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POVZETEK
V današnjem svetu se veliko drţav srečuje s problemi vizne politike, ilegalnih
prestopov meja, migracijami. Slovenija (geografsko gledano) povezuje Balkan z
Evropo. Ta lega je tudi vzrok, zaradi česar se mora naša drţava še toliko bolj
potruditi, da v čim večji meri prepreči te ilegalne dejavnike. To stori z izdajanjem
vizumov. Odkar je Slovenija polnopravna članica Evropske unije, je morala svojo
vizumsko politiko uskladiti z vizumsko politiko Evropske unije, ki temelji na
schengenskih načelih. Nadzor ter kontrola zunanjih meja sta v pristojnosti zunanjih
organov. Zaradi opustitve kontrol na notranjih mejah se na zunanji meji in v
notranjosti schengenskega prostora izvajajo nadomestni ukrepi, med katere bi
izpostavil dva najpomembnejša: enotna vizumska politika ter Schengenski
informacijski sistem.

KLJUČNE BESEDE
Vizum, vizumska politika, schengen, migracije, Schengenski informacijski sistem.
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SUMMARY
In today's world, many countries are facing problems of visa policy, illegal crossing of
borders, migration. Slovenia (geographically speaking) balkan links with Europe. This
location is also a cause, which must be our country even more effort to as much as
possible to prevent these illegal factors. This is done by issuing visas. Since Slovenia
is a full member of the European Union, has had its visa policy to comply with the
visa policy of the European Union, which is based on the principles of Schengen.
Supervision and control of external borders fall within the jurisdiction of outside
bodies. For failure of internal border controls at the external border and inside the
Schengen area out alternative measures, among which highlighted the two most
important: a common visa policy and the Schengen Information System.

KEY WORDS
Visa, visa policy, Schengen, migration, the Schengen Information System.
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1 UVOD
Drţave se vsakodnevno srečujejo s problemom migracij, ilegalnih prestopov meja.
Moja diplomska naloga nosi naslov Evropska vizna politika (pričakovane smeri
razvoja). Vizna politika je neke vrste ukrep, ki ga mora vsaka drţava izvajati, da se
prepreči nelegalne prehode. Odkar je Slovenija postala pravnomočna članica EU, je
to postalo še bolj pomembno. Eden od dejavnikov je gotovo geografska postavitev
naše drţave. Meji namreč na Balkan. Slovenija je neke vrste povezovalni most med
Balkanom in Evropo. Vizumska politika postaja v zadnjem času eden pomembnejših
temeljev migracijske politike. V današnjem svetu je postala eno od učinkovitejših
orodij za varovanje drţave in seveda tudi njenih prebivalcev. Eden izmed pomembnih
korakov pribliţevanja Evropski uniji na področju pravosodja in notranjih zadev je
zagotovo tudi ta, da je morala Slovenija svojo vizumsko politiko uskladiti z vizumsko
politiko Evropske unije, ki temelji na schengenskih načelih.
Republika Slovenija je zdaj ţe dalj časa polnopravna članica Evropske unije. Pot za
pridobitev vizuma je tako postala veliko laţja, ker lahko tuj drţavljan za vizum za
vstop v Slovenijo (kot drţavo članico Evropske unije) zaprosi tudi v tistih drţavah,
kjer slovenskega predstavništva ni.
Kontrola ter nadzor zunanjih meja sta v pristojnosti mejnih organov. Zaradi opustitve
kontrole na notranjih mejah se na zunanji meji in v notranjosti schengenskga
prostora izvajajo nadomestni ukrepi, med katere štejemo enotno vizumsko politiko
ter Schengenski informacijski sistem SIS, v katerega schengenske drţave na podlagi
Schengenskega izvedbenega sporazuma vpisujejo drţavljane tretjih drţav, ki
predstavljajo nevarnost za javni red in mir.
Do teh podatkov lahko (ob upoštevanju določenih omejitev), dostopajo samo organi,
ki so pristojni za mejno kontrolo, in organi, ki imajo pristojnost za izdajo dovoljenj za
prebivanje v notranjosti drţave. Povezanost postopkov izdajanja schengenskih
vizumov ter schengenskega informacijskega sistema se kaţe v tem, da morajo
diplomatsko konzularna predstavništva schengenskih drţav pred izdajo vizuma, ki
tujcu omogoča potovanje po celotnem schengenskem prostoru, preveriti, ali ta tujec
nima izrečene prepovedi vstopa s strani druge schengenske drţave.
V teh pogledih se dopolnjujeta schengenski informacijski sistem ter izdaja vizumov.
In prav ta povezanost med njima je v današnjem svetu še vedno preveč šibka.
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabil deskriptivno metodo s študijem domače in
tuje literature ter uporabo podatkov z interneta.
Vse bolj mnoţični in globalni migracijski tokovi predstavljajo enega najresnejših
izzivov celotne mednarodne skupnosti v prihodnosti. Zato bom v svojem diplomskem
delu poskušal ugotoviti, kako učinkovito se s tem problemom spopada Evropska unija
in njena članica Republika Slovenija. Predmet obravnave ne bo celotna migracijska
politika, ampak se bom osredotočil na vizumsko politiko kot enega osrednjih orodij
migracijske politike.
Glavni cilj diplomskega dela bo opredeliti temeljne značilnosti vizumske politike
Evropske unije in Slovenije ter obenem ugotoviti, katera področja bo treba še
dodatno izpopolniti.
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2 MIGRACIJE
Ko govorimo o migracijah ali selitvah, govorimo o enem izmed osnovnih
demografskih pojmov. Do sprememb v številu prebivalstva na določenem območju
prihaja zaradi različnih vzrokov oziroma procesov, kot so recimo rojevanje, umiranje
in selitve prebivalstva. Prav slednji pojav poznamo tudi pod pojmom mehanično
gibanje prebivalstva ali migracije. Te so lahko posledica različnih dejavnikov.
Najpomembnejši dejavniki imajo lastnosti, ki so ekonomske, politične, verske in
druge narave. Migracije ali selitve običajno opredelimo kot prostorske premike
posameznih prebivalcev ali selivcev iz odselitvenega v priselitveno območje.

2.1 VRSTE MIGRACIJ
Obstaja veliko različnih delitev migracij, med njimi pa je ena izmed najpomembnejših
tista delitev, ki jih deli na stalne in začasne migracije. Meja med njimi je zelo
vprašljiva, še posebej zaradi spreminjanja definicij. Stalne migracije so po novem
opredeljene s spremembo običajnega bivališča. Med začasnimi migracijami so se z
industrializacijo in s tem povečanim zaposlovanjem v neagrarnih poklicih ter z
boljšimi prometnimi povezavami razmahnile zlasti dnevne migracije. Naslednja
pomembna delitev razlikuje med primarnimi, sekundarnimi in povratnimi selitvami.
Prva selitev iz rojstnega kraja je primarna, vse ostale pa sekundarne. Vrnitev v rojstni
kraj je povratna selitev. Če so povratne selitve organizirane s strani oblasti, gre za
repatriacijo.
Najbolj splošna razvrstitev selitev poteka po selitvenih ravneh. Selitvene ravni lahko
definiramo na različne načine, med njimi tudi kot naselja, občine, pokrajine, drţave in
kontinente. Selitve znotraj teh ravni so notranje, med njimi pa zunanje. Lahko
rečemo tudi, da so notranje migracije tiste, pri katerih se odselitveni in priselitveni
kraj nahajata znotraj iste drţave, zunanje pa tiste, pri katerih se ta dva kraja
nahajata v različnih drţavah. Seveda pa je selitvena raven lahko tudi kaj drugega; v
takem primeru dobi analiza drugačen pomen. Zlasti pomembna je delitev migracij
glede na smer selitvenega gibanja. S tega vidika razlikujemo emigracije, imigracije in
reemigracije, vsi trije pojmi pa se nanašajo na selitve med drţavami. O emigraciji
govorimo, kadar imamo v mislih izselitev iz drţave, imigracija pa ponazarja priselitev
v drţavo. Reemigracija označuje vračanje oziroma povratno selitev v matično
domovino. Obstajajo še druge delitve selitev, ki pa so manjšega pomena, še posebej
v moji diplomski nalogi. Tako poznamo pri procesu urbanizacije ruralne in urbane
selitve; gre za delitev, ki loči selitve med vaškimi in mestnimi naselji. Glede na obseg
procesa ločimo posamične in skupinske; selitve pa so lahko tudi prostovoljne in
prisilne. (Malačič, 2000)
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2.2 Razmere v Evropski uniji ob koncu 20. stoletja
Prvo mesto z najvišjimi relativnimi prirasti priseljenih glede na prebivalce so prevzele
drţave Zahodne Evrope, in sicer Nemčija, Švica, Luksemburg, Velika Britanija,
Francija, Belgija ter nordijska skupina drţav. Še do sedemdesetih let izseljenske
drţave evropskega Juga (Italija, Portugalska, Španija, Grčija), so danes postale same
cilj mnogim priseljencem iz drţav Afrike. Evidenca mednarodnih migracij tudi potrjuje
pričakovanja o močnih prilivih priseljenih v drţave Zahodne Evrope iz Srednje in
Vzhodne Evrope, večinoma iz nekdanjih socialističnih drţav. Izrazito se je povečal
migracijski tok iz Srednje in Vzhodne Azije, usmerjen prav tako v razvite drţave
Zahodne Evrope. Stalnica je ostala le splošna smer migracijskih tokov, ki poteka od
nerazvitih drţav Vzhoda in Juga v razvitejše drţave sveta, z najmočnejšim tokom
priselitev v drţave Zahodne Evrope, torej predvsem drţave članice EU.
Demografske značilnosti drţav članic EU in tudi Slovenije kaţejo nizke stopnje
naravnega prirastka in s tem napovedujejo, da se v prihodnosti priseljevanju mlajših
in kvalificiranih ljudi ne bo moţno odpovedati. Poleg nekaterih nordijskih drţav
(predvsem Švedska), imajo najniţje stopnje naravnega prirastka drţave Sredozemlja
(Italija, Španija) ter nekatere vzhodnoevropske drţave (Madţarska, Češka in
Slovenija). Deleţ aktivnega prebivalstva se v starajočih se druţbah zmanjšuje,
pomanjkanja določenih vrst kadrov so očitna marsikje ţe zdaj. Priseljenci pa v drţave
EU v zadnjih petnajstih letih prihajajo v večjem številu in zadrţujejo tudi višje stopnje
rodnosti, predvsem tisti, ki se ne integrirajo. Etnična raznolikost prebivalcev,
segregacija ter multikulturalizem je opazen pojav in nemalokrat tudi problem
predvsem v urbanih centrih številnih evropskih mest. (Christensen Verlič, 2000)
Notranje migracije so omejene na drţavljane članic EU, zunanje se nanašajo na
drţavljane iz tretjih drţav, torej drţav nečlanic EU. V obdobju od leta 1980 do sredine
1994 je obseg notranjih migracij stagniral in se šele v poznih devetdesetih letih rahlo
povečeval. Pri tem so zunanje priselitve med leti 1980 ter 1994, torej iz tretjih drţav,
po številu presegale obseg notranjih migracij vsaj za tretjino. Trend v obeh primerih,
zunanjih in notranjih migracij, kaţe na rast po letu 1988. Čisti migracijski prirast je
začel močneje presegati naravni prirast prebivalstva v letu 1989 in vse odtlej se ta
razkorak ohranja, pribliţno v razmerju 1:2. Vse od leta 1986 tudi raste število tujcev,
ki si pridobijo drţavljanstvo, vendar je obseg različen v posameznih drţavah članicah
EU. (Christensen Verlič, 2000) Med novejšimi tokovi migrantov je večji deleţ
beguncev, azilantov ter priseljenih na račun uveljavljanja pravic druţinskega
zdruţevanja. Uveljavljanje načela prostega pretoka ljudi ni več zoţeno le na
zadovoljevanje potreb trgov dela nacionalnih okolij in to odpira vrsto novih
problemov. Povečuje se obseg nelegalnih migracij, ki po nekaterih izkušnjah
(Francija) za več kot enkrat presegajo obseg registriranih priseljencev. Med članicami
EU je nelegalno priseljevanje močno prisotno v Italiji, Franciji, Portugalski ter Španiji.
V teh migracijskih tokovih prevladujejo predvsem priseljenci iz Afrike, Azije, Albanije
ter iz nekdanjih republik bivše Jugoslavije; prevladujejo oblike organiziranega
preseljevanja ţe v drţavah odselitve in v okolju priselitve. (Christensen Verlič, 2000)
V Španiji, Italiji in na Portugalskem je skoraj politična in gospodarska nujnost za
strpnost do nelegalnih priseljencev.
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Zato ne gre spregledati pomena hitre prilagodljivosti izobraţevalnega sistema v
okoljih, ki se lahko hitro odzove na takšne primanjkljaje delovne sile. Veliko drţav
spodbuja dolgoročno zaposlovanje takšnih oseb, ki morda teţe k izseljevanju ali
tistih, ki laţje najdejo zaposlitev v drugih drţavah, vendar bi jih potrebovali tudi
doma. Za delovne migracije se potegujejo delodajalci, ki so soočeni z rastjo stroškov
za delovna mesta in mednarodno konkurenco. Priseljenci, ki iščejo zaposlitev v
novem okolju, so pripravljeni delati za niţje plačilo in ob skromnejših pogojih dela.
Tujci veljajo za bolj prilagodljive, so tudi bolj mobilni in manj (sindikalno)
organizirani. Zaposlovanje tujcev v mnogih primerih zniţuje sredstva, ki bi jih morali
nameniti za dodatno izobraţevanje ţe zaposlenih ali strokovno stimuliranje
pridobivanja izkušenj novincev brez prakse. Kaj spodbuja tokove mednarodnih
migracij v Evropi? Nedvomno razvoj tehnologije in komunikacij na eni strani in na
drugi strani izrazita neenakomerna razvitost sveta z mnogimi političnimi,
gospodarskimi in socialnimi krizami in konflikti, zlasti v post-socialističnih druţbah. V
tem okolju ne kaţe prezreti ekoloških katastrof in še posebej ne vojaških spopadov in
etničnih konfliktov. Na Vzhodu, v nekdanjih socialističnih drţavah (nekdanja
Jugoslavija je izjema) je končno prevladalo spoznanje, da emigracije za izvorna
okolja niso škodljiv pojav. Nove nacionalne post-socialistične drţave se odpirajo za
mednarodne emigracije in tudi med njimi potekajo migracijski tokovi. V Zahodni
Evropi se kaţejo potrebe po določenih selekcioniranih kategorijah imigrantov,
bistveno drugačnih kot v preteklosti, ko je šlo za mnoţične imigracije manj
kvalificirane delovne sile. Zahod sprejema strokovnjake, kvalificirane delavce,
imetnike kapitala in ne odreka moţnosti imigracij druţinskih članov. Formalno sicer
nasprotuje ilegalnim imigracijam, dejansko pa so številne vplivne skupine
zainteresirane za dotok ilegalnih imigrantskih delavcev.
2.3 Migracijska politika Evropske unije
Migracijska politika imigrantskih drţav postavlja ostro mejo svobode gibanja med
članicami Evropske unije in zaprte meje za nezaţelene kategorije imigrantov iz drţav
nečlanic EU. Politika imigrantskih drţav je izrazito dvojna in je zgodovinsko pogojena:
na eni strani s kolonialnimi izkušnjami in na drugi strani z dihotomijo zahodna vzhodna Evropa. Zdi se, da niso bila neutemeljena pričakovanja o gibanju kapitala z
Zahoda na Vzhod in o gibanju ljudi v obratni smeri z Vzhoda na Zahod. V mednarodni
migracijski politiki izrazito dominirajo interesi razvitih zahodnih imigrantskih drţav,
tako da interesi nerazvitih emigrantskih drţav ne prihajajo do izraza.
Opaţamo lahko obstoj številnih zavor za mnoţične imigracije na Zahod. Mednje
sodijo nadzor meja in drugi omejitveni administrativni ukrepi Zahoda. Administrativno
omejevanje novih imigracij postavlja pod vprašaj veljavnost stare teorije o dejavnikih
potiska in potega, ki je bila zgrajena na individualnih odločitvah imigrantov. Evropa
se je končno odločila v zvezi z alternativo, ali večja produktivnost ali mnoţične
migracije manj kvalificirane delovne sile, za prvo usmeritev za povečanje
produktivnosti, ki naj bi lovila ameriško in japonsko. Zato je razumljivo, da takšna
usmeritev ne dopušča mnoţičnih imigracij manj kvalificirane delovne sile.
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Med zavore novih migracij sodijo tudi izbruhi pojavov sovraštva, ksenofobije
avtohtonega prebivalstva do imigrantov z Vzhoda in tretjega sveta. Zahod ni samo
opustil liberalno politiko sprejema novih imigrantov, ampak je hkrati tudi pred
dilemo, kaj storiti s trajnimi imigranti in kako jih vključevati v imigrantsko druţbo. Vsi
dosedanji integracijski modeli vključevanja trajnih imigrantov so se pokazali kot
vprašljivi. Zahodne imigrantske druţbe se usmerjajo k »nacionalizmu«, k
nekompromisnemu forsiranju lastnih interesov. Prevladujoča moč nacionalnih
imigrantskih drţav ne obeta, da bi se mogle uresničevati zamisli, ki so se porajale
sredi sedemdesetih let, da bi prišlo do mednarodnega urejanja migracij in do
upoštevanja interesov emigrantskih druţb. Prav tako dominacija imigrantskih drţav
ne obeta moţnosti za zagotavljanje pravic različnim kategorijam imigrantov in za
uveljavljanje etničnega pluralizma kot integracijo trajnih imigrantov.
Meje se zapirajo, ksenofobija in diskriminacija sta na izrazitem pohodu, odprti
ostajajo številni problemi pravic trajnejših imigrantov. Procesi mednarodnega
omejevanja kriz so neučinkoviti, preventivnih ukrepov za preprečevanje mnoţičnih
prisilnih migracij pogosto sploh ni več. Zato se ob vseh teh omejitvenih ukrepih in
razširjenih krizah pojavlja vedno več ilegalnih imigrantov.
V Zahodno Evropo se je priseljevanje okrepilo ob koncu osemdesetih let, se nekoliko
zmanjšalo v letih 1993 do 1996, nato pa ponovno naraslo. V devetdesetih letih se je
spremenila tudi struktura priseljencev; zmanjšuje se deleţ delovnih priseljencev na
račun deleţa priseljencev iz druţinskega zdruţevanja, beguncev in azilantov. Deleţ
tujcev v delovni sili drţav članic narašča počasneje kot deleţ tujcev v celotnem
prebivalstvu. Zaposlovanje tujcev iz drţav nečlanic je omejeno na začasno
zaposlovanje na podlagi pogodb, ki se nato podaljšujejo. Brezposelnost tujcev iz
drţav nečlanic se povečuje in je bistveno večja od drţavljanov EU. Zelo se povečuje
obseg ilegalnega priseljevanja in zaposlovanja. Drţave EU od srede osemdesetih let,
pri tem intenzivneje od devetdesetih let usklajujejo svojo imigracijsko politiko. Eno
osnovnih načel EU je zagotavljanje prostega oziroma svobodnega pretoka oseb,
poleg prostega pretoka blaga, storitev in kapitala znotraj območja unije. Načelo
prostega pretoka oseb velja za vse drţavljane EU in vključuje naslednje pravice:
 glede zaposlovanja: se lahko zaposli v vsaki drţavi EU (za to ne potrebuje
delovnega dovoljenja);
 glede bivanja: vsak zaposleni ima pravico bivanja v drţavi gostiteljici (za to ne
potrebuje posebnega dovoljenja), pridruţi se mu lahko tudi njegova druţina;
bivanje v drugi drţavi EU je dovoljeno tudi zaradi iskanja zaposlitve;
 glede enakosti obravnave: vsaka diskriminacija na osnovi drţavljanstva glede
pogojev zaposlitve in ugodnosti je prepovedana.
V sedanji politiki notranjih migracij EU (meddrţavnih) velja, da vsaka drţava članica
sama določa in izvaja izvedbeno migracijsko zakonodajo v skladu s svojo tradicijo in
ekonomskimi potrebami, v kolikor ne krši omenjenih načel skupnosti ter človekovih
pravic. S tem so dane moţnosti za nadzor nelegalnega priseljevanja in izbiro
gospodarstvu potrebnih kadrov.
Svoboda gibanja ne-drţavljanom drţav članic EU je omejena na drţavo, ki je izdala
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dovoljenje za stalno bivanje. S tem ima vsaka drţava podane pogoje za nadzor
selitev tujcev iz t.i. tretjih drţav (drţav nečlanic EU) tudi znotraj EU.
Zahodna Evropa je v zadnjih desetih letih postala prvi cilj vse obseţnejših tokov
mednarodnih selitev. Evropska unija izvaja pri priseljevanju iz tretjih drţav
stopnjevano politiko zapiranja; predvsem pa usmerja tokove migracij glede na
potrebe trgov dela posameznih članic. Pomen integracijskih procesov tako prihaja v
nasprotje z nekaterimi načeli EU kot so bila napovedana v Amsterdamski pogodbi. V
drţavah Zahodne Evrope je problem priseljevanja delovne sile pereč ţe sedaj, saj se
stopnje naravnega prirastka zmanjšujejo, podaljšuje pa se ţivljenjska doba. Oboje
vpliva na staranje prebivalstva v Zahodni Evropi in večini drţav članic EU, z izjemo
Irske.
V osemdesetih letih je veljalo geslo integriranja in repatriacije, v devetdesetih letih
prodira geslo integracije in kontrole, sedaj pa se srečujemo z gesli integracije in
izločanja ilegalnih ter navideznih prosilcev političnega azila; poudarja se pomen
nacionalne identitete, varnosti in javnega reda. Ta gesla so povezana s prehodom od
liberalizma do intervencionizma, začasnih v trajne imigracije, ekonomskih emigracij
delovne sile k celovitejšim druţbenim emigracijam, od samskih migrantov do druţin,
od evropskih migrantov, kulturno sorodnih, do neevropskih, kulturno različnih.
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3 SLOVENIJA IN NJENA MIGRACIJSKA POLITIKA
Slovenija je na razpotjih mednarodnih migracijskih tokov, saj je post-socialistična
druţba in hkrati nova nacionalna drţava, kar govori o dolgotrajnih in zapletenih
procesih tranzicije v nov sistem in tudi o številnih klasičnih elementih nacionalne
drţave, ki bodo še dolgo prisotni, medtem ko jih modernejše nacionalne drţave
skušajo preseči.
Slovenija je del nekdanje jugoslovanske drţave, kar pomeni, da v Sloveniji bivajo
številni imigranti iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, kar vzbuja številne politične
konflikte. Slovenija je srednjeevropska drţava in Zahod srednjeevropskim drţavam
namenja vlogo jezu, ki naj bi zadrţevale mnoţične migracijske pritiske v Vzhoda.
Končno ne smemo prezreti, da je Slovenija na robu Balkana. Ima tudi pomembno
tranzitno vlogo, saj čez njo potekajo mnogi tokovi z Vzhoda, z Balkana, pa tudi iz
tretjega sveta, kar dodatno zapleta njeno vlogo v migracijskih razmerah. Slovenija je
in bo tudi v prihodnje izrazito odvisna od razmer v pomembnih imigrantskih druţbah
(v Nemčiji) in tudi v drugih imigrantskih drţavah v Evropi kakor tudi od razmer v
obmejnih drţavah. Vsaj dva razloga lahko navedemo v prid politike potencialnega in
selektivnega odpiranja Slovenije za imigracije: staranje prebivalcev in posledično
zmanjševanje aktivnega dela prebivalcev ter nefleksibilnost trga dela. Demografski in
statistični viri kaţejo, da v Sloveniji rodnost upada ţe več desetletij (če izvzamemo
»baby boom« zadnjih dveh let). Ob koncu devetdesetih let je naravni prirast
prebivalstva padel pod pozitivno ničlo. Demografske projekcije uvrščajo Slovenijo
med tiste drţave, za katere je značilen intenzivni prirastek starejših starostnih skupin,
torej naraščanje deleţa starejših prebivalcev ob istočasnem zmanjševanju skupin pod
15-letno starostjo.
Ob negativnem naravnem prirastku prebivalstva ter rastočih emigracijah je moč
pričakovati zmanjševanje aktivnega dela prebivalstva ţe ob sedanjih stopnjah
gospodarske rasti. V obdobju po letu 1995 se vsako leto iz Slovenije odseli skoraj
dvakrat več drţavljanov ali prebivalcev, kot pa se jih vrača iz bivanja v tujini.
Uvaţanje delovne sile bo torej nujno, ne glede na sedanje relativno visoke stopnje
brezposelnosti v Sloveniji v primerjavi z večino drţav EU.
Kakšna temeljna načela bi morala veljati za graditev migracijske politike v tem
prostoru? Pri mednarodnih migracijah je treba iskati ravnoteţje med tremi
pomembnimi dejavniki mednarodnih migracij. Ti so ponudba in povpraševanja po
delu in sicer po različnih kategorijah migrantov. To trţno načelo je treba usklajevati z
načelom solidarnosti in tudi z načelom relativne svobode mednarodnega gibanja, ki
temelji na individualnih odločitvah.
Tretje načelo je teţnja vsakršne migracijske politike po intenzivnem omejevanju
številnih konfliktov, nasprotij in diskriminacij ter prizadevanja, da se ti procesi
preoblikujejo v sprejemljivejše konjunktivne procese, kot so asimilacija, adaptacija in
akulturacija.
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3.1 SCHENGEN
»Schengen« oz. schengenski sporazum je ţargonski izraz za dva mednarodna
sporazuma, ki sta bila podpisana v kraju Schengen v Luksemburgu. Ime kraja je tako
postalo sinonim za odpravo mejnega nadzora na notranjih mejah schengenskih drţav
članic. Schengenski ukrepi vzpostavljajo skupna pravila za kontrolo na zunanjih
mejah, določajo skupno vizumsko politiko in uvajajo spremljevalne ukrepe, ki
omogočajo odpravo kontrole na notranjih mejah (zlasti na področju policijskega in
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah). Ta pravila torej na drţavljane, kar
zadeva prosti pretok ljudi, vplivajo neposredno, saj predvidevajo:
 odpravo mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah,
 skupno zbirko pravil za osebe, ki prehajajo zunanje meje drţav članic,
vključene v schengensko območje,
 ločevanje oseb, ki potujejo znotraj schengenskega območja, od tistih, ki
prihajajo iz drţav zunaj schengenskega območja, na letaliških terminalih in,
kadar je mogoče, v pristaniščih,
 uskladitev pravil v zvezi s pogoji vstopa in vizumi za kratkoročno prebivanje.
Temeljna ideja »schengna« je torej zagotovitev pravice do prostega prehajanja
notranjih meja (ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah) in vrsta ukrepov, ki
zagotavljajo, da ne pride do zmanjšanja varnosti v drţavah članicah; imenujemo jih
izravnalni ukrepi (ukrepi, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob
ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah). Ti ukrepi se izvajajo na zunanjih mejah
schengenskega območja članic, v notranjosti drţav, skozi čezmejno policijsko
sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski
informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje drţav članic.
Schengenski pravni red pa je zbirka pravil, ki so bila sprejeta v okviru medvladne
schengenske skupine in vključujejo: Schengenski sporazum iz leta 1985 in Konvencijo
o izvajanju schengenskega sporazuma iz leta 1990, pristopne protokole, sklenjene z
Italijo, Španijo, Portugalsko, Grčijo, Avstrijo, Dansko, Finsko in Švedsko, sporazum z
Norveško in Islandijo, posebna sporazuma z Veliko Britanijo in Irsko, sklepe in izjave,
ki so jih sprejeli schengenski organi. Schengenski pravni red (schengen acquis) je bil
z Amsterdamsko pogodbo leta 1999 vključen v okvir pravnega reda EU in se od
takrat naprej zelo hitro razvija. Večina določb je bila spremenjenih ali nadomeščenih
z zakonodajnimi instrumenti Evropske skupnosti in Evropske unije. Celotna zbirka teh
veljavnih določb se imenuje »schengenski pravni red«.
Schengenski pravni red vključuje vrsto podrobnih ukrepov, ki so kot protiuteţ odpravi
notranjih mejnih kontrol namenjeni krepitvi varnosti na zunanjih mejah Evropske
unije. Najpomembnejši tak ukrep je zahteva, da morajo drţave članice na svojih
zunanjih mejah EU zagotoviti opravljanje ustreznih kontrol in učinkovit mejni nadzor.
Ko oseba vstopi na schengensko območje, se lahko na njem nekaj časa prosto giblje.
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Zato je ključnega pomena, da so preverjanja in kontrole na zunanjih mejah EU dovolj
stroge, da ustavijo nezakonito priseljevanje, tihotapljenje drog in druge nezakonite
dejavnosti.
V primeru resne groţnje javnemu redu ali notranji varnosti lahko katera koli drţava
članica izjemoma ponovno uvede nadzor meje na svojih notranjih mejah za določeno
obdobje (npr. Grčija za čas olimpijskih iger 2004, Avstrija za svetovno prvenstvo v
nogometu 2008, Italija za vrh G8 2009).
Slika 1: Znak za brezmejno območje »Schengen«

Vir: Ţurnal24 (5.5.2009)

3.2 Širitev Schengenskega območja
Drţavam schengenskega območja (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija,
Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija
in Švedska) so se 21. decembra 2007 pridruţile Češka, Estonija, Latvija, Litva,
Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.
Ciper (članica EU od leta 2004) ter Bolgarija in Romunija (članici EU od leta 2007) se
na vstop v schengensko območje še pripravljajo.
Irska in Velika Britanija sta drţavi članici EU, nista pa v schengenskem območju. V
prihodnosti je predvideno njuno tesnejše policijsko in pravosodno sodelovanje s
schengenskimi drţavami v kazenskih zadevah.
V schengensko območje se je konec leta 2008 vključila tudi Švica in ima enak
pridruţeni status kakor Norveška in Islandija, ki prav tako nista članici EU. Prav tako
je za izvajanje schengenskega pravnega reda zainteresiran Lichtenstein, vendar mu
je istočasno vključitev s Švico preprečila Nemčija, ko je sproţila afero o pranju
denarja. Del schengenskega območja bodo po izpolnitvi zahtevanih pogojev postale
tudi prihodnje drţave članice EU.

9

Slika 2: Schengensko območje

Vir: Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji (20.5.2009)
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4 SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM I IN II
Schengenski sporazum z dne 14. junija 1985 in Konvencija o izvajanju
Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990 (Schengenska konvencija) sta
odpravila mejne kontrole na notranjih mejah med drţavami pogodbenicami (poleg
drţav članic EU, razen Velike Britanije in Irske, tudi Norveška in Islandija). S tem se
je ustvaril skupni prostor za prost pretok oseb in za pospešitev prevoza in pretoka
blaga ter uveljavilo načelo mejne kontrole ob vstopu v enotno Schengensko območje.
Zato je bilo za ohranjanje zadovoljive ravni javnega reda in javne varnosti, vključno z
nacionalno varnostjo, med drugimi ukrepi (krepitev policijskega in pravosodnega
sodelovanja, harmonizacija vizne in azilne politike) potrebno tudi oblikovanje
Schengenskega informacijskega sistema (SIS).
SIS obsega nacionalne podatkovne zbirke v vsaki drţavi pogodbenici in tehnični
podporni del v Strassbourgu. Za namene mejnih kontrol in drugih policijskih in
carinskih kontrol, tudi tistih, ki se izvajajo v notranjosti drţave, tehnični podporni del
s prenosom informacij on-line zagotavlja, da nacionalne podatkovne zbirke vsebujejo
enake podatke. Pri tem vsebuje SIS le in samo točno določene kategorije podatkov,
ki jih vnašajo preko nacionalne podatkovne zbirke le drţave pogodbenice, če so
podatki dovolj pomembni za vnos v SIS in so v skladu s predhodno opisanim
namenom. Zato vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za njen
nacionalni del SIS, ki se imenuje SIRENE – Supplementary Information Request at
the National Entry, v Sloveniji je ta organ vzpostavljen v okviru Policije.
Ta skupni sistem omogoča povezavo med drţavami pogodbenicami in omogoča
končnim uporabnikom (policija, carina, konzulati in druge sluţbe, pristojne za
obdelavo podatkov v zvezi z vizumi, za izvajanje zakonodaje o tujcih ali za izdajo
potrdil o registraciji vozil) dostop do informacij, ki so jih vnesle v SIS druge drţave
pogodbenice
in
ki jih
potrebujejo za opravljanje
svojih
dolţnosti.
Zbirka podatkov, ki si jo tako delijo vse drţave na schengenskem območju, vsebuje
dve široki kategoriji podatkov, v prvi vrsti o iskanih ali pogrešanih osebah in osebah,
ki se jim tajno sledi (prikrito evidentiranje), in v drugi vrsti o ukradenih ali drugače
odtujenih vozilih in drugih predmetih (osebni dokumenti, oroţje in denar).
Podatki o osebah veljajo kot osebni podatki in so skrbno varovani. Zanje se v okviru
SIS poleg določil Schengenske konvencije in Zakona o varstvu osebnih podatkov
upošteva tudi določila Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.
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4.1 PODATKI V SCHENGENSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
Nabor osebnih podatkov je s Schengensko konvencijo omejen na podatke o:
 osebah, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve (95. člen
Schengenske konvencije),
 osebah, ki niso drţavljani drţav članic, za katere je razpisana zavrnitev vstopa
v Schengensko območje (96. člen Schengenske konvencije),
 pogrešanih osebah ali osebah, ki potrebujejo začasno policijsko zaščito,
predvsem mladoletni (97. člen Schengenske konvencije),
 pričah oziroma osebah, ki se morajo v okviru kazenskega postopka zglasiti na
sodišču ali jim je potrebno vročiti sodbo ali vabilo na prestajanje kazni (98.
člen Schengenske konvencije) in osebah za namene prikritega evidentiranja ali
namenske kontrole (99. člen Schengenske konvencije).
Pri tem so lahko za osebe zabeleţeni samo naslednji podatki:
 priimek in ime, morebiten psevdonim, po potrebi v novem podatkovnem
zapisu;
 morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;
 prvo črko drugega imena;
 datum in kraj rojstva;
 spol;
 drţavljanstvo;
 ali so te osebe oboroţene;
 ali so te osebe nasilne;
 razlog za razpis ukrepa;
 predlagana oblika ukrepanja.
Poleg navedenih osebnih podatkov pa SIS vsebuje tudi podatke o:
 vozilih, za katere se izvaja prikrito evidentiranje ali namenska kontrola (99.
člen Schengenske konvencije) in
 predmetih, ki se iščejo zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih
postopkih (100. člen Schengenske konvencije).
Drugi osebni podatki, zlasti podatki o rasnem poreklu, političnih, verskih ali drugih
prepričanjih, zdravstvenem stanju in spolnem ţivljenju (občutljivi osebni podatki) niso
dovoljeni. V polnem teku je ţe izgradnja SIS druge generacije, vendar povzroča
precej tehničnih teţav.
Pri vzpostavljanju schengenskega informacijskega sistema druge generacije,
imenovanega SIS II, ki naj bi s posodobljeno tehnologijo, tudi vključitvijo
biometričnih podatkov, na primer prstnih odtisov, okrepil varnost v schengenskem
prostoru, se zaradi kompleksnosti sistema pojavljajo resne tehnične teţave - na
primer podatki se izgubljajo, zaradi česar sistem ni zanesljiv.
Zaradi zamude pri vzpostavljanju SIS II je bila leta 2006 celo postavljena pod vprašaj
velika širitev schengenskega prostora brez nadzora na notranjih mejah z devetimi
drţavami iz širitvenega vala 2004, tudi Slovenijo. Nove zamude pa lahko sedaj
vplivajo tudi na priprave Bolgarije in Romunije na vstop v schengenski prostor.
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Prvi korak, ki naj bi ga EU sedaj napravila, je poglobljena analiza problemov pri
vzpostavljanju sistema SIS II, ki naj bi jo komisija opravila v tesnem sodelovanju z
drţavami članicami. Na tej podlagi naj bi bil pripravljen načrt za popravo napak.

4.2 Haaški program 2005 - 2009
Haaški program je naslednik Programa iz Tampereja, ki ga je Evropski svet potrdil
med 15. in 16. oktobrom leta 1999. To je bil prvi večletni program za določitev
prednostnih nalog za območje svobode, varnosti in pravice. S Haaškim programom
pa je zaznamovan začetek novega obdobja EU.
Haaški program znova potrjuje pomen, ki ga Evropska unija daje območju svobode,
varnosti in pravice, in ki ga Unija uvršča med svoje najpomembnejše prednostne
naloge – ne samo zato, ker je med temeljnimi cilji Unije, ampak še zlasti zato, ker je
v središču zanimanja drţavljanov. Program predvideva strategijo o zunanji
razseţnosti politike Unije glede svobode, varnosti in pravice. Strategija bi morala
odraţati posebne odnose Unije s tretjimi drţavami in regijami ter se osredotočiti na
konkretne potrebe pri medsebojnem sodelovanju. Komisija je 6. aprila 2005
predstavila tri okvirne programe o:
 solidarnosti in upravljanju migracijskih tokov;
 varnosti in varovanju svoboščin ter;
 temeljnih pravicah in pravosodju.
Ti trije predlogi se popolnoma ujemajo s strateškimi prednostnimi nalogami iz
Haaškega programa.
4.3 Deset prednostnih nalog akcijskega načrta haškega programa
Strateški cilji 2005–2009 se izrecno nanašajo na oblikovanje partnerstva zaradi
krepitve območja svobode, varnosti in pravice. V okviru ciljev krepitve svobode,
krepitve varnosti, krepitve pravice se lahko povzame deset glavnih prednostnih
nalog, ki jih je določila Komisija:
1. Temeljne pravice in drţavljanstvo: območje svobode, varnosti in pravice mora
biti predvsem enotno območje varovanja temeljnih pravic, v katerem je
najpomembnejša vrednota spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva, pa
tudi drugih pravic, ki so določene v Listini o temeljnih pravicah. Treba je
predvsem zaščititi interes drţavljanov zunaj nacionalnih mej, zlasti osebne
podatke; upoštevati je treba posebne potrebe ranljivih oseb ter zagotoviti
celovito spoštovanje pravic, ki se navezujejo na drţavljanstvo, kot sta volilna
pravica in pravica do konzularne zaščite;
2. Boj proti terorizmu: zajema prizadevanje za odziv v svetovnem merilu,
osredotočanje na različne vidike preprečevanja, pripravljenosti in odziva, da bi
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lahko nadalje krepili in po potrebi dopolnili zmogljivosti drţav članic za boj
proti terorizmu na ustreznih področjih, kakor so novačenje, financiranje,
analiza tveganja, varovanje pomembne infrastrukture in obvladovanje
posledic;
3. Skupno azilno območje: vzpostavitev učinkovitega usklajenega postopka v
skladu z vrednotami in humanitarno tradicijo Unije in prizadevanje za
ustanovitev skupnega azilnega območja ob upoštevanju humanitarne tradicije
in spoštovanju mednarodnih obveznosti Unije ter učinkovitosti usklajenega
postopka;
4. Upravljanje migracijskih tokov: določitev uravnoteţenega pristopa - opredeliti
uravnoteţen pristop za upravljanje migracijskih tokov z oblikovanjem skupne
politike priseljevanja, ki obravnava zakonito priseljevanje na ravni Unije, ob
nadaljnji krepitvi boja proti nezakonitemu priseljevanju, trgovini in
tihotapljenju z ljudmi, zlasti z ţenskami in otroki;
5. Vključevanje: čim bolj povečati pozitiven vpliv priseljevanja na našo druţbo in
gospodarstvo oblikovati podporne ukrepe za pomoč drţavam članicam in
pripraviti boljše politike o vključevanju zato, da se čim bolj poveča pozitiven
vpliv priseljevanja na našo druţbo in gospodarstvo ter prepreči osamitev in
socialno izključenost skupnosti priseljencev. To bo prispevalo k razumevanju in
dialogu med verstvi in kulturami na podlagi temeljnih vrednot Unije;
6. Notranje meje, zunanje meje in vizumi: razvijanje celostnega upravljanja
zunanjih mej za varnejšo Unijo nadalje razvijati celostno upravljanje zunanjih
mej in skupne vizumske politike ob zagotavljanju prostega gibanja oseb
(neposredne povezave);
7. Zasebnost in varnost pri souporabi informacij: poiskati pravo ravnovesje med
zasebnostjo in varnostjo pri souporabi informacij organov kazenskega pregona
in pravosodnih organov. Pri tem pa je treba podpirati in spodbujati
konstruktivni dialog med vsemi zadevnimi strankami, da se poiščejo
uravnoteţene rešitve ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic do zasebnosti
in varstva podatkov ter načela o dostopnosti podatkov iz Haaškega programa;
8. Organiziran kriminal: oblikovanje strateškega koncepta oblikovati in izvajati
strateški koncept za boj proti organiziranemu kriminalu na ravni EU; v celoti
uporabljati in naprej razvijati Europol in Eurojust;
9. Civilno in kazensko pravo: zagotovitev učinkovitega evropskega območja
pravice; za vse zagotoviti evropsko območje pravice, z omogočanjem
učinkovitega dostopa do pravice za vse in izvrševanja sodb. Pribliţevanje se bo
nadaljevalo zlasti s sprejemanjem pravil, ki zagotavljajo visoko stopnjo varstva
oseb, zaradi razvoja vzajemnega zaupanja in krepitve vzajemnega
priznavanja, kar še vedno pomeni temelj pravosodnega sodelovanja.
Izboljšanje materialnega pogodbenega prava EU;
10. Svoboda, varnost in pravica: vzajemna odgovornost in solidarnost dati
praktičen pomen pojmu vzajemne odgovornosti in solidarnosti med drţavami
članicami z zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev za uresničitev ciljev
svobode, varnosti in pravice na najbolj uspešen način.
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5 VIZUMSKA POLITIKA SLOVENIJE IN EVROPSKE UNIJE
Schengenski pravni red med drugim določa tudi skupno vizumsko politiko, kar
pomeni tudi njeno enotno izvajanje. Pravila vizumskega poslovanja in vizumske
postopke je morala ob vstopu v Evropsko unijo (EU) skladno s Schengenskim
pravnim redom poenotiti tudi Slovenija. Leta 2001 je Svet EU sprejel Uredbo št.
539/2001, ki vsebuje seznam tretjih drţav, katerih drţavljani morajo pri prehodu
zunanjih meja drţav članic imeti vizume za kratkoročno prebivanje, in tretjih drţav,
katerih drţavljani so oproščeni te zahteve. Omenjena uredba je bila od njenega
sprejetja ţe večkrat dopolnjena in spremenjena. S schengenskim vizumom lahko
vstopite v eno drţavo in se prosto gibljete po celotnem schengenskem območju, saj
so kontrole na notranjih mejah odpravljene. Poudariti velja, da vizum, ki ga izda
slovensko diplomatsko konzularno predstavništvo pred širitvijo schengenskega
območja (torej pred 21. 12. 2007), ostane nacionalni/slovenski vizum in ne postane
schengenski vizum, zato velja le na področju Slovenije in ga ni mogoče zamenjati za
schengenskega. Vse schengenske drţave članice izdajajo schengenske vizume pod
enakimi pogoji, pri čemer upoštevajo tudi interese drugih drţav članic. Vizum, ki ga
izda ena schengenska drţava članica, je veljaven tudi za druge drţave članice, kar
koristi drţavljanom tretjih drţav, ki ţelijo obiskati več kakor eno schengensko drţavo
članico. Na podlagi schengenskega pravnega reda se lahko namesto schengenskega
vizuma enakovredno uporabljata dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala
schengenska drţava članica, in potna listina. Tako se drţavljanu tretje drţave, ki
predloţi potni list in veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala schengenska
drţava članica, dovoli vstop v drugo schengensko drţavo članico brez vizuma. To
načelo enakovrednosti ne velja za dovoljenja za prebivanje, ki jih izdata Velika
Britanija in Irska, saj ti drţavi ne uporabljata teh določb schengenskega pravnega
reda. Drţavljani tretjih drţav, ki ţelijo obiskati samo eno schengensko drţavo članico,
morajo za schengenski vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu te drţave
članice. Če nameravajo obiskati več schengenskih drţav, morajo za vizum zaprositi
na veleposlaništvu ali konzulatu drţave, ki je njihova glavna namembna drţava. Če
nameravajo obiskati več schengenskih drţav, od katerih ni nobena glavna namembna
drţava, morajo za vizum zaprositi na veleposlaništvu ali konzulatu drţave, ki velja za
prvo točko vstopa oz. na veleposlaništvu ali konzulatu drţave v kateri bodo prebivali
najdaljše obdobje. V izjemnih primerih se lahko drţavljanom tretjih drţav, ki ne
izpolnjujejo skupnih pogojev za vstop, izda vizum z ozemeljsko omejeno veljavnostjo,
t.j. vizum, ki velja samo za schengensko drţavo članico, ki ga je izdala. Pri takih
primerih gre za humanitarne razloge ali razloge, povezane z nacionalnimi interesi ali
izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti.
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Slika 3: Vizumska nalepka

Vir: Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji (14.4.2009)
5.1 ZAKON O TUJCIH – PRAVNA PODLAGA VIZUMSKE POLITIKE
Tujsko pravo je skupek zakonov in drugih predpisov, s katerimi ima drţava suvereno
pravico odločati o tem, kdo in na kakšen način ter pod kakšnimi pogoji lahko vstopa
in prebiva na njenem ozemlju. (Zakon o tujcih, Zakon o nadzoru drţavne meje,
Zakon o azilu, Zakon o zaposlovanju tujcev, …)
Osrednji in gotovo najpomembnejši pravni akt tujskega prava je pri nas ZTuj-1.
V EU je eno od temeljnih in splošno uveljavljenih načel načelo prostega pretoka ljudi,
blaga, storitev in kapitala. Ključna posledica tega načela na področju tujskega prava
je pravica prostega gibanja, vstopa in prebivanja drţavljanov drţav članic EU.
Zakon pri tem upošteva dejstvo, da so vstopni naslovi (vizumi) v drţavah EU v veliki
meri harmonizirani, medtem, ko so bivalni naslovi preteţno prepuščeni notranji
regulativi posamezne drţave članice, seveda ob upoštevanju omenjenih temeljnih
načel in nekaterih obveznih direktiv v zvezi s tem.
Sedaj je v veljavi Zakon o tujcih 71/2008-UPB-5.
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5.2 Vrste vizumov
1. Letališki tranzitni vizum - A
Ta vizum dovoljuje tujcu, ki mora imeti tak vizum, da se med vmesnim pristankom
lahko zadrţuje v mednarodnem tranzitnem območju letališča, vendar pa mu ne
dovoljuje vstopiti v schengensko območje.
Obveznost letališkega tranzitnega vizuma predstavlja izjemo pri splošnih tranzitnih
privilegijih, da se tujec lahko na mednarodnem območju zadrţuje brez vizuma.
2. Tranzitni vizum – B
Ta vizum dovoljuje tujcu, ki potuje iz ene drţave v drugo, da pri tem potovanju
prečka schengensko ozemlje. Tranzitni vizum se lahko izda le v primeru, če tujec
dokaţe, da ima zagotovljen vstop v drţavo, v katero bo vstopil iz schengenskega
območja.
Tranzitni vizum se lahko izda za enkratni, dvakratni ali izjemoma tudi za večkratni
tranzit, pri čemer lahko ob vsakem tranzitu ostane v schengenskem območju toliko
dni kolikor je navedeno v polju »Dovoljeno število dni bivanja« na vizumski nalepki.
Vizum za kratkoročno bivanje – C
Ta vizum dovoljuje tujcu vstop in bivanje v schengenskem območju za turistična
potovanja, poslovne in osebne obiske ali druge vrste obiskov oziroma za tem
primerljive namene prihoda v drţavo. Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu
v posebnem polju napiše oziroma ustrezno označi.
Vizum za kratkoročno bivanje se lahko izda za enkratni, dvakratni ali večkratni vstop
v schengensko območje, pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno
trajanje zaporednih bivanj v schengenskem območju ne sme biti daljše od 90 dni v
šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.
3. Vizum za dolgoročno bivanje – D
Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za
prebivanje z namenom zdruţitve druţine.
Druţinski član, ki ni drţavljan drţave članice Evropske unije, lahko zaradi zdruţitve
druţine z drţavljanom Evropske unije ali slovenskim drţavljanom vstopi v Republiko
Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum za dolgoročno bivanje vizum D, razen če je drţavljan drţave, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume,
ali z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge
drţave članice Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.
(Wikipedia, 7.5.2009)
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5.3 Izdajanje vizumov
Vlogo za izdajo schengenskega vizuma je potrebo vloţiti na zunanjem predstavništvu
drţave, v katero smo prvotno namenjeni. (V primeru, da gre za obisk več drţav, pri
čemer je trajanje obiskov enako ali pribliţno enako dolgo, se vlogo za izdajo vizuma
poda v drţavi, ki je prva pri vstopu v schengensko območje.) Vlogo za izdajo
schengenskega vizuma na slovenskem zunanjem predstavništvu torej po pravilih
lahko vloţi prosilec, čigar prvotni cilj potovanja je Slovenija. Tujcu, ki je prvotno
namenjen v Slovenijo in v drţavo prihaja s schengenskim vizumom, ki ga je izdala
druga članica, mejni organi niso dolţni dovoliti vstopa, kolikor ne more dokazati,
zakaj vizuma ni prevzel na kateri od slovenskih zunanjih predstavništev. Isto velja za
vstop v druge drţave članice, če je tujcu vizum bil izdan s strani enega od slovenskih
tujih predstavništev.
Slovenija je prevzela uveljavljeno prakso drugih schengenskih drţav in z nekaterimi
drţavami članicami schengena je sklenila sporazum o skupnih predstavništvih.
Namen tovrstnih sporazumov je, da bo v prihodnosti mogoče za slovenski vizum
zaprositi tudi v drţavah, ki nimajo slovenskega konzulata. Konzulat drţave, ki zastopa
Slovenijo, bo izstavil vizum za vstop v Slovenijo po skupnih schengenskih predpisih,
prošnjo pa bo preučil po istih kriterijih, kot če bi ţelel tujec vstopiti v njegovo matično
drţavo. (Sklenitev sporazumov o zastopstvih je v teku.)
Na mejnih postajah od zdaj naprej praviloma vizuma ne bo mogoče pridobiti.
Zunanje predstavništvo je praviloma pristojno za obravnavo vizumskih vlog
naslednjih oseb:
 drţavljanov drţave sprejemnice (drţave, v kateri se zunanje predstavništvo
nahaja);
 oseb, ki dolgoročno prebivajo v drţavi sprejemnici;
 osebe, v čigar drţavi ne obstaja zunanje predstavništvo drţave sprejemnice .
Zgoraj navedene osebe lahko podajo vlogo za vizum na naslednji način:
 stranka lahko poda osebno svojo lastno vlogo ter vlogo svojih druţinskih
članov;
 v primeru organiziranega turističnega potovanja vlogo lahko odda akreditirana
turistična agencija;
 v primeru drugih skupinskih potovanj vlogo lahko odda pooblaščeni
predstavnik skupine.
Dokumenti, ki jih je potrebno priloţiti k vlogi za izdajo vizuma:
1. Splošne zahteve:
 potni list, ki je veljaven vsaj še 3 mesce od dneva poteka zahtevanega
vizuma;
 zdravstveno zavarovanje (ki je sklenjeno za celotni čas bivanja in je veljavno
za vse schengenske drţave, potniško zavarovanje s kritjem v vrednosti
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najmanj 30.000 evrov za primer nujne zdravstvene oskrbe ter za kritje
stroškov prevoza domov zaradi zdravstvenih teţav);
 dokazila o pravni podlagi prebivanja, kolikor prosilec vizuma ni drţavljan
drţave prejemnice;
 ena barvna fotografija velikosti za dokumente, ki ni starejša od 6 mesecev;
 čitljivo in brezhibno izpolnjen ter podpisan obrazec vloge za izdajo vizuma;
Obrazec je brezplačen, lahko se ga dobi na konzularnih predstavništvih ali z
internetne strani zunanjega ministrstva. Obrazci vloge za schengenski vizum so
enotni, zato se pri vlogi za vizum lahko uporabi obrazec katerekoli schengenske
drţave (priloga 2).
2. Dokazila o materialnem kritju:
Razen splošnih zahtev je potrebno pri podaji vloge za vizum dokazati tudi obstoj
materialnega kritja ter cilj potovanja, kot sledi:
Kot dokazilo o materialnem kritju je potrebno podati enega od naslednjih
dokumentov:
 originalno potrdilo o dohodkih izstavljeno s strani delodajalca ali
 bančni izpiski o prometu na bančnem računu v zadnjih treh mesecih ali
 nakazilo o pokojnini ali veljavna vozovnica ter dokazila o plačanem potovanju
in prenočišču ali v primeru mladoletne osebe izjava zakonitega zastopnika o
skrbstvu s potrdilom o materialnem kritju ali
 povabilno pismo, izdano ter overovljeno s strani Urada za priseljevanje in
drţavljanstvo.
3. Dokazila o cilju potovanja:

Za tranzitni vizum:
 veljavna vozovnica za ciljno drţavo ali ustrezno registrirano prometno vozilo,
ki je v uporabi tujega drţavljana
 če je potrebno, vizum za ciljno drţavo

Za vizum za kratkoročno bivanje:
 V primeru turističnega potovanja potrdilo turistične agencije, v primeru
posamičnega potovanja vnaprej plačano bivanje;
 V primeru vstopa zaradi študija ali druge vrste izobraţevanja potrdilo
sprejemne ustanove oz. dokazila o prebivališču v namembni drţavi;
 V primeru zasebnega obiska vabilno pismo izdano in overjeno s s,rani Urada
za priseljevanje in drţavljanstvo, oz. notarsko overjeno povabilno pismo in
prikaz kopije osebne izkaznice/potnega lista osebe, ki pošilja vabilo;
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 V primeru obiska zaradi ohranjanja druţinskih stikov dokumenti, ki
dokazujejo, da gre za obisk sorodnikov, oz. dokazila prosilca o obstoju
druţinskih vezi in njegova izjava o cilju vstopa in bivanja, ki ga je podpisal
pod kazensko odgovornostjo. Izjava mora vsebovati opis druţinskih vezi ter
ime, naslov in telefonsko številko druţinskega člana;
 V primeru poslovnega potovanja povabilno pismo poslovnega partnerja (če ta
obstaja), dokazila o trgovsko-poslovnih stikih oz. potrdilo trgovinske, oz.
gospodarske zbornice o dejavnosti ter potrdilo o prenočišču v namembni
drţavi;
 V primeru potovanja zaradi zdravljenja potrdilo zdravstvene institucije, ki
vsebuje tudi podatek, da so stroški zdravljenja zagotovljeni, oz. kakšno drugo
dokazilo o kritju stroškov zdravljenja ter dokazila o prenočišču v namembni
drţavi;
 V primeru špediterjev potrdilo oz. prošnja prevozniškega podjetja;
 Ko gre za obisk groba druţinskega člana, dokazilo o obstoju groba ter
dokazilo o vrsti sorodstva s pokojnikom.
V primeru potovanj z drugimi cilji, ki ne sodijo med zgoraj omenjene primere (redno
nakupovanje, zabava itd.): izjava o namenu vstopa in bivanja podpisana pod
kazensko odgovornostjo.
Tabela 1: Cenik taks za izdajo vizuma od 21. decembra 2007
Vloga za letališki tranzitni vizum, za tranzitni
vizum ter za vizum za kratkoročno bivanje
Vloga za vizum za dolgoročno bivanje
Vloga za vizum za sezonsko delo

60 EUR
60 EUR
40 EUR

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (18.4.2009)
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6 VIZNI INFORMACIJSKI SISTEM (VIS)
Decembra leta 2001 je Svet zaprosil Komisijo, naj se pripravi študija za vzpostavitev
skupnega evropskega viznega sistema, v katerem bi bili vsem schengenskim drţavam
dostopni podatki vseh vizumov, na podlagi katerih se drţavljani tretjih drţav lahko
nemoteno zadrţujejo na njihovem ozemlju.
Smernice Sveta, ki so bile sprejete 13. 6. 2002, definirajo VIS sistem za izmenjavo
podatkov med drţavami članicami EU, ki mora zadovoljiti naslednjim zahtevam:
 vzpostavitev sistema za učinkovit boj proti ponarejanju s kvalitetnejšo
izmenjavo podatkov med drţavami članicami;
 prispevati k boljšemu uresničevanju skupne vizne politike, večji varnosti in
učinkovitejšemu boju proti terorizmu;
 pomoč pri ugotavljanju identitete nedokumentiranih ilegalnih prebeţnikov in s
tem poenostavitev administrativnih postopkov pri vračanju;
 enostavnejše ugotavljanje pristojne drţave v azilnih postopkih po Dublinski
konvenciji;
 prispevati k preprečevanju korupcijskih dejanj pri vizumih;
 poenostavitev ter boljša kontrola na mejnih prehodih ali pri pristojnih organih
v notranjosti drţave, da je imetnik vizuma in njegov nosilec res ena in ista
oseba;
 izboljšanje lokalnega konzularnega sodelovanja ter izmenjave informacij med
centralnimi organi drţav članic.
Vizni informacijski sistem je torej sistem za izmenjavo podatkov o vizumskih
postopkih med drţavami članicami. V prvi vrsti je namenjen podpori enotne vizumske
politike. Omogoča enostavnejše izvajanje kontrole na zunanjih mejah schengenskega
območja. Sestavljen je iz skupne evropske centralne podatkovne baze, s katerimi
nacionalni vizni informacijski sistemi preko vmesnikov izmenjujejo podatke.
Sama struktura VIS-a je podobna strukturi obstoječega schengenskega
informacijskega sistema. Ta sistem sestavljata centralni in nacionalni sistem.
Če povzamem bistvo, lahko vidimo, da je VIS sestavljen trinivojsko:
 centralni nivo, ki se nanaša na centralni vizni informacijski sistem (C-VIS),
seveda pod pristojno eno upravo;
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 nacionalni nivo – sem spada nacionalni vizni informacijski sistem z vmesniki do
centralnega nivoja;
 lokalni nivo, ki obsega diplomatsko konzularna predstavništva, mejne prehode
ter migracijske in policijske organe.
V VIS se shranjujejo raznovrstni podatki in sicer:
 alfanumerični podatki, ki zajemajo vse podatke z vlogo za izdajo vizuma, poleg
tega pa tudi podatke o organu, ki je vlogo sprejel, ter datum in kraj sprejema
vloge. Sem spadajo tudi status vloge ter odločitve, ki so bile v konkretnem
vizumskem postopku sprejete;
 biometrični podatki, ki so sestavljeni iz fotografije prosilca (lahko je skenirana
ali neposredno zajeta) in deset digitalno zajetih prstnih odtisov.
Fotografija prosilca je digitalizirana in shranjena na način, ki ga določajo ICAO
standardi. Na podlagi shranjenih fotografij je s posebnim orodjem moţno izvajati tudi
iskanje podatkov s pomočjo t.i. strojne obrazne prepoznave.

6.1 MEJNI NADZOR
Slovenija je postala drţava članica schengenskega območja 22. decembra 2007, ko je
odpravila nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU. 30. marca
2008 pa je sprostila nadzor še na zračnih mejah. Ţe ob včlanitvi v Evropsko unijo je
Slovenija podobno kot ostale nove članice prevzela obveznost vzpostavitve
ustreznega novega reţima na zunanji meji EU. V skladu z evropskim pravnim redom
je to pomenilo vzpostavitev novega reţima na mejah drţav članic EU in drţav
nečlanic oziroma tako imenovanih tretjih drţav. Slovenija je zato vzpostavila
varnostni, carinski in inšpekcijski nadzor na svojem delu zunanje meje EU z
Republiko Hrvaško ter zagotovila njegovo izvajanje po standardih EU. Slovenija je
začela določila schengenskega pravnega reda delno izvajati ţe z vstopom v EU 1.
maja 2004, in sicer na področjih vizumske politike in preprečevanja ilegalnega
priseljevanja. Drţavljani RS smo imeli kot drţavljani EU olajšan prehod meje z vsemi
drţavami članicami EU. Avstrijski, italijanski in madţarski obmejni organi so pri
slovenskih drţavljanih preverjali samo veljavnost dokumentov za prestop meje (t.i.
temeljna kontrola), na letališčih v drţavah EU pa smo lahko prehajali skozi tisti del
mejnega prehoda, ki je namenjen drţavljanom EU in kjer se preverja samo
veljavnost dokumentov, ne pa tudi drugi pogoji za vstop v EU, ki veljajo za
drţavljane tretjih drţav.
Evalvacija o pripravljenosti na vstop v schengensko območje - ocena kopenske,
morske in zračne meje, policijskega sodelovanja, varstva podatkov ter vizumske
politike - se je pričela v začetku leta 2006. Na podlagi tega ocenjevanja se je v letu
2007 izvedel še proces ocenjevanja vzpostavitve in uporabe schengenskega
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informacijskega sistema in s 1. septembrom 2007 je Slovenija začela uporabljati
sistem SIS I za vse.
8. novembra 2007 je Svet EU sprejel politično odločitev, da je vseh devet kandidatk
za schengensko širitev (med njimi tudi Slovenija) pripravljenih na odpravo nadzora
na svojih notranjih mejah EU, tako glede fizičnega varovanja meje kot tudi za
uporabo schengenskega informacijskega sistema. Njegovo odločitev je novembra na
plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil tudi Evropski parlament . Dokončno so
širitev schengenskega območja s 15 na 24 drţav na zasedanju 6. decembra 2007
potrdili notranji ministri drţav članic EU.
Slovenija je z vstopom v schengensko območje odpravila mejni nadzor na mejah z
Avstrijo, Italijo in Madţarsko, obenem pa okrepila nadzor na meji s Hrvaško, ki je
postala schengenska zunanja meja. Slednje pomeni, da Slovenija v imenu drţav
članic schengenskega območja izvaja nadzor zunanje meje na meji s Hrvaško. Poleg
schengenskega nadzora se na zunanjih mejah EU opravlja tudi fitosanitarni, carinski
in inšpekcijski nadzor na posebej določenih nadzornih točkah. V Sloveniji je takšnih
točk šest, tri na kopenski meji (mejni prehodi Gruškovje, Obreţje, Jelšane), ena
ţelezniška točka (mejni prehod Dobova), ena na Letališču Joţeta Pučnika in ena v
Luki Koper.

6.2 Slovenska meja kot del zunanje meje Evropske unije
Vstop v Evropsko unijo pomeni za nove drţave članice obveznost vzpostavitve
ustreznega reţima v skladu s pravnim redom EU na zunanji meji EU. Tako je morala
Republika Slovenija vzpostaviti varnostni, carinski in inšpekcijski nadzor na svojem
delu zunanje meje EU z Republiko Hrvaško, ki se mora izvajati po standardih
Evropske unije. Nadzor drţavne meje, ki ga na zunanji meji Republike Slovenije z
Republiko Hrvaško izvaja Policija, dejansko v celoti poteka po zahtevah
schengenskega pravnega reda, odkar je naša drţava skupaj z osmimi novimi
drţavami članicami EU (razen Cipra) od septembra 2007 vključena v nadgrajeni
schengenski informacijski sistem, poznan kot »SIS ena za vse«.
Po uspešno opravljeni oceni pripravljenosti za polno izvajanje schengenskega
pravnega reda je Svet Evropske unije sprejel za devet novih drţav članic sklep o
odpravi kontrole na notranjih mejah, ki je na kopenskih in morskih mejah med
drţavami članicami odpravljena konec leta 2007, na zračnih mejah pa marca 2008.
Za Republiko Slovenijo to pomeni odpravo mejne kontrole na mejah z Italijansko
republiko, Republiko Avstrijo in Republiko Madţarsko ter izvajanje popolnega
mejnega nadzora po schengenskih standardih za celotno EU na meji z Republiko
Hrvaško.
Ker je meja z Republiko Hrvaško dokončno postala zunanja schengenska meja
(decembra 2007), slovenska Policija izvaja nadzor v skladu s schengenskimi standardi
in tudi v imenu drugih schengenskih drţav. To v praksi pomeni, da se nadzor na
mejnih prehodih izvaja na podlagi usklajene zakonodaje. Zadostuje temeljna kontrola
za vse drţavljane drţav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandija,
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Norveška in Liechtenstein) in Švice, ter poostrena oz. temeljita kontrola za vse
drţavljane tretjih drţav.
Zunanjo mejo EU v Republiki Sloveniji predstavlja meja z Republiko Hrvaško. Dolţina
kopenske meje je 670 kilometrov, dolţina morske meje pa še ni dokončno določena.
Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov različnih kategorij (mednarodni,
meddrţavni in mejni prehodi za obmejni promet). Poleg tega zunanje meje EU
predstavljajo trije mejni prehodi za zračni promet (Ljubljana-Brnik, Maribor-Slivnica in
Portoroţ) ter trije mejni prehodi za morski promet (Koper, Piran in Izola) . Zaradi
geografskega poloţaja Republike Slovenije, ki leţi na koncu tako imenovane
»Balkanske poti«, je zunanja meja precej ogroţena. Čeprav so trenutni trendi
ilegalnih migracij ugodni, je bilo leta 2000 v Republiki Sloveniji zabeleţenih preko
35.000 ilegalnih prehodov drţavne meje. Poleg tega pa je »Balkanska pot« zanimiva
tudi z vidika čezmejne kriminalitete, saj po njej potekajo kanali za trgovino
prepovedanih drog, oroţja, ukradenih vozil ter drugih oblik čezmejne kriminalitete.
Nadzor zunanje meje opravlja slovenska Policija, ki deluje po konceptu enotne
policije z enotnim poveljstvom za vsa področja oziroma vse naloge policije
(kriminalistična, prometna, mejna, splošna itd.), torej ne vključuje posebne mejne
policije znotraj Ministrstva za notranje zadeve in tudi ne samostojne mejne policije
znotraj policijske organizacije. Nadzor drţavne meje se izvaja na treh organizacijskih
ravneh, to je na lokalni ravni policijske postaje na zunanji meji ter policijske postaje
za izravnalne ukrepe in postopke s tujci (ilegalnimi prebeţniki), na regionalni ravni
oddelki za drţavno mejo in tujce, na drţavni ravni pa Sektor mejne policije,
specializirana enota za nadzor drţavne meje. Naloge nadzora zunanje meje na
lokalnem nivoju opravlja 43 policijskih enot (42 policijskih postaj in 1 policijski
oddelek, ter 6 policijskih postaj za izravnalne ukrepe). Kombinirane policijske postaje
imajo zaradi avtonomije vodenja in potrebne specializacije izvajanja mejno-policijskih
nalog uvedene skupine za mejno kontrolo in skupine za varovanje drţavne meje. Na
regionalnem nivoju nadzor drţavne meje izvaja 10 oddelkov za drţavno mejo in
tujce, in sicer v 8 policijskih upravah na zunanji meji in v 2 policijskih upravah na
notranji schengenski meji.
Na drţavnem nivoju je bila (1) ustanovljena specializirana enota za nadzor drţavne
meje za območje celotne drţave, ki deluje v okviru Sektorja mejne policije v Upravi
uniformirane policije Generalne policijske uprave, (2) ustanovljen je bil oddelek
SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), ki deluje kot
pomoţni organ SIS. Tako je doseţeno širše sodelovanje med policijami na osnovnem
nivoju kot temelj za mednarodno policijsko sodelovanje na schengenskem področju.
Na zunanji meji, ki jo nadzoruje slovenska Policija, je bilo dne 14. 4.2008 zaposlenih
2.385 policistov od predvidenih 2.541 policistov. Primanjkljaj je nastal zaradi
povečanega števila upokojitev in začasnih premestitev zaradi predsedovanja
Slovenije Svetu EU. Primanjkljaj naj bi bil zapolnjen v letu 2009.
Vizumska politika je sprejeta na skupni ravni drţav članic EU. Na slovenskih
diplomatsko konzularnih predstavništvih se izvaja neposredno, pod nadzorom
centralnega organa Ministrstva za zunanje zadeve. Za izvajanje skupne vizumske
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politike skrbi 44 veleposlaništev in generalnih konzulatov. Od tega jih je v tretjih
drţavah, z vizumsko obveznostjo enajst, (Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in
Hercegovina, Rusija, Ukrajina, Kitajska, Indija, Turčija, Iran in Egipt). Vizumski
oddelki spadajo pod pristojnost Ministrstva za zunanje zadeve, Konzularnega
sektorja, v okviru katerega deluje tudi centralni organ, ki skrbi za izvajanje vizumske
politike, usposabljanje konzularnih usluţbencev ter za konzultacije VISION. V
skupnem zajemnem centru CAC je zaposlenih pet oseb, in sicer dva diplomata in en
administrativni usluţbenec ter dve lokalni usluţbenki. Vsi drţavni uradniki, ki se
ukvarjajo z vizumsko politiko, pred nastopom dela opravijo izobraţevanje, na koncu
katerega je potrebno opraviti konzularni izpit. Pred nastopom mandata v tujini, pa
morajo usluţbenci opraviti tudi enotedensko staţiranje na Konzularnem sektorju.
Letno je s strani Konzularnega sektorja organiziran konzularni posvet, dvakrat letno
pa regijski konzularni posvet. Vsi vizumski oddelki Republike Slovenije v tujini so
opremljeni z osnovno opremo za odkrivanje ponarejenih listin, hkrati imajo tudi
elektronski dostop do baz, v katerih se objavlja aktualna odkritja v zvezi s takšnimi
listinami. Skrb za zakonito in strokovno delo konzularnih usluţbencev na
predstavništvih v tujini je pomemben cilj Ministrstva za zunanje zadeve.
Ministrstvo za zunanje zadeve mora za zagotavljanje tega cilja zagotavljati ustrezno
osnovno usposabljanje pred napotitvijo na delo v tujino ter periodično usposabljanje
in pomoč konzularnim usluţbencem.
Slika 4: Različni vizni žigi

Vir: Google slike (26.7.2009)
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Tabela 2: Zaseg orožja, prepovedanega blaga, drog in vozil

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (14.4.2009)
Tabela 3: Število ponarejenih dokumentov

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (11.3.2009)
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Slika 5: Število nedovoljenih prehodov čez zunanjo mejo EU

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (4.6.2009)
Slika 6: Število vrnjenih, sprejetih oseb

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (6.6.2009)
Slika 7: Državljan tretje države

Vir: Google slike (7.6.2009)
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Tabela 4: Promet potnikov po mejnih prehodih
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (18.4.2009)
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6.3 Pričakovane smeri razvoja vizne politike
Unija potrebuje nov večletni program, ki bi bil na podlagi napredka in izkušenj,
pridobljenih iz obstoječih pomanjkljivosti, ambiciozno zasnovan v prihodnost. V tem
novem programu bo treba določiti prednostne naloge za prihodnjih pet let, soočiti se
s prihodnjimi izzivi in drţavljanom zagotoviti oprijemljivejše koristi v okviru območja
svobode, varnosti in pravice. Izgradnja območja svobode, varnosti in pravice ni
mogoča brez močne zunanje razseţnosti, ki je skladna z zunanjo politiko Evropske
unije in prispeva k spodbujanju naših vrednot v skladu z mednarodnimi obveznostmi
na področju človekovih pravic.
Nobenega od ciljev, zastavljenih v okviru tega območja, ni mogoče doseči brez
učinkovitega izvajanja ustreznih instrumentov zunanje politike. Unija sodeluje s
tretjimi drţavami v okviru partnerstev in mednarodnih organizacij na področju
pravosodja in notranjih zadev ter tako krepi učinkovitost svoje zunanje politike.
Prednostne naloge politik oziroma osrednja tema novega programa bo „izgradnja
Evrope drţavljanov“. Vsi prihodnji ukrepi bodo usmerjeni v drţavljane in bodo morali
upoštevati naslednje glavne prednostne naloge:
1. Spodbujanje pravic državljanov – Evropa, ki temelji na pravicah: območje
svobode, varnosti in pravice mora biti predvsem enotno območje varstva temeljnih
pravic, v okviru katerega je spoštovanje posameznika in človekovega dostojanstva
ter drugih pravic, določenih v Listini o temeljnih pravicah, glavna vrednota. Varovati
je treba na primer uveljavljanje teh svoboščin in zasebnost drţavljanov prek drţavnih
meja, zlasti z varstvom njihovih osebnih podatkov, obravnavati posebne potrebe
ranljivih oseb ter zagotavljati celovito uresničevanje njihovih pravic, tudi v tretjih
drţavah.
2. Poenostavitev življenja državljanov – Evropa kot območje pravice:
oblikovanje evropskega pravosodnega območja je treba poglobiti, da se premosti
sedanja razdrobljenost. Prednost je treba dati vzpostavitvi mehanizmov za laţji
dostop oseb do sodnega varstva, da bi te lahko svoje pravice uveljavljale po vsej
Uniji. Izboljšati je treba tudi sodelovanje med pravnimi strokovnjaki ter zagotoviti
sredstva za odpravo ovir na področju priznavanja pravnih aktov v drugih drţavah
članicah.
3. Varovanje državljanov – Evropa varuje: oblikovati bi bilo treba strategijo o
notranji varnosti, s katero bi se nadalje izboljšala varnost v Uniji ter tako zaščitili
ţivljenje in integriteta evropskih drţavljanov. Strategija ukrepanja bo usmerjena v
krepitev sodelovanja na področju policije in kazenskega prava ter zagotovitev
varnejšega dostopa do evropskega ozemlja.
4. Spodbujanje bolj integrirane družbe za državljane – solidarna Evropa:
pomembna prednostna naloga v prihodnjih letih bo konsolidacija in dejanska
vzpostavitev politike na področju priseljevanja in azila, ki bo zagotavljala solidarnost
med drţavami članicami in partnerstvo s tretjimi drţavami. Zakonitim priseljencem bo
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morala zagotoviti jasen in enoten status. Vzpostaviti bo treba tesnejšo povezanost
med priseljevanjem in potrebami evropskega trga dela ter oblikovati ciljne politike
na področju vključevanja in izobraţevanja. Izboljšati bo treba dejansko izvajanje
razpoloţljivih instrumentov za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Usklajenost z
zunanjim ukrepanjem Unije je ključnega pomena za upravljanje teh politik. Unija bo
morala potrditi tudi svojo humanitarno tradicijo in v veliki meri nuditi zaščito tistim,
ki jo potrebujejo.
Za uspešno izvajanje prihodnjega večletnega programa je treba uveljaviti metodo, ki
bo temeljila na petih glavnih elementih:
 Politike s področja pravosodja in notranjih zadev se pri svojem
postopnem oblikovanju medsebojno podpirajo in vse bolj usklajujejo. V
prihodnjih letih se morajo nemoteno vključiti v druge politike Unije.
 Za zmanjšanje občutnega odstopanja med standardi in politikami,
sprejetimi na evropski ravni, ter njihovim izvajanjem na nacionalni ravni
bi bilo treba slednjemu nameniti večjo pozornost. Prenos zakonodaje je
treba dopolniti z dejanskimi ukrepi podpore (npr. krepitvijo strokovnih
mreţ).
 Izboljšanje kakovosti evropske zakonodaje mora ostati prednostna
naloga. Unija mora ukrepanje osredotočiti na področja, na katerih lahko
zagotovi ustrezen odziv na teţave drţavljanov. Ţe ob sami zasnovi
predlogov je treba proučiti njihov morebitni vpliv na drţavljane ter
njihove temeljne pravice, gospodarstvo in okolje. Čeprav je pravni red
nastal pred nedavnim, je kljub temu obseţen in z naknadnimi
institucionalnimi spremembami na tem področju je njegova
kompleksnost še narasla. To je zagotovo eden od vzrokov za teţave, ki
se
pojavljajo pri njegovi uporabi. Drţavljani pričakujejo, da bo
ukrepanje Unije prineslo rezultate. Ena od prednostnih nalog je
izboljšanje uporabe vrednotenja sprejetih instrumentov in ustanovljenih
agencij.
 Za prednostne naloge politik je treba zagotoviti ustrezna finančna
sredstva, ki jim bodo jasno namenjena in omogočila njihovo izvajanje.
Proračunska sredstva prihodnosti bodo morala biti sorazmerna s cilji
politike novega večletnega programa in temeljiti na oceni učinkovitosti
obstoječih mehanizmov.
Unija mora najprej učinkovito uveljaviti instrumente, ki jih ima na razpolago. Začetek
veljavnosti novega vizumskega zakonika ter postopna širitev uporabe sistema VIS
bosta omogočila večjo usklajenost in učinkovitost. Poleg tega je vizumska politika
pomemben vzvod zunanje politike Unije. Zato mora biti vključena v širši okvir, ob
upoštevanju različnih prednostnih nalog notranje in zunanje politike. Delovanje
sistema VIS bodo spremljali regionalni programi konzularnega sodelovanja. Ti bodo
vključevali evropsko usposabljanje za konzularno osebje drţav članic, sistematsko
načrtovanje ustanavljanja skupnih središč za vlaganje prošenj za vizume ali
sporazume o predstavništvu med drţavami članicami, informacijske in ozaveščevalne
kampanje v zadevnih drţavah ter vzpostavitev rednega dialoga s temi drţavami. V
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okviru tega strateškega načrtovanja bo treba oceniti priloţnost, da se podpre
sklepanje novih sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov.
Osnovni pogoj za pogajanje o takih sporazumih je sposobnost izdajanja biometričnih
potnih listov, sporazumi pa bodo morali zajemati tudi ureditev ponovnega sprejema
oseb, ki prebivajo v Uniji brez dovoljenja. Na podlagi sistematskega ocenjevanja
razmer v zadevnih tretjih drţavah se bodo redno posodabljali pozitivni in negativni
seznami. Ocenjevalna merila bodo varnost potnih listin, kakovost kontrole na mejah,
ureditev področij azila in priseljevanja, učinkovitost boja proti organiziranemu
kriminalu in spoštovanje človekovih pravic ter usklajenost z zunanjimi politikami EU
do zadevne drţave. Pri tem bo treba izkoristiti vse moţnosti političnega dialoga.
Vendar mora iti Unija še dlje in predvideti moţnost, da bi uvedeni skupni evropski
schengenski vizum izdajal skupni konzularni organ in sicer na podlagi meril, ki bi
zagotavljala enako obravnavo vsem prosilcem. Poleg tega bi bilo treba postopoma
doseči, da izdajanje vizumov ne bi več temeljilo na predpostavki glede tveganja,
povezanega z drţavljanstvom prosilca, ampak na podlagi ocene tveganja za
posameznega prosilca. Ta razvoj bo dokončno mogoč z uvedbo sistemov, ki bodo
omogočali zbiranje predhodnih informacij o osebah, ki ţelijo potovati v drţavo članico
Evropske unije.
Največji izziv pred Evropsko unijo v prihodnjih letih je poskrbeti za učinkovito
obvladovanje migracijskih tokov, in sicer ob upoštevanju staranja prebivalstva.
Priseljevanje ima pomembno vlogo pri rasti prebivalstva Unije, dolgoročno pa lahko
bistveno prispeva k njeni gospodarski uspešnosti.
V prihodnjih letih bo razvoj skupne politike na področju priseljevanja in azila uvrščen
med glavne prednostne naloge, kakor je bilo predlagano v sporočilu, sprejetem junija
2008. Solidarnost mora ostati v jedru skupne politike in Unija mora drţavam
članicam, ki so najbolj izpostavljene migracijskim pritiskom, zagotoviti okrepljeno
pomoč. Uresničevanje načel in ciljev evropskega pakta o priseljevanju in azilu bo
osnova za prihodnje ukrepanje Unije. O tem bo Evropski svet redno razpravljal.
Posebno pozornost bo treba nameniti finančni pomoči na področju obvladovanja
migracij.
Opraviti bo treba oceno, s katero bo mogoče ugotoviti, ali sedanja struktura in
razdelitveni ključi notranjih instrumentov še ustrezajo potrebam drţav članic ter
novim migracijskim pojavom.
Politiko priseljevanja je treba umestiti v dolgoročno vizijo, ki v ospredje postavlja
spoštovanje temeljnih pravic in človeško dostojanstvo. Prav tako mora ta vizija z
večanjem vrednosti druţbenega, gospodarskega in kulturnega napredka obvladovati
povečano mobilnost, ki jo narekuje v globalizacijo vpeti svet.
Vprašanja migracije morajo postati sestavni del zunanje politike Unije. Usklajeno
obvladovanje migracijskih tokov zahteva resnično predanost sodelovanju s tretjimi
drţavami.
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Skupni pristop uvaja usklajen in inovativen okvir, ki ga velja poglobiti. Zato morajo
Unija in drţave članice:
 dejavno sodelovati pri poglobitvi dialoga in partnerstva s tretjimi
drţavami, regijami in celinami, in sicer s sistematičnim povezovanjem
drţav izvora, tranzitnih in namembnih drţav. Afrika ter vzhodna in
jugovzhodna Evropa bodo s tega vidika še naprej v središču
prizadevanj, ne da bi bila zaradi tega izključena dialog in tesno
sodelovanje z Latinsko Ameriko, Karibi in Azijo;
 načrtovati sklenitev novih posebnih sporazumov;
 obvladovati nezakonite migracije (vključno s ponovnim sprejemom
oseb, zagotavljanjem pomoči pri prostovoljnem vračanju oseb ter
njihovem ponovnem vključevanju v druţbo), spodbujati mobilnost in
zakonito priseljevanje ter prispevati k razvoju;
 vzpostaviti učinkovit in solidaren sistem preprečevanja nezakonite
migracije, obvladovanja zakonite migracije ter pomoči migrantom, ki
potrebujejo zaščito in azil. To je še zlasti pomembno v Sredozemlju;
 usklajeno uporabljati vse instrumente migracijske politike, zlasti
značilnosti migracijskih tokov, programe kroţne migracije in mehanizme
sodelovanja ter okrepiti vlogo partnerstev za mobilnost;
 učinkoviteje obvladovati nezakonite migracije in trgovino z ljudmi s
proučevanjem podatkov v zvezi z migracijskimi potmi, spodbujanjem
sodelovanja na področju nadzora in kontrol meja in lajšanjem
ponovnega sprejema oseb z uveljavljanjem spremljevalnih ukrepov ob
njihovi vrnitvi;
 razviti dodatne pobude na področju migracij in razvoja: olajšanje
prenosa sredstev ter upoštevanje upada prenosov zaradi finančne krize,
vključitev skupnosti migrantov v razvoj njihovih drţav ali regij izvora,
omejitev pojava bega moţganov;
 uporabiti različne instrumente sodelovanja, ki jih ima Unija na voljo za
okrepitev zmogljivosti centralnih, regionalnih in lokalnih organov tretjih
drţav za urejanje vprašanj, povezanih z migracijo, vključno s
povečanjem zmoţnosti tretjih drţav, da migrantom zagotovijo ustrezno
zaščito. Unija si mora prav tako prizadevati za povezanost med politiko
priseljevanja in drugimi politikami, kot so socialna, gospodarska in
trgovinska politika.
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6.4 Usklajena migracijska in vizumska politika v sozvočju s potrebami
trga dela
Ekonomsko priseljevanje mora bolje sovpadati s potrebami trga zaposlovanja v
drţavah članicah. Tako bo mogoče bolje upoštevati znanje in izkušnje priseljencev in
jim pomagati pri vključevanju na trg. Unija mora vzpostaviti skupni okvir v obliki
proţnega sistema sprejema, ki bo omogočal prilagajanje povečanemu obsegu
mobilnosti in potrebam nacionalnih trgov dela. Ta skupni okvir bo popolnoma
upošteval pristojnosti drţav članic pri določanju količine vstopov drţavljanov tretjih
drţav z namenom zaposlitve. V zvezi s tem bo treba posebno pozornost nameniti
dvema vprašanjema: pomena mobilnosti priseljencev znotraj Evrope in posledice
izgube zaposlitve po prejemu dovoljenja za prebivanje.
Poleg tega je nujno zagotoviti uskladitev znanja in izkušenj priseljencev ter potreb
trga zaposlovanja v drţavah članicah. Zato bo moralo priseljevanje temeljiti na
podlagi splošne ocene strokovnih sposobnosti, ki jih Evropa potrebuje do leta 2020
ob upoštevanju svojega gospodarskega poloţaja. Ni dovolj zgolj ugotoviti, katere
potrebe obstajajo. Zbliţati je treba ponudbo in povpraševanje. Zato je potrebno
ustrezno predvideti oblikovanje evropskega mehanizma za vzdrţevanje dialoga. Ta
mehanizem bi pomagal izluščiti boljše načine ureditve migracije delovnih mest ter
prepoznati potrebne prilagoditve pravnega in institucionalnega okvira. Zdruţeval bi
delodajalce, sindikate, zavode za zaposlovanje drţav članic, agencije za najemanje
delavcev po naročilu in druge zainteresirane strani. Vzajemno priznavanje izobrazbe
ter znanja in izkušenj med Evropsko unijo in tretjimi drţavami bo prav tako
pomemben del tega okvira.
Evropi primanjkuje visokousposobljene delovne sile. V naslednjih dveh desetletjih bo
potrebovala okoli 20 milijonov dodatnih uspsobljenih delavcev, še zlasti v strojništvu
in računalništvu. Odbor za drţavljanske svoboščine je novembra 2008 sprejel poročilo
o uvedbi modre karte, ki bi usposobljenim priseljencem olajšala pot v Evropo. Modra
karta bi imela funkcijo delovnega in bivalnega dovoljenja, ki bi veljalo dve leti in bi ga
bilo mogoče podaljšati. Vstop v EU bi bil dovoljen tudi druţinskim članom imetnikov
karte, medtem ko bi posamezne drţave EU same določile, koliko usposobljenih
priseljencev bodo sprejele. Imetniku in njegovi druţini sicer ne bi dovoljevala
stalnega bivanja, omogočeno pa bi jim bilo prosto gibanje v EU. Dolgoročno bivanje
pa bil bilo mogoče po petih letih.
6.4.1

Proaktivna politika
priseljencev

na

podlagi evropskega

statusa

zakonitih

Za čim učinkovitejše povečanje pozitivnih učinkov zakonitega priseljevanja za vse
drţave izvora in namembne drţave ter druţbe gostiteljice in priseljence je treba
oblikovati jasen, pregleden in pravičen pristop, ki bo zagotavljal spoštljivo ravnanje z
ljudmi. Sprejeti bi bilo treba zakonik o priseljevanju, ki bi v skladu s tem zakonitim
priseljencem zagotavljal primerljivo raven enotnih pravic, kakršne uţivajo drţavljani
Skupnosti.
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Ta kodifikacija obstoječih zakonodajnih besedil bi po potrebi vključevala uporabne
spremembe za poenostavitev ali dopolnitev obstoječih določb ter za izboljšanje
njihove dejanske uporabe. Zdruţitev druţine je eden poglavitnih razlogov za
priseljevanje. V to kategorijo spada velik del zakonitega priseljevanja. Unija mora
sprejeti skupna pravila za učinkovito obvladovanje pritoka migrantov, ki jim je bila
odobrena zdruţitev z druţino. Glede na to, da so nacionalne zakonodaje slabo
usklajene med seboj, bi bilo morda treba po obseţnem posvetovanju predvideti
pregled direktive.
Moţnosti za gospodarsko in tudi kulturno obogatitev, ki jih lahko odpre priseljevanje,
se lahko uresničijo samo, če se izboljša vključitev priseljencev v drţavo gostiteljico.
To izboljšanje zahteva poglobitev prizadevanj, ne le drţave ter regionalnih in lokalnih
oblasti, temveč tudi večjo udeleţbo druţbe gostiteljice in priseljencev samih. Razviti
bi bilo mogoče skupni mehanizem za usklajevanje, ki bi zagotovil, da bi se ukrepanje
drţav članic lahko naslonilo na skupni referenčni okvir:
 ugotovitev skupnih praks in evropskih modulov, s katerimi bi se olajšal
postopek vključevanja v druţbo, zlasti z vidika novih priseljencev, in ki bi
vsebovali bistvene elemente, kot so uvodni in jezikovni tečaji, velika
prizadevnost druţbe gostiteljice in dejavno sodelovanje priseljencev pri vseh
vidikih skupnega ţivljenja;
 razvoj skupnih kazalcev za ocenjevanje politik vključevanja;
 odprava pregrad med priseljensko in drugimi politikami, kot so politika
izobraţevanja, usposabljanja, kulture, zaposlovanja in večjezičnosti ter
mladinska politika. Poudariti je treba poglavitno vlogo šol, zlasti teh, katerih
pedagoški modeli zagovarjajo evropske vrednote;
 več posvetovanja in večja vključenost civilne druţbe prek portala in
evropskega foruma o vključevanju.
6.4.2. Boljše obvladovanje nezakonitega priseljevanja
Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in zmanjševanje njegovega obsega ter s
tem povezanih kriminalnih dejavnosti in sočasno spoštovanje človekovih pravic je
bistveno dopolnilo razvoja skupne politike na področju zakonitega priseljevanja. Zlasti
je treba poostriti boj proti kriminalnim zdruţbam. Proti nezakonitemu zaposlovanju se
je treba boriti s preprečevalnimi in omejevalnimi ukrepi, pri čemer je treba poskrbeti
za zaščito priseljencev, ki so ţrtve tovrstnega zaposlovanja. Izvajanje direktive, v
kateri so določene sankcije proti delodajalcem, bo treba spremljati in nadzirati.
Zaradi razmaha trgovine z ljudmi je treba zaposliti ustrezno osebje in vloţiti finančna
sredstva, da bo mogoče povečati nadzor, zlasti na delavnih mestih ter poenostaviti
pogoje izdaje dovoljenj za prebivanje ţrtvam. Pri oblikovanju učinkovite politike
odstranjevanja in vračanja je treba upoštevati pravno ureditev ter dostojanstvo oseb.
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Decembra 2010 bodo začeli veljati predpisi, ki jih določa direktiva o vračanju. Njeno
izvajanje bo potekalo ob pozornem spremljanju, zlasti v zvezi z učinkovitim
izvrševanjem ukrepov, odstranitve, pridrţanja, uporabe pravnih sredstev in
obravnave ranljivih oseb. Poleg tega bi moralo biti poskrbljeno za okrepljeno
operativno sodelovanje med drţavami članicami. Dolgoročneje pa bo treba na
podlagi ocen te zakonodaje uresničiti tudi načelo vzajemnega priznavanja odločb o
odstranitvi.
To načelo bo v polnosti uveljavila obveznost vnosa prepovedi vstopa v SIS. Prednost
bo treba dati prostovoljni vrnitvi ter to moţnost dejavno krepiti zlasti v okviru
obstoječih finančnih instrumentov. Vendar pa ukrepov odstranjevanja prepogosto ni
mogoče izvršiti zaradi pravnih ali praktičnih ovir. Ker jasnih pravil ni, je dovolj, če se
po proučitvi nacionalnih potreb in praks prouči moţnost oblikovanja skupnih
standardov za prevzem odgovornosti za nezakonite priseljence, ki jih ni mogoče
odstraniti.
Za zagotovitev ureditve poloţaja bi bilo treba izboljšati izmenjave informacij med
drţavami članicami, ter v ta namen oblikovati smernice za izvajanje. Mladoletniki brez
spremstva, ki nezakonito vstopijo na ozemlje Unije, prav tako pomenijo poseben
izziv, ki ga bo treba podrobno proučiti. Proučitvi bo sledila priprava akcijskega načrta
za utrditev ter dopolnitev veljavnih zakonodajnih in finančnih instrumentov ter
okrepitev oblik sodelovanja z drţavami izvora, vključno z namenom olajšanja vrnitve
mladoletnikov v njihove drţave izvora.
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7 KREPITEV MEJA EU
Skupni azilni sistem mora spremljati jasna politika zakonitega priseljevanja, tako da
ekonomski migranti, ki se trudijo za zakonit vstop v EU, niso zavedeni k poskusu
azilne poti. Zagotovitev pravičnih legalnih sredstev, s katerimi lahko ljudje vstopijo v
Evropsko unijo, bo pomagala h koncu pritiskov ilegalnih priseljevanj in trgovine z
ljudmi. Stroţje obravnavanje ilegalnega priseljevanja obsega tudi krepitev zunanjih
meja EU. Te meje upravljajo številni različni nacionalni organi oblasti – vključujoč
mejne straţe, policiste in carinike – in sproţenih je več pilotnih projektov za
izboljšanje njihovega medsebojnega sodelovanja. Drţave s še posebej dolgimi
obalami ali kopenskimi zunanjimi mejami lahko prejmejo posebno pomoč EU.
S povečanjem EU postanejo nove drţave članice odgovorne za nadziranje velikih
predelov zunanjih meja Evropske unije. Mnoge nove članice ţe prejemajo finančna
sredstva EU, da bi svoje strokovno znanje, opremo in postopke pripeljale do ravni
EU. Ko bodo to dosegle, bodo med njimi in ostalim delom EU odpravljene mejne
kontrole, schengensko območje prostega gibanja pa bo razširjeno.
Razvijanje skupnega vizumskega informacijskega sistema bo omogočilo bolj temeljito
preverjanje prošenj za vizum in okrepilo boj proti prevaram. Potrebni bodo dodatni
identifikacijski podatki, poleg prstnih odtisov tudi prepoznanje obraza in skeniranje
šarenice. Prav tako lahko ti podatki pomagajo k večji varnosti za dokumente
drţavljanov EU in laţji sprejemljivosti dokumentov za drţave, ki niso članice EU.
Trenutno je pošiljanje ilegalnih priseljencev nazaj domov večinoma nacionalna
odgovornost. Vendar hoče Evropska komisija več sodelovanja in skupnih pravil ter
standardov, ne le med članicami EU, temveč tudi med Unijo in drţavami, ki so izvor
ilegalnega priseljevanja.
Urediti je treba mnoga vprašanj, kot npr. določanje minimalnih standardov za
postopke vračanja, vzajemno priznavanje odločitev o vračanju in zagotavljanje
ustreznih potnih listin za ilegalne priseljence, ki nimajo svojih lastnih dokumentov.

7.1 KREPITEV
MOBILNOSTI

EVROPSKE

SOSEDSKE

POLITIKE

Z

OLAJŠEVANJEM

Ţe od prvih dni Evropske skupnosti je moţnost drţavljanov naših drţav članic, da
potujejo znotraj Skupnosti zaradi poslovnih, izobraţevalnih namenov ali na počitnice,
bistvena za spodbujanje notranje trgovine in naloţb, večanje medsebojnega
poznavanja ter spodbujanje gospodarskih, druţbenih in kulturnih stikov. Mobilnost
oseb je zelo pomembna tudi za vse partnerice evropske sosedske politike. Unija ne
more popolnoma uresničiti vseh vidikov evropske sosedske politike, če je moţnost
zakonitega kratkotrajnega potovanja omejena tako, kot je sedaj. Sedanje vizumske
politike in prakse še vedno pogosto povzročajo resnične teţave in ovire za zakonito
potovanje. Dolge vrste pred konzulati EU so zelo viden znak ovir za vstop v Unijo.
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Moţnost pridobitve vizumov za kratkoročno bivanje v primernem času po sprejemljivi
ceni za poslovne, izobraţevalne namene ali namene turizma, znanstvene in
raziskovalne namene, za konference civilne druţbe ali celo za uradna srečanja na
ravni nacionalne ali lokalne vlade bo kazalnik moči naše evropske sosedske politike.
Za okrepljeno evropsko sosedsko politiko bo zato treba zelo resno proučiti, kako
spremeniti vizumske postopke, da ti ne bi bili več takšna ovira za zakonito potovanje
iz sosednjih drţav v EU (in obratno). To se lahko obravnava le v okviru širših paketov
za obravnavanje s tem povezanih vprašanj, kot so sodelovanje na področju
nezakonitega priseljevanja, zlasti po morju, boj proti trgovanju in tihotapljenju ljudi,
učinkovito upravljanje meja, sporazumi o ponovnem sprejemu oseb in uspešno
vračanje nezakonitih priseljencev ter ustrezna obdelava prošenj za mednarodno
zaščito in azil. Močna zavezanost naših partneric, da bodo delale na teh predpogojih,
bi morala omogočiti bistvene izboljšave glede vizumov – zagotavljanje enostavnejših
in hitrejših vizumskih postopkov za nekatere kategorije potovanj, zlasti za poslovne,
sluţbene in izobraţevalne namene – medtem ko mi krepimo skupna prizadevanja za
boj proti nezakonitemu priseljevanju. Prikaz tega, kaj je mogoče doseči, so
sporazumi o poenostavitvi vizumskega postopka in ponovnem sprejemu oseb,
podpisani z Ukrajino, Moldavijo in Marokom.
Sporazumi o poenostavitvi vizumskega postopka se sklepajo vzporedno s sporazumi
o ponovnem sprejemu migrantov ter so prilagojeni posebnim potrebam zadevne
tretje drţave in odgovarjajo nanje. Zagotavljajo poenostavitev postopkov izdaje
vizumov za kratkoročno bivanje za nekatere skupine oseb.
Poleg tega je Komisija predlagala več vrst sodelovanja med drţavami članicami,
vključno z ustanovitvijo skupnih sluţb za izdajanje vizumov, ki bi zelo olajšale
sprejem prošenj za vizum v drţavah, vključenih v evropsko sosedsko politiko. Ob
upoštevanju potrebe po uravnoteţenem pristopu ter na podlagi dialoga o
preseljevanju in vprašanjih v zvezi z vizumi, predvidenega v akcijskih načrtih
evropske sosedske politike, mora biti Unija pripravljena začeti pogajanja o ponovnem
sprejemu oseb in poenostavitvi vizumskega postopka z vsako sosednjo drţavo z
veljavnim akcijskim načrtom, potem ko so izpolnjeni ustrezni predpogoji.
Trenutno tečejo pogovori o liberalizaciji vizumske ureditve s petimi drţavami
Zahodnega Balkana. Na podlagi pripravljenih ocen uspešnosti drţav se je začel drugi
del dialoga z nizom strokovnih misij in srečanj v l. 2009. Pokazalo se je, da je dialog
o liberalizaciji vizumske ureditve močna spodbuda za sodelujoče drţave, da pospešijo
svoja reformna prizadevanja. Tako je Makedonija ţe izpolnila potrebne pogoje, pri
Srbiji in Črni gori pa se pričakuje izpolnitev do sredine l. 2010. V Albaniji ter Bosni in
Hercegovini ţal še vedno obstajajo pomanjkljivosti pri boju proti organiziranemu
kriminalu in korupciji, odpravi slabosti v postopku za izdajo potnih listov ter na
področju upravljanja meja in migracij. Podobno neizpolnjevanje tehničnih zahtev za
liberalizacijo vizumskega reţima je tudi na Kosovu.
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8 ZAKLJUČEK
Maastrichtska pogodba iz leta 1992 je v okvir Evropske unije vključila vprašanja
pravosodja in notranjih zadev, ki so se do takrat obravnavala izključno na medvladni
ravni. Od takrat se povezanost drţav članic na teh področjih, pa tudi vloga
Evropskega parlamenta in Sodišča Evropskih skupnosti samo še povečujeta. Program
iz Tampereja (1999-2004) in Haaški program (2004-2009) sta prispevala močno
politično spodbudo konsolidaciji teh temeljnih politik za drţavljane.
V zadnjih desetih letih so bili doseţeni zavidljivi uspehi:
 Z odpravo kontrol na notranjih mejah schengenskega območja lahko zdaj več
kot 400 milijonov drţavljanov iz petindvajsetih drţav potuje z Iberskega
polotoka v baltske drţave in iz Grčije na Finsko brez mejnih kontrol.
Upravljanje zunanjih meja Unije je doslednejše, zlasti z ustanovitvijo in
operativno vzpostavitvijo agencije Frontex.
 Postavljeni so bili temelji skupne politike priseljevanja, zlasti z uvedbo
standardov za zagotovitev večje pravičnosti in predvidljivosti zakonitega
priseljevanja, oblikovanjem skupnega programa za spodbujanje vključevanja
v evropske druţbe, pa tudi sprejetjem odločnejšega ukrepanja proti
nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Vzpostavljena so bila tudi
partnerstva s tretjimi drţavami za usklajeno upravljanje vprašanj, povezanih z
migracijami.
 Postavljeni so bili tudi temelji skupnega evropskega azilnega sistema za osebe,
ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi z operativnega vidika, in sicer z
Evropskim uradom za podporo na področju azila. Uspešno je bila oblikovana
skupna vizumska politika, ki je prispevala k večji preglednosti in pravni
varnosti za vse zadevne osebe.
 Sprejeti so bili ukrepi za vzpostavitev visoke stopnje zaupanja med organi v
različnih drţavah članicah. Še posebej se je izboljšala izmenjava informacij na
kazenskem področju. Policijski organi lahko na primer brez večjih omejitev
pridobijo informacije od drugih drţav članic, če so te na voljo.
 Z evropskim nalogom za prijetje je izročitev storilcev kaznivih dejanj postala
preprostejša in postopkovni roki so se skrajšali z enega leta na obdobje od 11
dni do 6 tednov.
 Sprejeti so bili ukrepi na področju boja proti terorizmu in organiziranemu
kriminalu, vključno s kibernetsko kriminaliteto, pa tudi na področju zaščite
kritične infrastrukture.

39

 Napredek je bil doseţen tudi na področju civilnih in gospodarskih zadev.
Drţavljani EU imajo od zdaj naprej na voljo preprostejša in hitrejša sredstva
za uveljavljanje svojih zahtevkov v čezmejnih primerih. Določena so bila
skupna pravila glede prava, ki se uporablja za civilno odgovornost in
pogodbe. Izboljšala se je zaščita otrok, zlasti da se slednjim zagotovi moţnost
ohranitve rednih stikov s starši po ločitvi in da se preprečijo ugrabitve otrok v
EU. (Wikipedia, 27.5.2009)
Evropska komisija je 10. junija 2009 sprejela dve sporočili, v katerih analizira ukrepe
Unije na področju pravosodja in notranjih zadev v zadnjih letih ter opredeljuje svoje
prihodnje prednostne naloge. Drţavljani morajo biti v središču prihodnjega
Stockholmskega programa, ki ga bo do konca leta 2009 sprejel Evropski svet in ki bo
določal ukrepe Unije na področju drţavljanstva, pravičnosti, varnosti, azila in
priseljevanja za naslednjih pet let.
Evropska unija si zadnjih deset let prizadeva zgraditi prostor svobode, varnosti in
pravičnosti. Tako sta Program iz Tampereja in Haaški program zagotovila potrebno
politično spodbudo in omogočila precejšen napredek na tem področju. Komisija je pri
prednostnih nalogah, ki jih je izpostavila, upoštevala najnovejši razvoj prostora
svobode, varnosti in pravičnosti. V sporočilu o oceni Haaškega programa je podrobno
analiziran doseţeni napredek, pa tudi znanje, pridobljeno v zadnjih petih letih. Zaradi
pridobljenih izkušenj se bo laţje soočiti s pomembnimi izzivi, ki čakajo Unijo.
Predstavljene so nove zamisli o nadzoru meja na kontrolnih točkah in tudi vzdolţ
celotne meje z uporabo najnaprednejše tehnologije, kar bi zagotovilo kar najvišjo
raven varnosti ter hkrati dobronamernim drţavljanom tretjih drţav, ki ţelijo priti v
schengensko območje, omogočilo čim preprostejši vstop. Predlagane zamisli bodo
spodbujale zakonito prosto gibanje oseb in obravnavale nepričakovane migracijske
pritiske, zlasti na juţnih morskih mejah Unije, ter zmanjševale trgovino z ljudmi,
usmerjeno na ozemlje EU.
Pomembni bodo ukrepi za krepitev vseh razseţnosti učinkovitega in nadzorovanega
vstopa na ozemlje Evropske unije, kot so:
poenostavitev varovanja meja z izboljšanjem sodelovanja med drţavami
članicami in uporabo nove tehnologije;
 pospešitev operativnega sodelovanja med drţavami članicami v okviru
agencije FRONTEX (agencija za varovanje meja EU), izvajanje trenutnega
mandata agencije v celoti in še posebej stopnjevanje skupnih operacij drţav
članic, vključno s patruljiranjem ob morskih mejah;
 začetek razprave o sistemu vstopa in izstopa za boljši pregled nad osebami, ki
vstopajo v schengensko območje in iz njega izstopajo, ter o programu za
registriranje popotnikov, ki bi osebam iz tretjih drţav, ki pogosto potujejo in
so uspešno opravile predhodni pregled, omogočal hitro in preprosto
potovanje.


40

V letih po terorističnih napadih v New Yorku, Madridu in Londonu so se drţave
članice začele bolj usklajevati v boju proti terorizmu, deloma tudi s pomočjo platform
za sodelovanje, ki jih zagotavljata Europol in Eurojust. V novi sestavi Parlamenta pa
bodo morali poslanci proučiti nove ukrepe za preprečevanje terorističnih dejanj.
Ravnoteţje med varnostjo in zaščito na eni ter zasebnostjo in temeljnimi pravicami
na drugi strani bo prav gotovo eno ključnih vprašanj. Vprašanje, kako daleč lahko
seţejo protiteroristični ukrepi, ne da bi posegali v drţavljanske svoboščine, kot so
pravica do zasebnosti in svoboda izraţanja, postaja vedno bolj pereče. Zato je treba
to ravnoteţje stalno korigirati. Povezati je treba različne ukrepe, od varovanja
zunanjih meja in boja proti organiziranemu kriminalu, do boja proti terorizmu. Le
celovit pristop, podprt s sodobno informacijsko tehnologijo in izmenjavami informacij,
bo dal ţeljene rezultate.
Ker pa se kriminal ne konča na zunanjih mejah EU, je ključnega pomena tudi dobro
sodelovanje z drţavami, ki niso članice EU. (Wikipedia, 20.5.2009)
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