
 
 

 

Letno poročilo urada EASO za 

leto 2016 vsebuje celovit pregled 

števila in vrste prošenj za 

mednarodno zaščito v vseh 

državah članicah EU ter na 

Norveškem, v Švici, Islandiji in 

Lihtenštajnu (EU+). Temelji na 

številnih različnih virih in vsebuje 

pregled trendov na področju 

azila, vključno s ključnimi izzivi in 

odzivi med letom ter pomembnim 

institucionalnim in pravnim 

razvojem, ter zagotavlja pregled 

praktičnega delovanja skupnega 

evropskega azilnega sistema 

(CEAS). 

Strategija za 
prihodnost 
Predlog Evropske komisije 

opisuje načrtovano reformo 

CEAS, vključno s predvidenimi 

spremembami sistemov Dublin in 

Eurodac, razširjenim mandatom 

EASO, pa tudi revizije direktiv o 

pogojih za sprejem, o azilnih 

postopkih in o zahtevanih 

pogojih. Pobude, ki so se začele 

izvajati v sklopu evropske 

agende o migracijah, so se 

nadaljevale v letu 2016, vključno 

z mehanizmom za premestitev iz 

Grčije in Italije ter pristopom z 

vidika žariščnih točk, Komisija pa 

je ob upoštevanju dejavnosti 

zunanje razsežnosti začela 

vzpostavljati nov partnerski okvir 

s tretjimi državami. 

Leta 2016 je bilo v EU+ vloženih skoraj 

1,3 milijona prošenj za mednarodno zaščito. 

To je za sedem odstotkov manj kot v 

letu 2015, ko je bilo vloženih blizu 1,4 milijona 

prošenj. 

Število prošenj je padlo za 7 %, 
države EU+ pa so še naprej 
registrirale vse prosilce in 
obdelovale njihove primere. 

V letu 2016 so države EU+ 

izdale skoraj 1,15 milijona 

odločitev prve stopnje, kar je 84 % več kot 

v letu 2015. Prav tako se je v letu 2016 v 

primerjavi z letom 2015 za 21 % povečalo 

število izdanih drugostopenjskih odločitev. 

Skupaj je bilo s prvostopenjskimi 

odločitvami ugodno rešenih 61 % prošenj, 

kar je več kot v predhodnem letu. 

Največ evidentiranih prosilcev za azil je bilo 

državljanov Sirije, Afganistana, Iraka, 

Pakistana in Nigerije. Glavne države 

sprejemnice so bile Nemčija, Italija, 

Francija, Grčija in Avstrija. 

 

Skoraj ena tretjina prosilcev so bile osebe, 

mlajše od 18 let. 

V letu 2016 je v državah članicah EU+ za 

mednarodno zaščito zaprosilo več kot 65 000 

mladoletnikov brez spremstva, kar je 37 % manj kot 

v predhodnem letu. Od vseh prošenj za zaščito 

mladoletnikov brez spremstva so jih 37 % vložili 

afganistanski državljani. 

Kriza v Siriji je bila še naprej ključni dejavnik za 

porast števila prošenj za mednarodno zaščito v 

državah članicah EU+. 26 % vseh prošenj v EU+ 

so vložili sirski državljani. 

V nekaterih državah EU+ so bili notranje 

prestrukturirani azilni sistemi, ustanovljene pa so 

bile tudi nove institucije in uvedene spremembe 

pooblastil. Na nekaterih področjih so bile 

spremenjene politike, vključno z vsebino zaščite, 

sprejema, registracije prošenj za azil, posebnimi 

postopki, zadevami, ki se nanašajo na ranljive 

skupine in vrnitvami. 

Urad EASO je nadaljeval operativno podporo 

Grčiji, Italiji, Cipru in Bolgariji ter postopoma širil 

svojo navzočnost in obseg vključevanja na terenu. 

Od septembra 2015 podpira program EU za 

premestitev iz Italije in Grčije v druge evropske 

države. Agencija je nadaljevala dejavnosti pri 

krepitvi zmogljivosti in usposabljanju, pospeševanju 

praktičnega sodelovanja med državami EU+, 

zbiranju in analiziranju kakovostnih in količinskih 

informacij ter informacij o državah izvora in zunanji 

razsežnosti. 

 

 

 

Za več informacij obiščite www.easo.europa.eu 

ali stopite v stik z info@easo.europa.eu 
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