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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

SPRENDIMAS Nr. …/2010/ES

… m. … … d.

iš dalies keičiantis Sprendimo Nr. 573/2007/EB

dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo

nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo

ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą 1,

                                               

1 2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje),
… m. … … d. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu (dar nepaskelbta Oficialiajame 
leidinyje). … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame 
leidinyje).
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kadangi:

(1) Kaip apibrėžta Hagos programoje, Sąjungos politikos dėl bendros Europos prieglobsčio 

sistemos (toliau – BEPS) tikslas – taikant Europos Sąjungos vertybes ir humanitarinę 

tradiciją atitinkančią veiksmingą ir suderintą procedūrą sukurti bendrą prieglobsčio erdvę.

(2) Pradėjus taikyti minimalius bendruosius standartus pastaraisiais metais buvo padaryta 

didelė pažanga siekiant sukurti BEPS. Vis dėlto valstybėse narėse išlieka didelių 

tarptautinės apsaugos suteikimo sąlygų ir tokios apsaugos formų skirtumų.

(3) 2008 m. birželio mėn. Komisijos priimtame Prieglobsčio politikos plane ji pranešė

ketinanti plėtoti BEPS pasiūlydama peržiūrėti galiojančius teisės aktus siekiant labiau 

suderinti taikytinus standartus ir didindama paramą valstybių narių praktiniam 

bendradarbiavimui, visų pirma pateikdama pasiūlymą dėl teisės akto dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro (toliau – Paramos biuras) įsteigimo, siekiant labiau koordinuoti 

valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą, kad būtų veiksmingai įgyvendintos bendros 

taisyklės.
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(4) 2008 m. rugsėjo mėn. priimtame Europos imigracijos ir prieglobsčio pakte Europos 

Vadovų Taryba iškilmingai priminė, kad pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją 

dėl pabėgėlių statuso, iš dalies pakeistą 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu, ir kitas 

susijusias sutartis visi persekiojami užsieniečiai turi teisę gauti pagalbą ir apsaugą Europos 

Sąjungos teritorijoje. Taip pat buvo aiškiai susitarta 2009 m. įsteigti Europos paramos 

biurą.

(5) Praktinio bendradarbiavimo prieglobsčio srityje tikslas – Europos teisinėje sistemoje labiau 

suvienodinti valstybių narių sprendimų priėmimo toje srityje procedūras ir užtikrinti 

nuolatinę jų kokybę. Pastaraisiais metais jau priimta nemažai praktinio bendradarbiavimo

priemonių, visų pirma patvirtintas bendras požiūris į informaciją apie kilmės valstybes ir 

sudaryta bendra Europos mokymo programa prieglobsčio klausimais. Siekiant stiprinti ir 

plėtoti tas bendradarbiavimo priemones turėtų būti įsteigtas Paramos biuras.

(6) Siekiant supaprastinti su praktiniu bendradarbiavimu prieglobsčio srityje susijusius 

paramos veiksmus ir atsižvelgiant į tai, kad Paramos biurui turėtų būti pavestos tam tikros 

užduotys, kurios šiuo metu finansuojamos iš Europos pabėgėlių fondo išteklių, būtina

Europos pabėgėlių fondo atsakomybę už tam tikrus Sprendimo Nr. 537/2007/EB 1

4 straipsnyje numatytus Bendrijos veiksmus perduoti Paramos biurui, kad būtų užtikrintas 

optimalus praktinis bendradarbiavimas prieglobsčio srityje.

                                               

1 OL L 144, 2007 6 6, p. 1.
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(7) Atsižvelgiant į sumažintą Bendrijos veiksmų apimtį, Sprendime Nr. 573/2007/EB nustatyta 

10 % Fondo turimų išteklių Sąjungos veiksmams finansuoti riba turėtų būti sumažinta 

iki 4 %.

(8) Reikėtų sumažinti Sprendimo Nr. 573/2007/EB įgyvendinimo finansinį paketą, kad būtų 

užtikrinti papildomi ištekliai Paramos biurui finansuoti.

(9) Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 

Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvės 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė norinčios dalyvauti priimant ir

taikant šį sprendimą.

(10) Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 

Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą

ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
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1 straipsnis

Sprendimas Nr. 573/2007/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje skaičius ,,10 %“ pakeičiamas skaičiumi ,,4 %“;

b) 2 dalies a ir f punktai išbraukiami;

2) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Šio sprendimo įgyvendinimo finansinis paketas 2008 m. sausio 1 d.–2013 m. 

gruodžio 31 d. laikotarpiu yra 614 mln. EUR.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.
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3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Sutartis.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮŽANGA

2009 m. vasario 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą dėl 

Europos pabėgėlių fondo 1, kuris buvo pridėtas prie pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2.

2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamentas priėmė savo nuomones pirmuoju svarstymu: nuomonėje 

dėl sprendimo dėl Europos pabėgėlių fondo pakeitimų nepasiūlyta 3, o nuomonėje dėl reglamento 

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro išdėstyta 40 Komisijos pasiūlymo pakeitimų 4.

2010 m. vasario 25 d. Taryba pagal Sutarties 294 straipsnį priėmė savo poziciją pirmuoju svarstymu 

dėl abiejų pasiūlymų.

2009 m. spalio 5–7 d. Regionų komitetas priėmė nuomonę dėl būsimos bendros Europos 

prieglobsčio sistemos II 5, kurioje pateikta keletas rekomendacijų dėl reglamento dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro.

II. PASIŪLYMO TIKSLAS

Sprendimas dėl Europos pabėgėlių fondo iš dalies keičiamas atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su 

Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimu, visų pirma siekiant sudaryti biurui galimybę 

prisiimti atsakomybę už tam tikras operacijas, iki šiol finansuotas iš pabėgėlių fondo. Europos 

prieglobsčio paramos biuro tikslai – gerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą, 

stiprinti praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais, o taip pat teikti ir / arba 

koordinuoti operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, kurių nacionalinės prieglobsčio sistemos 

susiduria su specifiniais ir neproporcingai dideliais sunkumais.

                                               
1 Dok. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Dok. 6700/09 TRANS 5 CODEC 212 + ADD 1 + ADD 2.
3 T6-0375/2009, 2009 5 7.
4 T6-0379/2009, 2009 5 7.
5 CdR 90/2009 galutinis.
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III. TARYBOS POZICIJOS PIRMUOJU SVARSTYMU ANALIZĖ

Bendrosios nuostatos

Derybos vyko politiniame kontekste, suformuotame Hagos programos, kurioje išdėstyti tikslai ir 

priemonės teisingumo ir vidaus reikalų srityje 2005–2010 m. laikotarpiu. Europos Vadovų Taryba 

išreiškė pasiryžimą toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, iš dalies keičiant teisės aktų 

sistemą ir stiprinant praktinį bei konstruktyvų bendradarbiavimą, be kita ko, įsteigiant Europos 

prieglobsčio paramos biurą. Vėliau, 2008 m. spalio mėn. priimtame Europos imigracijos ir 

prieglobsčio pakte Europos Vadovų Taryba susitarė tokį biurą įsteigti 2009 m. 

Pagal Protokolo dėl Junginės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvės, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 

3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį 

sprendimą.

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant sprendimą dėl Europos 

pabėgėlių fondo ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

Laikantis Bendros deklaracijos dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių 1 nuostatų, 

įvyko keli Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų susitikimai, kad būtų sudarytas 

susitarimas Tarybai priimant poziciją pirmuoju svarstymu. Šiuose susitikimuose buvo susitarta dėl 

tekstų, susijusių su reglamentu dėl Europos prieglobsčio paramos biuro ir sprendimu dėl Europos 

pabėgėlių fondo.

                                               
1 OL L 148, 1999 5 28, p. 1.
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IV. IŠVADOS

Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu atspindi kompromisą, kurį pavyko pasiekti Tarybos ir 

Europos Parlamento derybose, padedant Komisijai. 2009 m. lapkričio 20 d. Nuolatinių atstovų 

komitetas pritarė šiam kompromisui, priimdamas politinį susitarimą dėl sprendimo dėl Europos 

pabėgėlių fondo ir reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro. Europos Parlamento 

Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas laiške Nuolatinių atstovų 

komiteto pirmininkui nurodė, kad jei kompromisiniai tekstai bus perduoti Europos Parlamentui kaip 

Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu, jis rekomenduos Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto nariams ir atitinkamai plenarinio posėdžio dalyviams priimti bendrąją poziciją be 

pakeitimų per antrąjį svarstymą Parlamente, abiejų institucijų teisininkams lingvistams patikrinus 

tekstą. Priėmus sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo ir reglamentą dėl Europos prieglobsčio 

paramos biuro, bus sudarytos sąlygos netrukus įsteigti Europos prieglobsčio paramos biurą, kuris 

bus ypač svarbus toliau gerinant praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais.

_____________
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EUROPOS KOMISIJA 

Briuselis, 2010.3.5 
KOM(2010)79 galutinis 

2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį  

dėl Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo pasiūlymą ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos 

pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos 
veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo, 

pasiūlymą 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį  

dėl Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo pasiūlymą ir Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos 

pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos 
veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo, 

pasiūlymą 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 
pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2009/66 galutinis – [2009/0027(COD): 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 
Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–
2013 m. laikotarpiui įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos 
veiksmų finansavimo nutraukimo ir tokių veiksmų finansavimo 
ribos pakeitimo, pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai data (dokumentas COM(2009)67 – 2009/0026(COD): 

 

2009 m. vasario 19 d. 

 

 

 

2009 m. vasario 18 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data: Netaikoma 

Europos Parlamento nuomonės (pirmojo svarstymo) data: 2009 m. gegužės 7 d. 

Pakeisto pasiūlymo perdavimo data: Netaikoma 

Tarybos pozicijos priėmimo data: 2010 m. vasario 25 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 
Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo pasiūlymas ir pasiūlymas iš 
dalies pakeisti Sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo (EPF) 2008–2013 m. laikotarpiui 
įsteigimo rodo Europos Sąjungos pastangas formuoti visapusišką prieglobsčio politiką. Šiais 
pasiūlymais siekiama atsižvelgti į Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos raginimus sukurti 
prieglobsčio paramos struktūrą – tai dalis veiksmų, numatytų 2008 m. birželio mėn. 
Komisijos patvirtintame Prieglobsčio politikos plane. Komisija siūlo įsteigti Europos 
prieglobsčio paramos biurą, kuris bus atsakingas už valstybių narių praktinio 
bendradarbiavimo prieglobsčio srityje lengvinimą ir stiprinimą, taip pat už pagalbą remiant 
bendros prieglobsčio sistemos įgyvendinimą. Biurui bus suteiktas reguliavimo agentūros 
institucinis statusas, t. y. tai bus įstaiga, kaip numatyta Finansinio reglamento 185 straipsnyje. 
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Biurui numatytos lėšos bus skiriamos pagal Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilutę. 
Siekiant supaprastinti turimų lėšų naudojimą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Europos 
prieglobsčio paramos biuras bus atsakingas už tam tikras užduotis, kurios šiuo metu 
finansuojamos iš EPF išteklių, sprendimo pasiūlymu biurui perduodama dalis šiuo metu EPF 
skirtų biudžeto išteklių, kad būtų užtikrintas optimalus praktinio bendradarbiavimo 
prieglobsčio srityje finansavimas. 

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

3.1 Bendra pastaba dėl Tarybos pozicijos 

Tarybos pozicijos tekstas iš esmės ir didžiąja dalimi atitinka Komisijos pasiūlymus, todėl 
Komisija jį gali visiškai paremti.  

3.2 Susitarimas Tarybos pozicijos etapu  

Tarybos pozicija yra intensyvių tarpinstitucinių derybų, vykusių po 2009 m. vasario 18 d. 
Komisijos pasiūlymo ir 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento nuomonės per pirmąjį 
svarstymą priėmimo, rezultatas. Per neoficialius ir techninio pobūdžio susitikimus pasiekta 
kompromisų įvairiais neišspręstais klausimais. Nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepateikė jokių sprendimo dėl biuro finansavimo pasiūlymo pakeitimų. 

Po šių derybų Nuolatinių atstovų komitetas 2009 m. lapkričio 11 d. pasiekė susitarimą dėl 
teksto. 2009 m. lapkričio 16 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
pirmininkas Juan Fernando López Aguilar rašte pirmininkaujančiai valstybei narei patvirtino 
pranešėjų ir nuomonės referentų susitarimą dėl Nuolatinių atstovų komiteto patvirtinto teksto 
ir prie jo pridedamo tarpinstitucinio pareiškimo ir pareiškė, kad jei šie tekstai būtų oficialiai 
perduoti Europos Parlamentui kaip Tarybos pozicija, jis rekomenduotų Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitete ir plenarinėje sesijoje juos priimti be pakeitimų. Šiuo 
pagrindu Nuolatinių atstovų komitetas pasiekė politinį susitarimą 2009 m. lapkričio 20 d.  

Toliau pateikiami pagrindiniai derybų aspektai, dėl kurių susitarta. 

Biuro remiami solidarumo mechanizmai (perkėlimas ES viduje ir perkėlimas iš trečiosios 
valstybės į ES) paremti neutralia formuluote grindžiamu kompromisu, kad biuras galėtų 
veiksmingai paremti visus esamus ar būsimus mechanizmus.  

Biuro vykdomojo direktoriaus skyrimas grindžiamas kompromisu, pagal kurį Europos 
Parlamentui suteikiamas svarbus vaidmuo skiriant vykdomąjį direktorių – numatoma, kad, 
išklausęs biuro valdybos paskirtą kandidatą Parlamentas gali pateikti nuomonę, o biuro 
valdyba prieš galutinį vykdomojo direktoriaus skyrimą turi informuoti Parlamenta, kaip 
atsižvelgta į jo nuomonę. Europos Parlamentas norėjo, kad ši horizontalaus pobūdžio 
institucinė nuostata būtų visiškai įtraukta į šiuo metu tarpinstitucinėje reguliavimo agentūrų 
reikalų darbo grupėje vykdomus veiksmus. Todėl padarytas šis tarpinstitucinis pareiškimas:  

„Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarė tarpinstitucinę darbo grupę, kuri vertina 
reguliavimo agentūrų veiklos nuoseklumą, veiksmingumą, atskaitomybę ir skaidrumą bei 
ieško bendrų jų veiklos gerinimo būdų. Šiuo metu darbo grupė daug dėmesio skiria tam 
tikroms svarbioms sritims, pavyzdžiui, reguliavimo agentūrų vaidmeniui ir padėčiai ES 
institucijų struktūroje, jų kūrimui, struktūrai ir veikimui bei klausimams, susijusiems su jų 
finansavimu, biudžetine priežiūra ir valdymu. 



 

LT 4   LT 

Būsimos Europos prieglobsčio paramos biuro direktoriaus skyrimo sutarta formulė 
(pagrindinio reglamento 28 straipsnis), pagal kurią numatoma, kad Europos Parlamentas 
„gali priimti nuomonę, kurioje išdėstytas jo požiūris į atrinktą kandidatą, o Valdyba 
informuoja Europos Parlamentą, kaip buvo atsižvelgta į šią nuomonę“, turėtų būti vertinama 
atsižvelgiant į tarpinstitucines pastangas gerinti agentūrų valdymą ir atskaitomybę.“ 

Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė susitarimą, pagal kurį Jungtinių Tautų pabėgėlių 
reikalų vyriausiojo komisaro (JTPVK) tarnyba gali dalyvauti biuro darbe, kad biuras savo 
būsimoje veikloje visapusiškai galėtų pasinaudoti JTPVK patirtimi.  

Parlamento prašymu rastas kompromisas į biuro veiklą visapusiškai įtraukti pilietinę 
visuomenę per patariamąjį forumą, kurio veiklos taisyklės nustatytos.  

4. IŠVADA 

Tarybos pozicija ir pridedamas tarpinstitucinis pareiškimas atitinka Komisijos pirminio 
pasiūlymo tikslus. Todėl Komisija tekstui pritaria. 
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