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I. ĮVADAS

2009 m. rugsėjo 2 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 

Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal 

Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis Tarybos 

sprendimą 2004/904/EB.

2010 m. gegužės 18 d., siekiant priimti sprendimą, Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį 

svarstymą. Taryba negalėjo patvirtinti Parlamento pozicijos ir 2012 m. kovo 8 d. pagal Sutarties 

294 straipsnį priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą.

II. PASIŪLYMO TIKSLAS

Pasiūlymo tikslas – prisidėti įsteigiant ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą. 2009 m. 

rugsėjo 2 d. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES bendrosios pabėgėlių 

perkėlimo programos įsteigimo išdėstytos politinės aplinkybės ir tokios programos pagrindiniai 

principai, o pasiūlyme pateikiamas mechanizmas, kurį naudojant kasmet būtų nustatomi bendri ES 

perkėlimo srities prioritetai. Sukūrus ES bendrąją pabėgėlių perkėlimo programą, būtų geriau 

koordinuojamas ES požiūris perkėlimo klausimu ir daugiau valstybių narių būtų skatinamos pradėti 

vykdyti perkėlimo veiksmus.



6444/2/12 REV 2 ADD 1 vj/JS 3
DQPG LT

III. TARYBOS POZICIJOS PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ ANALIZĖ

Bendra informacija

Derybos vyko politinėmis sąlygomis, susiformavusiomis įgyvendinant Hagos programą, kurioje 

išdėstyti 2005–2010 m. laikotarpio teisingumo ir vidaus reikalų srities tikslai bei priemonės, o 

vėliau – įgyvendinant 2010–2014 m. Stokholmo programą. Abiejų šių programų atveju Europos 

Vadovų Taryba pareiškė esanti įsipareigojusi iš dalies keisdama teisės aktų sistemą ir stiprindama 

praktinį bendradarbiavimą toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Europos Vadovų 

Taryba taip pat pabrėžė, kad svarbu plėtoti prieglobsčio išorės aspektą bendradarbiaujant su kilmės 

šalimis ir regionais. Hagos programoje Europos Vadovų Taryba paragino plėtoti ES regionines 

apsaugos programas, į kurias būtų įtrauktos, inter alia, bendros pabėgėlių perkėlimo programos 

valstybėms narėms, pageidaujančioms jose dalyvauti. Stokholmo programoje Europos Vadovų 

Taryba paragino valstybes nares savanoriškai dalyvauti bendroje ES pabėgėlių perkėlimo sistemoje 

ir padidinti perkeltų pabėgėlių skaičių.

Pagal Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo, 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį Jungtinė Karalystė pranešė pageidaujanti dalyvauti 

priimant ir taikant šį sprendimą, tuo tarpu Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai nėra 

privalomas ar taikomas.

Pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties 

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

nėra privalomas ar taikomas.
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Pagrindiniai klausimai

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

įvyko keli Tarybos, Parlamento ir Komisijos atstovų susitikimai, kad būtų pasiektas susitarimas 

Tarybai priimant poziciją per pirmąjį svarstymą. Siekiant suderinti abiejų institucijų pozicijas ir 

atsižvelgti į susitarimą, pasiektą per minėtus susitikimus, Taryba dėl pasiūlymo dėl sprendimo, 

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–

2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir 

panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB, priima poziciją per pirmąjį svarstymą, kurioje 

padaryti tokie pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai:

Bendrų ES prioritetų nustatymas (1 straipsnio 1 dalies a punktas)

Komisija iš pradžių siūlė, kad bendri ES pabėgėlių perkėlimo srities prioritetai būtų nustatomi 

kasmet, taikant komiteto procedūrą, tačiau Taryba, atsižvelgdama į Tarybos ir Parlamentų atstovų 

neoficialių susitikimų rezultatus, Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeičia ir perkėlimo srities

prioritetus išdėsto pačiame sprendime. Kadangi dabartinis Europos pabėgėlių fondas apima 

laikotarpį iki 2013 m. pabaigos, ją įgyvendinti iš esmės liko tik vieni programavimo metai. Todėl 

tikslinga šiame sprendime pateikti tik  tų metų prioritetų sąrašą, o bendrų ES perkėlimo srities 

prioritetų nustatymo mechanizmą išdėstyti teisės akte, kuriuo sukuriamas naujas fondas 2014–

2020 m. laikotarpiui. 

Kalbant apie 2013 programavimo metus, Tarybos pozicijoje numatyta, kad valstybės narės iki 

2012 m. gegužės 1 d. Komisijai pateikia prognozuojamą asmenų, kuriuos jos ketina perkelti per 

2013 m. laikydamosi sprendime išdėstytų prioritetų, skaičių. Kadangi Tarybos pozicijoje 

nenumatytas ES pabėgėlių perkėlimo srities prioritetų nustatymo kasmetinis mechanizmas, visos su 

metiniu programavimu susijusios Komisijos pasiūlymo nuostatos tampa nebeaktualios.

                                               
1 OL C 145, 2007 6 30, p. 5.
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Bendri ES 2013 m. perkėlimo srities prioritetai (1 straipsnio 1 dalies a punktas, 3, 4 ir 

5 konstatuojamosios dalys)

Tarybos pozicijoje išdėstyti bendri ES 2013 m. pabėgėlių perkėlimo srities prioritetai apima 

asmenis iš šalies ar regiono, kuriame numatyta įgyvendinti regioninę apsaugos programą, asmenis, 

priklausančius konkrečiai pažeidžiamai grupei, arba pabėgėlius iš konkrečios šalies ar regiono. 

Pirmosios dvi prioritetų grupės yra bendro pobūdžio ir didele dalimi sutampa su kategorijomis, 

pateiktomis Sprendime Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui 

įsteigimo. Palyginti su Sprendimu Nr. 573/2007/EB, Tarybos pozicijoje į sąrašą įtrauktos šios 

papildomos pažeidžiamos grupės: smurtą ir kankinimus išgyvenę asmenys, taip pat asmenys, 

kuriems reikia neatidėliotinai arba skubos tvarka persikelti dėl teisinių arba fizinės apsaugos 

priežasčių. Toks sąrašo papildymas yra pagrįstas, nes abi šios asmenų kategorijos taip pat patenka į 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) pabėgėlių perkėlimo srities 

prioritetus. 

Trečioji prioritetų grupė nurodoma kaip konkretūs 2013 m. bendri ES prioritetai, o šių prioritetų 

sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede. Kaip paaiškinta 3 konstatuojamojoje dalyje, šis konkrečių 

bendrų ES 2013 m. prioritetų sąrašas nustatomas remiantis UNHCR perkėlimo kriterijais ir 

UNHCR metine perkėlimo prognoze, atsižvelgiant į tai, kokiose srityse ES bendri veiksmai turėtų 

didelį poveikį sprendžiant su apsaugos poreikiais susijusius klausimus.

Tarybos pozicijoje taip pat įrašyta 5 konstatuojamoji dalis, kuri parengta remiantis Sprendimo 

Nr. 573 dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo 26 konstatuojamąja 

dalimi, ją atnaujinus. Tarybos pozicijos 5 konstatuojamojoje dalyje pateikiama atnaujinta 

informacija apie šalis ir regionus, kuriuose šiuo metu numatoma įgyvendinti regionines apsaugos 

programas.
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Fiksuota suma, gautina už kiekvieną perkeltą asmenį (1 straipsnio 1 dalies b punktas, 

6 konstatuojamoji dalis) 

Atsižvelgiant į neoficialių susitikimų su Parlamento atstovais rezultatus, Tarybos pozicijoje 

Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeičiamas siūlant, kad tos valstybės narės, kurios anksčiau fondo 

nenaudojo perkėlimo tikslams, už kiekvieną perkeltą asmenį iš jo gautų didesnę fiksuotą sumą.

Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo 

13 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės už kiekvieną asmenį, perkeltą laikantis 

sprendimo prioritetų, gauna fiksuotą 4000 EUR sumą; tuo tarpu Tarybos pozicijoje numatoma, kad 

toms valstybėms narėms, kurios pirmą kartą gaus fiksuotą sumą iš fondo, už kiekvieną perkeltą 

asmenį būtų skiriama po 6000 EUR, o valstybėms narėms, kurios fiksuotą sumą iš fondo anksčiau 

gavo tik vieną kartą – po 5000 EUR. Šio pakeitimo tikslas – paskatinti anksčiau to nedariusias 

valstybes nares pradėti vykdyti perkėlimo programas.

2 konstatuojamosios dalies įrašymas

Tarybos pozicijoje Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeičiamas įrašant 2 konstatuojamąją dalį. EP 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas pirmininkas savo 2012 m. vasario 10 d. 

laiške Nuolatinių atstovo komiteto pirmininkui (dok. 6370/12) nurodė rekomenduosiąs Piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams ir plenarinio posėdžio dalyviams per antrąjį 

svarstymą pritarti dėl sprendimo pasiektam susitarimui be pakeitimų ir paprašė į sprendimo teisinį 

pagrindą įtraukti SESV 80 straipsnį. Tačiau, Tarybos nuomone, 80 straipsnis negali būti teisinis 

pagrindas šiam aktui priimti, nes juo Sąjungos institucijoms nesuteikiama įgaliojimų priimti teisės 

aktus. Todėl Taryba, laikydamasi kompromisinės pozicijos, nusprendė įrašyti 2 konstatuojamąją 

dalį, kurioje nurodomas SESV 80 straipsnis ir jame pateikti principai.
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Europos Parlamento pakeitimai

Taryba savo pozicijoje visiškai, iš dalies arba iš principo sutinka su 2, 3 ir 4 pakeitimais. Taryba 

nesutinka su 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pakeitimais, nes jie susiję su bendrų ES perkėlimo srities 

prioritetų nustatymo kasmetine procedūra. Tarybos pozicijoje laikomasi kitokio požiūrio ir joje 

nustatomas 2013 m. – t. y. paskutinių pagal dabartinį Europos pabėgėlių fondą likusių 

programavimo metų – bendrų ES perkėlimo srities prioritetų sąrašas. 

IV. IŠVADA

Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atspindi kompromisą, pasiektą Tarybos ir Europos 

Parlamento derybų metu, padedant Komisijai. Nuolatinių atstovų komitetas šį kompromisą 

patvirtino 2012 m. vasario 22 d. posėdyje. Prieš tai Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo 

ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas 2012 m. vasario 10 d. laiške Nuolatinių atstovų komiteto 

pirmininkui nurodė, kad, jei kompromisinis tekstas bus perduotas Europos Parlamentui kaip 

Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, jis Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto nariams, o vėliau – plenarinio posėdžio dalyviams, rekomenduos per antrąjį svarstymą 

Parlamente priimti Tarybos poziciją be pakeitimų, abiejų institucijų teisininkams lingvistams 

patikrinus tekstą.

________________
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

SPRENDIMAS Nr. …/2012/ES

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB 

dėl Europos pabėgėlių fondo

2008–2013 m. laikotarpiui 

pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 

bendrąją programą įsteigimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros 1,

                                               

1 2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 161E, 2011 5 31, p. 161) ir 
2012 m. kovo 8 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).



6444/2/12 REV 2 IP/jk 2
DG H LT

kadangi:

(1) atsižvelgiant į tai, kad buvo sukurta ES bendroji pabėgėlių persikėlimo programa, kuria 

siekiama didinti Sąjungos persikėlimo pastangų teikiant apsaugą pabėgėliams poveikį ir 

didinti strateginį persikėlimo poveikį geriau pasirūpinant tais asmenimis, kuriems persikelti 

labiausiai reikia, turėtų būti nustatyti bendri persikėlimo srities prioritetai 

Sąjungos lygmeniu;

(2) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje nustatyta, kad sienų kontrolės, 

prieglobsčio ir imigracijos skyriuje išdėstytai Sąjungos politikai ir jos įgyvendinimui turi 

būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių 

principas, įskaitant jo finansinius padarinius, o prireikus pagal minėtą skyrių Sąjungos 

aktai turi numatyti atitinkamas to principo įgyvendinimo priemones;

(3) šiuo tikslu šiuo sprendimu prie Sprendimo Nr. 573/2007/EB pridėtame priede išvardyti 

2013 m. Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, turi būti nustatomi 

remiantis dviem kategorijomis, iš kurių pirmoji turėtų apimti asmenis, priklausančius 

konkrečiai kategorijai, kuriai taikomi Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo 

komisaro biuro (toliau – JTPRVK) asmenų persikėlimo kriterijai, o antroji – asmenis iš 

šalies ar regiono, kurie buvo nurodyti JTPRVK metinėje asmenų persikėlimo prognozėje ir 

kuriuose Sąjungos bendri veiksmai darytų didelį poveikį tenkinant apsaugos poreikius;
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(4) atsižvelgiant į persikėlimo poreikius, išdėstytus prie Sprendimo Nr. 573/2007/EB 

pridėtame priede, kuriame išvardyti Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities 

prioritetai, taip pat būtina teikti papildomą finansinę paramą asmenų persikėlimui, 

atsižvelgiant į konkrečius geografinius regionus, tautybes ir konkrečias perkeltinų

pabėgėlių kategorijas, jeigu nustatoma, kad persikėlimas yra tinkamiausias būdas šių 

asmenų ypatingiems poreikiams patenkinti;

(5) atsižvelgiant į strateginę persikėlimo iš šalių arba regionų, kuriuose numatyta įgyvendinti 

regionines apsaugos programas, svarbą, būtina teikti papildomą finansinę paramą asmenų 

iš Tanzanijos, Rytų Europos (Baltarusijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos), Somalio 

pusiasalio (Džibučio, Kenijos ir Jemeno) ir Šiaurės Afrikos (Egipto, Libijos ir Tuniso) bei 

iš kitų šalių arba regionų, kurie bus nurodyti vėliau, persikėlimui;

(6) siekiant paskatinti daugiau valstybių narių įsitraukti į persikėlimo veiksmus, taip pat būtina 

teikti papildomą finansinę paramą toms valstybėms narėms, kurios perkelti asmenis

nusprendžia pirmą kartą;

(7) taip pat būtina nustatyti reikalavimus atitinkančių išlaidų, skiriamų papildomai finansinei 

paramai asmenų persikėlimo srityse, taisykles;
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(8) pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 

Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį, Jungtinė Karalystė pranešė apie savo 

pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą;

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

Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius bei 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to 

protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ir jis nėra jai privalomas 

ar taikomas;

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

Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį 

sprendimą, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
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1 straipsnis

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

1) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Valstybės narės pagal 3a dalį gauna fiksuoto dydžio sumą už kiekvieną 

persikėlusį asmenį, remiantis vienu ar daugiau toliau išvardytų prioritetų:

a) asmenis iš šalies ar regiono, kuriame numatyta įgyvendinti regioninę 

apsaugos programą;

b) asmenis, priklausančius vienai ar daugiau toliau išvardytų 

pažeidžiamų grupių:

– vaikai ir moterys, kuriems gresia pavojus,

– nelydimi nepilnamečiai,

– smurtą ir (arba) kankinimus išgyvenę asmenys,

– asmenys, turintys didelių medicininių poreikių, kurie gali būti 

patenkinti tik jiems persikėlus,

– asmenys, kuriems reikia neatidėliotinai arba skubos tvarka 

persikelti dėl teisinių ir (arba) fizinės apsaugos priežasčių;



6444/2/12 REV 2 IP/jk 6
DG H LT

c) 2013 m. Sąjungos konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, 

išvardyti šio sprendimo priede.“;

b) įterpiama ši dalis:

„3a. Valstybės narės gauna fiksuotą 4 000 EUR sumą už kiekvieną, remiantis 

3 dalyje išvardytais prioritetais, persikėlusį asmenį.

Toliau nurodytais atvejais fiksuoto dydžio suma padidinama taip:

– 6 000 EUR už persikėlusį asmenį – toms valstybėms narėms, kurios iš 

fondo fiksuoto dydžio sumą už persikėlimą gauna pirmą kartą,

– 5 000 EUR už persikėlusį asmenį – toms valstybėms narėms, kurios iš 

fondo fiksuoto dydžio sumą už persikėlimą jau yra kartą gavusios 

ankstesniais fondo veiklos metais.“;

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Jei valstybė narė perkelia asmenį, remiantis daugiau nei vienu iš 3 dalyje 

išvardytų Sąjungos persikėlimo srities prioritetų, už šį asmenį fiksuoto dydžio 

sumą ji gauna tik vieną kartą.“;
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d) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia apytikrį 

asmenų, kuriuos jos, remiantis 3 dalyje išvardytais prioritetais, perkels kitais 

kalendoriniais metais, skaičių, įskaitant suskirstymą pagal toje dalyje nurodytas 

įvairias kategorijas. Komisija šią informaciją perduoda 52 straipsnyje 

nurodytam komitetui.“;

e) pridedama ši dalis:

„7. Apie finansinės paskatos persikėlimo veiksmams, remiantis 3 dalyje 

išvardytais prioritetais, rezultatus ir poveikį valstybės narės praneša 

50 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje, o Komisija – 50 straipsnio 

3 dalyje nurodytoje ataskaitoje.“;

2) 35 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„5. Valstybėms narėms skirta fiksuoto dydžio suma už kiekvieną persikėlusį asmenį 

mokama kaip vienkartinė išmoka už kiekvieną veiksmingai persikėlusį asmenį.“;

3) šio sprendimo priede pateiktas tekstas pridedamas kaip

Sprendimo Nr. 573/2007/EB priedas.
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2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas pagal Sutartis skirtas valstybėms narėms.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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PRIEDAS

,,PRIEDAS

2013 m. Sąjungos konkrečių bendrų persikėlimo srities prioritetų sąrašas

1) Kongo pabėgėliai Didžiųjų ežerų regione (Burundyje, Malavyje, Ruandoje ir Zambijoje);

2) pabėgėliai iš Irako Turkijoje, Sirijoje, Libane ir Jordanijoje;

3) Afganistano pabėgėliai Turkijoje, Pakistane ir Irane;

4) Somalio pabėgėliai Etiopijoje;

5) Birmos pabėgėliai Bangladeše, Malaizijoje ir Tailande;

6) Eritrėjos pabėgėliai Rytų Sudane.“.



6977/12 ADD 1 nva/IK/nv 1
DQPG LT

EUROPOS SĄJUNGOS 
TARYBA

Briuselis, 2012 m. kovo 1 d. (05.03)
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2009/0127 (COD)

6977/12
ADD 1

CODEC 498
ASILE 35
CADREFIN 113
OC 92

PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO PAPILDYMAS
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETUI / TARYBAI
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Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. 
laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 
įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB (pirmasis svarstymas)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos
b) Tarybos motyvų pareiškimo
– Pareiškimai
BENDROSIOS GAIRĖS
Terminas konsultacijoms: 2012 m. kovo 7 d.

Komisijos pareiškimas

Komisija, siekdama kompromiso ir norėdama užtikrinti, kad šis pasiūlymas būtų priimtas kuo 

greičiau, pritaria galutinei teksto redakcijai; tačiau ji pažymi, kad tai nedaro poveikio jos 

iniciatyvos teisei, susijusiai su teisinių pagrindų pasirinkimu, visų pirma atsižvelgiant į būsimą 

SESV 80 straipsnio naudojimą.
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Tarybos pareiškimas,

Taryba pareiškia, kad šis sprendimas nedaro poveikio deryboms dėl 2014–2020 m. daugiametės 

finansinės programos ir atitinkamai – deryboms dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas 2014–2020 m. laikotarpiui 

(KOM(2011) 751), taip pat tam, ar ES konkretūs bendri persikėlimo srities prioritetai, grindžiami, 

inter alia, geografiniais kriterijais, bus nustatyti reglamente dėl Prieglobsčio ir migracijos 

fondo 2014–2020 m. laikotarpiui.

________________
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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

dėl 
Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies 

keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. 
laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 

įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB (ES bendrosios pabėgėlių 
perkėlimo programos sukūrimas), pasiūlymo priėmimo 
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2009/0127 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

dėl 
Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies 

keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. 
laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 

įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB (ES bendrosios pabėgėlių 
perkėlimo programos sukūrimas), pasiūlymo priėmimo 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data
(dokumentas (COM(2009) 456 galutinis – 2009/0127 COD) 

 

2009 m. rugsėjo 3 d. 

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data 2010 m. gegužės 18 d. 

Numatyta Tarybos pozicijos priėmimo data 2012 m. kovo 8 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Komisijos pasiūlymo tikslas dvejopas: aktyviau vykdyti pabėgėlių perkėlimą į Europos 
Sąjungą (tiek absoliučiais skaičiais, tiek nacionalines perkėlimo į Europos Sąjungą programas 
turinčių valstybių narių skaičiumi) ir duoti aiškų politinį ženklą, kad ES yra svarbu imtis 
tvarių sprendimų pabėgėlių (ypač labiausiai pažeidžiamų pabėgėlių) atžvilgiu. Siekiant šio 
tikslo bus parengta ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programa. Parengus programą ES 
požiūris į perkėlimą bus labiau koordinuotas.  

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

Tarybos pozicija yra ilgo derybų proceso rezultatas. Europos Parlamentui per pirmąjį 
svarstymą priėmus poziciją (paskelbtą 2010 m. gegužės 18 d.), teisės aktų leidėjai nepasiekė 
kompromiso dėl institucinio klausimo, susijusio su Europos lygmens metinių perkėlimo 
prioritetų nustatymo procedūros parinkimu (renkantis deleguotųjų arba įgyvendinimo teisės 
aktų procedūrą). Derybos iš aklavietės pajudėjo, kai pirmininkaujanti valstybė narė 2011 m. 
gruodžio mėn. pabaigoje pateikė pasiūlymą. Kompromisinis pasiūlymas pagrįstas tuo, kad 
Europos pabėgėlių fondas veiks tik iki 2013 m. pabaigos. Tai reiškia, kad 2012 m. prisiimtini 
įsipareigojimai bus paskutiniai iš šio fondo. Tai savo ruožtu reiškia, kad nereikia nustatinėti 
metinių perkėlimo prioritetų procedūros, nes šie prioritetai bus nustatyti tik vieną kartą prieš 
šio fondo uždarymą. Rastas sprendimas – konkrečius 2013 m. ES perkėlimo prioritetus 
įtraukti į I priedą kaip sudėtinę sprendimo dalį.  

Europos Parlamentui per pirmąjį svarstymą priėmus poziciją (2010 m. gegužės 18 d.), per 
2012 m. vasario 9 d. vykusį trišalį susitikimą teisės aktų leidėjai galiausiai pasiekė susitarimą 
dėl likusių klausimų. Liko neišspręstas vienintelis šio pasiūlymo teisinio pagrindo klausimas. 
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Vasario 10 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas išsiuntė raštą 
Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, kuriuo patvirtinamas pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų 
susitarimas pritarti Tarybos remiamam tekstui ir kuriame teigiama, kad jeigu per ateinančią 
plenarinę sesiją tekstas bus oficialiai atsiųstas Europos Parlamentui kaip Tarybos pozicija po 
pirmo svarstymo dėl šio teisės akto pasiūlymo, pirmininkas rekomenduos, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams ir visiems plenarinėje sesijoje dalyvaujantiems 
nariams jį priimti be pakeitimų. COREPER (Nuolatinių atstovų komitetas) susitiko vasario 15 
d., kad aptartų šio pasiūlymo teisinį pagrindą. Vasario 22 d. COREPER patvirtino susitarimą 
dėl Tarybai priimti teiktino teksto. 

Toliau išdėstyti pagrindiniai Bendrosios pozicijos ir pirminio Komisijos pasiūlymo skirtumai. 

Bendrų ES prioritetų nustatymas (1 straipsnio 1 dalies a punktas) 

Bendrojoje pozicijoje išvardijami sprendime nurodyti perkėlimo prioritetai, palyginti su 
pirminiu Komisijos pasiūlymu, pagal kurį bendri ES perkėlimo prioritetai turėjo būti 
nustatomi kasmet naudojant komitologijos procedūrą. Kadangi dabartinis Europos pabėgėlių 
fondas apima laikotarpį iki 2013 m. pabaigos, sprendimu nustatomi tik vienerių metų 
perkėlimo prioritetai. Todėl tai atitinka Komisijos pasiūlymą išvardyti tų metų prioritetus 
šiame sprendime. Bendrų ES perkėlimo prioritetų nustatymo mechanizmas nustatytas 
priemone, kuria įsteigiamas naujas 2014–2020 m. Prieglobsčio ir migracijos fondas.  

2013 m. bendrų ES perkėlimo prioritetų nustatymas (1 straipsnio 1 dalies a punktas) 

Bendrojoje pozicijoje nustatyti 2013 m. bendri ES perkėlimo prioritetai apima 3 prioritetų 
sritis:  1) asmenys iš šalies arba regiono, kuriame įgyvendinama regioninė apsaugos 
programa, 2) asmenys, priklausantys konkrečiai pažeidžiamų asmenų grupei, 3) pabėgėliai iš 
konkrečios šalies arba regiono. Pirmos dvi prioritetų sritys suformuluotos bendrai ir yra 
glaudžiai susijusios su Sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–
2013 m. laikotarpiui įsteigimo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytomis kategorijomis. Palyginti su 
Sprendimu Nr. 573/2007EB, Bendrąja pozicija į sąrašą įtrauktos šios pažeidžiamų asmenų 
grupės: smurtą ir kankinimus išgyvenę asmenys ir asmenys, kuriuos reikia neatidėliotinai arba 
skubos tvarka perkelti dėl teisinių arba fizinės apsaugos priežasčių. 

Trečia prioritetų sritis nurodyta kaip konkretūs bendri 2013 m. ES prioritetai, o šių prioritetų 
sąrašas teikiamas šio sprendimo priede. Šis sąrašas parengtas remiantis UNHCR perkėlimo 
kriterijais ir UNHCR metine perkėlimo prognoze, atsižvelgiant į sritis, kuriose bendri ES 
lygmens veiksmai turėtų didelį poveikį sprendžiant apsaugos klausimus. Tai atitinka 
Komisijos pasiūlymą. 
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Nustatyta suma, gautina už kiekvieną perkeltą asmenį (1 straipsnio 1 dalies b punktas)  

Bendrąja pozicija iš dalies keičiamas Komisijos pasiūlymas ir siūloma valstybėms narėms, 
kurios anksčiau šiam tikslui fondu nesinaudojo, teikti iš fondo didesnę nustatytą sumą už 
kiekvieno asmens perkėlimą, įvykdytą laikantis prioritetų. Atsižvelgiant į tai, kad Sprendimo 
Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui įsteigimo 13 
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės gauna nustatytą 4 000 EUR sumą už 
kiekvieną asmenį, perkeltą laikantis sprendimu nustatytų prioritetų, bendrojoje pozicijoje 
numatyta skirti 6 000 EUR už kiekvieną perkeltą asmenį toms valstybėms narėms, kurios 
nustatytą sumą iš fondo gaus pirmą kartą, ir 5 000 EUR – toms valstybėms narėms, kurios 
nustatytą sumą iš fondo anksčiau gavo tik vieną kartą. Šio pakeitimo tikslas – paskatinti 
pradėti taikyti perkėlimo programas to dar nepadariusias valstybes nares. Apskritai tai atitinka 
Komisijos tikslą užtikrinti, kad daugiau valstybių narių vykdytų perkėlimo į ES programas.  

Pasiūlymo teisinis pagrindas 

2009 m. Komisijos pasiūlymas pradžioje buvo pagrįstas EB steigimo sutarties 63 straipsnio 2 
dalies b punktu, bet Bendrajame komunikate dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio 
šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms nurodyta, kad 
naujas teisinis pagrindas yra SESV 78 ir 80 straipsniai (pastarasis dėl ES vidaus solidarumo). 
Darant nuorodą į šį straipsnį kartu su SESV 78 straipsniu siekta pabrėžti, kad siūlomų 
veiksmų tikslas buvo užtikrinti „pastangų darną“, kaip nurodyta buvusiame EB steigimo 
sutarties 63 straipsnyje. Tačiau, Tarybos nuomone, teisingas teisinio pagrindo pritaikymas 
prie Lisabonos sutarties yra SESV 78 straipsnio 2 dalies g punktas, o SESV 80 straipsnis 
negali būti teisiniu pagrindu ir negali būti net papildomu teisiniu pagrindu. 

Vasario 13 d. Tarybai pirmininkaujanti Danija paskelbė dokumentą, kuriame buvo numatyti 
du variantai, vienas iš kurių – pasiūlyti įtraukti konstatuojamąją dalį su nuoroda į SESV 80 
straipsnį. Vasario 15 d. COREPER nusprendė, kad pasiūlymo teisinis pagrindas bus tik SESV 
78 straipsnio 2 dalies g punktas. Vasario 22 d. COREPER patvirtino šią poziciją. Kovo 8 d. 
Taryba pateikė tekstą priėmimui.  

Komisija gali pritarti, kad teisinį pagrindą sudarytų tik SESV 78 straipsnio 2 dalies g punktas, 
kadangi neįtraukus SESV 80 straipsnio, kuris nesudaro teisinio pagrindo, nedaroma įtakos 
pasiūlymo esmei ir tai atitinka Lisabonos sutarties atitikmenų lenteles, nepaisant to, kad  
neatitinka Bendrojo komunikato. Be to, tai atitinka naujausius pasiūlymus dėl vidaus reikalų 
srities DFP, kurie buvo priimti neminint SESV 80 straipsnio. Komisija gali pritarti pridedamai 
konstatuojamajai daliai, kadangi joje pabrėžiama bendros Europos prieglobsčio sistemos 
svarba ir aiškiai nurodomas SESV 80 straipsnis.  

4. KOMISIJOS DEKLARACIJA 

Vykstant deryboms dėl konstatuojamosios dalies, kurioje nurodomas SESV 80 straipsnis ir 
solidarumo principas, Europos Parlamentas paprašė Komisijos pateikti deklaraciją dėl jos 
būsimos teisės inicijuoti teisės aktus, kiek tai susiję su teisinio pagrindo pasirinkimu. 

Komisija sutiko su šiuo prašymu. Deklaracijos tekstas teikiamas toliau: 
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KOMISIJOS DEKLARACIJA 
 

Komisija, ieškodama kompromiso ir siekdama užtikrinti, kad pasiūlymas būtų priimtas 
nedelsiant, pritaria galutiniam tekstui;  tačiau ji pažymi, kad tai nedaro įtakos jos teisei 
inicijuoti teisės aktus, kiek tai susiję su teisinio pagrindo pasirinkimu, visų pirma, su SESV 80 
straipsnio naudojimu ateityje.  
 

5. IŠVADA 

Bendroji pozicija atitinka Komisijos pirminį tikslą užtikrinti, kad pabėgėlių perkėlimas į 
Europos Sąjungą vyktų aktyviau didinant perkeliamų pabėgėlių ir valstybių narių, kurios 
vykdo nacionalines perkėlimo programas, skaičių. Taip sudaromos sąlygos strategiškiau 
vykdyti perkėlimą į ES. Tarybos pozicijos tekstas iš esmės ir didžiąja dalimi atitinka 
Komisijos pasiūlymą, todėl Komisija gali jį paremti.  
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