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B8-0340/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl perkėlimo įgyvendinimo 

(2017/2685(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimą 2015/1523, kuriuo Italijos ir 

Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje1, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimą 2015/1601, kuriuo Italijos ir 

Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje2, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą 2016/1754, kuriuo iš dalies 

keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos 

laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje3, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 9 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės 

tarptautinės apsaugos srityje4, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos, Graikijos ir Vengrijos labui nustatomos laikinosios 

priemonės tarptautinės apsaugos srityje5, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 15 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 

Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos 

sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios 

priemonės tarptautinės apsaugos srityje6, 

– atsižvelgdamas į vienuolika Komisijos ataskaitų perkėlimo į ES ir Europos Sąjungoje 

tema, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl 

perkėlimo įgyvendinimo, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo mėn. paskelbtą Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo 

ir vidaus reikalų komiteto tyrimą „2015 m. Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir 

Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 

įgyvendinimas“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi Parlamentas, vadovaudamasis SESV 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta 

                                                 
1 OL L 239, 2015 9 15, p. 146. 
2 OL L 248, 2015 9 24, p. 80. 
3 OL L 268, 2016 10 1, p. 82. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0306. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0324. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0354. 
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konsultavimosi procedūra, didele balsų dauguma patvirtino savo poziciją, kad pritaria 

sprendimams dėl perkėlimo; 

B. kadangi vis dar nėra Europos prieglobsčio sistemos, kuri būtų paremta atsakomybės 

dalijimusi, sprendimai dėl perkėlimo buvo priimti kaip skubi solidarumo priemonė;  

C. kadangi valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir Graikijos perkelti 160 000 prieglobsčio 

prašytojų; kadangi, remiantis Tarybos sprendimu 2016/1754, 54 000 numatytų vietų 

galėtų būti skirta iš Turkijos siunčiamiems Sirijos pabėgėliams priimti;  

D. kadangi JK nusprendė nedalyvauti šiame mechanizme, o Airija sutiko dalyvauti; 

kadangi Danija nusprendė nedalyvauti savanoriškais pagrindais, o trys asocijuotosios 

valstybės nusprendė dalyvauti; 

E. kadangi iki 2017 m. balandžio 27 d. buvo perkelti tik 17 903 pabėgėliai: 12 490 iš 

Graikijos ir 5 413 iš Italijos; kadangi tai sudaro tik 11 proc. visų įsipareigotų perkelti 

asmenų; 

F. kadangi asmenų, kuriuos būtų galima perkelti, skaičius Italijoje ir Graikijoje šiuo metu 

yra mažesnis už Tarybos sprendimuose numatytus skaičius; kadangi Graikijoje 

užregistruoti 26 977 tinkami perkelti asmenys, o valstybės narės oficialiai įsipareigojo 

priimti 19 603 asmenis; kadangi Italijoje užregistruota 8 000 tinkamų perkelti asmenų, o 

valstybės narės oficialiai įsipareigojo priimti 10 659 asmenis; kadangi paprastai 

nurodomas daug didesnis įsipareigotų priimti asmenų skaičius nei iš tikrųjų įvykdoma 

perkėlimų;  

G. kadangi tik tie prieglobsčio prašytojai, kurie jau buvo Graikijoje prieš 2016 m. kovo 

20 d., iš tikrųjų gali būti laikomi tinkamais perkelti; kadangi sprendimuose dėl 

perkėlimo nenurodyta tokia galutinė tinkamumą lemianti data ir jie tuo tikslu nebuvo 

pakeisti;  

H. kadangi, kaip matyti iš naujausių Eurostato ketvirčio duomenų, perkelti gali būti tik tos 

tautybės prieglobsčio prašytojai, kurios prieglobsčio suteikimo prašytojams lygis yra 

75 proc. arba aukštesnis; kadangi nebegalima perkelti iš Irako atvykusių asmenų, nes 

dabar patenkinama mažiau kaip 75 proc. prašymų; kadangi Europos Parlamentas savo 

2016 m. rugsėjo 15 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl Komisijos pasiūlymo pakeisti Tarybos 

sprendimą (ES) 2015/1601 reikalavo leisti perkelti ir iš Afganistano atvykusius 

asmenis; kadangi 2016 m. afganistaniečiai buvo antra pagal dydį prieglobsčio prašytojų 

grupė Sąjungoje; kadangi 56,7 proc. šių žmonių buvo suteiktas prieglobstis; kadangi 

absoliučiai didžiausias skaičius afganistaniečių vyksta į Graikiją; kadangi daugelis jų 

yra nelydimi nepilnamečiai;  

I. kadangi Graikijoje vis dar yra 62 300 pabėgėlių ir migrantų;  

J. kadangi 2016 m. į Italiją atvyko rekordinis skaičius žmonių – 181 436 (tai 18 proc. 

daugiau nei 2015 m.), iš jų 14 proc. buvo nelydimi nepilnamečiai; kadangi 20 700 iš 

Eritrėjos atvykusių asmenų, kuriuos galima perkelti, atvyko 2016 m., bet kol kas Italija 

perkėlimui yra užregistravusi maždaug ketvirtadalį šių žmonių; 

K. kadangi 2016 m. iš Italijos į kitas valstybes nares perkeltų prieglobsčio paprašiusių 
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asmenų skaičius buvo daug mažesnis už į Italiją pagal Dublino reglamentą valstybių 

narių perkeltų asmenų skaičių;  

L. kadangi Komisija savo 8-ojoje perkėlimo į ES ir Europos Sąjungoje ataskaitoje nustatė 

mėnesinį perkėlimo tikslą – 3 000 prieglobsčio prašytojų iš Graikijos ir 1 500 iš Italijos 

(nuo 2017 m. balandžio 1 d.) – ir jį pakartojo kitose ataskaitose, kad perkėlimą būtų 

galima vykdyti paprasčiau ir greičiau, kad jis būtų veiksmingas ir sklandus ir kad būtų 

atsižvelgiama į Tarybos sprendimuose nurodytus terminus; 

M. kadangi Europos Vadovų Taryba savo 2016 m. gruodžio 15 d. posėdyje pritarė bendram 

veiksmų planui dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo, į kurį buvo įtrauktas 

perkėlimo iš Graikijos tikslas; kadangi Europos Vadovų Taryba taip pat pakartojo savo 

raginimą toliau aktyvinti pastangas siekiant paspartinti perkėlimą, visų pirma nelydimų 

nepilnamečių;  

N. kadangi yra visos būtinos sąlygos ir funkcinė infrastruktūra, kad perkėlimą būtų galima 

vykdyti;  

O. kadangi, nepaisant tam tikros pažangos, tik dvi valstybės narės, Suomija ir Malta, 

visiškai laikosi savo įsipareigojimų; kadangi dauguma valstybių narių dar labai 

atsilieka; kadangi keturios valstybės narės perkėlimus vykdė itin vangiai; kadangi dvi 

valstybės narės kol kas visiškai nedalyvauja;  

P. kadangi tik Suomija sistemingai priima nelydimus nepilnamečius; kadangi Italijoje 

jiems reikia maždaug 5 000 perkėlimo vietų, tačiau iki šiol buvo perkeltas tik vienas 

nelydimas nepilnametis; kadangi Graikijoje 2017 m. balandžio 12 d. trūko papildomai 

163 vietų;  

Q. kadangi kai kurios valstybės narės taiko labai ribotus ir diskriminacinius kriterijus, pvz., 

sutinka perkelti tik vienišas motinas arba nepriima prašymų iš tam tikrų valstybių 

gyventojų (kaip antai Eritrėjos) ir taiko labai išsamias saugumo patikras; kadangi 

valstybės narės iki 2017 m. gegužės 7 d. nesutiko perkelti 961 asmens iš Graikijos; 

R. kadangi Tarybos sprendime 2015/1523 aiškiai nurodyta, jog perkėlimo priemonės 

neatleidžia valstybių narių nuo pareigos visapusiškai laikytis Reglamento (ES) 

Nr. 604/2013 (Dublino reglamentas) nuostatų dėl šeimų susijungimo, specialios 

nelydimų nepilnamečių apsaugos ir diskrecinės išlygos dėl leidimo gyventi suteikimo 

dėl humanitarinių priežasčių; 

1. pripažįsta, kad buvo padaryta tam tikra pažanga, bet reiškia nusivylimą tuo, kad 

valstybės narės nesilaiko solidarumo ir atsakomybės dalijimosi įsipareigojimų;  

2. palankiai vertina tai, kad Europos prieglobsčio paramos biuras sukūrė automatinę 

kriterijų atitikties sistemą; ragina valstybes nares savavališkai nepriimti sprendimų, ar 

tenkinti prašymą dėl perkėlimo; primygtinai ragina valstybes nares atmesti prašymus tik 

esant konkrečioms Tarybos sprendimuose dėl perkėlimo numatytoms priežastims;  

3. primygtinai ragina valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų, numatytų Tarybos 

sprendimuose, ir sistemingai perkelti prieglobsčio prašytojus iš Graikijos ir Italijos, 

įskaitant tuos, kurie atvyko po 2016 m. kovo 20 d., kol visi asmenys, kurios galima 
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perkelti, bus veiksmingai ir sklandžiai perkelti laikantis Tarybos sprendimuose nurodytų 

terminų; ragina valstybes nares įsipareigoti priimti žmones ir kas mėnesį atlikti 

perkėlimus; 

4. ragina valstybes nares teikti pirmenybę nelydimų nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų 

prieglobsčio prašytojų perkėlimui; 

5. palankiai vertina 2017 m. kovo 2 d. Komisijos dešimtojoje ataskaitoje dėl perkėlimo į 

ES ir Europos Sąjungoje padarytą pranešimą, kad ji nedvejodama pasinaudos savo 

įgaliojimais pagal Sutartis, jei valstybės narės netrukus nepradės aktyviau vykdyti 

perkėlimų; supranta, kad tai apimtų pažeidimo nagrinėjimo procedūras; 

6. primygtinai pabrėžia, kad valstybės narės ir po 2017 m. rugsėjo 26 d. turės vykdyti savo 

įsipareigojimus ir perkelti visusi tinkamus perkelti asmenis, atvykusius iki tos dienos;  

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba pati įsipareigojo perkelti 160 000 asmenų; pažymi, 

kad tinkamų perkelti asmenų skaičius skiriasi nuo šio skaičiaus; ragina Komisiją 

pasiūlyti toliau taikyti perkėlimo priemones, kol bus priimta nauja Dublino reglamento 

redakcija, laikantis jos 2016 m. gegužės 4 d. pasiūlyme (COM(2016) 0270) nurodytų 

sąlygų;  

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 


