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PRIEGLOBSČIO POLITIKA

ES prieglobsčio politikos tikslas – suderinti valstybių narių prieglobsčio procedūras ir
nustatyti bendrą prieglobsčio sistemą siekiant pasiūlyti tinkamą statusą visiems trečiųjų šalių
piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi negrąžinimo
principo.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 2 dalis ir 78 straipsnis.

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnis.

TIKSLAI

Tikslai – kurti bendrą prieglobsčio, papildomos apsaugos ir laikinos apsaugos politiką
siekiant suteikti kiekvienam trečiosios šalies piliečiui, kuriam reikia tarptautinės apsaugos,
atitinkamą statusą ir užtikrinti, kad būtų paisoma negrąžinimo principo. Ši politika turi atitikti
1951 m. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. protokolą. Nei Sutartyje, nei Chartijoje sąvokos
„prieglobstis“ ir „pabėgėlis“ neapibrėžiamos, bet jose pateikiamos aiškios nuorodos į 1951 m.
liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. protokolą.

LAIMĖJIMAI

A. Amsterdamo ir Nicos sutarčių indėlis
Pagal 1999 m. įsigaliojusią Amsterdamo sutartį ES institucijoms suteikta naujų įgaliojimų
pasinaudojant specialiu instituciniu mechanizmu rengti prieglobsčio srities teisės aktus.
2001 m. Nicos sutartyje numatyta, kad per penkerius metus nuo jos įsigaliojimo dienos Taryba
turėtų patvirtinti įvairių sričių priemones, visų pirma kriterijus bei mechanizmus, kuriuos
naudojant būtų nustatoma, kuri valstybė narė atsakinga už trečiosios šalies piliečio vienoje iš
valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, ir tam tikrus minimalius standartus
(susijusius su prieglobsčio prašytojų priėmimu, pabėgėlių statusu ir procedūromis).
Sutartyje nurodoma, kad Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, turi vienbalsiai
spręsti dėl šiuos klausimus reglamentuojančių bendrųjų taisyklių ir pagrindinių principų.
Sutartyje numatyta, kad pasibaigus pradiniam etapui Taryba gali nuspręsti taikyti įprastą bendro
sprendimo procedūrą, o savo sprendimus priimti kvalifikuota balsų dauguma. Tokį sprendimą
Taryba priėmė 2004 m. pabaigoje, o bendro sprendimo procedūra taikoma nuo 2005 m.
B. Lisabonos sutartis
Priėmus Lisabonos sutartį atsirado naujovių – prieglobsčio priemonės buvo įtrauktos į bendrąją
politiką. Jos tikslas jau nebėra minimalių normų nustatymas, o bendros sistemos, apimančios
vienodą statusą ir procedūras, sukūrimas.
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Bendrą Europos prieglobsčio sistemą sudaro šios priemonės:
— vienodas prieglobsčio statusas;

— vienodas papildomos apsaugos statusas;

— bendra laikinos apsaugos sistema;

— vienodo prieglobsčio statuso arba papildomos apsaugos statuso suteikimo ir atėmimo
bendros procedūros;

— kriterijai ir mechanizmai, kuriais nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už prašymo
nagrinėjimą;

— priėmimo sąlygų reikalavimai;

— partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis.

Priėmus šią sutartį ES sprendimų priėmimo procesas liko nepakeistas.
Tačiau gerokai patobulinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdoma teisminė priežiūra.
Nuo šiol pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą gali bet kuris valstybės narės teismas,
o ne vien (kaip buvo anksčiau) nacionalinis galutinės instancijos teismas. Tai turėtų suteikti
galimybę labiau plėtoti Teisingumo Teismo praktiką prieglobsčio klausimais.
C. Europos Vadovų Tarybos programos
Viena po kitos patvirtintos Europos Vadovų Tarybos programos turėjo didelės įtakos Europos
prieglobsčio politikos įgyvendinimui.
1999 m. spalio mėn. priėmusi Tamperės programą, Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad
bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimas turėtų vykti dviem etapais. 2004 m.
lapkričio mėn. priimtoje Hagos programoje prašoma, kad antrojo etapo priemonės būtų
patvirtintos iki 2010 m. pabaigos.
2008 m. spalio 16 d. priimtame Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte Europos Vadovų
Taryba „oficialiai pakartoja, kad visi persekiojami užsieniečiai turi teisę į pagalbą ir apsaugą
Europos Sąjungos teritorijoje pagal Ženevos konvenciją“. Ji paragino pateikti pasiūlymų
siekiant įvesti vieną bendrą prieglobsčio procedūrą, numatančią vienodas garantijas, jei
įmanoma, 2010 m., bet ne vėliau kaip 2012 m., ir nustatyti vienodą pabėgėlių bei asmenų,
kuriems suteikta papildoma apsauga, statusą.
Stokholmo programoje 2010–2014 m. laikotarpiui, kurią Europos Vadovų Taryba priėmė
2009 m. gruodžio 10 d., dar kartą įtvirtintas tikslas „sukurti bendrą apsaugos ir solidarumo
erdvę, grindžiamą bendra prieglobsčio suteikimo procedūra ir vienodu asmenų, kuriems suteikta
tarptautinė apsauga, statusu“. Programoje ypač pabrėžiama būtinybė skatinti veiksmingą
solidarumą su valstybėmis narėmis, kurios patiria ypač didelį spaudimą, ir vaidmens, kurį turėtų
atlikti naujasis Europos prieglobsčio paramos biuras, svarba.
2014 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba apibrėžė ateinančių metų laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires (SESV 68 straipsnis)
remdamasi pažanga, pasiekta vykdant Stokholmo programą. Jose pabrėžiama, kad absoliutus
prioritetas – visiškas bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) perkėlimas į nacionalinę
teisę ir veiksmingas jos įgyvendinimas.
D. Esamos pagrindinės teisinės priemonės:
— 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos

labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje;
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— 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos
labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje;

— 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013
dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti
Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios
šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės
apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių
narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti
duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

— 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria
nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo;

— 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl
tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos;

— 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo
statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos
apsaugos pobūdžio reikalavimų;

— 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl
Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo;

— 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant
perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių,
skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio
veiksmo padarinius pusiausvyrą.

2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkėje[1] nurodomi tolesni veiksmai vykdant
bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą; tie veiksmai pristatyti dviejuose teisėkūros
procedūra priimamų aktų paketuose 2016 m. gegužės ir birželio mėn. Nagrinėjami šie
pagrindiniai pasiūlymai:
— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Sąjungoje

nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES
(COM(2016)0467);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar
asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių
arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio
standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB
dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (COM(2016)0466);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl
tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2016)0465);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma perkėlimo
į Sąjungą sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 516/2014 (COM(2016)0468);

[1]Žr. faktų suvestinę 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.12.3.pdf
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— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės
narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš
valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai
ir mechanizmai (nauja redakcija) (COM(2016)0270);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų
lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES)
Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba
asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo
nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius
trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų
bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos
EURODAC duomenimis (nauja redakcija) (COM(2016)0272);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos
prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010
(COM(2016)0271);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas krizinis
perkėlimo mechanizmas ir iš dalies keičiamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos
už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių
pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai
(COM(2015)0450);

— Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromas ES bendras
saugių kilmės šalių sąrašas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/
ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos, ir kuriuo iš dalies
keičiama Direktyva 2013/32/ES (COM(2015)0452);

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Nuo 2005 m. Europos Parlamentas yra lygias teises su ES Taryba turinti teisėkūros institucija,
leidžianti prieglobstį reglamentuojančius teisės aktus. 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucija dėl
padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją, 2012 m.
rugsėjo 11 d. rezoliucija dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglobsčio srityje ir
2009 m. kovo 10 d. rezoliucija dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos ateities padeda
susidaryti bendrą vaizdą apie pagrindines Parlamento pozicijas ir pagrindinius jam rūpimus
klausimus.
Europos Parlamentas reikalauja patikimos ir teisingos procedūros, kuri būtų taikoma
veiksmingai ir grindžiama negrąžinimo principu. Jis pabrėžė, kad būtina stengtis nemažinti
apsaugos lygio ir neprastinti priėmimo kokybės, taip pat teisingiau paskirstyti prie ES išorės
sienų esančioms valstybėms narėms tenkančią naštą.
Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad prieglobsčio prašytojus sulaikyti turėtų būti galima tik
labai aiškiai apibrėžtomis išimtinėmis aplinkybėmis ir suteikiant jiems teisę kreiptis į teismą.
Jis pritarė Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimui.
Be to, Parlamentas gali Teisingumo Teisme pateikti ieškinį dėl panaikinimo[2]. Šia priemone
buvo sėkmingai pasinaudota siekiant panaikinti nuostatas dėl Tarybos direktyvoje 2005/85/

[2]2008 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą,
ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 5

EB numatyto bendro trečiųjų šalių, laikomų saugiomis kilmės šalimis ir Europos saugiomis
trečiosiomis šalimis, sąrašo priėmimo tvarkos.
Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite:
— Migracija į Europą

— Migrantų krizė Europoje

— ES imigracijos politika

Sarah Sy
04/2017

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20170629STO78632/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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