvi, če se ta odvzem zgodi 
vsaj dva meseca po izteku dovoljenja za prebivanje. 

 

 Italija: Dne 10. decembra 2020 se je začela poskusna faza 
operativnega mehanizma, ki bo zagotovil čezmejno 
sodelovanje med Italijo in Francijo za nadzor in podporo 
službam francoske in italijanske policije za boj proti 
nezakonitemu priseljevanju. 

 

 Slovenija: Poteka razvoj v smislu podpore geografskega 
informacijskega sistema (GIS) za mejni nadzor. Cilj je prikazati 
razmere v zvezi z nezakonitimi migracijami na zemljevidu v 
podporo spremljanju razmer in odzivnim zmogljivostim. 

 

 Španija: Prihodi na obalo Kanarskih otokov so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 950 % oziroma je 
na obalo leta 2020 prispelo 23.322 ljudi. Ti prihodi so zahtevali povečanje zmogljivosti za pomoč. Za 
spopadanje s to izredno situacijo so se začela dela za vzpostavitev 7000 poltrajnih nastanitev v do petih 
taboriščih na Kanarskih otokih. 

8. VRAČANJE  
 

Ni novega razvoja dogodkov 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Hrvaška: V okviru projekta organizacije IOM Pomoč pri prostovoljnem vračanju v izvorno državo – AVRR 
je bila ena oseba vrnjena v izvorno državo. V sprejemnem centru za tujce Ježevo so bili obravnavani trije 
projekti iz sklada AMIF. 

 

 Ciper: V obdobju poročanja je bil podpisan sporazum o nepovratnih sredstvih za prenovo ciprskega 
programa Pomoč pri prostovoljnem vračanju in reintegraciji do 30. junija 2022. Mednarodna organizacija 
za migracije, ciprski urad, bo izvajala ta projekt, ki ga sofinancirata sklad AMIF in Ciper. Skupni proračun 
projekta znaša 1,2 milijona EUR ter vključuje pomoč pri prostovoljnemu vračanju in reintegraciji 
povratnika v izvorni državi. 

RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE 

RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=235344&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=19176993
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_469/BGBLA_2020_II_469.html
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/125295/1002779/file/communique-de-presse-declaration-france-uk-29112020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483561
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Ciprska policija je v obdobju poročanja še naprej sodelovala z agencijo Frontex na področju 
prostovoljnega vračanja. V svojo domovino se je z dvema ločenima poletoma, ki sta ju organizirala 
ciprska policija in agencija Frontex, varno vrnilo 114 gruzijskih in 106 indijskih državljanov. 

 

 Češka republika: Jeseni leta 2020 so bili ustanovljeni regionalni uradi Enote za vračanje v mestu Brno 
in centri za pridržanje v mestu Bělá – Jezová, Balková in Vyšní Lhoty v okviru projekta Krepitev 
zmogljivosti za vračanje pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki ga financira sklad AMIF. 
V obdobju od oktobra do decembra 2020 je bilo skupaj izvedenih 172 prostovoljnih vračanj s strani Enote 
za vračanje Ministrstva za notranje zadeve, organizacije IOM ali Uprave za begunske objekte Ministrstva za 
notranje zadeve. 

 

 Poljska: Na podlagi odločitve Ministrstva za notranje zadeve in upravo so poljske migracijske službe 
začele izvajati projekt, katerega namen je podpreti njihove moldavske kolege na področju organizacije 
prisilnih vračanj skladno z mednarodnimi standardi. Projekt predvideva izboljšanje nacionalnih postopkov 
z vrsto usposabljanj in delavnic za predstavnike moldavske uprave in drugih subjektov, ki sodelujejo pri 
organizaciji in spremljanju vračanja tujcev z ozemlja Republike Moldavije. Pobuda je del poljskih 
dejavnosti na področju solidarnosti, ki so usmerjene v partnerske države vzhodnega sosedstva EU. Poleg 
tega so poljske službe še naprej izvajale projekte z drugimi državami. Poljska stranka v Gruziji prenaša 
svoje izkušnje z upravljanjem stikov z diasporo in začasno delovno migracijo, medtem ko projekt z 
Azerbajdžanom zajema podporo vzpostavitvi učinkovitega sistema ponovnega sprejema in reintegracije 
vrnjenih državljanov Azerbajdžana iz držav članic Evropske unije. 

 

 Slovenija: Nastanitveni objekti znotraj centra za pridržanje so bili nadgrajeni. Ob podpori Ministrstva za 
zunanje zadeve je center za pridržanje začel sodelovati s predstavniki tretjih držav. Cilj je bil zagotoviti 
identifikacijo tujcev in izdati dokumente za postopek vračanja. Zaradi pandemije covida-19 se je pojavilo 
več izzivov pri izvajanju vračanja (npr. iskanje zračnega prevoza zaradi strogih varnostnih ukrepov). 

9. UKREPI ZA OBRAVNAVANJE TRGOVINE Z LJUDMI  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Belgija: Dne 15. decembra 2020 je Myria, zvezni center za migracije 
in nacionalni neodvisni poročevalec o trgovini z ljudmi, objavila 
francosko in nizozemsko različico svojega letnega poročila za leto 
2020 o trgovini in tihotapljenju ljudi. Poročilo se letos osredotoča na 
izkoriščanje domačih uslužbencev. 

 

 Hrvaška: V tem obdobju je bila odkrita ena odrasla žrtev 

trgovine z ljudmi. 
Novembra je 19 mejnih policistov končalo spletno usposabljanje z 
naslovom Boj proti trgovini z ljudmi. Vlada je 7. decembra 2020 
sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalnega odbora za boj proti trgovini 
z ljudmi. 

 

 Finska: V sporočilu za javnost z dne 5. novembra 2020 je Ministrstvo za 
notranje zadeve napovedalo, da se bodo prizadevanja za boj proti 
trgovini z ljudmi okrepila s tesnejšim sodelovanjem med organi, organizacijami in občinami. Na helsinški 
policijski postaji bo ustanovljena skupina, ki bo preiskovala kazniva dejanja trgovine z ljudmi, akcijski načrt, ki bo 
zaključen v začetku leta 2021, pa bo bolj obsežno usklajeval delo proti trgovini z ljudmi. 

 Madžarska: Leta 2019 je bilo področje trgovine z ljudmi vključeno v načrt in preverjanje novo 

imenovanih madžarskih konzulov. V letu 2020 je Ministrstvo za notranje zadeve organiziralo osem 

https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-realizuje-projekt-wsparcia-dla-sluzb-migracyjnych-moldowy
https://www.myria.be/fr/publications/rapport-annuel-traite-et-trafic-des-etres-humains-2020-derriere-des-portes-closes
https://www.myria.be/nl/publicaties/jaarverslag-mensenhandel-en-mensensmokkel-2020-achter-gesloten-deuren
https://intermin.fi/en/-/stepping-up-the-fight-against-human-trafficking-through-cooperation-between-authorities-and-organisations
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predavanj (delno s spletnim izobraževanjem), ki se jih je udeležilo skupno 92 diplomatov. Jeseni je bil 
zaradi velikega števila svetovalcev za vizume med udeleženci dodan poseben sklop, ki se je osredotočal 
na državljane tretjih držav. 

 

 Irska: Na začetku oktobra je irska Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v sodelovanju z 
Ministrstvom za pravosodje začela kampanjo za boj proti trgovini z ljudmi. Pozneje istega meseca je bila 
Irska komisija za človekove pravice in enakost (IHREC) imenovana za irskega nacionalnega poročevalca o 
trgovini z ljudmi. 

 Italija: Minister za notranje zadeve je 21. oktobra 2020 potrdil zavezanost italijanske vlade za razvoj 
odnosov med Italijo in Libijo z izvajanjem že začetih programov sodelovanja. Oblikovana je bila celovita 
strategija, vključno s humanitarnimi evakuacijami iz Libije v Italijo in prostovoljno repatriacijo s pomočjo 
Libije v izvorne države. 
Minister za notranje zadeve je 3. decembra 2020 organiziral video konferenco z ministrom za notranje 
zadeve Republike Turčije o dvostranskem sodelovanju v boju proti trgovini z migranti in drogami, ki jo 
izvajajo kriminalne združbe, in mednarodnemu terorizmu. 

 Latvija: Dne 19. oktobra 2020 so vodilna podjetja latvijske letalske industrije – letališče Riga in 
nacionalna letalska družba airBaltic – Ministrstvo za notranje zadeve in nevladne organizacije podpisali 
memorandum o sodelovanju z zavezanostjo aktivnemu sodelovanju pri preprečevanju trgovine z ljudmi. 

 

 Litva: Ministrstvo za notranje zadeve je 16. decembra 2020 predstavilo spletni tečaj usposabljanja na 
področju ukrepov za obravnavanje trgovine z ljudmi. Usposabljanje je bilo namenjeno uslužbencem in 

strokovnjakom, ki se lahko pri opravljanju svojih nalog srečajo s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi. 
 

 Luksemburg: Dokončana je bila brošura za morebitne žrtve, ki vsebuje informacije v 15 jezikih 
(vključno z arabščino, kitajščino, tigrinjščino itn.) in v obliki piktogramov. Podatke za stik je mogoče 
diskretno odstraniti iz brošure in so namenjeni tujcem, zlasti tujim delavcem, ki so najbolj izpostavljeni 
tveganju, da bi bili izkoriščani. Ta pobuda je bila objavljena ob evropskem dnevu boja proti trgovini z 
ljudmi 18. oktobra 2020. 
Od 20. novembra 2020 je na voljo nov skupni prostor INFOTRAITE, ki zagotavlja pomoč žrtvam trgovine z 
ljudmi prek dveh odobrenih služb za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi – organizacije SAVTEH »Femmes en 

détresse ASBL« in fundacije COTEH »Fondation Maison de la Porte Ouverte«. O tej pobudi je odločal odbor za 
spremljanje boja proti trgovini z ljudmi in jo je financiralo Ministrstvo za pravosodje. 
 
 

 Poljska: Dne 18. decembra 2020 se je sestala skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Izmenjava 
informacij je zadevala povzetek ukrepov proti trgovini z ljudmi v preteklem letu ter načrtovane pobude 
za naslednje leto, vključno z oblikovanjem novega triletnega nacionalnega akcijskega načrta za boj proti 
trgovini z ljudmi ter informacijskimi in izobraževalnimi kampanjami. 
Napovedana je bila ponudba v odprtem postopku za izvajanje nalog javne službe z naslovom Vodenje 
nacionalnega intervencijskega in posvetovalnega centra za žrtve trgovine z ljudmi. Naloga za leto 2021 je 
bila zaupana fundaciji La Strada (Fundacija za boj proti trgovini z ljudmi in suženjstvu) in zvezi Mary 
Immaculate Association for Women and Children (PoMOC). 
Ministrstvo za notranje zadeve in upravo je zagnalo informacijsko kampanjo z naslovom Trgovina z 
ljudmi je zločin! Posodobljeni so bili algoritmi za ravnanje uradnikov kazenskega pregona v primeru 
razkritja kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, identifikacije in ravnanja z mladoletnimi žrtvami trgovine z 
ljudmi za policiste in pripadnike mejne policije, obenem pa so bila pripravljena gradiva z informacijami 
(letaki, plakati). Distribucija gradiva in nadaljevanje kampanje bosta potekala v prvem četrtletju leta 
2021. 

 

 Portugalska: Izdelanih je bilo devet digitalnih plakatov z namenom povečanja ozaveščenosti in znanja 
na področju preprečevanja trgovine z ljudmi v morebitno ranljivih skupnostih v moldavščini, romunščini, 
bolgarščini, hindujskemu jeziku, bengalskem jeziku in nepalskem jeziku ob mednarodnem dnevu 
migrantov 18. oktobra. Vsebovali so informacije o trgovini z ljudmi, pravicah žrtev in preprečevanju, 
podatke za stik s službami za podporo žrtvam in kazalnike glede na obliko izkoriščanja. Poleg tega sta bila 
2. oziroma 10. decembra 2020 izdana dva biltena, in sicer Trgovina z ljudmi – Pravosodna statistika – 
2008–2019 in Novi podatki o številu potrjenih žrtev 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000234
https://www.ihrec.ie/commission-takes-on-new-role-as-irelands-national-rapporteur-on-the-trafficking-of-human-beings/
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/pristatyta-nuotoliniu-mokymu-platforma-skirta-kovai-su-prekyba-zmonemis
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/16-bofferding-tanson-lutte.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/10-octobre/16-bofferding-tanson-lutte.html
https://mega.public.lu/fr/actualites/2020/Octobre/Lutte-contre-la-traite-des-etres-humains.html
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/OTSH_Boletim-Estatisticas-da-Justica_2008-2019_2020.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/OTSH_Boletim-Estatisticas-da-Justica_2008-2019_2020.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/OTSH_Boletim-Estatisticas-da-Justica_2008-2019_2020.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/OTSH_Boletim_Estatistico_Vitimas_Confirmadas_2008-2019_Versao_2020.pdf
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Trgovine z ljudmi. 
Dne 4. novembra 2020 je potekal zaključni spletni seminar z naslovom Vplivi covida-19 na trgovino z 
ljudmi. Objavljeni so bili tudi video posnetki preteklih petih spletnih seminarjev na isto temo ob 70. 

obletnici Evropske konvencije o človekovih pravicah. Poleg tega je bila je bila 10. decembra na voljo e-
knjiga Možni vplivi covida-19 na trgovino z ljudmi, v kateri so zbrani članki nekaterih govorcev na petih 
spletnih seminarjih, ki so bili organizirani na isto temo. Ukrepi usposabljanja strokovnjakov za migracije na 
podlagi aplikacije Boj proti trgovini z ljudmi so se izvajali oktobra in novembra za povečanje znanja o 
nacionalnem mehanizmu za naznanitev in kazalnikih. Skupno je bilo usposobljenih 163 oseb iz nacionalnih 
in lokalnih podpornih centrov za integracijo migrantov; med veščine spadajo prevajalske storitve in odprta 
telefonska številka ACM (Visoka komisija za migracije); in združenja migrantov itn. 

10. ZUNANJA RAZSEŽNOST  

 RAZVOJ DOGODKOV V EU IN POSODOBITVE  

Ni novega razvoja dogodkov. 

 RAZVOJ DOGODKOV NA NACIONALNI RAVNI  

 Češka republika: Konec oktobra 2020 je češka vlada potrdila tri donacije iz programa Aid in Place, ki se 
osredotoča na regijo MENA. Prvo donacijo je prejela Mednarodna organizacija za migracije (IOM), da bi 
podprla migracijske sisteme v Iraku in Jordaniji v povezavi s pandemijo covida-19. Druga donacija je bila 
namenjena Svetovnemu programu za hrano (WFP) in se je osredotočala na podporo možnostim za 
preživetje beguncev in migrantov v Libiji. Tretji prispevek je bil namenjen Uradu Visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce (UNHCR) za podporo visokošolskega izobraževanja beguncev v Jordaniji z 
zagotavljanjem štipendij. V zadnjem četrtletju leta 2020 je češki program MEDEVAC, ki je usmerjen k 
zagotavljanju dostopa do zdravstvene oskrbe, organiziral evakuacijo 60 beloruskih bolnikov in njihovih 
družinskih članov, ki so bili ranjeni med političnimi demonstracijami in protesti v državi, za zdravljenje na 
Češkem. Kljub nekaterim omejitvam potovanja, povezanim s covidom-19, je program uspel organizirati 
zdravstveno humanitarno misijo v Senegalu, kjer je bilo oskrbljenih 18 ljudi s socialno ogroženih območij, 
predvsem zaradi zlomov. Ker je covid-19 ostal glavna tema v zadnjem četrtletju leta, je program MEDEVAC 
nadaljeval spletna usposabljanja za tuje strokovnjake s poudarkom na bolnišnični epidemiologiji in 
učinkovitih načinih za preprečevanje širjenja virusa v bolnišnici. Decembra sta bili organizirani spletni 
usposabljanji za 19 strokovnjakov iz Iraka in Mavretanije. 

 

 Finska: Cilj projekta Salam finskega Ministrstva za zunanje zadeve je ponuditi mladim Afganistancem in 
Iračanom možnosti za povezovanje in informacije o medijskem zagovorništvu in vzpostavljanju miru. 
Projekt se je nadaljeval v letu 2020. V okviru projekta za vzpostavljanje miru sta bili oktobra oziroma 
novembra 2020 organizirani video delavnici, in sicer v mestu Kabul (Afganistan) in mestu Arbil (Irak). 
Kljub pandemiji je ministrstvo uspelo organizirati obe delavnici na kraju samem z video povezavo s 
Finske. 

 

 Nizozemska: Predstavniški dom je potrdil sporazum o sodelovanju med EU in Afganistanom. Sporazum 
zdaj čaka na odobritev Senata. Cilj sporazuma je uradno potrditi sodelovanje med EU in Afganistanom pri 
podpori Afganistanu, da doseže svoje razvojne cilje. Med drugim je usmerjen tudi k olajšanju sodelovanja 
na področju migracij (vključno z nezakonitimi migracijami) in vzpostavitvi dialoga o migracijskih vprašanjih. 

https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/OTSH_Boletim_Estatistico_Vitimas_Confirmadas_2008-2019_Versao_2020.pdf
http://www.apf.pt/node/806
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/E-Book_Os-possiveis-impactos-da-Covid19-no-trafico-de-seres-humanos_OTSH_EME_APF.pdf
https://www.otsh.mai.gov.pt/wp-content/uploads/E-Book_Os-possiveis-impactos-da-Covid19-no-trafico-de-seres-humanos_OTSH_EME_APF.pdf
https://www.mdm.org.pt/act-agir-contra-o-trafico/
https://www.mdm.org.pt/act-agir-contra-o-trafico/
https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministeri-c3-b6-jatkaa-nuorten-rauhanty-c3-b6n-tukemista-irakissa-ja-afganistanissa-salam-hankkeella
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35445_goedkeuring
https://www.eerstekamer.nl/overig/20200422/tractatenblad_2017_nr_45/f%3D/vl87ik38elzo.pdf
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PRILOGA: EU IN DOPOLNILNI STATISTIČNI PODATKI, DODATNE 

INFORMACIJE, DRUGI REZULTATI EMN IN PRIHODNJI DOGODKI 

Slika 1a: Prošnje za azil v EU-27, januar 2018–oktober 2020 
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Vir: Eurostat [migr_asyappctzm], skupno število prosilcev za azil, pridobljeno 7. januarja 2021. 

 

 
Slika 2: Prosilci, ki so prvič zaprosili za azil, in poznejši prosilci (skupno število prosilcev za azil) v EU-

27 in na Norveškem, tretje četrtletje leta 2020 (podatki za četrtletje) 

Vir: Eurostat [migr_asyappctzm], obiskano 7. januarja 2021. 

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 odločitve o azilu v EU-27 in na Norveškem za nedržavljane EU, tretje četrtletje leta 2020 
 

Vir: Eurostat [migr_asydcfstq], obiskano 5. januarja 2021. 

Novosti o prenosu zakonodaje EU  

 Slovenija: Osnutek zakona o spremembi Zakona o tujcih med drugim vključuje prenos Direktive o 
študentih in raziskovalcih (EU) 2016/801 in izvedbo Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske iz EU in EURATOM v zvezi s pravicami do prebivanja in dokumenti za 
prebivanje za upravičence sporazuma. 

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

 Hrvaška: Decembra 2020 je EMN Hrvaška organizirala virtualno okroglo mizo o izzivih integracije v 
Republiki Hrvaški. Dogodek je vključeval predstavitev strateških dokumentov v zvezi z integracijo na ravni 
EU in Hrvaške in je bil priložnost za predstavnike hrvaških javnih ustanov, nevladnih organizacij, lokalne 
skupnosti in uspešno integriranih migrantov za izmenjavo izkušenj o integracijskih politikah na Hrvaškem. 

 

 Estonija: Oktobra je EMN Estonija gostila konferenco z naslovom »Državljanstvo in migracije – danes 
in jutri«, ki se je osredotočala na izbire držav članic EU glede politik državljanstva in najnovejše 
migracijske trende v Estoniji in EU. 

 

 Irska: Raziskovalni inštitut Economic Social Research Institute in EMN Irska sta organizirala spletno 
konferenco z naslovom Podpora integraciji: Dostop do državljanstva na Irskem in v EU, ki je vključevala 

poročilo z naslovom Poti do državljanstva prek naturalizacije na Irskem. 
 

 Poljska: Dne 15. oktobra je EMN Poljska organizirala nacionalno konferenco z naslovom Diagnoza 

stanja – osnove migracijske politike. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://emn.gov.hr/vijesti/news/a-virtual-roundtable-was-held-on-the-topic-of-integration-challenges/570
https://www.emn.ee/en/event/conference-of-emn-estonia-citizenship-and-migration-today-and-tomorrow/
https://emn.ie/network-and-events/
https://emn.ie/network-and-events/
https://emn.ie/publications/pathways-to-citizenship-through-naturalisation-in-ireland/
https://emn.ie/publications/pathways-to-citizenship-through-naturalisation-in-ireland/
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Ad hoc poizvedbe EMN, objavljene v obdobju poročanja: 

2020.62 – Vzorčne kartice, izdane akreditiranim članom diplomatskih in konzularnih predstavništev in članom njihovih družin EMN 

 

 
2020.60 – Otroci upravičencev do mednarodne zaščite 

 

 
2020.56 – Integracija državljanov tretjih držav z vključitvijo sredstev javnega obveščanja 

 

 
2020.48 – drugi del: Postopki za prepoznavanje jezika s strani organov za sprejem 

 

 
2020.47 – prvi del: Postopki za prepoznavanje jezika s strani azilnih organov 

 

 
2020.43 – Načelo enotnosti družine v praksi v zadevah v zvezi z azilom, predvsem v primerih nasilja na podlagi spola (GBV) ter spolne 
usmerjenosti in spolne identitete (SOGI) 

 

 
2020.39 – Posodobitev ad hoc poizvedovanja št. 2020.19 o storitvah za stranke po izrednih razmerah zaradi covida-19 

 

 
2020.37 – Pogoji za podelitev dovoljenja za sezonsko delo, ki presega zahteve Direktive o sezonskih delavcih 2014/36/EU 

 

 
2020.36 – Zmanjšanje ali izguba nakazil zaradi covida-19 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202062_model_cards_issued_to_accredited_members_of_diplomatic_missions.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202062_model_cards_issued_to_accredited_members_of_diplomatic_missions.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202060_children_of_beneficiaries_of_international_protection.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202056_integration_of_tcn_by_involving_mass_media.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202048_part_2_procedures_for_language_identification_by_reception_authorities.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202047_part_1_procedures_for_language_identification_by_asylum_authorities.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202043_the_principle_of_family_unity_in_practice_in_asylum_cases.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202043_the_principle_of_family_unity_in_practice_in_asylum_cases.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202043_the_principle_of_family_unity_in_practice_in_asylum_cases.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202039_update_on_202019_ad-hoc_query_on_customer_services_after_covid-19_emergency.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202037_conditions_for_granting_a_seasonal_worker_permit_beyond_the_requirements.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/202036_reduction_or_loss_of_remittances_due_to_covid-19.pdf

