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Sporočilo za javnost 
PR 11/2019 

24. junij 2019 

 
Število prošenj za azil se je leta 2018 vrnilo na predkrizno raven, 
vendar število nerešenih zadev ostaja veliko 
 
Število prošenj za azil v državah EU+ se je leta 2018 zmanjšalo že tretje leto zapored in se 
vrnilo na predkrizno raven. Kljub povečanju števila prošenj v prvih petih mesecih leta 2019 
je še prezgodaj, da bi lahko govorili o pomembnem dolgoročnem premiku nedavnih trendov. 
 
Evropski azilni podporni urad (EASO) je 24. junija 2019 v Bruslju predložil svoje Letno poročilo urada 
EASO o stanju na področju azila v državah EU+ za leto 2018. Poročilo je vodilna referenčna publikacija, 
katere namen je zagotoviti celovit pregled stanja na področju azila v državah EU+ in praktičnega 
delovanja skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS). 
 
Kot je urad EASO letos že poročal, 664 480 prošenj za mednarodno zaščito v letu 2018 v državah EU+ 
pomeni upad njihovega števila že tretje leto zapored, tokrat za 10 %. Približno 9 % teh prošenj so 
vložili ponovni prosilci. Število prošenj v letu 2018 je sicer ostalo izrazito stabilno, vendar pa 
sorazmerna stabilnost na ravni EU+ prikriva precejšnje razlike med državami članicami in med 
državljanstvi posameznikov. 
 
V letu 2018 je bila skupna stopnja priznanja statusa azila v državah EU+ v prvostopenjskih odločbah 
39 %, kar je 7 odstotnih točk manj kot leto pred tem. Čeprav je bilo v celoti izdanih manj ugodno 
rešenih odločb, je bil med njimi večji delež ugodno rešenih odločb o dodelitvi statusa begunca (55 % 
ugodno rešenih odločb). 
 
V letu 2018 so bile tri glavne izvorne države prosilcev v državah EU+ Sirija (13 %), Afganistan in Irak 
(vsak po 7 %). Med desetimi izvornimi državami, iz katerih je prihajalo največ prosilcev, so bili Pakistan, 
Nigerija, Iran, Turčija (vsak po 4 %), Venezuela, Albanija in Gruzija (vsaka po 3 %). V letu 2018 so skoraj 
petino vseh prošenj vložili državljani iz držav, izvzetih iz vizumskih obveznosti za vstop v schengensko 
območje, med njimi Venezuelci, Kolumbijci, Albanci in Gruzijci. 
 
Kar zadeva države sprejemnice, je bilo leta 2018 največ prošenj za azil vloženih v Nemčiji, Franciji, 
Grčiji, Italiji in Španiji. V teh petih državah skupaj je bilo vloženih skoraj tri četrtine vseh prošenj, 
vloženih v državah EU+. 
 
Že sedmo leto zapored je največ prošenj prejela Nemčija (184 180), kljub 17-odstotnemu zmanjšanju 
v primerjavi z letom 2017. Število prošenj v Franciji se je povečalo že četrto leto zapored; leta 2018 jih 
je bilo 120 425, kar je največje zabeleženo število v Franciji do zdaj. Grčija je leta 2018 postala država 
s tretjim največjim številom prošenj, vloženih v državah EU+. Število prošenj se povečuje že pet let 
zapored in je naraslo na 66 965. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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Glavnih pet držav sprejemnic glede na število prebivalcev je bilo Ciper, Grčija, Malta, Lihtenštajn in 
Luksemburg. 
 
Konec leta 2018 je bilo število nerešenih zadev veliko, in sicer je v državah EU+ na končno odločitev 
čakalo približno 896 560 prošenj. To pomeni le skromno, 6-odstotno zmanjšanje v primerjavi s koncem 
leta 2017. 
 
 
Povečanje na začetku leta 2019 ne kaže nujno pomembnega dolgoročnega premika nedavnih 
trendov. 
 
V prvih petih mesecih leta 2019 je bilo v državah EU+ registriranih več kot 290 000 prosilcev za 
mednarodno zaščito. To pomeni 11-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2018. 
V tem obdobju so bile glavne izvorne države Sirija (8 %) ter Afganistan in Venezuela (vsak po 7 %); 
državljani teh držav so skupno vložili skoraj četrtino vseh prošenj, vloženih v državah EU+. 
 
V tem obdobju je prišlo tudi do povečanja števila prošenj, ki so jih vložili državljani držav Latinske 
Amerike. Državljani Venezuele so vložili približno 18 400 prošenj za azil, kar je približno dvakrat toliko 
kot v enakem obdobju leta 2018, državljani Kolumbije pa so vložili trikrat toliko prošenj. Povečanje 
števila prošenj so zaznali tudi pri državljanih Salvadorja, Hondurasa, Nikaragve in Peruja. 
 
Povečanje števila na začetku leta 2019 je treba obravnavati v okviru dramatičnega upada prošenj v 
zadnjih treh letih, zlasti lanskoletne vrnitve na raven iz leta 2014. V tej fazi ne kaže, da nedavno zmerno 
povečanje števila prošenj pomeni pomemben premik splošnega trenda, saj so mesečna nihanja 
običajen pojav. 
 
 
Priloge: 
 

- Ključni izsledki letnega poročila za leto 2018 
- Povzetek [na voljo v 23 jezikih EU] 
- Letno poročilo urada EASO o stanju na področju azila v državah EU+ za leto 2018 
- Priloga: Prosilci za azil po državah EU+ in glavnih državljanstvih 
 

 
 
Za dodatne informacije se obrnite na Evropski azilni podporni urad na e-naslovu: 
press@easo.europa.eu 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/key-findings-AR2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018/executive-summary
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
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