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Plan za provedbu novog pakta o migracijama i azilu
Mjere

Okvirni
raspored

Zajednički europski okvir za upravljanje migracijama i azilom
Komisija će:







predložiti Uredbu o upravljanju azilom i migracijama, uključujući novi
mehanizam solidarnosti
predložiti novo zakonodavstvo kojim bi se uspostavio postupak
provjere na vanjskim granicama
izmijeniti prijedlog nove Uredbe o postupcima azila kako bi se uključio
novi postupak na granici i povećala učinkovitost postupaka azila
izmijeniti prijedlog Uredbe o Eurodacu kako bi se zadovoljile potrebe
novog okvira za podacima
imenovati koordinatora za postupke vraćanja unutar Komisije, uz
potporu nove mreže na visokoj razini za postupke vraćanja i nove
operativne strategije
utvrditi novu strategiju za dobrovoljni povratak i reintegraciju
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Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) trebala bi:



potpuno operacionalizirati ojačani mandat za vraćanje i pružiti punu
potporu državama članicama na nacionalnoj razini
imenovati zamjenika izvršnog direktora za postupke vraćanja
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2020.
2. tromjesečje
2021.

Europski parlament i Vijeće trebali bi:



donijeti Uredbu o upravljanju azilom i migracijama, kao i Uredbu o
provjerama i revidiranu Uredbu o postupcima azila
dati prednost donošenju Uredbe o Agenciji EU-a za azil



osigurati brzo donošenje revidirane Uredbe o Eurodacu



osigurati brzo donošenje revidirane Direktive o uvjetima prihvata i
Uredbe o kvalifikaciji
osigurati brz završetak pregovora o revidiranoj Direktivi o vraćanju
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Snažan sustav pripravnosti i odgovora na krizu
Komisija će:


predstaviti Plan za pripravnost i upravljanje krizama u području
migracija
 predložiti zakonodavstvo za rješavanje kriznih situacija i situacija više
sile te za stavljanje izvan snage Direktive o privremenoj zaštiti
Europski parlament i Vijeće trebali bi:

3. tromjesečje
2020.
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dati prednost radu na novom instrumentu za rješavanje krize i taj rad
zaključiti
Države članice, Vijeće i Komisija trebali bi:

2. tromjesečje
2021.



4. tromjesečje
2020.

započeti provedbu Plana za pripravnost i upravljanje krizama u
području migracija
1

Integrirano upravljanje granicama
Komisija će:




donijeti preporuku o suradnji država članica u aktivnostima spašavanja
koje provode privatni subjekti
državama članicama predstaviti smjernice iz kojih je jasno da se
spašavanje na moru ne može kriminalizirati
donijeti strategiju o budućnosti Schengena



osnovati Schengenski forum



osnovati novu europsku stručnu skupinu za traganje i spašavanje
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Komisija, države članice i Frontex trebali bi:



osigurati brzu i potpunu provedbu nove Uredbe o Europskoj graničnoj i
obalnoj straži
osigurati provedbu i interoperabilnost svih opsežnih informacijskih
sustava
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Jačanje borbe protiv krijumčarenja migranata
Komisija će:




predstaviti novi akcijski plan EU-a protiv krijumčarenja migranata za
razdoblje 2021. – 2025.
razmotriti načine jačanja učinkovitosti Direktive o sankcijama za
poslodavce
u partnerstva s trećim zemljama ugraditi mjere protiv krijumčarenja
migranata
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Suradnja s našim međunarodnim partnerima
Komisija će, prema potrebi u bliskoj suradnji s visokim predstavnikom i državama članicama,
učiniti sljedeće:
4. tromjesečje
 odmah započeti s radom na razvoju i produbljivanju prilagođenih
2020.
sveobuhvatnih i uravnoteženih dijaloga o migracijama i partnerstava
4. tromjesečje
 povećati potporu potrebitima i zajednicama domaćinima
2020.
4. tromjesečje
 povećati potporu gospodarskom razvoju i rješavanju temeljnih uzroka
2020.
nezakonitih migracija


ojačati položaj migracija u programiranju novih instrumenata u
sljedećem višegodišnjem financijskom okviru



ispitati mogućnosti za nove sporazume i dogovore o ponovnom
prihvatu
 u okviru Zakonika o vizama potaknuti i poboljšati suradnju radi
olakšavanja vraćanja i ponovnog prihvata te pripremiti nove odredbe u
okviru Uredbe o upravljanju azilom i migracijama
 izraditi preporuku o zakonitim putovima do zaštite u EU-u, uključujući
preseljenje
 osnovati partnerstva EU-a za traženje talenata s ključnim partnerskim
zemljama
Europski parlament i Vijeće trebali bi:
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ubrzano zaključiti pregovore o Okvirnoj uredbi o preseljenju i
humanitarnom prihvatu

4. tromjesečje
2020.

Privlačenje vještina i talenta u EU
Komisija će:


pokrenuti javnu raspravu o daljnjim koracima u području zakonite
migracije
 predložiti paket o vještinama i talentima, uključujući reviziju Direktive
o osobama s dugotrajnim boravištem i reviziju Direktive o jedinstvenoj
dozvoli te utvrđivanje mogućnosti za osnivanje EU-ove baze talenata
Europski parlament i Vijeće trebali bi:

3. tromjesečje
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4. tromjesečje
2020.

zaključiti pregovore o Direktivi o plavoj karti EU-a
Potpora integraciji za uključivija društva

Komisija će:



donijeti sveobuhvatan akcijski plan za integraciju i uključivanje za
razdoblje 2021. – 2024.
provesti obnovljeno Europsko partnerstvo za integraciju sa socijalnim i
gospodarskim partnerima i razmotriti proširenje buduće suradnje na
područje migracija radne snage
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