
 
 

 
U EASO-ovu 
godišnjem izvješću za 
2016. nalazi se sveobuhvatni 
pregled broja i naravi podnesenih 
zahtjeva za međunarodnu zaštitu 
u svim državama članicama EU-
a te u Norveškoj, Švicarskoj, na 
Islandu i u Lihtenštajnu (zemlje 
EU+). Na temelju nekoliko 
različitih izvora, njime se ispituju 
trendovi u azilu, uključujući 
ključne izazove i odgovore 
tijekom godine, veliki 
institucionalni i pravni događaji te 
iznosi pregled praktičnog 
funkcioniranja zajedničkoga 
europskog sustava azila 
(CEAS). 

Strategija za 
budućnost 
Prijedlog Europske komisije 
istaknuo je planiranu reformu 
CEAS-a, uključujući promjene 
predviđene za dublinski sustav i 
Eurodac, jačanje ovlasti EASO-a, 
kao i reviziju direktiva o uvjetima 
prihvata, postupcima azila i o 
kvalifikaciji. Inicijative pokrenute 
u sklopu europskog 
migracijskog programa 
nastavljene su u 2016., 
uključujući mehanizam 
premještanja iz Grčke i Italije te 
pristup žarišnih točaka, dok je u 
vezi s aktivnostima vanjske 
dimenzije Komisija odlučila 
uspostaviti novi okvir za 
partnerstvo s trećim zemljama. 
 

U zemljama EU+ u 2016. podneseno je 
gotovo je 1,3 milijuna zahtjeva za 
međunarodnu zaštitu. To je smanjenje od 
7 % u odnosu na 2015. kada je podneseno 
oko 1,4 milijuna zahtjeva. 

Iako se broj podnesenih 
zahtjeva smanjio za 7 %, zemlje 
EU+ nastavile su registrirati sve 
podnositelje zahtjeva i 
obrađivati njihove slučajeve. 
U 2016. zemlje EU+ izdale su 

gotovo 1,15 milijuna prvostupanjskih 
odluka, što je povećanje od 84 % u odnosu 
na 2015. Slično tomu, tijekom 2016. broj 
drugostupanjskih odluka povećao se za 21 % 
u usporedbi s 2015. Ukupna stopa 
priznavanja iznosila je 61 % za 
prvostupanjske odluke, što je više nego 
prethodne godine. 

Najveći broj zabilježenih zahtjeva za azil 
podnijeli su građani Sirije, Afganistana, 
Iraka, Pakistana i Nigerije. Glavne zemlje 
prihvata bile su Njemačka, Italija, 
Francuska, Grčka i Austrija. 

 

Gotovo trećina podnositelja zahtjeva bile 
su osobe mlađe od 18 godina. 

U 2016. u zemljama EU+ zahtjev za 
međunarodnu zaštitu podnijelo je više od 
65 000 maloljetnika bez pratnje, što je smanjenje 
od 37 % u odnosu na prethodnu godinu. Državljani 
Afganistana podnijeli su 37 % svih zahtjeva 
maloljetnika bez pratnje u zemljama EU+. 

Kriza u Siriji i dalje je ključni čimbenik u broju 
podnesenih zahtjeva za međunarodnu zaštitu u 
zemljama EU+. Državljani Sirije podnijeli su 26 % 
svih zahtjeva u zemljama EU+. 

U nekoliko zemalja EU+ sustavi azila prošli su 
unutarnje restrukturiranje, ali došlo je i do stvaranja 
novih institucija i promjena u ovlastima. 
Promijenjena su pravila u nekoliko područja, 
uključujući sadržaj zaštite, prihvat, registraciju 
zahtjeva za azil, posebne postupke, postupke 
koji se odnose na ranjive skupine i povrat. 

EASO je nastavio pružati operativnu podršku 
Grčkoj, Italiji, Cipru i Bugarskoj, progresivno 
šireći svoju prisutnost i opseg svoje uključenosti na 
terenu. Od rujna 2015. EASO podržava EU-ov 
program premještanja iz Italije i Grčke u druge 
europske zemlje. Agencija je nastavila sa svojim 
aktivnostima izgradnje kapaciteta i obuke, 
olakšavajući praktičnu suradnju između zemalja 
EU+, prikupljajući i analizirajući kvalitativne i 
kvantitativne informacije, kao i informacije o 
zemljama podrijetla i vanjskoj dimenziji. 

 

 

Dodatne informacije potražite na 
www.easo.europa.eu ili putem e-pošte 

info@easo.europa.eu

 

 

POTPORA JE NAŠA MISIJA 

 

Europski potporni ured za azil 

Ključni zaključci EASO-ovog godišnjeg 
izvješća o stanju u području azila u 
EU-u za 2016. 

Ključni događaji 
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