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PR_COD_1recastingam 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi 

valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje 

iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo 

kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) 

(COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016) 0270), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 

straipsnio 2 dalies e punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C8-0173/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Čekijos Deputatų Rūmų, Čekijos Senato, Italijos Senato, Vengrijos 

parlamento, Lenkijos Seimo, Lenkijos Senato, Rumunijos Deputatų Rūmų ir Slovakijos 

parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 

pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas 

neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 8 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 

teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo3, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pagal Darbo 

tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalį pateiktą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komitetui, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į 

Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0000/2017), 

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 

grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų 

                                                 
1 OL C 34, 2017 2 2, p. 144. 
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
3 OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 
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nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų 

kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės; 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra turėtų suteikti tinkamą paramą 

įgyvendinant šį reglamentą, visų pirma 

nustatyti referencinį raktą prieglobsčio 

prašytojams paskirstyti taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą ir pagal 

Eurostato duomenis kasmet atnaujinti 

referencinio rakto skaičius ir referencinį 

raktą; 

(9) Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra (toliau – Prieglobsčio agentūra) 

turėtų suteikti tinkamą paramą 

įgyvendinant šį reglamentą, visų pirma 

nustatyti referencinį raktą prieglobsčio 

prašytojams paskirstyti taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą ir pagal 

Eurostato duomenis kasmet atnaujinti 

referencinio rakto skaičius ir referencinį 

raktą. Prieglobsčio agentūra taip pat 

turėtų rengti informacinę medžiagą, 

glaudžiai bendradarbiaudama su 

atitinkamomis valstybių narių valdžios 

institucijomis. Prieglobsčio agentūra 

turėtų laipsniškai tapti atsakinga už 

tarptautinės apsaugos prašytojų arba 

gavėjų perkėlimą pagal šį reglamentą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimais konstatuojamoji dalis patikslinama atsižvelgiant į pakeitimus, visų pirma 6 ir 38 

straipsnių pakeitimus. 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, 

valstybės narės, taikydamos šį reglamentą, 

pirmiausia turėtų vadovautis vaiko 

interesais. Vertindamos vaiko interesus, 

valstybės narės turėtų visų pirma deramai 

atsižvelgti į nepilnamečio gerovę ir 

socialinę raidą, saugumo ir apsaugos 

aspektus bei nepilnamečio pažiūras, 

atsižvelgdamos į jo amžių ir brandą, 

įskaitant jo patirtį. Be to, nelydimiems 

nepilnamečiams dėl ypatingo jų 

pažeidžiamumo turėtų būti nustatytos 

specialios procedūrinės garantijos; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Su 8 straipsnio pakeitimais susijęs patikslinimas. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) kad prašytojai, pateikę 

nepriimtinus prašymus, arba prašytojai, 

kuriems greičiausiai nereikia tarptautinės 

apsaugos arba kurie kelia grėsmę 

saugumui, nebūtų perduodami tarp 

valstybių narių, būtina užtikrinti, kad 

pirmojo prašymo valstybė narė patikrintų 

prašymo priimtinumą pirmos prieglobsčio 

šalies ir saugios trečiosios šalies atžvilgiu 

ir pagal paspartintą procedūrą 

išnagrinėtų prašymus, kuriuos pateikė iš 

saugių kilmės šalių, įtrauktų į ES sąrašą, 

Išbraukta. 
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atvykę prašytojai, taip pat prašymus, 

kuriuos pateikė grėsmę saugumui 

keliantys prašytojai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas yra pakeitimo, kuriuo išbraukiama 3 straipsnio 3 dalis, padarinys. Jūsų 

pranešėja dėl paties priimtinumo tikrinimo procedūrų taikymo neprieštarauja, bet jų taikymas 

prieš nustatant atsakingą valstybė narę reikštų, kad pasienio valstybėms narėms būtų 

nepagrįstai užkrauta papildoma (nauja) našta. Valstybės narės tebeturėtų galimybę patikrinti 

prašymo priimtinumą prašytojui atvykus į atsakingą valstybę narę (pagal reglamento dėl 

prieglobsčio suteikimo tvarkos nuostatas). Saugumo klausimai išdėstomi atskirai. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) tai, kad visų vienos šeimos narių 

tarptautinės apsaugos prašymus nagrinėja 

viena valstybė narė, leidžia užtikrinti 

nuodugnų prašymų nagrinėjimą, dėl jų 

priimamų sprendimų suderinamumą ir tai, 

kad vienos šeimos nariai nebūtų išskiriami; 

(18) tai, kad visų vienos šeimos narių 

tarptautinės apsaugos prašymus nagrinėja 

viena valstybė narė, leidžia užtikrinti 

nuodugnų prašymų nagrinėjimą, dėl jų 

priimamų sprendimų suderinamumą ir tai, 

kad vienos šeimos nariai nebūtų išskiriami. 

Tai, kad visų vienos šeimos narių 

prašymai nagrinėjami kartu, nedaro 

poveikio prašytojo teisei pateikti prašymą 

atskirai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai veikiau yra su taikytina teise susijęs paaiškinimas, o ne pakeitimas. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) siekiant užtikrinti, kad būtų 

besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo 

ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo 

nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės 

arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo 

vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir 

(arba) motinos susiklostę priklausomumo 

santykiai turėtų tapti privalomu 

atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra 

nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad 

kitos valstybės narės teritorijoje yra juo 

pasirūpinti galintis šeimos narys arba 

giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu 

atsakomybės kriterijumi. Siekiant atgrasyti 

nelydimus nepilnamečius nuo antrinio 

judėjimo, kuris neatitinka jų interesų, 

nesant šeimos nario ar giminaičio, 

atsakinga valstybė narė turėtų būti ta, 

kurioje nelydimas nepilnametis 

pirmiausia yra pateikęs tarptautinės 

apsaugos prašymą, nebent įrodoma, kad 

tai neatitiktų vaiko interesų. Prieš 

perduodama nelydimą nepilnametį kitai 

valstybei narei, perduodančioji valstybė 

narė turėtų užtikrinti, kad ta valstybė narė 

imsis visų reikalingų ir tinkamų priemonių, 

kad užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų 

pirma, kad greitai paskirs atstovą arba 

atstovus, kurie užtikrins, kad būtų 

laikomasi visų teisių, kurias jis turi. Prieš 

priimant bet kokį sprendimą perduoti 

nelydimą nepilnametį, jo interesus turėtų 

įvertinti tinkamai kvalifikuoti ir 

kompetentingi darbuotojai; 

(20) siekiant užtikrinti, kad būtų 

besąlygiškai laikomasi šeimos vientisumo 

ir vaiko interesų principo, dėl prašytojo 

nėštumo ar motinystės, sveikatos būklės 

arba senyvo amžiaus tarp prašytojo ir jo 

vaiko, brolio ir (arba) sesers ar tėvo ir 

(arba) motinos susiklostę priklausomumo 

santykiai turėtų tapti privalomu 

atsakomybės kriterijumi. Jei prašytojas yra 

nelydimas nepilnametis, aplinkybė, kad 

kitos valstybės narės teritorijoje yra juo 

pasirūpinti galintis šeimos narys arba 

giminaitis, taip pat turėtų tapti privalomu 

atsakomybės kriterijumi. Prieš perduodama 

nelydimą nepilnametį kitai valstybei narei, 

perduodančioji valstybė narė turėtų 

užtikrinti, kad ta valstybė narė imsis visų 

reikalingų ir tinkamų priemonių, kad 

užtikrintų tinkamą vaiko apsaugą, visų 

pirma, kad greitai paskirs globėją, kuris 

užtikrins, kad būtų laikomasi visų teisių, 

kurias jis turi. Prieš priimant bet kokį 

sprendimą perduoti nelydimą nepilnametį, 

jo interesus turėtų įvertinti tarpdisciplininė 

tinkamai kvalifikuotų ir kompetentingų 

specialistų grupė; 

Or. en 

Pagrindimas 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 
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ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) atvejai, kai valstybė narė prisiima 

atsakomybę už joje pateikto prašymo 

nagrinėjimą, kai tai nėra jos atsakomybė 

pagal šiame reglamente nustatytus 

kriterijus, gali pakenkti sistemos 

veiksmingumui bei tvarumui ir turėtų būti 

išimtiniai. Todėl valstybės narės, prieš tai 

kai nustatoma atsakinga valstybė narė, 

turėtų galėti nesilaikyti atsakomybės 

kriterijų tik dėl humanitarinių priežasčių, 

visų pirma dėl šeiminių priežasčių ir 

išnagrinėti jose arba kitoje valstybėje 

narėje pateiktą tarptautinės apsaugos 

prašymą, net jei jos pagal šiame 

reglamente nustatytus privalomuosius 

kriterijus neįpareigotos atlikti tokio 

vertinimo; 

(21) valstybės narė turėtų galėti 

nesilaikyti atsakomybės kriterijų ir 

nagrinėti joje arba kitoje valstybėje narėje 

pateiktą tarptautinės apsaugos prašymą, 

net jei tai nėra jos atsakomybė pagal šiame 

reglamente nustatytus privalomuosius 

kriterijus. Kad būtų kovojama su antrinio 

judėjimo reiškiniu ir prieglobsčio 

prašytojai būtų skatinami iš karto teikti 

prašymus pirmoje valstybėje narėje, į 

kurią atvyksta, prašytojui turėtų būti leista 

pateikti rašytinį deramai pagrįstą 

prašymą, visų pirma paremtą jo plačiais 

šeimos, kultūriniais ar socialiniais ryšiais 

arba kalbos įgūdžiais, kurie palengvintų 

jo integraciją į konkrečią valstybę narę, 

kad jo prašymas būtų nagrinėjamas 

valstybėje narėje, kurioje jis buvo 

pateiktas, arba kad ta valstybė narė 

prašytų kitos valstybės narės prisiimti 

atsakomybę; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas atitinka 19 straipsnio pakeitimus, kuriais siekiama grįžti prie Reglamente 

„Dublinas III“ pateiktos formuluotės, kuria valstybėms narėms suteikiama lankstesnių 

galimybių veikti savo nuožiūra bei prisiimti atsakomybę ir tais atvejais, kai pagal taikytinas 

taisykles jos nėra priverstos tai daryti. Siekiant kovoti su antriniu judėjimu ir suteikti 

priemonę, padedančią prašytojams ir valstybėms narėms lengvai nustatyti tarpusavio ryšius, 

prašytojas taip pat turėtų galėti prašyti konkrečios valstybės narės prisiimti atsakomybę už jo 

prašymo nagrinėjimą. 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 

šio reglamento tikslai ir būtų išvengta 

kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant 

išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio 

judėjimo tarp valstybių narių, būtina 

nustatyti aiškias pareigas, kurias vykstant 

procedūrai turi vykdyti prašytojas, apie 

kurias jis turėtų būti laiku 

informuojamas. Jei tos teisinės pareigos 

nevykdomos, dėl to prašytojui turėtų būti 

tinkamų ir proporcingų procedūrinių 

pasekmių, taip pat tinkamų ir 

proporcingų pasekmių jo priėmimo sąlygų 

atžvilgiu. Pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją valstybė narė, 

kurioje yra prašytojas, turėtų bet kuriuo 

atveju užtikrinti, kad būtų patenkinti 

būtinieji to asmens materialiniai 

poreikiai; 

(22) siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 

šio reglamento tikslai ir būtų išvengta 

kliūčių jo taikymui, visų pirma siekiant 

išvengti prašytojų pasislėpimo ir antrinio 

judėjimo tarp valstybių narių, turėtų būti 

nustatytos procedūros, kuriomis būtų 

užtikrinamas prašytojų ir valstybių narių 

bendradarbiavimas, siekiant panaikinti 

paskatas jiems trukdyti taikyti šį 

reglamentą. Taip pat būtina nustatyti 

aiškias pareigas, kurių prašytojas turi 

laikytis vykstant procedūrai, ir užtikrinti, 

kad visi prašytojai būtų tinkamai 

informuoti apie šio reglamento taikymą. 

Turėtų būti sustiprinta nepilnamečiams, 

ypač nelydimiems nepilnamečiams, 

teikiama parama ir jų apsauga; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėja pasirinko kitokią filosofiją antrinio judėjimo klausimui spręsti. Užuot bandę taikyti 

neveiksmingas sankcijas už elgesį, kuris iš esmės yra racionalus pagal dabartines taisykles, 

turėtume siekti panaikinti pagrindines antrinio judėjimo priežastis. Prašytojui neturėtų būti 

suteikta galimybė daryti poveikį sprendimui, kuri valstybė narė taps atsakinga už jo prašymo 

nagrinėjimą, ten vykstant. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) siekiant užtikrinti, kad prašytojai 

geriau suprastų, kaip veikia bendra 

Europos prieglobsčio sistema (BEPS), 

būtina gerokai pagerinti informacijos 
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teikimą. Investuojant į ankstyvąjį 

prieinamos informacijos teikimą 

prašytojams, labai išaugs tikimybė, kad jie 

geriau nei iki šiol supras šiame 

reglamente nustatytas procedūras, jas 

priims ir jomis vadovausis. Siekiant 

sumažinti administracinius reikalavimus 

ir užtikrinti veiksmingą bendrų išteklių 

naudojimą, Prieglobsčio agentūra turėtų 

parengti tinkamą informacinę medžiagą, 

glaudžiai bendradarbiaudama su 

nacionalinėmis valdžios institucijomis. 

Rengdama tą medžiagą, Prieglobsčio 

agentūra turėtų visapusiškai naudotis 

šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis. Kad prieglobsčio 

prašytojams būtų teikiama tinkama 

pagalba, Prieglobsčio agentūra taip pat 

turėtų parengti audiovizualinę 

informacinę medžiagą, kurią bus galima 

naudoti kaip rašytinę informacinę 

medžiagą papildančią priemonę. 

Prieglobsčio agentūra turėtų tvarkyti 

interneto svetainę, kurioje prašytojams ir 

galimiems prašytojams būtų teikiama 

informacija apie BEPS veikimą, sukurtą 

tam, kad būtų duotas atsakas į nelegalios 

imigracijos tarpininkų jiems teikiamą 

informaciją, kuri dažnai yra neteisinga. 

Prieglobsčio agentūros parengta 

informacinė medžiaga turėtų būti išversta 

ir pateikta visomis pagrindinėmis 

kalbomis, kurias vartoja į Europą 

atvykstantys prieglobsčio prašytojai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų investuoti į geresnį prašytojų informavimą, jis 

galėtų labai padėti sumažinti svarbesnes sąnaudas kitose sistemos dalyse, išvengiant antrinio 

judėjimo ir brangiai kainuojančių antrinių perkėlimų bei teismo procesų. Kartu reikėtų 

didelių laiko sąnaudų pasiekti, kad BEPS būtų geriau suprantama ir priimama. 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22b) skirtingų kategorijų prašytojai turi 

skirtingus informacijos poreikius, todėl 

informacija turės būti teikiama skirtingais 

būdais ir turės būti tiems poreikiams 

pritaikyta. Ypač svarbu užtikrinti, kad 

nepilnamečiai galėtų gauti vaikui 

suprantamai išdėstytą informaciją, 

atitinkančią jų konkrečius poreikius ir 

padėtį. Tikslios labai kokybiškos 

informacijos teikimas ir lydimiems, ir 

nelydimiems nepilnamečiams vaikui 

palankioje aplinkoje gali atlikti labai 

svarbų vaidmenį ne tik užtikrinant 

nepilnamečiui tinkamą aplinką, bet ir 

nustatant įtariamos prekybos žmonėmis 

atvejus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šioje konstatuojamoje dalyje aiškiau išdėstomos priežastys, kodėl turi būti teikiama įvairių 

kategorijų informacija, įtraukta į 6 straipsnį. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) asmeninis pokalbis su prašytoju 

turėtų būti rengiamas, kad būtų galima 

lengviau nustatyti, kuri valstybė narė 

atsakinga už tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą , nebent prašytojas 

pasislėpė arba prašytojo pateiktos 

informacijos pakanka, kad būtų galima 

nustatyti atsakingą valstybę narę. Kai tik 

pateikiamas tarptautinės apsaugos 

prašymas, prašytojas turėtų būti 

(23) asmeninis pokalbis su prašytoju 

turėtų būti rengiamas, kad būtų galima 

lengviau nustatyti, kuri valstybė narė 

atsakinga už tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą , nebent prašytojas 

pasislėpė arba prašytojo pateiktos 

informacijos pakanka, kad būtų galima 

nustatyti atsakingą valstybę narę. Kai tik 

pateikiamas tarptautinės apsaugos 

prašymas, prašytojas turėtų būti 
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informuojamas, visų pirma apie šio 

reglamento taikymą, apie galimybės 

pasirinkti, kuri valstybė narė nagrinės jo 

prieglobsčio prašymą, nebuvimą, jo 

pareigas pagal šį reglamentą ir pasekmes, 

jei tų prievolių nesilaikoma; 

informuojamas, visų pirma apie šio 

reglamento taikymą, apie galimybės 

pasirinkti, kuri valstybė narė nagrinės jo 

prieglobsčio prašymą, nebuvimą, jo 

pareigas pagal šį reglamentą ir pasekmes, 

jei tų prievolių nesilaikoma. Prašytojas 

taip pat turėtų būti visapusiškai 

informuojamas apie jo teises, įskaitant 

teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisinę 

pagalbą. Informacija prašytojui turėtų 

būti pateikiama ta kalba, kurią jis 

supranta, glausta, skaidria, suprantama ir 

lengvai prieinama forma, vartojant aiškią 

ir paprastą kalbą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Konstatuojamoji dalis išdėstoma aiškiau, siekiant užtikrinti, kad ji apimtų ne tik prašytojo 

prievoles, bet ir jo teises, numatytas 6 ir 7 straipsniuose. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) siekiant užtikrinti veiksmingą 

atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų 

įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į 

veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai 

priimami sprendimai dėl perdavimo 

atsakingai valstybei narei, laikantis visų 

pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 47 straipsnio. Galimybė 

pasinaudoti veiksminga teisių gynimo 

priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, 

kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, 

tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra 

kita valstybė narė, nes joje yra jo šeimos 

narys, arba nelydimų nepilnamečių atveju 

– giminaitis. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi tarptautinės teisės normų, 

veiksminga teisės gynimo nuo tokių 

sprendimų priemonė turėtų apimti tiek šio 

(24) siekiant užtikrinti veiksmingą 

atitinkamų asmenų teisių apsaugą, reikėtų 

įtvirtinti teisines garantijas ir teisę į 

veiksmingą teisių gynimo priemonę, kai 

priimami sprendimai dėl perdavimo 

atsakingai valstybei narei, laikantis visų 

pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 47 straipsnio. Galimybė 

pasinaudoti veiksminga teisių gynimo 

priemone taip pat turėtų būti suteikta tada, 

kai nepriimtas sprendimas dėl perdavimo, 

tačiau prašytojas tvirtina, kad atsakinga yra 

kita valstybė narė, nes joje yra jo šeimos 

narys, arba nelydimų nepilnamečių 

atveju – giminaitis, jei toks perdavimas 

atitinka vaiko interesus. Siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės 

teisės normų, veiksminga teisės gynimo 
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reglamento taikymo, tiek teisinių ir faktinių 

aplinkybių, susiklosčiusių valstybėje 

narėje, kuriai perduodamas prašytojas, 

vertinimą. Veiksminga teisių gynimo 

priemonė turėtų apimti tik vertinimą, ar 

yra grėsmė, kad gali būti pažeistos 

prašytojų pagrindinės teisės į šeimos 

gyvenimą, vaiko teisės arba nežmoniško ir 

žeminančio elgesio uždraudimas; 

nuo tokių sprendimų priemonė turėtų 

apimti tiek šio reglamento taikymo, tiek 

teisinių ir faktinių aplinkybių, 

susiklosčiusių valstybėje narėje, kuriai 

perduodamas prašytojas, vertinimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas atitinka 28 straipsnio dėl teisių gynimo priemonių pakeitimus, nes jei sakinys 

nebūtų išbrauktas, ši dalis veikiausiai nebūtų suderinama su Chartijos 47 straipsnio 

reikalavimais taikyti teisių gynimo priemones tik tam tikrų teisių pažeidimų atvejais. Taip pat 

įtrauktas nedidelis papildymas, siekiant aiškiau nurodyti, kad perduodant vaikus pirmiausia 

turi būti atsižvelgiama į jų interesus. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) tinkamas visų prieglobsčio prašymų 

registravimas ES taikant unikalų prašymo 

numerį turėtų padėti nustatyti 

daugkartinius prašymus ir užkirsti kelią 

antriniam judėjimui bei palankiausios 

prieglobsčiui valstybės paieškai. Kad šį 

reglamentą būtų lengviau taikyti, turėtų 

būti sukurta automatizuota sistema. Ja 

turėtų būti sudarytos sąlygos registruoti ES 

pateiktus prieglobsčio prašymus, 

veiksmingai stebėti kiekvienai valstybei 

narei tenkančią prašymų dalį ir teisingai 

taikyti taisomojo paskirstymo 

mechanizmą; 

(29) tinkamas visų prieglobsčio prašymų 

registravimas ES taikant unikalų prašymo 

numerį turėtų padėti nustatyti 

daugkartinius prašymus ir užkirsti kelią 

antriniam judėjimui bei palankiausios 

prieglobsčiui valstybės paieškai. Kad šį 

reglamentą būtų lengviau taikyti, turėtų 

būti sukurta automatizuota sistema. Ja 

turėtų būti sudarytos sąlygos registruoti ES 

pateiktus prieglobsčio prašymus, 

veiksmingai stebėti kiekvienai valstybei 

narei tenkančią prašymų dalį ir teisingai 

taikyti taisomojo paskirstymo mechanizmą. 

Visapusiškai laikantis tikslo ribojimo 

principo, atskiras identifikacijos numeris 

jokiu atveju neturėtų būti naudojamas 

kitais tikslais, nei nurodyta šiame 

reglamente; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Papildymą pasiūlė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir juo siekiama 

užtikrinti, kad naujam asmens identifikacijos numeriui būtų taikomas tikslo ribojimo 

principas. Jūsų pranešėja mano, kad šią nuostatą tikslinga įtraukti į šią dalį. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą turėtų būti remiamasi raktu, 

pagrįstu valstybių narių gyventojų ir 

ekonomikos dydžiu, kartu su riba, kad 

mechanizmas veiktų kaip priemonė, 

padedanti neproporcingai didelį spaudimą 

patiriančioms valstybėms narėms. 

Taisomasis paskirstymas valstybės narės 

naudai turėtų būti pradėtas taikyti 

automatiškai, kai tarptautinės apsaugos 

prašymų, už kuriuos valstybė narė 

atsakinga, skaičius 150 proc. viršija pagal 

referencinį raktą nustatytą skaičių. Siekiant 

visapusiškai atspindėti kiekvienos 

valstybės narės pastangas, šio 

apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai 

perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų 

būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos 

prašymų skaičiaus; 

(32) taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą turėtų būti remiamasi 

referenciniu raktu, pagrįstu valstybių narių 

gyventojų ir ekonomikos dydžiu, kartu su 

riba, kad mechanizmas veiktų kaip 

priemonė, padedanti neproporcingai didelį 

spaudimą patiriančioms valstybėms 

narėms. Taisomasis paskirstymas valstybės 

narės naudai turėtų būti pradėtas taikyti 

automatiškai, kai tarptautinės apsaugos 

prašymų, už kuriuos valstybė narė 

atsakinga, skaičius 100 proc. viršija pagal 

referencinį raktą nustatytą skaičių. 

Taisomasis paskirstymas turėtų būti 

baigtas taikyti, kai prašytojų, už kuriuos 

valstybė narė atsakinga, skaičius 

sumažėja ir sudaro mažiau kaip 75 proc. 

pagal referencinį raktą nustatyto 

skaičiaus. Siekiant visapusiškai atspindėti 

kiekvienos valstybės narės pastangas, šio 

apskaičiavimo reikmėms asmenų, faktiškai 

perkeltų į tą valstybę narę, skaičius turėtų 

būti pridėtas prie tarptautinės apsaugos 

prašymų skaičiaus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su taisomojo paskirstymo sistemos pakeitimais VII skyriuje. 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (32a) valstybės narės turi skirtingą 

patirtį, susijusią su tarptautinės apsaugos 

prašytojų priėmimu. Siekiant užtikrinti, 

kad valstybės narės, kurios pastaraisiais 

metais nebuvo tarp pagrindinių 

tarptautinės apsaugos prašytojų kelionės 

tikslo šalių, turėtų pakankamai laiko, per 

kurį galėtų sustiprinti savo pajėgumus 

juos priimti, taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą turėtų būti 

suteikta galimybė laipsniškai pereiti nuo 

dabartinės padėties prie tokios padėties, 

kai pareigos taikant taisomąjį paskirstymo 

mechanizmą būtų paskirstytos teisingiau. 

Pereinamojo laikotarpio sistema turėtų 

padėti nustatyti bazinį lygį, grindžiamą 

vidutiniu santykiniu visų nuo pat pradžių 

valstybėje narėje pateiktų tarptautinės 

apsaugos prašymų skaičiumi, ir 

pereinamąjį laikotarpį, per kurį vėliau bus 

pereita nuo šio „status quo“ modelio prie 

teisingo paskirstymo, kasmet sumažinant 

bazinį lygį 20 proc. ir pridedant 20 proc. 

pagal teisingo paskirstymo modelį, kol 

sistema bus visiškai grindžiama teisingu 

atsakomybės pasidalijimu. Labai svarbu, 

kad valstybės narės, kurios pastaraisiais 

metais nebuvo tarp tarptautinės apsaugos 

prašytojų kelionės tikslo šalių, 

visapusiškai pasinaudotų galimybėmis, 

kurias suteikia laipsniškas taisomojo 

paskirstymo mechanizmo įgyvendinimas, 

siekiant užtikrinti, kad jų pajėgumai 

priimti prašytojus, ypač nepilnamečius, 

būtų pakankamai sustiprinti. 

Pereinamuoju laikotarpiu Prieglobsčio 

agentūra visose valstybėse narėse turėtų 

atlikti konkrečią pajėgumų priimti 

nelydimus nepilnamečius inventorizaciją, 

kad būtų nustatyti trūkumai ir pasiūlyta 

pagalba tas problemas sprendžiant; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Konstatuojamojoje dalyje minimas laipsniškas teisingo paskirstymo modelio įgyvendinimas ir 

ji yra susijusi su 53 straipsnio 2a dalimi bei Ia priedu. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) kai taikomas paskirstymo 

mechanizmas, prašytojai, pateikę prašymus 

valstybėje narėje naudos gavėjoje, turėtų 

būti perkelti į valstybes nares, kurios 

nesiekia pagal referencinį raktą joms 

paskirtos prašymų dalies. Turėtų būti 

nustatytos tinkamos taisyklės, taikomos, 

kai prašytojas dėl svarbių priežasčių gali 

būti laikomas pavojingu nacionaliniam 

saugumui ar viešajai tvarkia, visų pirma 

taisyklės dėl valstybių narių kompetentingų 

prieglobsčio institucijų keitimosi 

informacija. Po to, kai prašytojas 

perduotas, paskyrimo valstybė narė turėtų 

nustatyti atsakingą valstybę narę ir turėtų 

prisiimti atsakomybę už prašymo 

nagrinėjimą, nebent pagal pagrindinius 

atsakomybės nustatymo kriterijus, 

susijusius visų pirma su šeimos narių 

buvimu, nustatoma, kad atsakinga turėtų 

būti kita valstybė narė; 

(33) kai taikomas paskirstymo 

mechanizmas, prašytojai, pateikę prašymus 

valstybėje narėje naudos gavėjoje, turėtų 

būti perkelti į valstybes nares, kurios 

nesiekia pagal referencinį raktą joms 

paskirtos prašymų dalies. Turėtų būti 

nustatytos tinkamos taisyklės, taikomos, 

kai prašytojas dėl svarbių priežasčių gali 

būti laikomas pavojingu nacionaliniam 

saugumui ar viešajai tvarkia, visų pirma 

taisyklės dėl valstybių narių kompetentingų 

prieglobsčio institucijų keitimosi 

informacija. Po to, kai prašytojas 

perduotas, paskyrimo valstybė narė turėtų 

nustatyti atsakingą valstybę narę ir turėtų 

prisiimti atsakomybę už prašymo 

nagrinėjimą, nebent pagal pagrindinius 

atsakomybės nustatymo kriterijus 

nustatoma, kad atsakinga turėtų būti kita 

valstybė narė; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su 36b straipsniu, kuriuo teisės aktas papildomas „lengvu šeimos 

susijungimo procesu“. 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (33a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 

ypač tais atvejais, kai joms taikomas 

taisomasis paskirstymas, kad procedūros 

būtų veiksmingos ir suteiktų galimybę 

nedelsiant perkelti tarptautinės apsaugos 

prašytojus į kitas valstybes nares. Kad 

taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą būtų išvengta brangiai 

kainuojančio ir daug laiko atimančio 

prašytojų antrinio perkėlimo ir kad 

prašytojams būtų suteikta veiksminga 

galimybė pasinaudoti teise į šeimos 

vienovę, nepagrįstai neužkraunant 

pasienio valstybės narėms per didelės 

naštos, turėtų būti numatyta lengvo 

šeimos susijungimo procedūra, kuri 

suteiktų galimybę perkelti prašytojus, 

kurie gali atitikti atitinkamus kriterijus, 

leidžiant jiems susijungti su šeimos 

nariais konkrečioje valstybėje narėje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su 36b straipsnyje numatytu "lengvo šeimos susijungimo procesu". 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (33b) siekiant išvengti antrinio judėjimo 

ir padidinti integracijos perspektyvas bei 

palengvinti administracinį tarptautinės 

apsaugos prašymų nagrinėjimo procesą, 

būtų naudinga užtikrinti, kad prašytojai, 

norintys būti perkelti kartu, taikant 

taisomąjį paskirstymo mechanizmą galėtų 
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užsiregistruoti ir būti perkelti į vieną 

valstybę narę kaip grupė, o ne perduoti 

atskirai į skirtingas valstybes nares. 

Prašytojai patys turėtų apibrėžti savo 

grupę ir jiems turėtų būti aiškiai 

nurodyta, kad tokios grupės registracija 

nesuteikia teisės būti perkeltiems į 

konkrečią valstybę narę, bet suteikia teisę 

būti kartu perkeltiems į valstybę narę, 

nustatytą taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą. Jei prašytojui suteikiama 

teisė susijungti su šeimos nariais arba jei 

valstybė narė pasirinko prisiimti 

atsakomybę už prašymo nagrinėjimą 

pagal diskrecines šio reglamento 

nuostatas, prašytojas neturėtų galėti tapti 

grupės nariu taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą. Kad perkėlimo 

sistema galėtų būti sklandžiai ir praktiškai 

taikoma, ji turėtų būti grindžiama 

perkeliamų prašytojų sąrašais, kurių 

kiekviename yra po 30 prašytojų. Todėl 

didesnė nei 30 prašytojų grupė turėtų būti 

išskirstyta į keletą sąrašų, kartu 

užtikrinant pagarbą šeimos vienovei. Jei 

grupei priklausantis prašytojas negali būti 

perkeltas, pvz., dėl sveikatos arba dėl 

priežasčių, susijusių su viešuoju saugumu 

ar viešąja tvarka, turėtų būti galima 

perkelti likusius grupės narius ar jų dalį 

prieš prašytoją, kurio perkelti negalima. 

Pašalinus kliūtis perkėlimui, tas 

prašytojas turėtų būti perkeltas į tą pačią 

valstybę narę, į kurią buvo perkelti likę jo 

grupės nariai; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėjos pasiūlyti taisomojo paskirstymo sistemos pakeitimai apima galimybę prašytojams 

būti perkeltiems grupėmis. Šioje konstatuojamoje dalyje paaiškinamos kai kurios straipsnių 

nuostatos. 
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Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) paskyrimo valstybė narė gali 

nuspręsti dvylika mėnesių nepriimti 

paskirtų prašytojų; tokiu atveju ji turėtų 

įvesti šią informaciją į automatizuotą 

sistemą ir pranešti kitoms valstybėms 

narėms, Komisijai ir Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūrai. Tada prašytojai, 

kurie būtų buvę paskirti tai valstybei 

narei, turėtų būti paskirti kitoms 

valstybėms narėms. Valstybė narė, 

laikinai nedalyvaujanti taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, turėtų sumokėti 

solidarumo įnašą – 250 000 EUR už 

kiekvieną prašytoją, nepriimtą į valstybę 

narę, kuri buvo nustatyta kaip atsakinga 

už tų prašymų nagrinėjimą. Komisija 

turėtų įgyvendinimo aktu nustatyti 

praktines solidarumo įnašo mechanizmo 

įgyvendinimo sąlygas. Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūra stebės, kaip 

taikomas finansinio solidarumo 

mechanizmas, ir kasmet pateiks Komisijai 

jo taikymo ataskaitą; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas pasiūlytas atsižvelgiant į jūsų pranešėjos pasiūlymą išbraukti 37 straipsnį. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (38a) informacija apie tarptautinės 

apsaugos prašytojus Sąjungoje galėtų būti 

svarbi trečiosios šalies, iš kurios 

prašytojai išvyko siekdami gauti 
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tarptautinę apsaugą, valdžios 

institucijoms. Atsižvelgiant į išaugusią 

grėsmę iš trečiųjų šalių ES 

informacinėms sistemoms ir kadangi 

šiame reglamente numatyta sistema 

reiškia, kad kiekvienu registracijos atveju 

bus suteikiamas atskiras identifikacijos 

numeris, valstybės narės ir atsakingos 

Sąjungos agentūros turėtų imtis visų 

proporcingų ir būtinų priemonių saugiam 

duomenų saugojimui užtikrinti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarptautinės apsaugos prašytojai, ypač tie, kurie bėga nuo politinio persekiojimo, dažnai 

bėga nuo režimų trečiosiose šalyse, kurios galėtų būti suinteresuotos prašytoją susekti. 

Atsižvelgiant į padažnėjusius kai kurių valstybių narių rengiamus sistemingus programišių ir 

informacinio karo išpuolius, ir valstybės narės, ir ES agentūros turėtų imtis būtinų atsargumo 

priemonių užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos Europoje prašančių asmenų duomenys 

neatsidurtų blogose rankose. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(45) patvirtinant bendrą atmintinę dėl 

Dublino EURODAC, taip pat specialią 

atmintinę nelydimiems nepilnamečiams; 

patvirtinant standartinę keitimosi susijusia 

informacija apie nelydimus nepilnamečius 

formą; patvirtinant vienodas informacijos 

apie nepilnamečius ir priklausomus 

asmenis gavimo ir keitimosi ja sąlygas; 

patvirtinant vienodas prašymų perimti savo 

žinion ir pranešimų apie atsiėmimą 

rengimu bei perdavimu sąlygas; 

patvirtinant du tiesioginių ir netiesioginių 

įrodymų susijusių elementų sąrašus ir juos 

reguliariai peržiūrint; patvirtinant laissez-

passer; patvirtinant informacijos apie 

perdavimus gavimo ir keitimosi ja 

vienodas sąlygas; patvirtinant standartinę 

(45) patvirtinant standartinę keitimosi 

susijusia informacija apie nelydimus 

nepilnamečius formą; patvirtinant vienodas 

informacijos apie nepilnamečius ir 

priklausomus asmenis gavimo ir keitimosi 

ja sąlygas; patvirtinant vienodas prašymų 

perimti savo žinion ir pranešimų apie 

atsiėmimą rengimu bei perdavimu sąlygas; 

patvirtinant du tiesioginių ir netiesioginių 

įrodymų susijusių elementų sąrašus ir juos 

reguliariai peržiūrint; patvirtinant laissez-

passer; patvirtinant informacijos apie 

perdavimus gavimo ir keitimosi ja 

vienodas sąlygas; patvirtinant standartinę 

keitimosi duomenimis prieš perdavimą 

formą; patvirtinant bendrą sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą; 



 

PR\1118296LT.docx 23/93 PE599.751v02-00 

 LT 

keitimosi duomenimis prieš perdavimą 

formą; patvirtinant bendrą sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą; 

patvirtinant keitimosi informacija apie 

asmens sveikatos duomenis prieš 

perdavimą vienodas sąlygas ir praktinę 

tvarką ir patvirtinant prašymų perdavimo 

saugiais elektroniniais perdavimo kanalais 

tvarką turėtų būti taikoma nagrinėjimo 

procedūra; 

patvirtinant keitimosi informacija apie 

asmens sveikatos duomenis prieš 

perdavimą vienodas sąlygas ir praktinę 

tvarką ir patvirtinant prašymų perdavimo 

saugiais elektroniniais perdavimo kanalais 

tvarką turėtų būti taikoma nagrinėjimo 

procedūra; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas pasiūlytas atsižvelgiant į pranešėjos pateiktą 6 straipsnio pakeitimą, kuriuo 

atsakomybė už informacinės medžiagos rengimą perkeliama nuo Komisijos ir pavedama 

Agentūrai. Tai reiškia, kad šiuo atveju panaikinamas poreikis priimti įgyvendinimo aktą. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos k punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

k) atstovas – asmuo ar organizacija, 

kompetentingų įstaigų paskirti padėti ir 

atstovauti nelydimam nepilnamečiui 

vykstant šiame reglamente numatytoms 

procedūroms, kad būtų užtikrinti vaiko 

interesai ir prireikus naudojamasi teisiniu 

veiksnumu nepilnamečio vardu. Jei 

atstovu paskiriama organizacija, ji 

paskiria asmenį, atsakingą už jos pareigų 

nepilnamečio atžvilgiu vykdymą pagal šį 
reglamentą; 

k) globėjas – asmuo, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. XXX/XXX 

[Procedūrų reglamentas] [4 straipsnio 2 

dalies f punkte]; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėjos pasiūlymu siekiama suderinti sąvokas su reglamentu, kuriuo nustatoma 

prieglobsčio suteikimo tvarka, ir direktyva, kuria nustatomos priėmimo sąlygos, kuriuose 

atstovo sąvoka pakeista globėjo sąvoka. Globėjo sąvoka apibrėžta reglamente dėl 

prieglobsčio suteikimo tvarkos ir šiame tekste vartojama jos formuluotė direktyvoje dėl 
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perkėlimo sąlygų naudojama kaip kryžminė nuoroda. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei remiantis šiame reglamente išvardytais 

kriterijais negalima nustatyti jokios 

atsakingos valstybės narės, už jo 

nagrinėjimą yra atsakinga pirmoji valstybė 

narė, kuriai buvo pateiktas tarptautinės 

apsaugos prašymas. 

Jei remiantis šiame reglamente išvardytais 

kriterijais negalima nustatyti jokios 

atsakingos valstybės narės, už tarptautinės 

apsaugos prašymo nagrinėjimą atsakinga 

valstybė narė nustatoma 24a straipsnyje 

nustatyta tvarka. 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei prašytojo neįmanoma perduoti pirmajai 

paskirtai atsakinga valstybei narei, nes 

esama pagrįstų priežasčių manyti, kad tos 

Jei prašytojo neįmanoma perduoti pirmajai 

paskirtai atsakinga valstybei narei, nes 

esama pagrįstų priežasčių manyti, kad 
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valstybės narės prieglobsčio procedūra ir 

prašytojų priėmimo sąlygos turi 

sisteminių trūkumų, dėl kurių esama 

nežmoniško ar žeminančio elgesio, kaip 

apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijos 4 straipsnyje, rizikos, 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė toliau 

nagrinėja III skyriuje išdėstytus kriterijus, 

kad nustatytų, ar kita valstybė narė galėtų 

būti paskirta atsakinga. 

prašytojui kiltų reali šiurkštaus jo 

pagrindinių teisių pažeidimo rizika, 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė toliau 

nagrinėja III skyriuje išdėstytus kriterijus, 

kad nustatytų, ar kita valstybė narė galėtų 

būti paskirta atsakinga, jeigu procedūros 

trukmė dėl to netampa nepriimtinai ilga. 

Or. en 

Pagrindimas 

Sisteminių trūkumų apibrėžtis lėmė tai, kad skirtingi nacionaliniai teismai priima skirtingus 

sprendimus, nepaisant Europos Žmogaus Teisių Teismo rekomendacijos byloje Tarakhel prieš 

Šveicariją. Čia pasiūlytais pakeitimais siekiama užtikrinti teisinį aiškumą ir vienodą Europos 

žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje (Chartijos 4 straipsnis) nustatyto principo, pagal 

kurį asmenys neturėtų būti perkeliami, jei jiems gresia reali blogo elgesio su jais rizika, 

taikymą. Pakeitimas taip pat atitinka pasiūlytus 28 straipsnio (Teisių gynimo priemonės) 4 

dalies pakeitimus. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei pagal šią dalį negali būti perduodama 

jokiai valstybei narei, paskirtai pagal III 

skyriuje išdėstytus kriterijus, arba pirmajai 

valstybei narei, kurioje pateiktas prašymas, 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė tampa 

atsakinga valstybe nare. 

Jei pagal šią dalį negali būti perduodama 

jokiai valstybei narei, paskirtai pagal III 

skyriuje išdėstytus kriterijus, arba pirmajai 

valstybei narei, kurioje pateiktas prašymas, 

už tarptautinės apsaugos prašymo 

nagrinėjimą atsakinga valstybė narė 

nustatoma 24a straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

Or. en 

Pagrindimas 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 
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other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Prieš taikydama atsakingos 

valstybės narės nustatymo kriterijus pagal 

III ir IV skyrius, pirmoji valstybė narė, 

kurioje pateiktas tarptautinės apsaugos 

prašymas: 

Išbraukta. 

a)  išnagrinėja, ar tarptautinės 

apsaugos prašymas yra nepriimtinas 

pagal Direktyvos 2013/32/ES 33 

straipsnio 2 dalies b ir c punktus, kai 

šalis, kuri nėra valstybė narė, prašytojo 

atžvilgiu yra laikoma prašytojo pirmąja 

prieglobsčio šalimi arba saugia trečiąja 

šalimi, ir 

 

b)  išnagrinėja prašymą taikydama 

paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 

2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį, kai 

tenkinamos šios sąlygos: 

 

i)  prašytojas turi trečiosios šalies 

pilietybę arba yra asmuo be pilietybės ir 

anksčiau nuolatos gyveno toje šalyje, kuri 

kaip saugi kilmės šalis įtraukta į ES 

bendrą saugių kilmės šalių sąrašą, 

sudarytą pagal Reglamentą [2015 m. 

rugsėjo 9 d. pasiūlymas COM(2015) 452], 
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arba 

ii)  prašytojas dėl svarbių priežasčių 

gali būti laikomas keliančiu grėsmę 

valstybės narės nacionaliniam saugumui 

arba viešajai tvarkai, arba prašytojas 

pagal nacionalinės teisės aktus buvo 

prievarta išsiųstas dėl svarbių priežasčių, 

susijusių su visuomenės saugumu arba 

viešąja tvarka. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Derėtų priminti, kad šis klausimas yra susijęs su reglamentu dėl prieglobsčio suteikimo 

tvarkos, kuriuo reglamentuojamas šių procedūrų taikymas. Atsakingą valstybę nustačius 

pagal Dublino reglamentą, ta valstybė narė galėtų atlikti tuos priimtinumo patikrinimus. Vis 

dėlto jūsų pranešėja mano, šių patikrinimų atlikimas prieš patikrinant atitiktį vadinamiesiems 

Dublino kriterijams reikštų, kad pasienio valstybėms narėms būtų užkrauta didelė papildoma 

našta. Taip jos turėtų mažiau paskatų tinkamai registruoti prašytojus, taip pat būtų 

skatinamas antrinis judėjimas. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai valstybė narė mano, kad 

prašymas yra nepriimtinas arba prašymą 

išnagrinėja pagal 3 straipsnį taikydama 

paspartiną procedūrą, ta valstybė narės 

laikoma atsakinga valstybe nare. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Derėtų priminti, kad šis klausimas yra susijęs su reglamentu dėl prieglobsčio suteikimo 

tvarkos, kuriuo reglamentuojamas šių procedūrų taikymas. Atsakingą valstybę nustačius 

pagal Dublino reglamentą, ta valstybė narė galėtų atlikti tuos priimtinumo patikrinimus. Vis 

dėlto jūsų pranešėja mano, šių patikrinimų atlikimas prieš patikrinant atitiktį vadinamiesiems 

Dublino kriterijams reikštų, kad pasienio valstybėms narėms būtų užkrauta didelė papildoma 

našta. Taip jos turėtų mažiau paskatų tinkamai registruoti prašytojus, taip pat būtų 

skatinamas antrinis judėjimas. 
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Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybė narė, kuri išnagrinėjo 

tarptautinės apsaugos prašymą, įskaitant 3 

dalyje nustatytus atvejus, yra atsakinga už 

kiekvieno to prašytojo papildomo 

nusiskundimo ar paskesnio prašymo 

nagrinėjimą pagal Direktyvos 2013/32/ES 

40, 41 ir 42 straipsnius, nesvarbu, ar 

prašytojas išvyko ar buvo išsiųstas iš 

valstybių narių teritorijos. 

5. Valstybė narė, kuri buvo atsakingą 

už tarptautinės apsaugos prašymo 

nagrinėjimą, yra atsakinga už kiekvieno to 

prašytojo papildomo nusiskundimo ar 

paskesnio prašymo nagrinėjimą pagal 

Direktyvos 2013/32/ES 40, 41 ir 42 

straipsnius, nesvarbu, ar prašytojas išvyko 

ar buvo išsiųstas iš valstybių narių 

teritorijos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siūlomas techninis pakeitimas, kuriuo siekiama aiškiau nurodyti, kad nustačius 

atsakingą valstybę narę, jai turėtų būti taikoma nuolatinė atsakomybė, o ne tik atsakomybė po 

to, kai bus patikrinta atitiktis Dublino kriterijams Jūsų pranešėja pritaria Komisijos 

nuomonei, kad nuolatinė atsakomybė už prašymus padės užtikrinti geresnį sistemos veikimą, 

tačiau tam, kad tokią nuostatą būtų galima praktiškai taikyti, taip pat būtina užtikrinti, kad 

atsakomybė už prašymus būtų vienodai paskirstyta tarp valstybių narių. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prašytojas kuo greičiau ir ne vėliau 

kaip per 7 straipsnyje numatytą pokalbį 
pateikia visus elementus ir informaciją, 

svarbią siekiant nustatyti atsakingą 

valstybę narę, ir bendradarbiauja su 

kompetentingomis valstybių narių 

institucijomis. 

2. Prašytojas kuo greičiau pokalbį 

pateikia visus turimus elementus ir 

informaciją, svarbią siekiant nustatyti 

atsakingą valstybę narę, ir bendradarbiauja 

su kompetentingomis valstybių narių 

institucijomis. Kompetentingos institucijos 

atsižvelgia į elementus ir informaciją, 

svarbią siekiant nustatyti atsakingą 

valstybę narę, tik jeigu jie pateikti prieš 

priimant sprendimą, kuriuo nustatoma 
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atsakinga valstybė narė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei prašytojas nevykdo 4 straipsnio 

1 dalyje nustatytų pareigų, pagal šį 

reglamentą atsakinga valstybė narė 

prašymą išnagrinėja, taikydama 

paspartintą procedūrą pagal Direktyvos 

2013/32/ES 31 straipsnio 8 dalį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 
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the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vykstant pagal šį reglamentą 

nustatytoms procedūroms prašytojas 

neturi teisės pasinaudoti Direktyvos 

2013/33/ES 14–19 straipsniuose 

nustatytomis priėmimo sąlygomis, 

išskyrus pirmąją medicinos pagalbą, 

kitoje, nei ta, kurioje privalo būti, 

valstybėje narėje. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai tik buvo pateiktas tarptautinės 

apsaugos prašymas, kaip apibrėžta 21 

straipsnio 2 dalyje, valstybėje narėje, jos 

kompetentingos institucijos iš karto 

praneša prašytojui apie šio reglamento 

taikymą ir 4 straipsnyje išdėstytas pareigas 

1. Kai tik buvo užregistruotas 

tarptautinės apsaugos prašymas, kaip 

apibrėžta 27 straipsnyje [Pasiūlymas dėl 

Reglamento, kuriuo nustatoma 

prieglobsčio suteikimo tvarka], valstybėje 

narėje, jos kompetentingos institucijos iš 
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bei 5 straipsnyje išdėstytas tų pareigų 

nesilaikymo pasekmes, visų pirma: 

karto praneša prašytojui apie šio 

reglamento taikymą, visų pirma: 

Or. en 

Pagrindimas 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) apie 4 straipsnyje išdėstytas 

prašytojo pareigas bei 5 straipsnyje 

išdėstytas tų pareigų nesilaikymo 

pasekmes; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tekstas perkeltas iš 6 straipsnio 1 dalies siekiant išdėstyti jį punktais, nes taip straipsnis taps 

lengviau skaitomas ir aiškesnis. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) apie šio reglamento tikslus ir 

pasekmes , kurios kyla naują prašymą 

pateikus kitoje valstybėje narėje, taip pat 

pasekmes , kurios kyla išvykus iš valstybės 

narės, kurioje jis privalo būti , kol dar 

nustatinėjama atsakinga valstybė narė 

pagal šį reglamentą ir nagrinėjamas 

tarptautinės apsaugos prašymas, visų pirma 

apie tai, kad prašytojas neturi teisės 

pasinaudoti Direktyvos 2013/33/ES 14–19 

straipsniuose nustatytomis priėmimo 

sąlygomis, išskyrus pirmąją medicinos 

pagalbą, kitoje, nei ta, kurioje privalo 

būti, valstybėje narėje; 

b) apie šio reglamento tikslus ir 

pasekmes , kurios kyla naują prašymą 

pateikus kitoje valstybėje narėje, taip pat 

pasekmes, kurios kyla išvykus iš valstybės 

narės, kurioje jis privalo būti, kol dar 

nustatinėjama atsakinga valstybė narė 

pagal šį reglamentą ir nagrinėjamas 

tarptautinės apsaugos prašymas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Jūsų pranešėja šiuo atžvilgiu siūlo paprastesnį ir bendresnio pobūdžio tekstą iš dalies dėl to, 

kad 5 straipsnyje siūloma išbraukti nuostatą, pagal kurią teisė pasinaudoti pagrindinėmis 

priėmimo sąlygomis nesuteikiama. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) apie nuostatas, susijusias su 

šeimos susijungimu, ir apie šiuo atžvilgiu 

taikomą šeimos narių ir giminaičių 

apibrėžtį bei apie tai, kad prašytojas 

ankstyvuoju procedūros etapu turi 

atskleisti visą svarbią informaciją, kuri 

gali padėti nustatyti kitoje valstybėje 

narėje esančių šeimos narių ar giminaičių 

buvimo vietą, taip pat apie bet kokią 

pagalbą, kurią valstybė narė gali pasiūlyti 

jų ieškant; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Aiškumo sumetimais su šeimos vienove susijusios nuostatos yra perkeltos iš dalies, kurioje 

kalbama apie asmeninį pokalbį, ir išplėstos, siekiant užtikrinti, kad prašytojas būtų 

informuotas apie šeimos apibrėžtį, taikomą pagal šio reglamento taisykles. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) apie 19 straipsnyje numatytą 

galimybę prašyti valstybės narės, kurioje 

jie yra, kad kuri nors valstybė narė taikytų 

diskrecinę nuostatą, taip pat apie su 

procedūra susijusias konkrečias sąlygas; 

Or. en 

Pagrindimas 

19 straipsnyje nustatyta procedūra suteikia prašytojui galimybę prašyti, kad būtų taikoma 

diskrecinė nuostata, jam jau esant valstybėje narėje, kurioje pateikė pirmą prašymą. Tai 

priemonė, kuria siekiama atgrasyti nuo antrinio judėjimo, taip pat suteikti konkrečiam 

prieglobsčio prašytojui tam tikro tarpininkavimo paslaugą. Šios priemonės įtraukimas į šią 

dalį reikštų, kad valdžios institucijos turėtų teikti informaciją apie tai, kad tokia procedūra 

yra numatyta, ir apie su ja susijusias sąlygas. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) apie asmeninį pokalbį pagal 7 

straipsnį ir pareigą pateikti ir pagrįsti 

informaciją apie šeimos narių, giminaičių 

ar kitų asmenų, susijusių šeimos ryšiais, 

buvimą valstybėse narėse, įskaitant 

priemones, kuriomis prašytojas gali 

pateikti tokią informaciją; 

d) apie asmeninio pokalbio pagal 7 

straipsnį tikslą, taip pat apie tai, kokią 

informaciją prašytojo bus prašoma pateikti 

per pokalbį; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Atsižvelgiant į naują ca punktą, kuriame kalbama apie informaciją, susijusią su šeimos narių 

paieška, šioje dalyje siūloma labiau sutelkti dėmesį į prašytojo informavimą apie asmeninio 

pokalbio tikslą, taip pat apie tai, kokios informacijos valdžios institucijos tikisi gauti iš jo. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) apie galimybę apskųsti sprendimą 

dėl perdavimo per 7 dienas nuo pranešimo 

ir apie faktą, kad gavus tokį skundą 

vertinama tik tai, ar pažeidžiama 3 

straipsnio 2 dalis dėl nežmoniško ir 

žeminančio elgesio rizikos buvimo arba 

10–13 bei 18 straipsniai; 

e) apie galimybę apskųsti sprendimą 

dėl perdavimo ir jai taikomas sąlygas, taip 

pat apie teisę ginti savo teises teisme ar 

tribunole pagal 28 straipsnį, be kita ko, 

tuo atveju, kai sprendimas dėl perkėlimo 

nėra priimtas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu pateiktas atsižvelgiant į 28 straipsnio pakeitimus. Dabar šioje dalyje aiškiai 

nurodoma teisė į veiksmingą teisių gynimą tais atvejais, kai prašytojas nėra perkeliamas, 

pvz., šeimos susijungimo atveju. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) nelydimų nepilnamečių atveju – 

apie globėjo vaidmenį ir pareigas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad nelydimi nepilnamečiai gautų tinkamą informaciją apie globėjų vaidmenį 

ir pareigas bendroje Europos prieglobsčio sistemoje, nes tai toliau padės didinti pasitikėjimą 

prieglobsčio sistema, užtikrinti aukštą apsaugos standartą ir skatinti nelydimus nepilnamečius 



 

PR\1118296LT.docx 35/93 PE599.751v02-00 

 LT 

nesislapstyti. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ib) apie teisę prašyti nemokamos 

teisinės pagalbos ir atstovavimo visais 

procedūros vykdymo etapais pagal 14 ir 

15 straipsnius [Pasiūlymas dėl 

Reglamento, kuriuo nustatoma 

prieglobsčio suteikimo tvarka]; 

Or. en 

Pagrindimas 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ic) apie esamą informacinę svetainę, 

sukurtą pagal 6 straipsnio 3a dalį; 

Or. en 

Pagrindimas 

6 straipsnio 3a dalyje nustatoma, kad sukuriama nauja atskira informacinė svetainė, kurią 

tvarkys Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, todėl būtų tikslinga informuoti prašytojus 

apie ją, siekiant padėti jiems savarankiškai rasti informaciją. 
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Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 

raštu ta kalba, kurią prašytojas supranta 

arba, kaip pagrįstai manoma, turi 

suprasti. Valstybės narės tam naudoja 

pagal 3 dalį parengtą bendrą atmintinę. 

1 dalyje nurodyta informacija pateikiama 

raštu ta kalba, kurią prašytojas supranta, 

glausta, aiškia, suprantama ir lengvai 

prieinama forma, vartojant aiškią ir 

paprastą kalbą. Nepilnamečių ir ypač 

nelydimų nepilnamečių atveju 

informaciją vaikui suprantamu būdu 

pateikia tinkamai parengti darbuotojai. 

Valstybės narės tam naudoja pagal 3 dalį 

parengtą bendrą informacinę medžiagą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu užtikrinti, kad vaikams, ypač nelydimiems nepilnamečiams, būtų teikiama jų 

konkretiems poreikiams pritaikyta informacinė medžiaga. Norint, kad prieglobsčio prašytojai 

bendradarbiautų oficialioje bendroje Europos prieglobsčio sistemoje ir neįsitrauktų į antrinį 

judėjimą, labai svarbu, kad jiems būtų teikiama tiksli ir jų poreikiams pritaikyta informacija 

apie procedūras, kurių jie turėtų laikytis. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai reikia, kad prašytojas gerai suprastų, 

informacija taip pat pateikiama žodžiu, 

pavyzdžiui, siejant su asmeniniu pokalbiu, 

kaip nurodyta 7 straipsnyje. 

Informacija pateikiama iš karto, kai 

prašymas užregistruojamas. Informacija 

pateikiama ir raštu, ir žodžiu, jei tinka, 

pasitelkiant multimedijos įrangą. Žodinė 
informacija gali būti pateikiama 

individualiai arba per grupinį susitikimą, 

prašytojai taip pat turi galimybę užduoti 

klausimus apie procedūros, kurios jie 

turėtų laikytis vykstant atsakingos 

valstybės narės nustatymo pagal šį 

reglamentą procesui, etapus. Informaciją 
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nepilnamečiams vaikui suprantamu būdu 

pateikia tinkamai parengti darbuotojai, 

dalyvaujant globėjui. 

Or. en 

Pagrindimas 

Norint, kad prieglobsčio prašytojai dalyvautų oficialioje bendroje Europos prieglobsčio 

sistemoje ir neįsitrauktų į antrinį judėjimą, labai svarbu, kad jiems būtų teikiama tiksli ir jų 

poreikiams pritaikyta informacija apie procedūras, kurių jie turėtų laikytis. Žodinės 

informacijos teikimas ir galimybė užduoti klausimus apie procedūras galėtų labai padėti 

konkrečiam prašytojui geriau suprasti procedūras, o tai pagerintų prašytojų 

bendradarbiavimą su valdžios institucijomis ir padėtų sumažinti slapstymosi ir antrinio 

judėjimo atvejų skaičių. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija, priimdama įgyvendinimo 

aktus, parengia bendrą atmintinę, taip pat 

specialią atmintinę nelydimiems 

nepilnamečiams, kurioje išdėstoma bent 

jau šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 

informacija. Šioje bendroje atmintinėje 

taip pat pateikiama informacija apie 

Reglamento (ES) [Pasiūlymas dėl 

Reglamento, kuriuo nauja redakcija 

išdėstomas Reglamentas Nr. 603/2013/ES] 

taikymą ir visų pirma išdėstomas tikslas, 

kuriuo prašytojo duomenys gali būti 

tvarkomi sistemoje EURODAC. Bendra 

atmintinė parengiama taip, kad valstybės 

narės galėtų ją papildyti kita valstybei narei 

konkrečiai taikytina informacija. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio 

reglamento 56 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

3. Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama 

su atsakingomis nacionalinėmis 

agentūromis, parengia bendrą informacinę 

medžiagą, kurioje išdėstoma bent jau šio 

straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. 

Toje bendroje informacinėje medžiagoje 

taip pat pateikiama informacija apie 

Reglamento (ES) [Pasiūlymas dėl 

Reglamento, kuriuo nauja redakcija 

išdėstomas Reglamentas Nr. 603/2013/ES] 

taikymą ir visų pirma išdėstomas tikslas, 

kuriuo prašytojo duomenys gali būti 

tvarkomi sistemoje EURODAC. Bendra 

informacinė medžiaga parengiama taip, 

kad valstybės narės galėtų ją papildyti kita 

valstybei narei konkrečiai taikytina 

informacija. Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūra parengia specialią 

informacinę medžiagą, konkrečiai skirtą 

šioms tikslinėms grupėms: 

 a)  suaugusiems prašytojams; 

 b)  nelydimiems nepilnamečiams; 



 

PE599.751v02-00 38/93 PR\1118296LT.docx 

LT 

 c)  lydimiems nepilnamečiams. 

 Turėtų būti parengta speciali informacinė 

medžiaga, skirta naudoti tais atvejais, kai 

yra taikomas taisomojo paskirstymo 

mechanizmas, ir tada, kai yra taikomos 

įprastos procedūros pagal šį reglamentą. 

Or. en 

Pagrindimas 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra atskiroje svetainėje pateikia 

informaciją apie BEPS ir visų pirmą apie 

šio reglamento veikimą, skirtą 

tarptautinės apsaugos prašytojams ir 

galimiems prašytojams. Informacija 

svetainėje turi būti išsami ir naujausia bei 

pateikta glausta, aiškia, suprantama ir 

prieinama forma, vartojant aiškią ir 

paprastą kalbą, ir prieinama visomis 

pagrindinėmis kalbomis, kurias vartoja į 

Europą atvykstantys tarptautinės 

apsaugos prašytojai. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Sukūrę atskirą svetainę, skirtą prieglobsčio prašytojams ir galimiems prieglobsčio 

prašytojams Europoje, kurioje būtų pateikta informacija apie praktinį BEPS veikimą, 

galėtume suteikti asmenims, kurie jau pateikė tarptautinės apsaugos prašymą Europoje, 

greitą ir lengvą prieigą prie informacijos ir išsklaidyti nelegalios imigracijos tarpininkų ir 

kitų asmenų kuriamus mitus ir skleidžiamą dezinformaciją, kad asmenims, kurie veikiausiai 

neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą, nereikėtų be reikalo leistis į pavojingą ir brangiai 

kainuojančią kelionę per Viduržemio jūrą siekiant prašyti Europoje tarptautinės apsaugos. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b. Kompetentingos valstybių narių 

institucijos informuoja prašytojus apie 

procedūrų, vykdomų pagal šį reglamentą 

jų prašymų atžvilgiu, eigą. Tokia 

informacija pateikiama raštu ir 

reguliariai. Nepilnamečių atveju 

kompetentingos institucijos vienodomis 

sąlygomis informuoja ir nepilnametį, ir 

globėją. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 

nustatomos tokios informacijos teikimo 

sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad prašytojai būtų informuojami apie jų prašymo nagrinėjimo procedūros 

eigą, kad būtų užtikrintas jų pasitikėjimas prieglobsčio sistema. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant palengvinti atsakingos 1. Siekiant palengvinti atsakingos 
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valstybės narės nustatymo procesą, 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė surengia 

asmeninį pokalbį su prašytoju, nebent 

prašytojas pasislėpė arba prašytojo pagal 

4 straipsnio 2 dalį pateiktos informacijos 

pakanka atsakingai valstybei narei 
nustatyti. Pokalbis taip pat sudaro sąlygas 

tinkamai suprasti prašytojui pagal 6 

straipsnį pateiktą informaciją. 

valstybės narės nustatymo procesą, 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė surengia 

asmeninį pokalbį su prašytoju. Nustatymo 

procedūrą atliekanti valstybė narė 

aktyviai užduoda klausimus apie visus 

prašymo aspektus, kurie suteiktų galimybę 

nustatyti atsakingą valstybę narę. Pokalbis 

taip pat sudaro sąlygas tinkamai suprasti 

prašytojui 6 straipsnyje pateiktą 

informaciją. 

Or. en 

Pagrindimas 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybė narė gali nerengti 

asmeninio pokalbio, jei prašytojas 

pasislėpė arba pagal 4 straipsnio 2 dalį 

prašytojo pateiktos informacijos pakanka, 

kad būtų galima nustatyti atsakingą 

valstybę narę. Kai valstybė narė pokalbio 

nerengia, ji suteikia prašytojui galimybę 

pateikti visą papildomą informaciją, 

reikalingą norint teisingai nustatyti 

atsakingą valstybę narę, prieš priimant 

galutinį sprendimą dėl prašytojo 

perdavimo atsakingai valstybei narei 

pagal 30 straipsnio 1 dalį. 
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Or. en 

Pagrindimas 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Asmeninis pokalbis vedamas kalba, 

kurią prašytojas supranta arba, kaip 

pagrįstai manoma, turi suprasti, ir kuria 

jis gali bendrauti. Prireikus valstybės narės 

pasitelkia vertėją žodžiu, galintį užtikrinti 

tinkamą prašytojo ir asmens, vedančio 

pokalbį, bendravimą. 

3. Asmeninis pokalbis vedamas kalba, 

kurią prašytojas supranta ir kuria jis gali 

bendrauti. Pokalbiai su nepilnamečiais 

vedami vaikui suprantamu būdu, 

dalyvaujant globėjui ir, jei tinka, teisės 

konsultantui ar patarėjui. Prireikus 

valstybės narės pasitelkia kvalifikuotą 

vertėją žodžiu, galintį užtikrinti tinkamą 

prašytojo ir asmens, vedančio pokalbį, 

bendravimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu, kad pokalbiai su vaikais, nesvarbu, ar jie būtų lydimi, ar nelydimi, vyktų vaikui 

suprantamu būdu ir dalyvaujant globėjui. Pakeitimas taip pat apima patikslinimą, kad 

pokalbis visada turi vykti ta kalba, kurią prašytojas supranta, ir kad vertėjas turi būti 

kvalifikuotas. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Asmeninį pokalbį vedanti valstybė 

narė parengia jo rašytinę santrauką, kurioje 

išdėstoma bent svarbiausia prašytojo per 

pokalbį pateikta informacija. Ši santrauka 

gali būti parengiama ataskaitos forma arba 

naudojant standartinę formą. Valstybė narė 

užtikrina, kad prašytojas ir (arba) prašytoją 

atstovaujantis jo teisės konsultantas ar kitas 

patarėjas turėtų galimybę laiku susipažinti 

su ta santrauka. 

5. Asmeninį pokalbį vedanti valstybė 

narė parengia jo rašytinę santrauką, kurioje 

išdėstoma bent svarbiausia prašytojo per 

pokalbį pateikta informacija. Ši santrauka 

gali būti parengiama ataskaitos forma arba 

naudojant standartinę formą. Valstybė narė 

užtikrina, kad prašytojas ir (arba) prašytoją 

atstovaujantis globėjas, jo teisės 

konsultantas ar patarėjas turėtų galimybę 

kuo greičiau po pokalbio ir bet kuriuo 

atveju prieš priimant sprendimą dėl 

perdavimo susipažinti su ta santrauka. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su bendru siekiu pakeisti nelydimo nepilnamečio atstovo sąvoką jo globėjo 

sąvoka (suderinimas su reglamentu, kuriuo nustatoma prieglobsčio suteikimo tvarka, ir 

direktyva, kuria nustatomos priėmimo sąlygos) ir juo nustatomas papildomas elementas, kad 

prašytojui turi būti suteikta galimybė susipažinti su santrauka kuo greičiau arba bent iki to 

laiko, kai bus priimtas sprendimas dėl perdavimo. Bet koks papildomas darbas, kurį valstybės 

narės administracija turės atlikti laikydamasi šios taisyklės, turėtų būti kompensuojamas, jei 

juo prisidedama prie pirmosios instancijos sprendimų kokybės gerinimo, taip mažinant 

brangiai kainuojančių ir ilgai trunkančių apeliacinių skundų nagrinėjimo ir (arba) antrinio 

perkėlimo procesų poreikį. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vykdydamos visas šiame 

reglamente numatytas procedūras, 

valstybės narės pirmiausia vadovaujasi 

vaiko interesais. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti patikslinta, kad vaiko interesas turėtų būti svarbiausias, o ne vienas iš svarbių 
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dalykų, į kuriuos atsižvelgiama. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekviena valstybė narė , kurioje 

nelydimas nepilnametis privalo būti, 

užtikrina, kad šiame reglamente 

numatytose susijusiose procedūrose 

nelydimam nepilnamečiui atstovautų ir 

(arba) padėtų atstovas. Atstovas turi turėti 

kvalifikaciją ir kompetenciją, kad būtų 

užtikrinta, kad atliekant šiame reglamente 

numatytas procedūras bus atsižvelgta į 

nepilnamečio interesus. Toks atstovas turi 

galimybę susipažinti su prašytojo byloje 

esančių atitinkamų dokumentų turiniu, 

įskaitant specialią atmintinę nelydimiems 

nepilnamečiams. 

Kiekviena valstybė narė, kurioje yra 

nelydimas nepilnametis, užtikrina, kad 

visose šiame reglamente numatytose 

procedūrose nelydimam nepilnamečiui 

atstovautų ir (arba) padėtų globėjas. 

Globėjas turi turėti kvalifikaciją ir 

kompetenciją, kad būtų užtikrinta, kad 

atliekant šiame reglamente numatytas 

procedūras bus atsižvelgta į nepilnamečio 

interesus. Toks globėjas turi galimybę 

susipažinti su prašytojo byloje esančių 

atitinkamų dokumentų turiniu, įskaitant 

specialią informacinę medžiagą 

nelydimiems nepilnamečiams. Globėjas 

paskiriamas kuo greičiau, bet ne vėliau 

nei per penkias dienas nuo prašymo 

pateikimo dienos. 

Or. en 

Pagrindimas 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Globėjas kuo aktyviau įtraukiamas į 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

pagal šį reglamentą procesą. Šiuo tikslu 

globėjas padeda nepilnamečiui pateikti 

informaciją, kuri yra svarbi vertinant 

nepilnamečio interesus pagal 3 dalį, ir 

naudotis savo teise būti išklausytam, taip 

pat padeda nepilnamečiui bendrauti su 

kitais subjektais, pvz., šeimos narių 

paieškos organizacijomis, kai tai šiuo 

tikslu tinka, deramai laikantis 

konfidencialumo įsipareigojimo vaikui. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata yra įtraukta į įgyvendinimo aktą, bet, atsižvelgiant į jos svarbą, ją reikėtų įtraukti 

į patį reglamentą. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nepilnamečio gerovę ir socialinę 

raidą; 

b) nepilnamečio gerovę ir socialinę 

raidą, ypač atsižvelgiant į vaiko etninę, 

religinę, kultūrinę ir kalbinę kilmę, taip 

pat į stabilumo bei tęstinumo poreikį 

nepilnamečio globos ir rūpybos atvejais ir 

į galimybę gauti sveikatos paslaugas ir 

išsilavinimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Jūsų pranešėja mano, kad šie papildymai, susiję su aspektais, į kuriuos turėtų būti 

atsižvelgiama vertinant vaiko interesus, yra vertingi. 
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Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) saugumo ir apsaugos aspektus, ypač 

jei kyla grėsmė, kad nepilnametis yra arba 

gali tapti prekybos žmonėmis auka; 

c) saugumo ir apsaugos aspektus, ypač 

jei kyla grėsmė, kad nepilnametis yra arba 

gali tapti bet kokio smurto ir išnaudojimo, 

įskaitant prekybą žmonėmis, auka; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis punktas turėtų būti išplėstas ir apimti ne tik prekybą žmonėmis, bet ir kitokį smurtą ir 

išnaudojimą. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) perdavimo paskirtam globėjui 

priimančiojoje valstybėje narėje garantiją; 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieš priimdamos sprendimą dėl perdavimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 

pateikta garantija, jog nepilnametis gaus globėją priimančiojoje valstybėje narėje. Šis 

globėjas turėtų būti nustatomas ir įtraukiamas į perdavimo procedūrą prieš perduodant 

nepilnametį. Taip pat derėtų pažymėti, kad šis pakeitimas atitinka direktyvos dėl grąžinimo 

(Direktyva 2008/115/EB) 10 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatoma, kad prieš tai, kai 

nepilnametis galės būti perduotas, priimančioji valstybė narė turi paskirti globėją. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) globėjo valstybėje narėje, kurioje 

nepilnametis yra, pateiktą informaciją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Globėjo pateikta informacija turėtų būti įprasta interesų vertinimo dalimi. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Prieš perduodama nelydimą 

nepilnametį atsakingai valstybei narei arba, 

kai tinkama, paskyrimo valstybei narei, 

perduodančioji valstybė narė užtikrina, kad 

atsakinga valstybė narė arba paskyrimo 

valstybė narė nedelsdamos imtųsi 

Direktyvos 2013/33ES 14 ir 24 

straipsniuose ir Direktyvos 2013/32/ES 25 

straipsnyje nurodytų priemonių. Prieš 

priimant bet kokį sprendimą perduoti 

nelydimą nepilnametį, įvertinami jo 

interesai. Vertinimas grindžiamas 3 dalyje 

išvardytais veiksniais. Vertinimą greitai 

atlieka tinkamai kvalifikuoti ir 

kompetentingi darbuotojai, siekiant 

užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į 

nepilnamečio interesus. 

4. Prieš perduodama nelydimą 

nepilnametį atsakingai valstybei narei arba, 

kai tinkama, paskyrimo valstybei narei, 

perduodančioji valstybė narė užtikrina, kad 

atsakinga valstybė narė arba paskyrimo 

valstybė narė nedelsdamos imtųsi 

Direktyvos 2013/33ES 14 ir 24 

straipsniuose ir Direktyvos 2013/32/ES 25 

straipsnyje nurodytų priemonių. Prieš 

priimant bet kokį sprendimą perduoti 

nelydimą nepilnametį, įvertinami jo 

interesai. Vertinimas grindžiamas 3 dalyje 

išvardytais veiksniais, o kiekvieno veiksnio 

vertinimo išvados aiškiai nurodomos 

sprendime dėl perdavimo. Vertinimą 

greitai atlieka tarpdisciplininė tinkamai 

kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų 

grupė, siekiant užtikrinti, kad būtų 

atsižvelgta į nepilnamečio interesus. 

Atliekant tarpdisciplininį vertinimą 

dalyvauja kompetentingi darbuotojai, 

turintys praktinės patirties vaiko teisių, 

vaiko psichologijos ir raidos srityse, taip 

pat dalyvauja nepilnamečio globėjas. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Tinkamam vaiko interesų vertinimui atlikti reikia kompetencijos įvairiose srityse, todėl jį 

turėtų atlikti ne vienas darbuotojas, o tarpdisciplininė suaugusių asmenų grupė, galinti 

tinkamai įvertinti vaiko interesus. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Prieš perduodamos nelydimą 

nepilnametį, valdžios institucijos 

užtikrina, kad priimančiojoje valstybėje 

narėje būtų paskirtas globėjas. Valdžios 

institucijos pateikia informaciją apie 

priimančiojoje valstybėje narėje paskirtą 

globėją ir perdavimo sąlygas dabartiniam 

globėjui. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tinkamo vaiko perdavimo nuo vieno globėjo kitam užtikrinimas nelydimų nepilnamečių atveju 

taip pat galėtų būti veiksmingas būdas užtikrinti, kad atitinkama informacija būtų perduota iš 

vieno globėjo kitam, kad vaikas būtų tinkamai priimtas naujojoje valstybėje narėje ir kad 

vaiko dingimo rizika būtų sumažinta. Taip pat derėtų pažymėti, kad šis pakeitimas atitinka 

direktyvos dėl grąžinimo (Direktyva 2008/115/EB) 10 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatoma, 

kad prieš tai, kai nepilnametis galės būti perduotas, priimančioji valstybė narė turi paskirti 

globėją. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 6 a dalis (nauja)  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Komisija pagal 57 straipsnį priima 

šį reglamentą papildančius 

deleguotuosius aktus, pagal šį straipsnį 

nustatydama tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo vertinant vaiko 
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interesus taisykles ir procedūras. 

Or. en 

Pagrindimas 

Deleguotasis aktas dėl vaiko interesų vertinimo padėtų užtikrinti, kad šioje srityje valstybėse 

narėse būtų vadovaujamasi labiau suderintu požiūriu. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto 

šeimos nario ar giminaičio, atsakinga 

valstybė narė yra ta, kurioje nelydimas 

nepilnametis yra pirmą kartą pateikęs 

tarptautinės apsaugos prašymą, nebent 

įrodoma, kad tai neatitinka nepilnamečio 

interesų. 

5. Nesant 2 ir 3 dalyse nurodyto 

šeimos nario ar giminaičio, atsakingą 

valstybę narę nustato valstybė narė, 

kurioje prašytojas yra pagal procedūrą, 

nustatytą 15 straipsnio 1 arba 1a dalyje, 

nebent nustatoma, kad tai neatitinka 

nepilnamečio interesų. Prieš nustatant tai, 

prašytojui leidžiama pasinaudoti 

procedūromis, nurodytomis 19 

straipsnyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 
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for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai remiantis tiesioginiais ar 

netiesioginiais įrodymais, apibūdintais šio 

reglamento 25 straipsnio 4 dalyje 

nurodytuose dviejuose sąrašuose, įskaitant 

Reglamente [Pasiūlymas dėl Reglamento, 

kuriuo nauja redakcija išdėstomas 

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] nurodytus 

duomenis, nustatoma, kad prašytojas 

neteisėtai kirto valstybės narės sieną, 

sausuma, jūra ar oru atvykdamas iš 

trečiosios šalies, už tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą yra atsakinga ta 

valstybė narė, į kurią jis taip atvyko. 

Kai remiantis tiesioginiais ar 

netiesioginiais įrodymais, apibūdintais šio 

reglamento 25 straipsnio 4 dalyje 

nurodytuose dviejuose sąrašuose, įskaitant 

Reglamente [Pasiūlymas dėl Reglamento, 

kuriuo nauja redakcija išdėstomas 

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] nurodytus 

duomenis, nustatoma, kad prašytojas 

neteisėtai kirto valstybės narės sieną, 

sausuma, jūra ar oru atvykdamas tiesiogiai 

iš trečiosios šalies, už tarptautinės 

apsaugos prašymo nagrinėjimą yra 

atsakinga ta valstybė narė, į kurią jis taip 

atvyko. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su kitu (15 straipsnio 1a dalies) pakeitimu. Šiais dviem 

pakeitimais sukuriama atskira procedūra, taikytina tuo atveju, jei prašytojas registruojasi 

pirmoje valstybėje narėje, kurios sieną kirto neteisėtai, arba jei prašytojas keliavo per kitą (-

as) valstybę (-es) narę (-es), kad pasiektų tą valstybę narę, kurioje galiausiai pateikia 

prašymą. Pirmoji dalis apima „klasikinius“ pirmojo atvykimo kriterijus ir ji, kaip ir šiuo 

metu, taikoma tais atvejais, kai prašytojas registruojasi pirmoje valstybėje narėje, kurios 

sieną kirto neteisėtai. Didelio prašytojų antplūdžio į konkrečią valstybę narę laikotarpiais 

antplūdis sumažinamas taikant taisomojo paskirstymo sistemą. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei prašytojas kirto valstybės narės, 

kurioje prašymas buvo pateiktas, sieną 

atvykdamas iš kitos valstybės narės ir jei 

remiantis tiesioginiais ar netiesioginiais 

įrodymais pagal 1 dalį neįmanoma aiškiai 

nustatyti pirmojo neteisėto atvykimo 

valstybės narės, už tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė 

narė nustatoma 24a straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

Or. en 

Pagrindimas 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai dėl nėštumo, naujagimio, 

sunkios ligos, didelės negalios ar senyvo 

1. Kai dėl nėštumo, naujagimio, 

sunkios ligos, didelės negalios, sunkos 
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amžiaus prašytojas yra priklausomas nuo 

savo vaiko, brolio ir (arba) sesers arba tėvo 

ir (arba) motinos, teisėtai gyvenančių 

vienoje iš valstybių narių, pagalbos, arba 

kai prašytojo vaikas, brolis ir (arba) sesuo 

arba tėvas ir (arba) motina, teisėtai 

gyvenantys vienoje iš valstybių narių, yra 

priklausomi nuo prašytojo pagalbos, 

valstybės narės paprastai laiko kartu arba 

sujungia prašytoją su tuo vaiku, broliu ir 

(arba) seserimi ar tėvu ir (arba) motina, 

jeigu šeimos ryšiai egzistavo kilmės šalyje, 

jeigu vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba 

tėvas ir (arba) motina arba prašytojas 

sugeba pasirūpinti priklausomu asmeniu ir 

jeigu atitinkami asmenys savo pageidavimą 

išreiškė raštu. 

traumos ar senyvo amžiaus prašytojas yra 

priklausomas nuo savo vaiko, brolio ir 

(arba) sesers arba tėvo ir (arba) motinos, 

teisėtai gyvenančių vienoje iš valstybių 

narių, pagalbos, arba kai prašytojo vaikas, 

brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) 

motina, teisėtai gyvenantys vienoje iš 

valstybių narių, yra priklausomi nuo 

prašytojo pagalbos, valstybės narės 

paprastai laiko kartu arba sujungia 

prašytoją su tuo vaiku, broliu ir (arba) 

seserimi ar tėvu ir (arba) motina, jeigu 

šeimos ryšiai jau egzistavo prieš tai, kai 

prašytojas atvyko į valstybės narės 

teritoriją, jeigu vaikas, brolis ir (arba) 

sesuo arba tėvas ir (arba) motina arba 

prašytojas sugeba pasirūpinti priklausomu 

asmeniu ir jeigu atitinkami asmenys savo 

pageidavimą išreiškė raštu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu iš esmės siekiama suderinti šeimos ryšių apibrėžtį su Komisijos pasiūlytu 2 

straipsnio g punktu, kad į ją būtų įtrauktos ir šeimos, sukurtos keliaujant į Europą, bet ne 

kilmės šalyje. Taip pat pasiūlytas nedidelis patikslinimas, kuriuo į priklausomumo kriterijų 

sąrašą įtraukiama sunki trauma. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nukrypdama nuo 3 straipsnio 1 dalies ir tik 

tol, kol nenustatoma atsakinga valstybė 

narė, kiekviena valstybė narė gali nuspręsti 

nagrinėti trečiosios šalies piliečio arba 

asmens be pilietybės jai pateiktą 

tarptautinės apsaugos prašymą, pagrįstą 

šeiminėmis priežastimis, susijusiomis su 

kitais šeimos nariais, neįtrauktais į 2 

straipsnio g punktą, net tada, kai ji pagal 

šiame reglamente nustatytus kriterijus 

neatsako už tokį nagrinėjimą. 

Nukrypdama nuo 3 straipsnio 1 dalies, 

kiekviena valstybė narė gali nuspręsti 

nagrinėti trečiosios šalies piliečio arba 

asmens be pilietybės jai pateiktą 

tarptautinės apsaugos prašymą net tada, kai 

ji pagal šiame reglamente nustatytus 

kriterijus neatsako už tokį nagrinėjimą. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Diskrecinė nuostata, nors ja naudojasi tik keletas valstybių narių, suteikia lanksčią ir 

pažangią priemonę, kuria užtikrinama, kad konkrečiais atvejais būtų tinkamai atsižvelgiama į 

humanitarines priežastis, todėl ir su prieglobsčio prašytojais dirbančios valstybės narės, ir 

NVO šią priemonę vertina. Todėl jūsų pranešėja norėtų, kad ši procedūra būtų taikoma 

toliau, o ne apribota. 19 straipsnio pakeitimais atkuriamas dabar galiojančio reglamento 

„Dublinas III“ tekstas. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybė narė, kuri nusprendžia nagrinėti 

tarptautinės apsaugos prašymą pagal šią 

dalį, tampa atsakinga valstybe nare ir 

prisiima su ta atsakomybe susijusias 

pareigas. Prireikus ji apie tai praneša 

anksčiau buvusiai atsakingai valstybei 

narei, atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą atliekančiai valstybei narei arba 

valstybei narei, kurios buvo prašoma 

perimti prašytoją savo žinion . 

Valstybė narė, kuri nusprendžia nagrinėti 

tarptautinės apsaugos prašymą pagal šią 

dalį, tampa atsakinga valstybe nare ir 

prisiima su ta atsakomybe susijusias 

pareigas. Prireikus, naudodamasi 

„DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, 

sukurtu pagal Reglamento (EB) 

Nr. 1560/2003 18 straipsnį, ji apie tai 

praneša anksčiau buvusiai atsakingai 

valstybei narei, atsakingos valstybės narės 

nustatymo procedūrą atliekančiai valstybei 

narei arba valstybei narei, kurios buvo 

prašoma perimti prašytoją savo žinion. 

Or. en 

Pagrindimas 

Diskrecinė nuostata, nors ja naudojasi tik keletas valstybių narių, suteikia lanksčią ir 

pažangią priemonę, kuria užtikrinama, kad konkrečiais atvejais būtų tinkamai atsižvelgiama į 

humanitarines priežastis, todėl ir su prieglobsčio prašytojais dirbančios valstybės narės, ir 

NVO šią priemonę vertina. Todėl jūsų pranešėja norėtų, kad ši procedūra būtų taikoma 

toliau, o ne apribota. 19 straipsnio pakeitimais atkuriamas dabar galiojančio reglamento 

„Dublinas III“ tekstas. 
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Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Tarptautinės apsaugos prašytojas gali 

prašyti valstybės narės, kurioje prašymas 

buvo pateiktas, taikyti 1 dalį. Toks 

prašymas turi būti pateikiamas raštu ir 

tinkamai pagrindžiamas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Jūsų pranešėja siūlo numatyti galimybę prašytojui prašyti, kad valstybė narė, kurioje jis 

pateikė prašymą, pasinaudotų teise taikyti 19 straipsnio 1 dalies diskrecinę nuostatą. Gavusi 

tokį prašymą valstybė narė išsiaiškintų, ar ji pageidauja pasinaudoti savo teisėmis pagal 

diskrecinę nuostatą, ar ne. Pagal dabar galiojančias taisykles valstybė narė gali taikyti 19 

straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą, bet prašytojas neturi galimybės oficialiai prašyti, kad 

ji ja pasinaudotų. 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta 

tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą, gali bet kuriuo metu iki tol, kol 

bus nustatyta atsakinga valstybė narė, 

paprašyti kitos valstybės narės perimti savo 

žinion prašytoją, kad suvienytų bet kuriuos 

asmenis, susijusius šeimos ryšiais, net jei ta 

kita valstybė narė nėra atsakinga pagal 10– 

13 ir 18 straipsniuose nustatytus kriterijus. 

Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį 

sutikimą. 

Valstybė narė, kurioje buvo paprašyta 

tarptautinės apsaugos ir kuri vykdo 

atsakingos valstybės narės nustatymo 

procedūrą, arba atsakinga valstybė narė 

gali bet kuriuo metu iki tol, kol bus 

priimtas pirmas sprendimas dėl prašymo 

esmės, paprašyti kitos valstybės narės 

perimti savo žinion prašytoją, kad 

suvienytų bet kuriuos asmenis, susijusius 

šeimos ryšiais, dėl humanitarinių 

priežasčių, visų pirma dėl šeimos, 

kultūrinių ar socialinių ryšių arba kalbos 

įgūdžių, kurie palengvintų prašytojo 

integraciją į tą kitą valstybę narę, net jei ta 

kita valstybė narė nėra atsakinga pagal 10– 

13 ir 18 straipsniuose nustatytus kriterijus. 

Atitinkami asmenys turi duoti rašytinį 
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sutikimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Tarptautinės apsaugos prašytojas 

gali prašyti valstybės narės, kurioje 

prašymas buvo pateiktas, taikyti 2 dalį. 

Toks prašymas parengiamas raštu ir 

tinkamai pagrindžiamas ir pateikiamas 

atsakingoms valdžioms institucijoms, 

kurioms yra pateiktas tarptautinės 

apsaugos prašymas. Tos valdžios 

institucijos užtikrina, kad prašymas būtų 

perduotas atsakingoms valdžios 

institucijoms valstybėje narėje, kurios 

prašytojas paprašė naudodamasis 

„DubliNet“ elektroninių ryšių tinklu, 

sukurtu pagal Reglamento (EB) 

Nr. 1560/2003 18 straipsnį. 

 Valstybė narė, gavusi prašymą, pateiktą 

pagal pirmąją pastraipą, per dvi savaites 

atsako, ar ji pageidauja prisiimti 

atsakomybę už prašytoją. Prašomoji 

valstybė narė gali pratęsti terminą dviem 

savaitėmis, jei apie tai raštu pranešama 

naudojantis „DubliNet“ elektroninių 

ryšių tinklu valstybei narei, kurioje 

tarptautinės apsaugos prašymas buvo 

pateiktas. Jei iki to termino atsakymas 
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negaunamas, laikoma, kad prašymas yra 

atmestas. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, 

tarptautinės apsaugos prašytojai neturi 

teisės pasinaudoti šia procedūra daugiau 

nei vieną kartą. 

Or. en 

Pagrindimas 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Jei prašomoji valstybė narė 

pritaria prašymui pagal 2a dalį, jai 

pereina atsakomybė už prašymo 

nagrinėjimą. Valstybė narė, kurioje 

tarptautinės apsaugos prašymas buvo 

pateiktas, užtikrina, kad prašytojas būtų 

perduotas pagal 27 straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši dalis taip pat susijusi su nauja procedūra, kuria suteikiama galimybė teikti prašymus pagal 

19 straipsnį iš kitos valstybės narės. Ja tiesiog aiškiau išdėstoma perdavimo procedūra, 
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taikoma tuo atveju, kai valstybė narė prisiima atsakomybę pagal naująją procedūrą. 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Komisija, priimdama įgyvendinimo 

aktus, parengia bendrą formą, naudotiną 

taikant 2a dalyje nurodomą procedūrą. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

56 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant supaprastinti procedūras ir sumažinti administracinio darbo krūvį, siūloma, kad 

Komisija parengtų įgyvendinimo aktą ir formą, naudotiną teikiant prašymus pagal naują 

procedūrą, suteikiančią galimybę teikti prašymus pagal 19 straipsnį iš kitos valstybės narės. 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 24, 25 ir 30 straipsniuose 

nustatytomis sąlygomis perimti savo žinion 

prašytoją, prašymą pateikusį kitoje 

valstybėje narėje; 

a) 24, 24a, 25 ir 30 straipsniuose 

nustatytomis sąlygomis perimti savo žinion 

prašytoją, prašymą pateikusį kitoje 

valstybėje narėje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama suderinti šią nuostatą su 24a straipsnyje siūloma 

procedūra (pranešimas „perimti savo žinion“). 
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Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalies a punkte nurodytu atveju 

atsakinga valstybė narė nagrinėja arba 

užbaigia nagrinėti tarptautinės apsaugos 

prašymą. 

2. 1 dalies a arba b punkte nurodytu 

atveju atsakinga valstybė narė nagrinėja 

arba užbaigia nagrinėti tarptautinės 

apsaugos prašymą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paspartintos procedūros yra svarbi priemonė, padedanti išlaikyti sistemos efektyvumą skubos 

tvarka nagrinėjant prašymus, dėl kurių palyginti greitai galima priimti sprendimą. Jūsų 

pranešėja nepritaria paspartintų procedūrų taikymui kaip būdui bausti už slapstymąsi 

pirmiausia todėl, kad jis nėra itin veiksmingas ir net galėtų reikšti, kad prašytojai, kurių 

atveju labai tikėtina, kad dėl jų tarptautinės apsaugos prašymo bus priimtas teigiamas 

sprendimas, yra skatinami slapstytis. 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalies b punkte nurodytu atveju 

atsakinga valstybė narė nagrinėja arba 

užbaigia nagrinėti tarptautinės apsaugos 

prašymą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 

straipsnio 8 dalį taikydama paspartintą 

procedūrą. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Paspartintos procedūros yra svarbi priemonė, padedanti išlaikyti sistemos efektyvumą skubos 

tvarka nagrinėjant prašymus, dėl kurių palyginti greitai galima priimti sprendimą. Jūsų 

pranešėja nepritaria paspartintų procedūrų taikymui kaip būdui bausti už slapstymąsi 

pirmiausia todėl, kad jis nėra itin veiksmingas ir net galėtų reikšti, kad prašytojai, kurių 

atveju labai tikėtina, kad dėl jų tarptautinės apsaugos prašymo bus priimtas teigiamas 

sprendimas, yra skatinami slapstytis. 
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Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 1 dalies c punkte nurodytu atveju 

atsakinga valstybė narė tvarko visus 

papildomus prašytojo nusiskundimus ar 

naują prašymą kaip paskesnį prašymą 

pagal Direktyvą 2013/32/ES. 

4. 1 dalies c punkte nurodytu atveju, 

kai atsakinga valstybė narė nutraukė 

prašymo nagrinėjimą prašytojui atsiėmus 

prašymą prieš priimant pirmosios 

instancijos sprendimą iš esmės, ta valstybė 

narė užtikrina, kad prašytojas turėtų teisę 

paprašyti, kad būtų baigtas jo pateikto 

tarptautinės apsaugos prašymo 

nagrinėjimas, arba pateikti naują 

tarptautinės apsaugos prašymą, kuris nėra 

laikomas paskesniu prašymu, kaip 

numatyta Direktyvoje 2013/32/ES. Tokiais 

atvejais valstybės narės užtikrina, kad 

būtų užbaigtas prašymo nagrinėjimas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Privalomas reikalavimas laikyti visus papildomus prašytojo nusiskundimus kaip naują ar 

paskesnį prašymą turi prašytojui didelių procedūrinių padarinių (tai iš dalies 

reglamentuojama ir reglamente, kuriuo nustatoma prieglobsčio sutekimo tvarka). Jūsų 

pranešėja siūlo grįžti prie reglamente „Dublinas III“ pateiktos formuluotės. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. 1 dalies d punkte nurodytu atveju 

dėl atsakingos valstybės narės atsakingos 

institucijos priimto sprendimo atmesti 

prašymą nebegalima taikyti teisių gynimo 

priemonės pagal Direktyvos 2013/32/ES V 

skyrių. 

5. 1 dalies d punkte nurodytu atveju, 

kai prašymas buvo atmestas tik pirmojoje 

instancijoje, atsakinga valstybė narė 

užtikrina, kad atitinkamas asmuo turėtų 

arba būtų turėjęs galimybę pasinaudoti 

veiksminga teisių gynimo priemone pagal 

Direktyvos 2013/32/ES 46 straipsnį. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Panaikinus teisę į veiksmingą teisių gynimą siekiant apskųsti esminį sprendimą dėl 

prieglobsčio prašymo veikiausiai būtų pažeistos teisės, suteikiamos Chartijos 47 straipsniu 

dėl teisės į veiksmingą teisių gynimą. Jūsų pranešėja sutinka, kad atsakinga valstybė narė 

šiuo atveju turėtų susigrąžinti prašytoją (1 dalies d punktas), bet jis ir toliau turėtų galėti 

pasinaudoti savo teise apskųsti sprendimą dėl jo prašymo. Todėl siūloma grįžti prie 

reglamente „Dublinas III“ pateiktos formuluotės. 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Atsakingos valstybės narės 

nustatymo procedūra prasideda, kai tik 

valstybei narei pirmą kartą pateikiamas 

tarptautinės apsaugos prašymas , su sąlyga, 

kad valstybė narė, kurioje pateiktas 

pirmasis prašymas, dar nėra atsakinga 

valstybė narė pagal 3 straipsnio 4 arba 5 

dalį. 

1. Atsakingos valstybės narės 

nustatymo procedūra prasideda, kai tik 

valstybei narei pirmą kartą pateikiamas 

tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 

kad valstybė narė, kurioje pateiktas 

pirmasis prašymas, dar nėra atsakinga 

valstybė narė pagal 3 straipsnio 5 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimais, kuriais išbraukiamos 3 straipsnio 3 ir 4 dalys. 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai taikoma, sąsajas su kartu 

keliaujančių šeimos narių ar giminaičių 

prašymais; 

b) kai taikoma, sąsajas su kartu 

keliaujančių šeimos narių, giminaičių ar 

prašytojų grupių, prašančių, kad jas 

užregistruotų, prašymais; 

Or. en 
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Pagrindimas 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) kai taikomas VII skyriuje nustatytas 

paskirstymo mechanizmas, 36 straipsnio 4 

dalyje ir 39 straipsnio h punkte nurodyta 

informacija. 

h) kai taikomas VII skyriuje nustatytas 

paskirstymo mechanizmas, 36a straipsnio 3 

dalyje ir 39 straipsnio h punkte nurodyta 

informacija. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai techninis pakeitimas, susijęs su tuo, kad 36 straipsnio 4 dalis yra išbraukiama ir kai kurie 

jos aspektai įtraukiami į 36a straipsnį. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei valstybė narė, kuriai buvo pateiktas 

tarptautinės apsaugos prašymas, mano, kad 

už to prašymo nagrinėjimą yra atsakinga 

kita valstybė narė, ji kuo skubiau ir jokiu 

būdu ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 

Jei valstybė narė, kuriai buvo pateiktas 

tarptautinės apsaugos prašymas, mano, kad 

už to prašymo nagrinėjimą yra atsakinga 

kita valstybė narė, ji kuo skubiau ir jokiu 

būdu ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
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to prašymo pateikimo, kaip apibrėžta 21 

straipsnio 2 dalyje, dienos paprašo, kad ta 

kita valstybė narė perimtų prašytoją savo 

žinion. 

to prašymo pateikimo, kaip apibrėžta 21 

straipsnio 2 dalyje, dienos paprašo, kad ta 

kita valstybė narė perimtų prašytoją savo 

žinion. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš valstybių narių gauta daug pastabų dėl to, kad naujas siūlomas laikotarpis (Komisijos 

pasiūlyme sutrumpintas nuo trijų mėnesių iki vieno mėnesio, palyginti su reglamentu 

sutrumpintas „Dublinas III“) yra nerealistiškas. Jūsų pranešėja pritaria nuomonei, kad 

svarbu sutrumpinti reglamente „Dublinas III“ nustatytas procedūras, tačiau kartu valstybėms 

narėms turi būti suteikta pakankamai laiko visoms šiame reglamente numatytoms 

procedūroms atlikti. 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepaisant pirmos pastraipos, nustačius 

atitiktį sistemoje EURODAC lyginant su 

duomenimis, įregistruotais pagal 

Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, 

kuriuo nauja redakcija išdėstomas 

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 13 

straipsnį , arba nustačius atitiktį VIS 

lyginant su duomenimis, įregistruotais 

pagal Reglamento (ES) Nr. 767/2008 21 

straipsnio 2 dalį, prašymas siunčiamas per 

dvi savaites nuo to atitikties rezultato 

gavimo . 

Nepaisant pirmos pastraipos, nustačius 

atitiktį sistemoje EURODAC lyginant su 

duomenimis, įregistruotais pagal 

Reglamento [Pasiūlymas dėl Reglamento, 

kuriuo nauja redakcija išdėstomas 

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013] 13 

straipsnį, arba nustačius atitiktį VIS 

lyginant su duomenimis, įregistruotais 

pagal Reglamento (ES) Nr. 767/2008 21 

straipsnio 2 dalį, prašymas siunčiamas per 

vieną mėnesį nuo to atitikties rezultato 

gavimo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Iš valstybių narių gauta daug pastabų dėl to, kad naujas siūlomas laikotarpis (Komisijos 

pasiūlyme sutrumpintas nuo trijų mėnesių iki vieno mėnesio, palyginti su reglamentu 

sutrumpintas „Dublinas III“) yra nerealistiškas. Jūsų pranešėja pritaria nuomonei, kad 

svarbu sutrumpinti reglamente „Dublinas III“ nustatytas procedūras, tačiau kartu valstybėms 

narėms turi būti suteiktas pagrįstas laikotarpis visoms šiame reglamente numatytoms 

procedūroms atlikti. 
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Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nepilnamečių atveju šios dalies pirmojoje 

ir antrojoje pastraipose nurodomų 

laikotarpių skaičiavimo tikslu laikoma, 

kad laikotarpis prasideda tada, kai yra 

paskiriamas globėjas ir kai yra 

užbaigiamas interesų vertinimas pagal 8 

straipsnio 3 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti, kad su nepilnamečiais susijusioms procedūroms atlikti būtų suteiktas 

tinkamas laikotarpis ir kad nepilnamečiui būtų teikiama pagalba visu procedūros trukmės 

laikotarpiu, jūsų pranešėja siūlo nustatyti, kad laikotarpis oficialiai prasideda tik tada, kai 

yra paskiriamas globėjas ir yra užbaigiamas interesų vertinimas. 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 24a straipsnis 

 Pranešimo dėl perėmimo savo žinion 

pateikimas 

 1.  Kai prašytojas perduodamas kitai 

valstybei narei pagal 15 straipsnio 1a dalį 

arba 36b straipsnio 4 dalį, paskyrimo 

valstybė narė nustatoma naudojant 44 

straipsnyje minimą automatizuotą sistemą 

atsitiktinės atrankos iš valstybių narių, 

kurioms 34 straipsnyje minimas taisomojo 

paskirstymo mechanizmas šiuo metu 

netaikomas, būdu.  

 2.  Kai tik paskyrimo šalis yra 
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nustatoma pagal 1 dalį, informacija apie 

tai automatiškai įvedama į sistemą 

EURODAC ir paskyrimo valstybė narė 

informuojama automatiškai siunčiamu 

pranešimu. 

 3.  Valstybė narė, kurioje prašytojas 

yra, informuoja jį apie nustatymą pagal 2 

dalį ir, bendradarbiaudama su Europos 

Sąjungos prieglobsčio agentūra, apie 

perdavimo sąlygas. 

 4.  Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra užtikrina greitą prašytojo 

perkėlimą iš valstybės narės, kurioje jis 

yra, į atsakingą valstybę narę. 

 5.  39, 40, 41 ir 42 straipsniuose 

nustatytos prievolės taikomos mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Pagrindimas 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės numato septynių 2. Valstybės narės numato pagrįstą ne 
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dienų po pranešimo apie sprendimą dėl 

perdavimo laikotarpį , per kurį atitinkamas 

asmuo gali įgyvendinti teisę į veiksmingą 

teisių gynimo priemonę pagal 1 dalį. 

trumpesnį nei 15 dienų laikotarpį po 

pranešimo apie sprendimą dėl perdavimo 

laikotarpį, per kurį atitinkamas asmuo gali 

įgyvendinti teisę į veiksmingą teisių 

gynimo priemonę pagal 1 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti, kad teisių gynimo priemonė būtų veiksminga, labai svarbu, kad asmeniui 

būtų suteikta pakankamai laiko ja pasinaudoti. Septynių dienų laikotarpis tiesiog per 

trumpas. Prašytojui turėtų būti garantuojama galimybė pateikti skundą bent per 15 dienų, kad 

būtų užtikrinta, jog sistema suteikia tinkamas apsaugos priemones, bet valstybėms narėms 

turėtų būti suteikta teisė pačioms nustatyti ilgesnį laikotarpį, jei jos to nori. 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 4 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 1 dalyje išdėstyta veiksminga teisių 

gynimo priemonė apima tik vertinimą, ar 

pažeista 3 straipsnio 2 dalis, susijusi su 

nežmoniško ar žeminančio elgesio rizika, 

arba 10–13 ir 18 straipsniai. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Jūsų pranešėja mano, kad neįmanoma apriboti teisių apskųsti sprendimus tik tam tikrais 

Chartijos aspektais, nes iš karto kils problemų dėl Chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į 

veiksmingą teisių gynimą. 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 5 dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kai 1 dalyje nurodytas sprendimas 

dėl perdavimo nepriimamas, valstybės 

5. Kai 1 dalyje nurodytas sprendimas 

dėl perdavimo nepriimamas, valstybės 
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narės suteikia galimybę pasinaudoti 

veiksminga teisių gynimo priemone teisme, 

kai prašytojas tvirtina, kad šeimos narys 

arba nelydymų nepilnamečių atveju – 

giminaitis teisėtai yra kitoje valstybėje 

narėje nei tai, kuri nagrinėja jo 

tarptautinės apsaugos prašymą, ir todėl 

mano, kad ta kita valstybė narė yra 

atsakinga už prašymo nagrinėjimą. 

narės suteikia galimybę pasinaudoti 

veiksminga teisių gynimo priemone teisme, 

kai prašytojas tvirtina, kad kita valstybė 

narė yra atsakinga už prašymo nagrinėjimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pateiktas naujas pasiūlymas, pagal kurį leidžiama naudotis teisių gynimo priemone 

tais atvejais, kai šeima susijungti trukdo tai, kad asmuo nėra perkeliamas į valstybę narę, 

kurioje šeima yra, vertinamas teigiamai. Vis dėlto būtų tikslinga, ypač atsižvelgiant į Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą Ghezelbasho byloje, išplėsti šios teisės taikymo sritį 

įtraukiant į ją visus numanomo netinkamo Dublino kriterijų taikymo atvejus. 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prašytojo arba kito 20 straipsnio 1 

dalies c, d arba e punktuose nurodyto 

asmens perdavimo atsakingai valstybei 

narei išlaidas padengia perduodančioji 

valstybė narė. 

1. Prašytojo arba kito 20 straipsnio 1 

dalies c, d arba e punktuose nurodyto 

asmens perdavimo atsakingai valstybei 

narei išlaidos padengiamos Sąjungos 

bendrojo biudžeto lėšomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kaip papildoma priemonė, kuria kiekvienai valstybei narei suteikiama daugiau paskatų 

nedelsiant registruoti visus jos teritorijoje esančius prieglobsčio prašytojus, ir siekiant 

užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi šio reglamento nuostatų, nepatirtų papildomų 

finansinių sąnaudų, bet koks prašytojo perdavimas pagal šį reglamentą yra finansuojamas 

Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. 
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Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 

1 dalyje nurodyta automatizuota sistema 

rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, 

už kuriuos valstybė narė yra atsakinga 

pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 arba 3 

dalių, 18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius 

ir kartu veiksmingai į Europos Sąjungą 

perkeltų asmenų skaičius 150 proc. viršija 

pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai 

valstybei narei nustatytą referencinį 

skaičių. 

2. 1 dalis taikoma, jeigu 44 straipsnio 

1 dalyje nurodyta automatizuota sistema 

rodo, kad tarptautinės apsaugos prašymų, 

už kuriuos valstybė narė yra atsakinga 

pagal III skyriaus ir 3 straipsnio 2 dalies, 

18 ir 19 straipsnių kriterijus, skaičius ir 

kartu veiksmingai į Europos Sąjungą 

perkeltų asmenų skaičius 100 proc. viršija 

pagal 35 straipsnyje nurodytą raktą tai 

valstybei narei nustatytą referencinį 

skaičių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Taisomojo paskirstymo sistemą reikėtų pradėti taikyti prieš tai, kai valstybę narę, kuriai ji 

taikoma, užplūsta prieglobsčio prašytojų srautas. Todėl ribinė dalis, kuriai esant sistema 

pradedama taikyti, yra sumažinta nuo 150 iki 100 proc. referencinio rakto vertės. Jūsų 

pranešėja taip pat mano, kad į referencinę vertę taip pat turėtų būti įtraukti prašymai, 

kuriems taikomi 3 straipsnio 1 dalies kriterijai. 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Po 34 straipsnio 5 dalyje nurodyto 

pranešimo apie paskirstymą valstybėje 

narėje naudos gavėjoje prašymus pateikę 

prašytojai paskirstomi į 1 dalyje nurodytas 

valstybes nares ir šios valstybės narės 

nustato atsakingą valstybę narę. 

2. Po 34 straipsnio 5 dalyje nurodyto 

pranešimo apie paskirstymą valstybėje 

narėje naudos gavėjoje prašymus pateikę 

prašytojai paskirstomi į 1 dalyje nurodytas 

valstybes nares, jeigu atsakingos valstybės 

narės nebuvo galima nustatyti pagal 19 

straipsnio 2a dalį arba 36b straipsnį, ir 

šios valstybės narės nustato atsakingą 

valstybę narę. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Tai reiškia, kad lengva šeimos susijungimo procedūra ir galimybė prašyti taikyti diskrecinę 

nuostatą turėtų būti taikomos prieš tai, kai prašytojas bus perkeliamas taikant taisomojo 

paskirstymo sistemą. 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Paskirstymas netaikomas 

prašymams, kurie paskelbti nepriimtinais 

arba išnagrinėti naudojant paspartintą 

procedūrą pagal 3 straipsnio 3 dalį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši dalis išbraukta dėl to, kad yra išbraukta 3 straipsnio 3 dalis dėl priimtinumo tikrinimo 

procedūrų prieš nustatant atsakingą valstybę narę. Derėtų pažymėti, kad nustačius 

atsakomybę visos valstybės narės gali savo nuožiūra atlikti priimtinumo patikrinimą pagal 

reglamentą, kuriuo nustatoma prieglobsčio suteikimo tvarka. 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės naudos gavėjos 

užtikrina, kad prašytojai, pateikę savo 

prašymą valstybėje narėje naudos 

gavėjoje po pranešimo apie paskyrimą 

pateikimo pagal 34 straipsnį dienos, turi 

galimybę pasinaudoti procedūra, 

nurodoma 19 straipsnio 2a dalyje ir 36b 

straipsnyje. 

Or. en 
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Pagrindimas 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Remdamasi referencinio rakto 

taikymu pagal 1 dalį, 44 straipsnio 1 

dalyje nurodyta automatizuota sistema 

nurodo paskyrimo valstybę narę ir ne 

vėliau kaip per 72 valandas po 

registravimo, nurodyto 22 straipsnio 1 

dalyje, praneša šią informaciją valstybei 

narei naudos gavėjai ir paskyrimo 

valstybei narei ir įrašo paskyrimo valstybę 

narę į 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

elektroninę rinkmeną. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis straipsnis išbraukiamas, nes 36a straipsnyje pasiūlyta nauja paskyrimo valstybės narės 

nustatymo sistema. 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 36a straipsnis 
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 Paskyrimo valstybės narės nustatymas 

 1. Remdamasi 35 straipsnyje minimu 

referenciniu raktu, automatizuota 

sistema, minima 44 straipsnio 1 dalyje, 

nurodo šešias valstybes nares, turinčias 

mažiausiai prašytojų, palyginti su jiems 

tenkančia teisingai paskirstyta dalimi. 

 2. Automatizuota sistema atidaro 

kiekvienai iš šių šešių valstybių narių 

skirtą 30 pozicijų perdavimo sąrašą. 

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra 

užtikrina, kad prašytojai būtų priskirti bet 

kuriam iš atvirų perdavimo sąrašų pagal 

41 straipsnį. 

 3. Kai tik visos laisvos perdavimo 

sąrašo pozicijos užpildomos pagal 2 dalį, 

automatizuota sistema perduoda 

informaciją apie tai valstybei narei 

naudos gavėjai ir paskyrimo valstybei 

narei ir įtraukia paskyrimo valstybę narę į 

elektroninę bylą, nurodomą 23 straipsnio 

2 dalyje. 

 4. Kai visas perdavimo sąrašas yra 

užpildomas pagal 3 dalį, automatizuota 

sistema atidaro naują perdavimo sąrašą, 

skirtą valstybei narei, turinčiai mažiausiai 

prašytojų, palyginti su jai tenkančia 

teisingai paskirstyta dalimi, kuriai sąrašas 

dar nebuvo atidarytas. 

Or. en 

Pagrindimas 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 
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Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 36b straipsnis 

 Šeimos susijungimo procedūra taisomojo 

paskirstymo atveju 

 1. Valstybė narė, kuriai pagal 34 

straipsnį taikomas taisomojo paskirstymo 

mechanizmas, yra atsakinga už specialios 

šeimos susijungimo procedūros taikymą 

prašytojui, siekiant užtikrinti prašytojams 

greitą šeimos susijungimą ir galimybę 

pasinaudoti prieglobsčio suteikimo 

procedūromis, jei, prima facie, esama 

pakankamai požymių, kad jie greičiausiai 

turi teisę į šeimos susijungimą pagal 10, 

11, 12 arba 13 straipsnius. 

 2. Nustatydama, ar esama 

pakankami požymių, jog prašytojas, kaip 

jis tvirtina, turi šeimą valstybėje narėje, 

nustatančioji valstybė narė užtikrina, kad 

prašytojas suprastų taikytiną šeimos narių 

ir (arba) giminaičių apibrėžtį ir kad 

prašytojas būtų tikras, jog tariami šeimos 

nariai ir (arba) giminaičiai nėra kitoje 

valstybėje narėje. Nustatančioji valstybė 

narė taip pat užtikrina, kad prašytojas 

suprastų, jog jam nebus leista likti 

valstybėje narėje, kurioje jis tvirtina turįs 

šeimos narių ir (arba) giminaičių, jeigu ta 

valstybė narė negalės tokio tvirtinimo 

patikrinti. Jei prašytojo pateikta 

informacija nesuteikia akivaizdaus 

pagrindo abejoti šeimos narių ir (arba) 

giminaičių buvimu prašytojo nurodytoje 

valstybėje narėje, daroma išvada, kad, 

prima facie, esama pakankamai požymių, 

jog prašytojas turi šeimos narių ir (arba) 

giminaičių toje valstybėje narėje, kad 

atitiktų 1 dalies reikalavimus. 

 3. Jei pagal 1 ir 2 dalis nustatoma, 

kad prašytojas greičiausiai turi, prima 

facie, teisę į šeimos susijungimą pagal 10, 
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11, 12 arba 13 straipsnius, valstybė narė 

naudos gavėja praneša apie tai 

atitinkamai valstybei nare, ir prašytojas 

perduodamas tai valstybei narei. 

 4. Valstybė narė, priimanti prašytoją 

pagal 3 dalyje nurodomą procedūrą, 

nustato, ar yra įvykdytos susijungimo su 

šeima sąlygos pagal 10, 11, 12 arba 13 

straipsnius. Jei nustatoma, kad 

susijungimo su šeima sąlygos nėra 

įvykdytos, priimančioji valstybė narė 

užtikrina, kad prašytojas būtų perkeltas į 

kitą valstybę narę laikantis procedūros, 

nustatytos 24a straipsnyje. 

 5. Atsakingos valstybės narės, kurioje 

prašytojas tvirtina turįs šeimos narių ir 

(arba) giminaičių, valdžios institucijos 

padeda nustatančiosios valstybės narės 

valdžios institucijoms, atsakydama į bet 

kokius klausimus, kuriais siekiama 

išsiaiškinti, ar tariami šeimos ryšiai tikrai 

egzistuoja. 

Or. en 

Pagrindimas 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

37 straipsnis Išbraukta. 

Finansinis solidarumas  
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1.  Trijų mėnesių laikotarpio po šio 

reglamento įsigaliojimo pabaigoje ir 

vėliau kiekvieno dvylikos mėnesių 

laikotarpio pabaigoje valstybė narė gali į 

automatizuotą sistemą įrašyti, kad ji 

laikinai nedalyvaus taikant šio 

reglamento VII skyriuje nustatytą 

taisomojo paskirstymo mechanizmą kaip 

paskyrimo valstybė narė, ir praneša apie 

tai valstybėms narėms, Komisijai ir 

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. 

 

2.  Tokiu atveju per dvylikos mėnesių 

laikotarpį 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta 

automatizuota sistema taiko referencinį 

raktą toms valstybėms narėms, kuriose 

pateiktų prašymų, už kuriuos jos yra 

atsakingos, skaičius yra mažesnis nei 

joms nustatyta dalis pagal 35 straipsnio 1 

dalį, išskyrus informaciją įvedusią 

valstybę narę ir valstybę narę naudos 

gavėją. 44 straipsnio 1 dalyje nurodyta 

automatizuota sistema įskaičiuoja 

kiekvieną prašymą, kuris kitaip būtų 

paskirtas valstybei narei, įrašiusiai 

informaciją pagal 36 straipsnio 4 dalį, į 

tos valstybės narės dalį. 

 

3.  2 dalyje nurodyto dvylikos mėnesių 

laikotarpio pabaigoje automatizuota 

sistema praneša valstybei narei, 

nedalyvaujančiai taikant taisomojo 

paskirstymo mechanizmą, prašytojų, 

kurių atžvilgiu ji priešingu atveju būtų 

buvusi paskyrimo valstybe nare, skaičių. 

Po to valstybė narė sumoka 250 000 EUR 

solidarumo įmoką už kiekvieną prašytoją, 

kuris priešingu atveju būtų buvęs 

paskirtas tai valstybei narei per 

atitinkamą dvylikos mėnesių laikotarpį. 

Solidarumo įmoka sumokama valstybei 

narei, kuri, kaip nustatyta, yra atsakinga 

už atitinkamų prašymų nagrinėjimą. 

 

4.  Komisija, priimdama įgyvendinimo 

aktus, pagal 56 straipsnyje nurodytą 

nagrinėjimo procedūrą priima sprendimą 

nustatyti 3 dalies įgyvendinimo sąlygas. 

 

5.  Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra stebi ir kasmet teikia Komisijai 
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finansinio solidarumo mechanizmo 

taikymo ataskaitas. 

Or. en 

Pagrindimas 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) perduoda prašytoją paskyrimo 

valstybei narei ne vėliau kaip per keturias 

savaites nuo galutinio sprendimo dėl 

perdavimo. 

c) teikia pagalbą, reikalingą siekiant 

užtikrinti, kad Europos Sąjungos 

prieglobsčio agentūra galėtų perduoti 
prašytoją paskyrimo valstybei narei ne 

vėliau kaip per keturias savaites nuo 

galutinio sprendimo dėl perdavimo. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su pasiūlymu perduoti atsakomybę už prašytojų perdavimą Europos 

prieglobsčio agentūrai. 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu atlikus saugumo patikrinimą 

patvirtinama, kad prašytojas dėl svarbių 

priežasčių gali būti laikomas pavojingu 

3. Jeigu atlikus saugumo patikrinimą 

patvirtinama, kad prašytojas dėl svarbių 

priežasčių gali būti laikomas pavojingu 
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nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, 

prašymą gavusi valstybė narė naudos 

gavėja yra atsakinga valstybė narė ir 

nagrinėja prašymą taikydama paspartintą 

procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 

straipsnio 8 dalį. 

nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai, 

prašymą gavusi valstybė narė naudos 

gavėja yra atsakinga valstybė narė ir gali 

nagrinėti prašymą taikydama paspartintą 

procedūrą pagal Direktyvos 2013/32/ES 31 

straipsnio 8 dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reglamente „Dublinas“ turėtų būti nustatytos aiškios valstybių narių atsakomybės už 

prašytoją nustatymo taisyklės. Valstybė narė turėtų išlaikyti reglamente, kuriuo nustatoma 

prieglobsčio suteikimo tvarka, numatytą teisę nustatyti, kurią procedūrą geriausia taikyti 

nagrinėjant prašymą. Jei šiam tikslui pasiekti geriausiai tinka paspartinta procedūra, ją 

taikyti turėtų būti įmanoma, bet neprivaloma. 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Prašytojai, užsiregistravę kaip 

kartu keliaujantys asmenys, kaip 

nurodoma 22 straipsnio 1 dalies b punkte, 

kuriems taikoma paskirstymo procedūra, 

bet kurie nėra vienas kito šeimos nariai, 

pagal galimybę paskiriami į tą pačią 

valstybę narę. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal jūsų pranešėjos pasiūlytą pakeistą perkėlimo modelį prašytojai galėtų būti perkeliami į 

valstybes nares grupėmis, o ne tik pavieniui, tačiau jų atveju teisė rinktis paskirties valstybę 

narę nebūtų suteikta, o galėtų būti įmanoma tik esant galimybei, kitaip nei šeimos narių 

atveju, kurie visada perduodami tai pačiai valstybei narei. 

 

Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl prašytojo perdavimo paskyrimo 

valstybei narei išlaidų valstybei narei 

naudos gavėjai išmokama vienkartinė 

500 EUR išmoka už kiekvieną pagal 38 

straipsnio c dalį perduotą asmenį. Ši 

finansinė parama teikiama taikant 

Reglamento (ES) Nr. 516/2014 18 

straipsnyje nustatytas procedūras. 

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros 

išlaidos, susijusios su prašytojo perdavimu 

paskyrimo valstybei narei, dengiamos 

Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis ir jai 
išmokama vienkartinė 300 EUR išmoka už 

kiekvieną pagal 38 straipsnio c dalį 

perduotą asmenį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Jūsų pranešėja siūlo perduoti valstybių narių atsakomybę už prašytojų perkėlimą pagal 

reglamentą „Dublinas“ Europos prieglobsčio agentūrai. Kompensaciją sumažinus nuo 500 

iki 300 EUR būtų sutaupyta lėšų, kurios, kaip mano pranešėja, turėtų būti investuotos į 

sistemos rėmimą. 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Automatizuota sistema praneša valstybėms 

narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje 

narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, 

už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį 

reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 

150 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 

dalį. 

Automatizuota sistema praneša valstybėms 

narėms ir Komisijai, kai tik valstybėje 

narėje naudos gavėjoje pateiktų prašymų, 

už kuriuos ji yra atsakinga pagal šį 

reglamentą, skaičius sudaro mažiau kaip 

75 proc. jos dalies pagal 35 straipsnio 1 

dalį. 

Or. en 

Pagrindimas 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 
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smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VII a SKYRIUS (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 VIIa SKYRIUS 

 Abipusis solidarumas 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 43a straipsnis 

 Taisomojo paskirstymo mechanizmo 

taikymo nutraukimas 

 Jeigu valstybei narei taikomas 

sprendimas, minimas Reglamento (ES) 

Nr. 2016/1624 19 straipsnio 1 dalyje, po 

to, kai ji tinkamai neįvykdo savo prievolių 

valdyti savo išorės sienos dalį, Taryba, 

remdamasi iš Komisijos gautu pasiūlymu, 

gali nedelsiant priimti įgyvendinimo aktu 

sprendimą, kuriuo nutraukiamas šio 

reglamento 34 straipsnyje nurodomo 

taisomojo paskirstymo mechanizmo 

taikymas tai valstybei narei. Sprendimas 

nutraukti taisomojo paskirstymo 

mechanizmo taikymą galioja nurodytą ne 

ilgesnį nei vienų metų laikotarpį ir gali 

būti atnaujinamas. Rengdama 

įgyvendinimo aktą, Komisija užtikrina, 

kad visi dokumentai, įskaitant teisės akto 

projektą, būtų tinkamu ir tuo pačiu laiku 

perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Europos Parlamentas nedelsiant 

informuojamas apie visas priimtas 
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paskesnes priemones ir sprendimus. 

Or. en 

Pagrindimas 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 43b straipsnis 

 Prievartos priemonės 

 Jeigu valstybė narė nevykdo savo 

įsipareigojimų pagal VII skyrių, taikoma 

procedūra, numatyta Reglamento (ES) 

Nr. 1303/2013, iš dalies pakeisto 

Reglamentu (ES) Nr. XXXX, XXX 

straipsnyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 
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ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarptautinės apsaugos prašymų 

registravimui ir jų dalies stebėjimui pagal 

22 straipsnį ir VII skirsnyje nustatyto 

paskirstymo mechanizmo taikymui 

sukuriama automatizuota sistema. 

1. Tarptautinės apsaugos prašymų 

registravimui ir jų dalies stebėjimui pagal 

22 ir 24a straipsnius ir VII skyriuje 

nustatyto paskirstymo mechanizmo 

taikymui sukuriama automatizuota sistema. 

Or. en 

Pagrindimas 

Automatizuota sistema turėtų galėti palaikyti ne tik taisomąjį paskirstymą, bet ir naujame 24a 

straipsnyje numatytą paskirstymo modelį. 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra turi prieigą prie automatizuotos 

sistemos, kad įvestų ir pritaikytų 

referencinį raktą pagal 35 straipsnio 4 dalį 

2. Europos Sąjungos prieglobsčio 

agentūra turi prieigą prie automatizuotos 

sistemos, kad įvestų ir pritaikytų 

referencinį raktą pagal 35 straipsnio 4 dalį 
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ir įvestų informaciją, nurodytą 22 

straipsnio 3 dalyje. 

ir įvestų informaciją, nurodytą 22 

straipsnio 3 dalyje, ir kad galėtų vykdyti 

savo prievoles pagal 36a straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Naujame 36a straipsnyje siūloma pavesti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai pareigą 

„pildyti“ prašytojų iš valstybių narių, kurioms taikomas taisomasis paskirstymas, sąrašus, o 

šiuo pakeitimu užtikrinama, kad ji turėtų prieigą prie elektroninės sistemos ir galėtų šią 

pareigą vykdyti. 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nukrypstant nuo 35 straipsnio, 

taisomajam paskirstymui skirtas 

referencinis raktas apskaičiuojamas pagal 

Ia priede nurodytą formulę, taikomą 

pirmuosius penkerius metus po [šio 

reglamento įsigaliojimo data]. 

Or. en 

Pagrindimas 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 
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the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 2 b pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nukrypstant nuo 38 straipsnio c punkto, 

valstybė narė, kuriai taikomas taisomasis 

paskirstymas, užtikrina, kad pirmuosius 

penkerius metus po [šio reglamento 

įsigaliojimo data] prašytojai būtų 

perduodami į paskyrimo valstybę narę ne 

vėliau nei per keturias savaites nuo 

galutinio sprendimo dėl perdavimo 

priėmimo dienos. 

 Nukrypstant nuo 42 straipsnio 1 dalies, 

dėl prašytojo perdavimo paskyrimo 

valstybei narei išlaidų valstybei narei 

naudos gavėjai išmokama vienkartinė 

300 EUR išmoka už kiekvieną pagal 53 

straipsnį perduotą asmenį. Ši finansinė 

parama įgyvendinama pagal Reglamento 

(ES) Nr. 516/2014 18 straipsnyje 

nustatytą tvarką. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu nustatomas penkerių metų laikotarpis, per kurį valstybės narės išlaikys 

atsakomybę už prašytojų perdavimą pagal taisomojo paskirstymo schemą, taip nukrypstant 

nuo 38 straipsnio c punkto, siekiant suteikti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai 

pakankamai laiko, kad ji galėtų įgyti šiai pareigai vykdyti reikiamą kompetenciją ir 

atitinkamai organizuoti savo veiklą. Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai pagal naujus 

BEPS reglamentus bus pavesta daug papildomų užduočių , todėl būtina leisti jai pirma 

sutelkti dėmesį į svarbiausius sistemos aspektus, kad ji galėtų ir toliau teikti aukštos kokybės 

paslaugas. 
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Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl reglamento 

58 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra 

53 straipsnio 2a dalyje nurodomu 

pereinamuoju laikotarpiu visose 

valstybėse narėse atlieka pajėgumų 

priimti nelydimus nepilnamečius 

inventorizaciją, siekiant nustatyti 

trūkumus ir pasiūlyti valstybėms narėms 

pagalbą šiuos trūkumus šalinant. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad pagal taisomojo paskirstymo modelį perduodamais nelydimais 

nepilnamečiais kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje būtų tinkamai rūpinamasi. 

Todėl atrodo, kad yra tikslinga suteikti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai įgaliojimą 

įvertinti nacionalinius pajėgumus priimti nelydimus nepilnamečius, siekiant suteikti pagalbą 

toms valstybėms narėms, kurios turi padidinti savo pajėgumus. 

 

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl reglamento 

60 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 

panaikinamas valstybėms narėms, kurioms 

taikomas šis reglamentas, kiek tai susiję 

su jų pareigomis jų tarpusavio 

santykiuose.. 

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 

panaikinamas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pranešėja laikosi nuomonės, kad valstybės narės, kurioms taikoma atsisakymo dalyvauti 

nuostata, turėtų aiškiai apsispręsti, ar jos dalyvauja Dublino sistemoje, ar nedalyvauja, nes 

leidus kai kurioms valstybėms narėms pasinaudoti galimybe toliau laikytis reglamento 

„Dublinas III“, kai visos kitos valstybės narės yra perėjusios į sistemą „Dublinas IV“, 



 

PE599.751v02-00 82/93 PR\1118296LT.docx 

LT 

atsirastų nereikalingos painiavos. 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I a priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ia priedas 

 Tarpvalstybiniai susitarimai dėl 53 

straipsnyje nurodomo referencinio rakto 

apskaičiavimo 

 1. Taikant taisomojo paskirstymo 

mechanizmą, šiame priede nustatytu 

pereinamuoju laikotarpiu kiekvienai 

valstybei narei taikomas referencinis 

skaičius nustatomas remiantis bazinio 

rakto ir 35 straipsnyje nurodomo 

referencinio rakto deriniu. Šis laikinasis 

referencinis raktas vadinamas 

pereinamojo laikotarpio referenciniu 

raktu ir pereinamuoju laikotarpiu yra 

taikomas vietoj referencinio rakto, 

nurodomo 35 straipsnyje. 

 2. 1 dalyje minimas bazinis 

referencinis raktas apskaičiuojamas 

sudedant 2011, 2012, 2013, 2014 ir 

2016 m. valstybėje narėje pateiktų 

prašymų skaičių ir padalinant jį iš viso 

tuo laikotarpiu visose valstybėse narėse 

pateikto prašymų skaičiaus, naudojant 

Eurostato duomenis. 

 3. Europos sąjungos prieglobsčio 

agentūra nustato bazinį referencinį raktą 

ir 35 straipsnyje minimą referencinį 

raktą. 

 4. Pereinamojo laikotarpio 

referencinis raktas nustatomas taip: 

 a) nuo įsigaliojimo dienos iki 

pirmųjų kalendorinių metų po 

įsigaliojimo datos pabaigos (X metai) 

pereinamojo laikotarpio referencinis 

raktas yra toks pats kaip bazinis 

referencinis raktas; 
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 b) X+1 metais pereinamojo 

laikotarpio referencinį raktą sudaro 

80 proc. bazinio referencinio rakto ir 

20 proc. referencinio rakto, minimo šio 

reglamento 35 straipsnyje; 

 c) X+2 metais pereinamojo 

laikotarpio referencinį raktą sudaro 

60 proc. bazinio referencinio rakto ir 

40 proc. referencinio rakto, minimo šio 

reglamento 35 straipsnyje; 

 d) X+3 metais pereinamojo 

laikotarpio referencinį raktą sudaro 

40 proc. bazinio referencinio rakto ir 

60 proc. referencinio rakto, minimo šio 

reglamento 35 straipsnyje; 

 e) X+4 metais pereinamojo 

laikotarpio referencinį raktą sudaro 

20 proc. bazinio referencinio rakto ir 

80 proc. referencinio rakto, minimo šio 

reglamento 35 straipsnyje; 

 5. Pasibaigus laikotarpiui, minimam 

4 dalies e punkte, referencinis raktas 

apskaičiuojamas pagal 35 straipsnį. 

Or. en 

Pagrindimas 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 
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of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Tinkamai veikianti solidarumu grindžiama prieglobsčio sistema yra įmanoma! 

 

Galiojantis Dublino reglamentas, pagal kurį nustatoma už pabėgėlio prieglobsčio prašymo 

nagrinėjimą atsakinga šalis, dabar netinka tam tikslui. Tai tapo akivaizdu 2015 m., kai per 

milijoną nuo karo, konfliktų ir persekiojimo bėgusių žmonių paprašė tarptautinės apsaugos ES 

ir dėl to Dublino sistema visiškai žlugo. 

 

Reaguodama į tai, Europos Komisija 2016 m. gegužės mėn. pateikė pasiūlymą dėl naujo 

Dublino reglamento. Kadangi mane paskyrė Europos Parlamento pranešėja šio reglamento 

persvarstymo klausimu, aš išsinagrinėjau pasiūlymą ir ėmiausi savo užduoties parengti 

Europos Parlamento poziciją, tad dabar esu pasirengusi pateikti savo pranešimo projektą. 

 

ES atsidūrė sankryžoje. Toliau nebegalime priimti silpnų kompromisų ir skubių laikinųjų 

priemonių reaguojant į krizes, kai žinome iš anksto, kad jos bus įgyvendintos per vėlai arba 

visai nebus įgyvendintos. Mes iš tikrųjų turime mąstyti novatoriškai ir kūrybiškai. Mano 

išvada yra tokia, kad dabartinis Dublino reglamentas turi būti iš esmės pakeistas, o naujuoju 

reglamentu turi būti užtikrinta: 

• kad visos šalys dalytųsi atsakomybe už prieglobsčio prašytojus;  

• kad valstybės narės prie išorės sienų, kurios daugumai pabėgėlių yra pirmoji 

atvykimo vieta Europoje, prisiimtų atsakomybę už visų atvykstančių asmenų 

registravimą, taip pat už ES išorės sienų apsaugą ir išlaikymą; 

• kad asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ją gautų gerokai greičiau nei 

šiandien, o asmenys, kurių atžvilgiu nustatoma, kad jie neturi teisės gauti 

prieglobstį, būtų greitai ir pagarbiai grąžinami į jų kilmės šalis. 

 

Laikas nustoti remti sistemą, kurią taikant pabėgėliai stumiami į neteisėtai per Europą juos 

gabenančių nesąžiningų prekeivių žmonėmis glėbį. Turime sukurti tokią sistemą, kuria visi 

pabėgėliai būtų skatinami atvykus į ES iš karto registruotis. 

 

Prieglobsčio prašytojai turėtų galėti jaustis tikri, kad jiems bus taikomas teisiškai teisingas 

prieglobsčio suteikimo procesas, nesvarbu, kurioje Europos valstybėje narėje jie būtų pateikę 

savo prašymą. Jie taip pat turėtų žinoti, kad neturi teisės patys spręsti, kurioje ES valstybėje 

narėje prašys prieglobsčio, ir kad būtent Europos Sąjunga nagrinės jų prieglobsčio prašymą ir 

galiausiai suteiks jiems tarptautinę apsaugą. 

 

Naujasis Dublino reglamentas turi būti paprastas, grindžiamas patikimais principais ir 

praktiškai įgyvendinamas. Manau, kad pranešimo projekte man pavyko sukurti tam pagrindą. 

Jame numatomas visapusiškais ir vienodas visų valstybių narių dalyvavimas. Visapusiškai jį 

įgyvendinus, jis reikš pasidalijamą atsakomybę ir tikrą solidarumą. 

 

Reikia sukurti veiksmingą nuolatinio perkėlimo sistemą 

 

Laikinas 160 000 prieglobsčio prašytojų perkėlimas iš Italijos į Graikiją iš esmės buvo 

nesėkmingas. Turime pasimokyti iš patirties, įgytos taikant šią sistemą, kad galėtume sukurti 

Dublino reglamente atsparią ir praktiškai veikiančią perkėlimo sistemą. 
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Svarbiausia pamoka, kurią turime išmokti iš laikino perkėlimo schemos, kuri buvo nustatyta 

dabartinei krizei įpusėjus, taikymo patirties, yra ta, kad krizės mechanizmai ir nenumatytų 

atvejų planai turi būti parengti dar prieš krizei įvykstant. Europos sprendimų priėmimo 

procesai tiesiog nesuteikia pakankamai galimybių krizės sąlygomis laiku reaguoti į tokius 

sudėtingus klausimus ir juos tinkamai spręsti. 

 

Esamos priemonės, pvz., Dublino reglamente nustatytas išankstinio perspėjimo mechanizmas 

ar direktyva dėl laikinos apsaugos, kurios yra skirtos taikyti ekstremaliosiomis situacijomis, 

bet prieš pradedant taikyti jas Taryboje turi būti balsuojama, niekada nebuvo panaudotos, 

neatsižvelgiant į krizės mastą. Todėl būtų neprotinga perkėlimo sistemą paremti kitokia nei 

automatizuota sistema. 

 

Komisijos siūlomi taisomojo paskirstymo modelio pakeitimai 

 

Siekdama patobulinti taisomojo paskirstymo modelį, Komisija pasiūlė toliau išvardytus 

pakeitimus. 

 

Jokių priimtinumo patikrinimų, kurie buvo atliekami iki Dublino reglamento 

Pasiūlymu nustatyti reikalavimą, kad prašymo priimtinumas būtų tikrinamas prieš nustatant 

atsakingą valstybę narę, pasienio valstybėms narėms būtų užkrauta nepakeliama 

administracinė našta. 

 

Lengvos šeimos susijungimo procedūros nustatymas 

Pagal Komisijos pasiūlymą numatoma, kad visa šeimos susijungimo procedūra bus vykdoma 

antroje paskyrimo valstybėje narėje, o tai reikštų brangiai kainuojantį dvigubą prašytojų 

perdavimą. Kita pagrindinė alternatyva – leisti pasienio valstybėms narėms vykdyti šeimos 

susijungimo procedūrą, o tokiu atveju atsiras per daug papildomos administracinės naštos ir 

pailgės procedūrų trukmė. Aš siūlau tarpinį variantą – prašytojas perduodamas į valstybę narę, 

kurioje jis tvirtina turįs šeimą, ir ši valstybė atlieka vertinimą. Jei prašytojas tvirtina turįs 

šeimą valstybėje narėje, bet tai nėra tiesa, jis toliau bus perduotas į valstybę narę, kuri bus 

pasirinkta taikant taisomojo paskirstymo mechanizmą.  

 

Prašymas taikyti diskrecinę nuostatą 

Prašytojams turėtų būti suteikta galimybė prašyti, kad valstybė narė pasinaudotų savo 

diskrecinėmis teisėmis prisiimti atsakomybę ir tais atvejais, kai nėra griežtai reikalaujama tai 

daryti. Savanoriškas kai kurių prašytojų priėmimas būtų įskaičiuotas į tai valstybei narei 

nustatytą kvotą. Todėl geresnes integracijos į atitinkamą valstybę narę perspektyvas turinčių 

prašytojų priėmimas pagal šią sistemą galėtų būti įdomus pasiūlymas valstybėms narėms, be 

to, taip prašytojai būtų skatinami dalyvauti sistemoje. 

 

Grupių paskyrimas 

Užuot taikę sistemą, pagal kurią vienu metu perkeliamas vienas asmuo, turėtume taikyti 

sistemą, pagal kurią perkėlimas būtų vykdomas grupėmis, vienu metu perkeliant iki 30 

prašytojų. Šio pakeitimo atžvilgiu siūlau suteikti prašytojams galimybę atvykus į Europą 

registruotis grupėmis. Toks grupinis registravimasis nereikštų prašytojo teisės būti perduotam 

į konkrečią valstybę narę, bet reikštų teisę būti perduotam į valstybę narę, kuri bus nustatyta 

taikant taisomojo paskirstymo sistemą, kartu su kitais grupės nariais. 

 

Ryšys tarp taisomojo paskirstymo ir sienų apsaugos 
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Jeigu valstybė narė, kuriai taikomas taisomojo paskirstymo mechanizmas, valdydama išorės 

sienas ir registruodama prašytojus nesilaiko savo įsipareigojimų kitoms valstybėms narėms, 

turėtų būti numatyta galimybė Tarybos sprendimu nutraukti taisomojo paskirstymo sistemos 

taikymą tai valstybei narei. 

 

Ribos, kurias pasiekus pradedama taikyti taisomąjį paskirstymą 

Komisijos pasiūlyme reikalaujama, kad prieš suteikiant valstybei narei pagalbą pagal 

taisomojo paskirstymo sistemą, ji turi būti priėmusi 150 proc. jai tenkančios teisingai 

nustatytos prieglobsčio prašymų dalies. Siūlau šią ribą sumažinti iki 100 proc. Taip pat siūlau, 

kad taisomojo paskirstymo taikymas būtų nutraukiamas, kai santykinė valstybės narės, kuriai 

taikomas taisomasis paskirstymas, dalis sumažėja iki 75 proc. visų paskirtų prašymų, siekiant 

užtikrinti, kad valstybės narės nereguliariai nesikaitaliotų taisomojo paskirstymo sistemoje. 

 

Prievartos priemonės ir atsisakymo prisidėti prie finansinio solidarumo nuostata 

Komisija pasiūlė įtraukti naują atsisakymo dalyvauti taisomojo paskirstymo sistemoje 

nuostatą, kuri būtų suteikusi valstybėms narėms galimybę „atsipirki“ nuo dalyvavimo joje 

sumokant 250 000 EUR už kiekvieną prašytoją. Manau, kad kabinti žmogui tokią kainos 

etiketę yra nepriimtina, todėl siūlau šią nuostatą išbraukti. 

 

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė turi laikytis teisės aktų, dėl kurių teisėkūros 

institucijos tarpusavyje demokratiškai susitarė. Todėl man kelia susirūpinimą kai kurių 

vadovaujančių politikų pareiškimai, kad jie nepaisytų demokratiškai priimtų ES sprendimų, 

jei jie neatitiktų jų nacionalinių prioritetų. Atsižvelgdama į šiuos pareiškimus, pasiūliau 

nustatyti sąlygą, siejančią tinkamą dalyvavimą taisomojo paskirstymo mechanizme ir Europos 

struktūrinius ir investicijų fondus. Būtų nelogiška leisti valstybėms narėms gauti naudos iš 

kitų valstybių narių solidarumo, jeigu jos nesilaiko savo įsipareigojimų pagal mūsų bendrai 

sutartas taisykles. 

 

Laipsniškas taisomojo paskirstymo modelio įgyvendinimas 

Siūlau nustatyti ilgesnį nei penkerių metų pereinamąjį laikotarpį, taikytiną paskirstymo raktui, 

pagal kurį kiekvienai valstybei narei nustatomos kvotos. Pereinamojo laikotarpio pradžioje 

raktas turi būti grindžiamas vidutine anksčiau pateiktų tarptautinės apsaugos prašymų 

skaičiaus dalimi skirtingose valstybėse narėse. Kiekvienais metais 20 proc. ankstesnio rakto 

būtų panaikinama ir pridedama 20 proc. Europos Komisijos siūlomo rakto, grindžiamo BVP 

ir gyventojų skaičiumi. 

 

Taikant tokią sistemą, valstybėms narėms, anksčiau gavusioms daug prieglobsčio prašymų, 

bus užtikrinta, kad joms tenkanti atsakomybės dalis bus laipsniškai mažinama. Kartu 

valstybėms narėms, neturinčioms tokios patirties, bus suteikta laiko savo priėmimo sistemoms 

sukurti, pageidautina, pasitelkiant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 

teikiamą pagalbą ir remiant Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. 

 

Tinkamas pasirūpinimas vaikais, ypatingą dėmesį skiriant nelydimiems nepilnamečiams 

Kalbant apie nelydimus nepilnamečius, greitas globėjų paskyrimas (per penkias dienas), 

tinkamesnis vaiko interesų vertinimas, taip pat tarpdisciplininės grupės dalyvavimas atliekant 

vertinimą suteiks valdžios institucijoms galimybę nustatyti pasitikėjimu grindžiamus 

santykius su nepilnamečiais, taip pat apsaugoti juos nuo neigiamos nelegalios imigracijos 

tarpininkų ir prekiautojų žmonėmis įtakos. Tai labai padidins tikimybę, kad nepilnamečiai 

pasitikės sistema ir joje dalyvaus. Nebegalime toliau taikyti sistemos, dėl kurios tūkstančiai 
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vaikų dingsta, kaip kad, deja, yra šiandien. Kartu su gerokai patobulintomis šeimos 

susijungimo procedūromis ir prašymo taikyti diskrecinę nuostatą procedūra nepilnamečiams 

bus suteikta galimybė greičiau pasinaudoti procedūromis ir patekti į stabilią aplinką. 

 

Investavimas į tai, kad nepilnamečiai, ypač nelydimi nepilnamečiai, būtų informuojami ir jais 

pasirūpinama iš karto, kai jie atvyksta į Sąjungą, suteiks galimybę sutaupyti daug lėšų kitose 

Dublino sistemos dalyse, nes sumažės daugkartinio perdavimo, ilgų apeliacinių procesų ir t. t. 

poreikis.  

 

Sistema, kuria būtų iš esmės panaikinta pagrindinė antrinio judėjimo priežastis 

Siekiant užtikrinti Dublino reglamento veikimą, būtina panaikinti ryšį tarp prašymo 

registravimo ir valstybės narės tapimo atsakinga. Šiuo atžvilgiu vienas iš elementų yra 

užtikrinti, kad reglamente nustatytos procedūros galėtų būti vykdomos ir praktiškai taikomos. 

 

Visapusiškai remiu Komisijos siekį panaikinti spragas, suteikiančias galimybę perkelti 

atsakomybę, taip pat jos siekį užtikrinti, kad procedūros būtų vykdomos sparčiau. Tačiau tai 

yra tik viena problemos dalis. Teoriškai principas toks: jeigu pagal jokius kitus reglamente 

nustatytus kriterijus atsakomybė konkrečiai valstybei narei nepavedama, atsakomybė tenka 

pirmojo atvykimo į ES valstybei narei. Vis dėlto praktiškai šį principą taikyti beveik 

neįmanoma, nebent atvykimas yra užregistruotas sistemos EURODAC duomenų bazėje, bet 

šiuo metu dažnai taip nėra. 

 

Po keleto mėnesių nereikalingos biurokratijos valstybė narė, kurioje prašytojas yra, paprastai 

galiausiai turi pati prisiimti atsakomybę. Tai reiškia vėlavimą vykdant procedūras ir visas 

susijusias išlaidas, netikrumą prašytojui ir, o tai svarbiausia, tai, kad galimybę persikelti į 

konkrečią šalį tikrovėje dažniausiai turi tie prašytojai, kurie nori pateikti prašymą konkrečioje 

valstybėje narėje. Taip yra skatinamas antrinis judėjimas. 

 

Siekiant nutraukti šį ydingą ratą ir užtikrinti paprastą paskyrimo taisyklę, siūlau iš dalies 

pakeisti neteisėto atvykimo kriterijus. Jei prašytojas pateikia prašymą pasienio valstybėje 

narėje, kuriai nėra taikomas taisomasis paskirstymas, ši valstybė narė turėtų būti atsakinga už 

prašymo nagrinėjimą, kaip kad yra šiuo metu. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti tinkamo 

išorės sienų valdymo ir Dublino sistemos tarpusavio ryšį. Pagal naująją sistemą pasienio 

valstybė narė taip pat gaus pagalbą pagal taisomojo paskirstymo sistemą, kai tik ji prisiims 

kolektyvinės atsakomybės dalį. 

 

Jei prašytojas nesiregistruodamas persikelia iš pirmojo atvykimo šalies į kitą valstybę narę ir 

joje prašo prieglobsčio, ši valstybė narė nėra atsakinga už prašymo nagrinėjimą. Užuot taikius 

sudėtingą ir neveikiančią sistemą, kurioje apsimetinėjame galintys siųsti žmones atgal į 

pirmojo atvykimo šalį, prašytojai būtų paskiriami į atsakingą valstybę narę taikant taisomąjį 

mechanizmą ir į ją perduodami. 

 

Šia sistema užtikrinama, kad prieglobsčio prašytojai žinotų, jog persikėlimas į konkrečią 

valstybę narę reikš, kad jie bus automatiškai išsiųsti iš tos šalies. Kriterijus būtų lengva taikyti 

ir jie turėtų daryti prašytojams atgrasomąjį poveikį, nes pagrindinės priežastys neteikti 

prašymo pirmojo atvykimo į ES šalyje iš esmės būtų panaikintos. Šia sistema taip pat 

panaikinamos paskatos valstybėms narėms vengti registruoti galimus prieglobsčio prašytojus 

savo teritorijoje. 
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Prieglobsčio prašytojams turi būti visiškai aišku, kad jie neturi teisės rinktis, kuri šalis turi 

būti atsakinga už jų prašymų nagrinėjimą, ir kad vienintelis būdas gauti teisinį statusą 

Europoje yra likti oficialioje sistemoje. 

 

Dublino reglamentas, kurį prašytojai galės suprasti ir priimti 

Antrinio judėjimo paskatų panaikinimas ir perėjimas prie modelio, kuriuo užtikrinama, kad 

visi prašytojai atvykę iš karto registruotųsi, suteikia galimybę investuoti į prašytojų 

informavimą ir į specialią nepilnamečių apsaugą. Užtikrinę, kad prašytojai būtų tinkamai 

informuojami ir kad jiems būtų suteikta galimybė užduoti klausimus apie tai, kaip sistema 

veikia, galime pasiekti, kad sistema būtų pasitikima, ir užtikrinti sklandesnius procesus. 

 

Dabartiniu reglamentu užtikrinama, kad Komisija parengs tik keletą bendrų atmintinių, 

kuriose pateikiama informacija. Atsižvelgiant į prašytojų poreikius, to nepakanka. Todėl 

siūlau pavesti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai užduotį parengti įvairius 

informacinius produktus glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis agentūromis. 

Teisėkūros institucijos neturėtų nustatyti jų formato ir turinio, o veikiau turėtų paskatinti pačią 

Agentūrą pasirinkti tinkamiausią formatą naudojant IT priemones, siekiant užtikrinti, kad 

informacija galėtų patenkinti kasdienius poreikius priėmimo centruose, migrantų antplūdžio 

valdymo centruose ir t. t. 

 

Judėjimo laisvės išlikimas Europoje priklauso nuo Dublino sistemos reformų 

2015 m. galėjome matyti, kaip valstybės narės, tiesiogiai paskatintos vadinamosios pabėgėlių 

krizės, viena po kitos iš naujo nustatė kontrolę prie ES vidaus sienų. Jeigu mes iš esmės 

nepertvarkysime Europos prieglobsčio sistemos ir Dublino reglamento, kuriuo ji grindžiama, 

bei paliksime sistemą neveiksmingą, tai tikrai galėtų būti Šengeno sistemos, kuria Europos 

piliečiams užtikrinama judėjimo laisvė, pabaigos pradžia. 

 

Tai faktas, kurį kiekvienas atsakingas Europos politikas turi suprasti, nesvarbu, kokia būtų jo 

pozicija prieglobsčio teisės klausimu. Pertvarkyta prieglobsčio sistema turi praktiškai veikti 

vietoje ir, kitaip nei dabar galiojanti sistema, turi padėti užtikrinti, kad visi būtų skatinami 

žaisti pagal taisykles. 
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS 
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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui 

Claude’ui Moraesui 

ASP 13G205  

Briuselis 

 

 

 

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi 

valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be 

pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo 

nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) 

 (COM(2016) 0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Gerb. Pirmininke, 

 

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos 

taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija. 

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:  

 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 

buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 

komitetui. 

 

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 

priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų. 

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 

pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 

Komisijai, o pastaroji iki 58 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 

poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“ 

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo išdėstymo nauja redakcija 

pasiūlymą nagrinėjusios konsultacinės darbo grupės posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis 

nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamame 

pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 

nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 

tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės. 

 

Taigi Teisės reikalų komitetas 2016 m. lapkričio 29 d. posėdyje nusprendė („už“ balsavo 12 
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narių, 2 balsavo „prieš“ ir 1 narys susilaikė1) rekomenduoti atsakingam Piliečių teisių, 

teisingumo ir vidaus reikalų komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo 

tvarkos taisyklių 104 straipsniu. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė. 

 

 

                                                 
1 Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e 

Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ 

 

 

 

 

KONSULTACINE DARBO GRUPE 

TEISĖS TARNYBŲ 

Briuselis, 2016 m. spalio 6 d. 

NUOMONĖ 

 PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTAS 

  TARYBA 

  KOMISIJA 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės 

narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš 

valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo 

kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) 

2016 m. gegužės 4 d. COM(2016) 0270 – 2016/0133(COD) 

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 

aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 straipsnį, konsultacinė darbo grupė, kurią 

sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisinės tarnybų atstovai, 

2016 m. gegužės 25 d. ir liepos 7 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo 

svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas. 

Šiuose posėdžiuose apsvarsčiusi pasiūlymą dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už 

trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto 

tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, naujos 

redakcijos, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai 

naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta: 

– 1 straipsnyje siūlomas įtraukti žodis „vienos“; 

– 8 straipsnio 5 ir 6 dalyse siūlomas išbraukti žodžių junginys „brolių ir (arba) seserų“; 

– 10 straipsnio 1 dalyje žodis „tik“; 

– 10 straipsnio 2 dalyje siūlomas išbraukti žodžių junginys „brolis ir (arba) sesuo“; 

– 13 straipsnio įžanginėje dalyje siūlomas išbraukti žodžių junginys „ir (arba) nepilnamečiai 

nesusituokę broliai ir (arba) seserys“; 

– visas 1 priedo tekstas. 
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Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 

pasiūlyme nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai 

pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio 

teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik 

kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juriskonsultas   Juriskonsultas   Generalinis direktorius 

 


