
 

AM\1162308LT.docx  PE624.068v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

5.9.2018 A8-0250/4 

Pakeitimas 4 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 10 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(10)  ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija savo 

preliminariuose faktuose ir išvadose, 

kurie buvo patvirtinti 2018 m. balandžio 

9 d., pažymėjo, kad techniniu požiūriu 

rinkimai buvo administruojami 

profesionaliai ir skaidriai, kad apskritai 

pagrindinių teisių ir laisvių buvo paisoma, 

tačiau rinkimų atmosfera buvo priešiška. 

Rinkimų administracija savo įgaliojimus 

vykdė profesionaliai ir skaidriai, o 

suinteresuotosios šalys ja apskritai 

pasitikėjo. Kampanija buvo dinamiška, 

tačiau dėl priešiškos ir bauginančios 

kampanijos retorikos esminėms 

diskusijoms reikalinga erdvė buvo 

apribota, taigi rinkėjai turėjo mažiau 

galimybių priimti informacija pagrįstą 

sprendimą. Viršutinės viešojo kampanijos 

finansavimo ir išlaidų ribos buvo 

nustatytos siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes visiems kandidatams. Vis dėlto 

kandidatų galimybes varžytis vienodomis 

sąlygomis stipriai pakirto pernelyg didelės 

valdžios išlaidos reklamai, skirtai 

visuomenei informuoti: tai sustiprino 

valdančiosios koalicijos kampanijos žinią. 

Ji taip pat pareiškė susirūpinimą dėl 

vienmandačių rinkimų apygardų 

nustatymo. Panašiai susirūpinimas buvo 

pareikštas bendroje 2012 m. birželio 18 d. 

(10)  ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija savo 

2018 m. birželio 27 d. ataskaitoje 

pažymėjo, kad techniniu požiūriu rinkimai 

buvo administruojami profesionaliai ir 

skaidriai, kad apskritai pagrindinių teisių ir 

laisvių buvo paisoma, tačiau rinkimų 

atmosfera buvo priešiška. Rinkimų 

administracija savo įgaliojimus vykdė 

profesionaliai ir skaidriai, o 

suinteresuotosios šalys ja apskritai 

pasitikėjo ir vertino kaip nešališką. 

Kampanija buvo dinamiška, tačiau dėl 

priešiškos ir bauginančios kampanijos 

retorikos esminėms diskusijoms reikalinga 

erdvė buvo apribota, taigi rinkėjai turėjo 

mažiau galimybių priimti informacija 

pagrįstą sprendimą. Viršutinės viešojo 

kampanijos finansavimo ir išlaidų ribos 

buvo nustatytos siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes visiems kandidatams. Vis dėlto 

kandidatų galimybes varžytis vienodomis 

sąlygomis stipriai pakirto pernelyg didelės 

valdžios išlaidos reklamai, skirtai 

visuomenei informuoti: tai sustiprino 

valdančiosios koalicijos kampanijos žinią. 

Tai, kad informaciją apie išlaidas buvo 

reikalaujama pateikti tik po rinkimų, 

rinkėjams iš esmės neleido sužinoti apie 

kampanijų finansavimą, o tai itin svarbu 

priimant informacija pagrįstą sprendimą. 
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nuomonėje dėl Akto dėl Vengrijos 

parlamento narių rinkimų, kurią priėmė 

Venecijos komisija ir Demokratinių 

rinkimų taryba ir kurioje buvo pažymėta, 

kad rinkimų apygardos turi būti nustatomos 

skaidriai ir profesionaliai – užtikrinant 

objektyvų ir nepriklausomą procesą, t. y. 

vengiant trumpalaikių politinių tikslų 

(nesąžiningo rinkimų apygardų ribų 

nustatymo); 

Rinkimų stebėjimo misija taip pat pareiškė 

susirūpinimą dėl vienmandačių rinkimų 

apygardų nustatymo. Panašiai 

susirūpinimas buvo pareikštas bendroje 

2012 m. birželio 18 d. nuomonėje dėl Akto 

dėl Vengrijos parlamento narių rinkimų; ją 

priėmė Venecijos komisija ir Demokratinių 

rinkimų taryba ir joje buvo pažymėta, kad 

rinkimų apygardos turi būti nustatomos 

skaidriai ir profesionaliai – užtikrinant 

objektyvų ir nepriklausomą procesą, t. y. 

vengiant trumpalaikių politinių tikslų 

(nesąžiningo rinkimų apygardų ribų 

nustatymo); 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Pakeitimas 5 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 21 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(21)  ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija savo 

preliminariuose faktuose ir išvadose, 

kurie buvo patvirtinti 2018 m. balandžio 

9 d., nustatė, kad ribota kampanijų išlaidų 

stebėsena ir išsamių ataskaitų apie 

kampanijų finansavimo šaltinius 

nebuvimas iki pasibaigiant rinkimams 

pakerta kampanijų finansinį skaidrumą ir 

galimybę rinkėjams priimti informacija 

pagrįstą sprendimą, o tai prieštarauja 

ESBO įsipareigojimams ir tarptautiniams 

standartams. Pagal galiojančius teisės 

aktus taikomi ex post stebėsenos ir 

kontrolės mechanizmai. Valstybės audito 

biuras turi kompetenciją stebėti ir 

kontroliuoti, ar vykdomi teisiniai 

reikalavimai. Į preliminarius faktus ir 

išvadas nebuvo įtraukta oficiali Valstybės 

audito biuro parengta 2018 m. parlamento 

rinkimų audito ataskaita, kuri tuo metu dar 

nebuvo baigta; 

(21) ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija savo 

2018 m. birželio 27 d. ataskaitoje padarė 

išvadą, kad ribota kampanijų išlaidų 

stebėsena ir išsamių ataskaitų apie 

kampanijų finansavimo šaltinius 

nebuvimas iki pasibaigiant rinkimams 

pakerta kampanijų finansinį skaidrumą ir 

galimybę rinkėjams priimti informacija 

pagrįstą sprendimą, o tai prieštarauja 

tarptautiniams įsipareigojimams ir gerajai 

praktikai. Valstybės audito biuras turi 

kompetenciją stebėti ir kontroliuoti, ar 

vykdomi teisiniai reikalavimai. Į ataskaitą 

nebuvo įtraukta oficiali Valstybės audito 

biuro parengta 2018 m. parlamento 

rinkimų audito ataskaita, kuri tuo metu dar 

nebuvo baigta; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Pakeitimas 6 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 30 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(30)  ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija, stebėjusi 

2018 m. Vengrijos parlamento rinkimus, 

savo preliminariuose faktuose ir išvadose, 

kurie buvo patvirtinti 2018 m. balandžio 

9 d., pažymėjo, kad galimybė susipažinti su 

informacija bei žiniasklaidos ir asociacijų 

laisvės buvo ribojamos – taip pat ir dėl 

neseniai atliktų teisinių pakeitimų – ir kad 

žiniasklaida kampaniją nušvietė išsamiai, 

tačiau šiai informaciją lydėjo didelis 

susipriešinimas ir kritinės analizės 

trūkumas. Visuomeninis transliuotojas 

įvykdė savo pareigą skirti nemokamo 

eterio laiko varžovams, tačiau jo žinių 

laidos ir redakcinė medžiaga buvo 

akivaizdžiai palankios valdančiajai 

koalicijai, o tai kertasi su tarptautiniais 

standartais. Daugumos komercinių 

transliuotojų informacija buvo šališka ir 

palanki arba valdančiajai, arba 

opozicinėms partijoms. Platformą 

pliuralistiniams į problemas orientuotiems 

politiniams debatams užtikrino interneto 

žiniasklaida. Ji taip pat pridūrė, kad 

nuosavybės politizavimas kartu su 

ribojančia teisine sistema neigiamai 

paveikė redakcinę laisvę ir sutrukdė 

rinkėjams gauti pliuralistinės informacijos. 

Ji taip pat pažymėjo, kad pakeitimais 

(30)  ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro ribotus įgaliojimus 

turinti rinkimų stebėjimo misija, stebėjusi 

2018 m. Vengrijos parlamento rinkimus, 

savo 2018 m. birželio 27 d. ataskaitoje 

pažymėjo, kad galimybė susipažinti su 

informacija bei žiniasklaidos ir asociacijų 

laisvės buvo ribojamos – taip pat ir dėl 

neseniai atliktų teisinių pakeitimų – ir kad 

žiniasklaida kampaniją nušvietė išsamiai, 

tačiau joje buvo jaučiamas didelis 

susipriešinimas ir trūko kritinės analizės, 

nes žiniasklaidos nuosavybė labai 

politizuota, o vyriausybės reklamos 

kampanijos darė didelę įtaką. 

Visuomeninis transliuotojas įvykdė savo 

pareigą skirti nemokamo eterio laiko 

varžovams, tačiau jo žinių laidos ir 

redakcinė medžiaga buvo akivaizdžiai 

palankios valdančiajai koalicijai, o tai 

prieštarauja tarptautiniams standartams. 

Daugumos komercinių transliuotojų 

informacija buvo šališka ir palanki arba 

valdančiajai, arba opozicinėms partijoms. 

Platformą pliuralistiniams į problemas 

orientuotiems politiniams debatams 

užtikrino interneto žiniasklaida. Rinkimų 

stebėjimo misija taip pat pridūrė, kad 

nuosavybės politizavimas kartu su 

ribojančia teisine sistema ir nepriklausomo 

žiniasklaidos reguliavimo organo 
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nustatyti nederami galimybės susipažinti su 

informacija apribojimai, nes buvo išplėsta 

neatskleistinos informacijos apibrėžtis ir 

padidintas mokestis už informacijos 

prašymų nagrinėjimą; 

nebuvimas neigiamai paveikė redakcinę 

laisvę ir sutrukdė rinkėjams gauti 

pliuralistinės informacijos. Ji taip pat 

pažymėjo, kad pakeitimais nustatyti 

nederami galimybės susipažinti su 

informacija apribojimai, nes buvo išplėsta 

neatskleistinos informacijos apibrėžtis ir 

padidintas mokestis už informacijos 

prašymų nagrinėjimą; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Pakeitimas 7 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 44 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(44)  2018 m. gegužės 29 d. Vengrijos 

vyriausybė pristatė įstatymo projektą, 

kuriuo iš dalies keičiami kai kurie 

įstatymai, susiję su kovos su neteisėta 

migracija priemonėmis (T/333). Šis 

projektas yra peržiūrėta ankstesnio teisės 

aktų rinkinio versija ir jame siūlomos 

baudžiamosios sankcijos už „neteisėtos 

imigracijos skatinimą“. Tą pačią dieną JT 

vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 

biuras paragino atsiimti pasiūlymą ir 

pareiškė susirūpinimą, kad, priėmus šiuos 

pasiūlymus, žmonės, priversti palikti savo 

namus, neteks gyvybiškai svarbios 

pagalbos ir paslaugų, taip pat kad šiais 

pasiūlymais dar labiau kurstomas įtemptas 

viešasis diskursas ir skatinamos 

ksenofobinės nuotaikos. 2018 m. birželio 1 

d. panašų susirūpinimą pareiškė Europos 

Tarybos žmogaus teisių komisaras. 

2018 m. gegužės 31 d. Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos Teisės reikalų ir 

žmogaus teisių komitetas patvirtino 

prašymą Venecijos komisijai pateikti 

nuomonę dėl naujojo pasiūlymo. Projektas 

buvo priimtas 2018 m. birželio 20 d. – 

prieš Venecijos komisijai priimant 

nuomonę. 2018 m. birželio 21 d. JT 

vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras 

pasmerkė Vengrijos parlamento sprendimą. 

2018 m. birželio 22 d. Venecijos komisija 

(44)  2018 m. gegužės 29 d. Vengrijos 

vyriausybė pristatė įstatymo projektą, 

kuriuo iš dalies keičiami kai kurie 

įstatymai, susiję su kovos su neteisėta 

migracija priemonėmis (T/333). Šis 

projektas yra persvarstyta ankstesnio teisės 

aktų rinkinio versija ir jame siūlomos 

baudžiamosios sankcijos už „neteisėtos 

imigracijos skatinimą“. Tą pačią dieną JT 

vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 

biuras paragino atsiimti pasiūlymą ir 

pareiškė susirūpinimą, kad, priėmus šiuos 

pasiūlymus, žmonės, priversti palikti savo 

namus, neteks gyvybiškai svarbios 

pagalbos ir paslaugų, taip pat kad šiais 

pasiūlymais dar labiau kurstomas įtemptas 

viešasis diskursas ir skatinamos 

ksenofobinės nuotaikos. 2018 m. birželio 

1 d. panašų susirūpinimą pareiškė Europos 

Tarybos žmogaus teisių komisaras. 

2018 m. gegužės 31 d. Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos Teisės reikalų ir 

žmogaus teisių komitetas patvirtino 

prašymą Venecijos komisijai pateikti 

nuomonę dėl naujojo pasiūlymo. Projektas 

buvo priimtas 2018 m. birželio 20 d. – 

prieš Venecijos komisijai priimant 

nuomonę. 2018 m. birželio 21 d. JT 

vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras 

pasmerkė Vengrijos parlamento sprendimą. 

2018 m. birželio 22 d. Venecijos komisija 
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ir ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuras pažymėjo, kad 

nuostata dėl baudžiamosios atsakomybės 

gali pristabdyti saugią organizacinę veiklą 

ir saviraišką bei pažeidžia teisę į asociacijų 

ir saviraiškos laisvę, taigi turėtų būti 

panaikinta; 

ir ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuras pažymėjo, kad 

nuostata dėl baudžiamosios atsakomybės 

gali pristabdyti saugią organizacinę veiklą 

ir saviraišką bei pažeidžia teisę į asociacijų 

ir saviraiškos laisvę, taigi turėtų būti 

panaikinta. 2018 m. liepos 19 d. Komisija 

išsiuntė laišką Vengrijos valdžios 

institucijoms su oficialiu pranešimu dėl 

naujų teisės aktų, kuriais 

kriminalizuojama prašymus dėl 

prieglobsčio ir apsigyvenimo remianti 

veikla ir dar labiau apribojama teisė į 

prieglobstį; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Pakeitimas 8 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 45 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(45)  2016 m. gegužės 17–27 d. 

Vengrijoje lankėsi JT darbo grupė moterų 

diskriminacijos teisėje ir praktikoje 

klausimais. Savo ataskaitoje darbo grupė 

pažymėjo, jog konservatyvus šeimos 

modelis, kurio apsauga užtikrinama 

laikantis įsitikinimo, kad tai esminis tautos 

išlikimo veiksnys, neturėtų neproporcingai 

nusverti moterų politinių, ekonominių ir 

socialinių teisių bei moterų įgalėjimo. 

Darbo grupė taip pat pažymėjo, kad moters 

teisė į lygybę negali būti traktuojama tik 

pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų, vyresnio 

amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, apsaugos 

požiūriu, nes jos yra sudėtinė visų šių 

grupių dalis. Į naujus mokyklų vadovėlius 

toliau įtraukiami lyčių stereotipai: 

moterims pirmiausia tenka motinos ir 

žmonos vaidmuo, o kai kurias atvejais 

motina vaizduojama ne tokia protinga kaip 

tėvas. Kita vertus, darbo grupė pripažino 

Vengrijos vyriausybės pastangas stiprinti 

darbo ir šeimos gyvenimo derinimą taikant 

itin dosnias nuostatas, susijusias su šeimų 

rėmimo sistema bei ikimokykliniu ugdymu 

ir priežiūra. ESBO Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių biuro ribotus 

įgaliojimus turinti rinkimų stebėjimo 

misija, stebėjusi 2018 m. Vengrijos 

parlamento rinkimus, savo 2018 m. 

balandžio 9 d. priimtuose preliminariuose 

(45)  2016 m. gegužės 17–27 d. 

Vengrijoje lankėsi JT darbo grupė moterų 

diskriminacijos teisėje ir praktikoje 

klausimais. Savo ataskaitoje darbo grupė 

pažymėjo, jog konservatyvus šeimos 

modelis, kurio apsauga užtikrinama 

laikantis įsitikinimo, kad tai esminis tautos 

išlikimo veiksnys, neturėtų neproporcingai 

nusverti moterų politinių, ekonominių ir 

socialinių teisių bei moterų įgalėjimo. 

Darbo grupė taip pat pažymėjo, kad moters 

teisė į lygybę negali būti traktuojama tik 

pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų, vyresnio 

amžiaus asmenų ir neįgaliųjų, apsaugos 

požiūriu, nes jos yra sudėtinė visų šių 

grupių dalis. Į naujus mokyklų vadovėlius 

toliau įtraukiami lyčių stereotipai: 

moterims pirmiausia tenka motinos ir 

žmonos vaidmuo, o kai kurias atvejais 

motina vaizduojama ne tokia protinga kaip 

tėvas. Kita vertus, darbo grupė pripažino 

Vengrijos vyriausybės pastangas stiprinti 

darbo ir šeimos gyvenimo derinimą taikant 

itin dosnias nuostatas, susijusias su šeimų 

rėmimo sistema bei ikimokykliniu ugdymu 

ir priežiūra. ESBO Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių biuro ribotus 

įgaliojimus turinti rinkimų stebėjimo 

misija, stebėjusi 2018 m. Vengrijos 

parlamento rinkimus, savo 2018 m. birželio 

27 d. ataskaitoje pažymėjo, kad moterys 
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faktuose ir išvadose pažymėjo, kad 

moterys ir toliau nepakankamai 

atstovaujamos politiniame gyvenime, taip 

pat kad nesama jokių teisinių reikalavimų 

lyčių lygybei rinkimų kontekste skatinti. 

Nors viena iš pagrindinių partijų į 

nacionalinio sąrašo viršų iškėlė moterį, o 

kai kurios partijos į savo programas įtraukė 

su lytimi susijusius klausimus, moterų 

įgalėjimo klausimui kampanijos metu buvo 

skirtas menkas dėmesys – taip pat 

žiniasklaidoje; 

nepakankamai atstovaujamos politiniame 

gyvenime, taip pat kad nesama jokių 

teisinių reikalavimų lyčių lygybei 

rinkimuose skatinti. Nors vienos iš 

didžiausių partijų pagrindinė kandidatė 

nacionaliniame sąraše buvo moteris, o kai 

kurios partijos į savo programas įtraukė su 

lytimi susijusių klausimų, moterų 

įgalėjimo klausimui kampanijos metu buvo 

skirtas menkas dėmesys, taip pat 

žiniasklaidoje; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Pakeitimas 9 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 65 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (65a)  2018 m. rugpjūčio viduryje 

imigracijos institucijos nustojo tiekti 

maistą suaugusiems prieglobsčio 

prašytojams, kurie prašymus nesuteikti 

prieglobsčio apskundė teisme. Keletas 

prieglobsčio prašytojų kreipėsi į Europos 

Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) dėl 

laikinųjų priemonių, kad vėl gautų 

maisto. EŽTT nustatė laikinąsias 

priemones dviem atvejais 2018 m. 

rugpjūčio 10 d. ir vienu atveju 2018 m. 

rugpjūčio 16 d. ir nurodė tiekti maistą 

pareiškėjams. Vengrijos valdžios 

institucijos įvykdė teismo sprendimus; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Pakeitimas 10 

Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Padėtis Vengrijoje 

2017/2131(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo 69 konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(69)  2017 m. gruodžio 17 d. Komisija 

nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrą prieš Vengriją dėl jos teisės aktų 

dėl prieglobsčio ir išsiuntė pagrįstą 

nuomonę. Komisijos nuomone, Vengrijos 

teisės aktai neatitinka Sąjungos teisės, visų 

pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvų 2013/32/ES1, 2008/115/ES2 ir 

2013/33/ES3 bei keleto ES pagrindinių 

teisių chartijos nuostatų; 

(69)  2017 m. gruodžio 17 d. Komisija 

nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrą prieš Vengriją dėl jos teisės aktų 

dėl prieglobsčio ir išsiuntė pagrįstą 

nuomonę. Komisijos nuomone, Vengrijos 

teisės aktai neatitinka Sąjungos teisės, visų 

pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvų 2013/32/ES1, 2008/115/ES2 ir 

2013/33/ES3 bei keleto ES pagrindinių 

teisių chartijos nuostatų. 2018 m. liepos 

19 d. Komisija nusprendė kreiptis į ESTT 

dėl to, kad Vengrijos prieglobsčio ir 

grąžinimo teisės aktai neatitinka Sąjungos 

teisės; 

_______________________ _______________________ 

1 2013 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 

suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 

(OL L 180, 2013 6 29, p. 60). 

1 2013 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 

suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 

(OL L 180, 2013 6 29, p. 60). 

2 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių 

trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų 

ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 

2008 12 24, p. 98). 

2 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių 

trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų 

ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 

2008 12 24, p. 98). 

3 2013 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl 

3 2013 m. birželio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl 
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tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo 

(OL L 180, 2013 6 29, p. 96). 
tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo 

(OL L 180, 2013 6 29, p. 96). 

Or. en 

 

 


