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IMIGRACIJOS POLITIKA

Perspektyvi, solidarumu pagrįsta ir visapusiška ES imigracijos politika – svarbus
Europos Sąjungos tikslas. Imigracijos politika siekiama laikytis suderinto požiūrio
teisėtos ir nelegalios migracijos klausimais.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 79 ir 80 straipsniai.

KOMPETENCIJOS SRITYS

Teisėta imigracija. ES turi kompetenciją nustatyti trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių
ir teisėtai gyvenančių kurioje nors valstybėje narėje, atvykimo ir gyvenimo sąlygas,
taip pat šeimos susijungimo tikslais. Valstybės narės turi teisę nustatyti į jų teritoriją
įleidžiamų darbo ieškančių žmonių iš trečiųjų šalių skaičių.
Integracija. ES gali skatinti valstybes nares taikyti priemones, kuriomis siekiama
integruoti teisėtai šalyje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius, ir gali remti šias valstybių
narių priemones. Tačiau ES nenumato nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimo.
Kova su nelegalia migracija. Europos Sąjungos pareiga – užkirsti kelią nelegaliai
imigracijai ir ją mažinti, visų pirma taikant veiksmingą grąžinimo politiką ir laikantis
pagrindinių teisių.
Readmisijos susitarimai. Europos Sąjunga turi kompetenciją su trečiosiomis šalimis
sudaryti susitarimus dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka ar nebeatitinka atvykimo,
buvimo ar gyvenimo vienoje iš valstybių narių sąlygų, readmisijos į jų kilmės ar išvykimo
šalį.

TIKSLAI

Suderinto požiūrio į imigraciją apibrėžtis. ES siekia nustatyti harmoningą požiūrį dėl
to, kaip spręsti teisėtos imigracijos ir kovos su nelegalia imigracija klausimus. Siekiant
tinkamo migracijos srautų valdymo būtina užtikrinti teisingas sąlygas valstybėse
narėse teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, griežtinti kovos su nelegalia
imigracija, įskaitant neteisėtą prekybą ir kontrabandą, priemones ir skatinti glaudesnį
bendradarbiavimą visose srityse su ES nepriklausančiomis šalimis. ES tikslas –
nustatyti vienodą teisėtų imigrantų teisių ir pareigų lygį, panašų į tą, kuris užtikrinamas
ES piliečiams.
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Solidarumo principas. Pagal Lisabonos sutartį imigracijos politika turi būti
reglamentuojama vadovaujantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp
valstybių narių principu, įskaitant jo finansinius padarinius (SESV 80 straipsnis).

LAIMĖJIMAI

A. Lisabonos sutartyje numatyti institucijų pokyčiai
2009 m. gruodžio mėn. (žr. 1.1.5) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisėtos imigracijos
srityje pradėta taikyti kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė ir naujas teisinis
integracijos priemonių pagrindas. Šiuo metu įprasta teisėkūros procedūra taikoma ir
nelegalios, ir teisėtos imigracijos politikos srityse, taigi, sprendžiant šiuos klausimus
Parlamentas ir Taryba tapo lygiateisėmis teisėkūros institucijomis. Laikinąsias
priemones staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio atveju Taryba patvirtina viena, nors
ir pasikonsultavusi su Parlamentu (SESV 78 straipsnio 3 dalis).
Be to, Lisabonos sutartyje apibrėžta, kad ES ir valstybės narės dalijasi kompetencija
šioje srityje, ypač sprendžiant dėl migrantų, kuriems leidžiama atvykti į valstybę narę
ieškoti darbo, skaičiaus (SESV 79 straipsnio 5 dalis). Galiausiai, šiuo metu Teisingumo
Teismui suteikta visapusiška kompetencija imigracijos ir prieglobsčio srityje.
B. Naujausi politikos pokyčiai
1. Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą
ES visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (VPMJ), kurį Komisija patvirtino 2011 m.,
nustato bendrą ES santykių su trečiosiomis šalimis migracijos srityje sistemą. Jis
grindžiamas keturiais ramsčiais: teisėta migracija ir judumu, nelegalia imigracija ir
prekyba žmonėmis, tarptautine apsauga ir prieglobsčio politika, taip pat kuo didesniu
migracijos ir judumo poveikio vystymuisi didinimu. Migrantų žmogaus teisės yra
kompleksinis šio požiūrio klausimas.
2. 2014 m. birželio mėn. strateginės gairės
2009 m. gruodžio mėn. priimta Stokholmo programa dėl piliečių laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvės, nustojo galioti 2014 m. gruodžio mėn. (žr. 4.2.1). 2014 m. kovo
mėn. Komisija paskelbė naują komunikatą dėl piliečių laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvės „Kuriame atvirą ir saugią Europą“. Europos Vadovų Taryba, vadovaudamasi
SESV 68 straipsniu, 2014 m. birželio 26 d. ir 27 d. išvadose apibrėžė 2014–2020 m.
laikotarpio „laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo
strategines gaires“. Tai ne kokia nors programa, bet gairės, skirtos galiojantiems teisės
aktams ir priemonėms perkelti į nacionalinę teisę, jiems įgyvendinti ir konsoliduoti.
Gairėse pabrėžiama, kad būtina suformuoti visapusišką požiūrį į migraciją, kuo geriau
panaudojant teisėtą migraciją, suteikiant apsaugą asmenims, kuriems jos reikia,
kovojant su nelegalia migracija ir veiksmingai valdant sienas. Naujų strateginių gairių
priėmimas, numatytas 2020 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime, buvo
atidėtas dėl koronaviruso protrūkio.
3. Europos migracijos darbotvarkė
2015 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Europos migracijos darbotvarkę.
Darbotvarkėje siūlomos neatidėliotinos priemonės, skirtos reaguoti į krizę Viduržemio
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jūros regione, taip pat veiksmai, kurių reikia imtis artimiausiais metais, siekiant visais
aspektais geriau valdyti imigraciją.
Remdamasi šia darbotvarke Komisija 2016 m. balandžio 6 d. komunikate paskelbė
savo gaires dėl teisėtos migracijos, taip pat dėl prieglobsčio. Kiek tai susiję su teisėtos
migracijos politika, numatyti keturi svarbūs uždaviniai: atlikti Mėlynosios kortelės
direktyvos peržiūrą, į ES pritraukti novatoriškų verslininkų, atlikus esamos sistemos
vertinimą parengti nuoseklesnį ir veiksmingesnį teisėtos imigracijos ES modelį ir stiprinti
bendradarbiavimą su pagrindinėmis kilmės šalimis, siekiant užtikrinti teisėtus būdus
atvykti į ES, kartu tobulinant teisės pasilikti neturinčių asmenų grąžinimą.
2019 m. spalio mėn. Komisija paskelbė Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo
naujausią pažangos ataskaitą, kurioje analizuojama įgyvendinant darbotvarkę
padaryta pažanga ir trūkumai. 2021 m. rugsėjo mėn., praėjus metams po to, kai buvo
priimtas naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas, Komisija priėmė pirmąją migracijos
ir prieglobsčio ataskaitą, kurioje apžvelgiami visi migracijos valdymo aspektai ir
apžvelgiami pagrindiniai migracijos ir prieglobsčio politikos pokyčiai per pastaruosius
pusantrų metų.
Visus politinius pokyčius atidžiai stebi Europos migracijos tinklas, kuris įkurtas 2008 m.
kaip ES migracijos ir prieglobsčio ekspertų iš visų valstybių narių tinklas, šie ekspertai
bendradarbiauja siekdami teikti objektyvią, palyginamą ir politiniu aspektu svarbią
informaciją.
4. Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas
Kaip paskelbta 2020 m. darbo programoje, 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė
naują paktą, kuriuo siekiama prieglobsčio procedūrą integruoti į bendrą migracijos
valdymą, susiejant ją su išankstiniu patikrinimu ir grąžinimu, taip pat apimant išorės
sienų valdymą, geresnį prognozavimą, pasirengimą krizėms ir reagavimą kartu
su solidarumo mechanizmu, taip pat išorės santykius su pagrindinėmis kilmės ir
tranzito trečiosiomis šalimis (4.2.2). Pastarasis apima Komisijos rekomendaciją sukurti
papildomus teisėtus apsaugos būdus, pavyzdžiui, perkėlimą ir kitas priėmimo dėl
humanitarinių priežasčių formas, kaip antai, bendruomenės rėmimo programas, taip
pat su švietimu ir užimtumu susijusius būdus. Siekiant į ES pritraukti įgūdžių turinčius
ir talentingus žmones, naujajame pakte siūloma plėtoti ES talentų partnerystę su
pagrindinėmis šalimis partnerėmis, užbaigti derybas dėl Mėlynosios kortelės direktyvos
ir viešas konsultacijas dėl teisėtos migracijos, kurios jau yra užbaigtos. Pirmajam
2021 m. ketvirčiui jame taip pat siūlomas Įgūdžių ir talentų dokumentų rinkinys
siekiant padėti valstybėms narėms patenkinti savo darbo jėgos migracijos poreikius.
Šis dokumentų rinkinys apima Ilgalaikių gyventojų direktyvos peržiūrą ir Vieno leidimo
direktyvos peržiūrą, taip pat ES specialistų rezervo, kuris būtų ES masto tarptautinių
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo platforma, kūrimo galimybes.
C. Naujausi teisėkūros pokyčiai
Nuo 2008 m. priimtos kelios svarbios imigracijos srities direktyvos, o kai kurias jau
spėta peržiūrėti.
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1. Teisėta imigracija
Susidūrus su sunkumais priimant bendras nuostatas, susijusias su visos darbo jėgos
imigracija į ES, šiuo metu siekiant nustatyti ES lygmens teisėtos imigracijos politiką,
ketinama priimti sektorių teisės aktus pagal migrantų kategorijas.
Direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant
dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sukurta ES mėlynoji kortelė, skirta skubos tvarka
geresnėmis sąlygomis išduoti specialius leidimus gyventi ir dirbti, kad darbuotojai iš
trečiųjų šalių galėtų gauti aukštos kvalifikacijos darbą valstybėse narėse. 2016 m.
birželio mėn. Komisija pasiūlė peržiūrėti sistemą, taip pat sušvelninti įleidimo kriterijus,
sumažinti atlyginimo ribą (minimalią reikalaujamą darbo sutarties trukmę), pagerinti
šeimos susijungimo nuostatas ir panaikinti paralelines nacionalines sistemas, o tam
valstybės narės paprieštaravo. Paskelbus naująjį paktą, Parlamentas ir Taryba vėl
ėmėsi su šia peržiūra susijusio darbo ir 2021 m. rugsėjo 15 d. Parlamentas patvirtino
su Taryba pasiektą susitarimą. Naujosiose taisyklėse numatyti lankstesni priėmimo
kriterijai (pakanka galiojančios darbo sutarties arba privalomo šešių mėnesių darbo
pasiūlymo), kartu sumažinant minimalaus darbo užmokesčio ribą, kurią kandidatai turi
gauti, kad galėtų gauti mėlynąją kortelę, ir palengvinant mėlynosios kortelės turėtojams
galimybes keliauti iš vienos ES šalies į kitą ir susijungti su savo šeimomis.
Vieno leidimo direktyva (2011/98/ES) nustatyta bendra supaprastinta procedūra,
taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie teikia prašymą išduoti leidimą gyventi ir dirbti
valstybėje narėje, taip pat nustatytos teisėtai gyvenančių imigrantų bendros teisės.
Rengiant vėliausią įgyvendinimo ataskaitą, kuri buvo priimta 2019 m. kovo mėn.,
nustatyta, kad trečiųjų šalių piliečiams trūksta informacijos apie jų teises ir tai trukdo
įgyvendinti šios direktyvos tikslus – skatinti šių asmenų integraciją ir nediskriminavimą.
Naujajame pakte Komisija siūlo iki 2021 m. pabaigos peržiūrėti direktyvą, kad būtų
supaprastinta ir patikslinta jos taikymo sritis, įskaitant žemos ir vidutinės kvalifikacijos
darbuotojų atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas.
2014 m. vasario mėn. priimtoje Direktyvoje 2014/36/ES reglamentuojamos trečiųjų
šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygos.
Migruojantys sezoniniai darbuotojai, išlaikydami savo pagrindinę gyvenamąją vietą
trečiojoje šalyje, gali teisėtai ir laikinai likti ES maksimalų laikotarpį nuo penkių
iki devynių mėnesių (priklausomai nuo valstybės narės) nuo metų laikų kaitos
priklausančiai veiklai vykdyti. Šioje direktyvoje taip pat apibrėžiamos visos teisės, kurias
turi tokie migruojantys darbuotojai. 2020 m. liepos mėn. Komisija paskelbė gaires
dėl sezoninių darbuotojų darbo COVID-19 protrūkio metu, kuriose taip pat paskelbė
pirmąją 2021 m. įgyvendinimo ataskaitą.
2014 m. gegužės 15 d. priimta Direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų
trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų. Šia direktyva įmonėms ir
tarptautinėms bendrovėms sudaromos lengvesnės sąlygos laikinai perkelti savo
vadovaujančius darbuotojus, specialistus ir stažuotojus į savo patronuojamąsias
bendroves ar filialus Europos Sąjungoje. Pirmoji įgyvendinimo ataskaita turėjo būti
pateikta iki 2019 m. lapkričio mėn.
Direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių
tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba
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edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų priimta 2016 m.
gegužės 11 d. ir į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2018 m. gegužės 23 d.
Ši direktyva pakeičia ankstesnes priemones, taikomas studentams ir mokslininkams
tyrėjams, ja išplečiama minėtų priemonių taikymo sritis ir supaprastinamas jų taikymas.
Galiausiai, trečiųjų šalių piliečių, kurie yra ilgalaikiai Europos Sąjungos gyventojai,
statusas vis dar reglamentuojamas Tarybos direktyva 2003/109/EB, kuri iš dalies
pakeista 2011 m., siekiant išplėsti jos taikymo sritį ir įtraukti į ją pabėgėlius ir kitus
asmenis, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. 2019 m. kovo mėn. įgyvendinimo
ataskaitoje nurodyta, kad valstybės narės, užuot aktyviai populiarinusios ES ilgalaikio
gyventojo statusą, daugiausia išduoda nacionalinius ilgalaikius leidimus gyventi; tik
trečdalis trečiųjų šalių piliečių pasinaudoja teise persikelti į kitas valstybes nares.
Komisija numato persvarstyti direktyvą, kad būtų sustiprinta ilgalaikių gyventojų teisė
persikelti į kitas valstybes nares ir jose dirbti. Dabartinis pasiūlymas dėl Prieglobsčio
ir migracijos valdymo reglamento (4.2.2.) ir Mėlynosios kortelės direktyvos apima
pasiūlymus pakeisti Direktyvą dėl ilgalaikių gyventojų.
Todėl, kaip pažymima Komisijos atliktos Teisėtos migracijos teisės aktų tinkamumo
patikros dokumentuose, kurie paskelbti 2019 m. kovo mėn., teisėtos migracijos
kategorijos, kurių dar nereglamentuoja ES teisės aktai, apima darbuotojus, neturinčius
aukštos kvalifikacijos ir atvykstančius ilgesniam nei devynių mėnesių laikotarpiui, taip
pat investuotojus ir savarankiškai dirbančius trečiųjų šalių piliečius.
2. Integracija
Tarybos direktyvoje 2003/86/EB išdėstytos nuostatos dėl teisės į šeimos susijungimą,
ši teisė apima daugiau, nei pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui, kaip nustatyta
Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje. Kadangi 2008 m. įgyvendinimo
ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad valstybės narės Direktyvą 2003/86/EB taikė
nevisapusiškai ir netinkamai, 2014 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė komunikatą,
kuriame valstybėms narėms pateiktos šios direktyvos taikymo gairės. Komisijos
Teisėtos migracijos teisės aktų tinkamumo patikroje taip pat nagrinėjama Šeimos
susijungimo direktyva.
ES kompetencija integracijos srityje yra ribota. 2011 m. liepos mėn. Komisija priėmė
Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos darbotvarkę. Dar vėliau, 2020 m. lapkričio
mėn., Komisija pateikė 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų planą, kuriame
nustatyta politikos strategija ir konkretūs veiksmai siekiant padėti valstybėms narėms
34 mln. teisėtai ES teritorijoje gyvenančių ne ES piliečių įtraukti ir integruoti išsilavinimo,
įsidarbinimo, sveikatos priežiūros ir būsto srityse. Šis planas apima stebėsenos
priemones ir naujų skaitmeninių priemonių naudojimą, taip pat pastangas skatinti
migrantus dalyvauti visuomenės gyvenime, didinti ES finansavimo galimybes ir kurti
įvairių suinteresuotųjų subjektų partnerystes įvairiais valdymo lygmenimis. Dabartinės
priemonės: Europos migracijos forumas, Europos integracijos interneto svetainė,
Europos integracijos tinklas ir naujai sukurta ekspertų grupė migrantų nuomonės
klausimais migracijos, prieglobsčio ir integracijos srityje, kuri pirmą kartą susitiko
2020 m. lapkričio mėn. ir nuo tol reguliariai susitinka.
Specialios finansavimo priemonės, kurių lėšomis remiama nacionalinė integracijos
politika, finansuojamos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir
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Europos socialinio fondo (ESF+); kad nuo 2021 m., įgyvendinant naują daugiametę
finansinę programą (DFP), šios finansavimo priemonės būtų priskirtos PMIF ir ESF+.
3. Nelegali imigracija
Kovos su nelegalia imigracija srityje ES priėmė keletą svarbių teisės aktų:
— vadinamąjį Padėjėjų rinkinį, apimantį Tarybos direktyvą 2002/90/EB, kurioje

pateikiama bendra nusikalstamos veikos – padėjimo neteisėtai atvykti, vykti
tranzitu ir apsigyventi – apibrėžtis, ir Pamatinį sprendimą 2002/946/TVR, kuriame
numatomos sankcijos už tokią veiką. Neteisėtai prekybai taikoma Direktyva
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos.
Šį rinkinį papildo Tarybos direktyva 2004/81/EB, pagal kurią numatoma išduoti
leidimą gyventi šalyje su kompetentingomis institucijomis bendradarbiaujantiems
asmenims, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie buvo neteisėtai
atgabenti (dėl prekybos žmonėmis taip pat žr. faktų suvestinę dėl teisminio
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 4.2.6). 2015 m. gegužės mėn. Komisija
priėmė ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą (2015–2020 m.)
ir, laikydamasi šio veiksmų plano, atliko REFIT vertinimą dėl dabartinės teisinės
sistemos taikymo, prieš vertinimą surengus viešas konsultacijas. Komisija nustatė,
kad tuo metu nepakako įrodymų, įrodančių faktinį pasikartojantį asmenų ar
humanitarinės pagalbos organizacijų persekiojimą, ir priėjo prie išvados, kad
atsižvelgiant į dabartinę padėtį reikalinga ES teisinė sistema, taikoma dėl neteisėto
migrantų gabenimo. Parlamento 2018 m. liepos 5 d. rezoliucijoje Komisija
raginama parengti gaires valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią humanitarinės
pagalbos kriminalizavimui, ir 2018 m. rugsėjo mėn. šia tema surengtas klausymas.
Naujajame pakte Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pateikė gaires dėl
Padėjimo direktyvos aiškinimo, kuriame nurodyta, kad teisinio įsipareigojimo
gelbėti nelaimės ištiktus žmones jūroje vykdymas negali būti kriminalizuojamas,
tačiau neturi būti kviečiamos papildomos pastangos, paieškos ir gelbėjimo
veiklą paliekant NVO ir privatiems laivams. Po viešų konsultacijų 2021 m.
rugsėjo mėn. Komisija priėmė atnaujintą 2021–2025 m. ES kovos su neteisėtu
migrantų gabenimu veiksmų planą, kuris apims didesnes pastangas užkirsti
kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui ir 2023 m. ataskaitą dėl Padėjėjų
dokumentų rinkinio įgyvendinimo.

— Grąžinimo direktyvoje (2008/115/EB) nustatyti bendri ES nelegaliai esančių
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka. Pirmoji direktyvos įgyvendinimo
ataskaita buvo priimta 2014 m. kovo mėn. 2015 m. rugsėjo mėn. Komisija
paskelbė ES veiksmų grąžinimo srityje planą, o 2015 m. spalio mėn. Taryba
patvirtino savo išvadas dėl grąžinimo politikos ateities. 2017 m. kovo mėn.
Komisija šį veiksmų planą papildė komunikatu „Veiksmingesnė grąžinimo politika
Europos Sąjungoje. Atnaujintas veiksmų planas“ ir rekomendacija dėl grąžinimo
veiksmingumo padidinimo. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė savo
atnaujintą Grąžinimo vadovą, kuriame pateiktos gairės, susijusios su valstybių
narių kompetentingų institucijų, vykdančių su grąžinimu susijusias užduotis,
pareigų atlikimu. Be to, 2016 m. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES)
2016/1953 dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai esantiems trečiųjų šalių
piliečiams grąžinti nustatymo. Performuota ir sustiprinta Europos sienų ir pakrančių
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apsaugos agentūra (FRONTEX) vis labiau padeda valstybėms narėms vykdyti
su grąžinimu susijusią veiklą. 2018 m. rugsėjo mėn. Komisija pasiūlė išdėstyti
naują Grąžinimo direktyvos redakciją siekiant pagreitinti procedūras, kurios
apimtų naują prieglobsčio prašytojų pasienio procedūrą, aiškesnes pažeidimų
prevencijos procedūras ir taisykles, veiksmingas valstybių narių savanoriško
grįžimo programas ir aiškesnes sulaikymo taisykles. Atlikus tikslingą Parlamento
poveikio vertinimą nustatyta, kad įgyvendinus pasiūlymą valstybės narės patirtų
didelių išlaidų dėl didesnio sulaikymų skaičiaus. Nėra aiškių įrodymų, kad
pasiūlymas užtikrins veiksmingesnį grąžinimą, tačiau gali būti pažeidžiamos
nelegalių migrantų pagrindinės teisės. 2020 m. gruodžio 17 d. Parlamento
rezoliucijoje dėl Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo pabrėžiama, kad ES grąžinimo
politikos veiksmingumas turi būti vertinamas ne tik pagal grąžinimo rodiklius, bet
ir atsižvelgiant į pagarbą pagrindinėms teisėms ir procedūrinėms garantijoms.
Pranešėja savo pranešimo projektą paskelbė 2020 m. vasario 21 d., todėl
2021 m. LIBE komitete buvo tęsiamas darbas, susijęs su nauja redakcija
išdėstyta Grąžinimo direktyva. Naujajame pakte Komisija siekia sukurti bendrą ES
grąžinimo sistemą, teikdama daugiau operatyvinės paramos valstybėms narėms ir
FRONTEX, kaip ES grąžinimo politikos operatyvinei institucijai, kartu paskirdama
grąžinimo koordinatorių, kuriam padės naujasis Aukšto lygio tinklas grąžinimo
klausimais. 2021 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė savo savanoriško grįžimo
ir reintegracijos strategiją, kurioje nustatyti bendri tikslai, siekiant didesnio
ES ir nacionalinių iniciatyvų nuoseklumo. Pagal pasiūlymą dėl Prieglobsčio ir
migracijos valdymo reglamento (4.2.2.) grąžinimo rėmimas taip pat siūlomas
kaip solidarumo priemonė, kuria naudodamosi valstybės narės gali remti kitas
spaudimą patiriančias valstybes nares.

— Direktyvoje dėl sankcijų darbdaviams (2009/52/EB) nustatomos valstybių
narių sankcijos ir priemonės, taikytinos darbdaviams, kurie įdarbina nelegaliai
gyvenančius trečiųjų šalių piliečius. Pirmoji šios direktyvos įgyvendinimo ataskaita
buvo pateikta 2014 m. gegužės 22 d. Paskelbusi naujajame pakte, 2021 m.
rugsėjo mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl direktyvos taikymo, kuriuo siekiama
sustiprinti įgyvendinimą, kartu apsaugant neteisėtų migrantų teises.

— Nuo 2001 m. valstybės narės tarpusavyje pripažįsta atitinkamus sprendimus
dėl išsiuntimo (Direktyva 2001/40/EB), taigi, vienoje valstybėje narėje priimto
sprendimo išsiųsti ne ES pilietį laikomasi ir jis vykdomas kitoje valstybėje narėje.

Tuo pat metu ES veda derybas su kilmės ir tranzito šalimis ir sudaro readmisijos
susitarimus, pagal kuriuos grąžinami nelegalūs migrantai, ir bendradarbiauja su šiomis
šalimis kovos su prekyba žmonėmis srityje. Šiuose susitarimuose numatyta, kad
jų įgyvendinimą stebi jungtiniai readmisijos komitetai. Jie taip pat susiję su vizų
supaprastinimo susitarimais, kuriais siekiama suteikti reikalingas paskatas pradėti
readmisijos derybas atitinkamoje trečiojoje šalyje nepadidinant nelegalios migracijos.
2021 m. vasario mėn. komunikate dėl bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje
stiprinimo Komisija pateikė šalių partnerių bendradarbiavimo readmisijos srityje pirmojo
metinio vertinimo išvadas, kuriomis remdamasi Taryba gali priimti griežtesnes arba
pozityvesnes vizų priemones trečiųjų šalių atžvilgiu.
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Galiausiai, Komisija taip pat nustatė 24 neoficialias grąžinimo ir readmisijos priemones,
kurias Parlamentas labai kritikavo dėl to, kad jis jų nepatikrino, ir kėlė klausimus dėl
atskaitomybės bei skaidrumo.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamentas, kaip visateisis teisės aktų leidėjas, aktyviai
dalyvavo priimant naujus teisės aktus, skirtus tiek teisėtos, tiek nelegalios imigracijos
klausimams spręsti.
Parlamentas priėmė daug rezoliucijų savo iniciatyva migracijos tema, visų pirma
2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros regione ir
poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją, kurioje įvertinamos įvairios politikos
ir pateikiamos įvairios rekomendacijos. LIBE komiteto pranešimas plenariniame
posėdyje svarstytas kartu su kitų aštuonių Parlamento komitetų nuomonėmis.
Rezoliucija atspindi Parlamento poziciją, susijusią su visomis ES politikos sritimis
migracijos ir prieglobsčio srityse, Parlamentas remiasi ja svarstydamas šių sričių
klausimus.
2021 m. gegužės mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujų teisėtos darbo jėgos
migracijos būdų, į kurią taip pat bus atsižvelgta rengiant naują teisėkūros pranešimą
savo iniciatyva dėl teisėtos migracijos politikos ir teisės. Šiuo pranešimu, kuris bus
priimtas 2021 m. pabaigoje plenarinėje sesijoje, bus siekiama ištaisyti konkrečių
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl teisėtos migracijos trūkumą
Komisijos naujajame pakte.
Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite:
— Migracija į Europą

— Migrantų krizė Europoje

— ES prieglobsčio politika

Georgiana Sandu
06/2022
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