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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Dėl prieglobsčio. Praktinis bendradarbiavimas, sprendimų priėmimo kokybė bendroje 
Europos prieglobsčio sistemoje
(2006/2184(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 63 straipsnio 1 ir 2 dalis,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvą 2005/85/EB, nustatančią 
būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių 
piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga 
tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį 
valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus3,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/9/EB, nustatančią 
minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo4,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 4 ir 5 d. Hagos programą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl glaudesnio praktinio bendradarbiavimo. 
Naujos struktūros, nauji požiūriai: sprendimų priėmimo tobulinimas bendroje Europos 
prieglobsčio sistemoje“ (COM(2006)0067), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos bendrijos steigimo sutarties IV 
antraštinės dalies nuostatų dėl Teisingumo Teismo įgaliojimų suderinimo siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę teisminę apsaugą (COM(2006)0346),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

A. atsižvelgdamas į tai, kad priėmus keturias EB sutarties 63 straipsnio 1 dalyje numatytas 
priemones buvo užbaigtas pirmas bendros Europos prieglobsčio sistemos etapas; 
žinodamas, kad reikia įveikti politinius ir techninius sunkumus norint pereiti į antrą 
Europos prieglobsčio sistemos etapą, kurio tikslas – įdiegti bendrą prieglobsčio procedūrą 
ir vienodą statusą asmenims, kurie turi teisę į prieglobstį ar į papildomą apsaugą, ir tikisi, 
kad bus laikomasi numatyto 2010 m. termino,

B. ypač atsižvelgdamas į „pabėgėlio“ statuso apibrėžimą, kuris pateikiamas 2004 m. 

  
1 OL L 326, 2005 12 13, p. 13.
2 OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
3 OL L 50, 2003 2 25, p. 1.
4 OL L 31, 2003 2 6, p. 18.
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balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be 
pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, 
jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų ir kuriam pritarė 
Europos Parlamentas ir todėl jis galioja šiame pranešime,

C. atsižvelgdamas į tai, kad įgyvendinant bendrus standartus direktyvų priėmimas yra tik 
pirmas žingsnis ir kad po šio etapo Bendrijos lygmeniu priimtos nuostatos turi būti 
deramai įgyvendinamos valstybėse narėse; mano, kad Komisija nemažai dėmesio turi 
skirti įgyvendinimo kontrolei ir kad šiai užduočiai turi būti skirtos atitinkamos lėšos,

D. atsižvelgdamas į tai, kad iki šiol prieglobsčio srityje priimtose priemonėse kalbama apie 
būtiniausius standartus, 

E. atsižvelgdamas į tai, kad Europos Vadovų Taryba 2004 m. lapkričio 4 ir 5 d. Hagos 
programoje ragino Tarybą ir Komisiją, siekiant palengvinti praktinį bendradarbiavimą, 
sukurti tinkamas struktūras, į kurias būtų įtrauktos už prieglobsčio klausimus atsakingos 
valstybių narių nacionalinės tarnybos, taip pat mano, kad aktyvesnis šis konkretus 
bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir patikimomis procedūromis tarp valstybių 
narių yra vienintelė galimybė suvienodinti procedūrą,

F. mano, kad siekiant sukurti bendrą prieglobsčio sistemą labai svarbu stiprinti abišalį 
pasitikėjimą ir kad geriausiai tokį pasitikėjimą gali padėti sukurti konkretus ir nuolatinis 
įvairių tas pačias užduotis atliekančių valstybių narių administracinio lygmens tarnybų 
bendradarbiavimas, 

G. primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti prieglobsčio 
politiką pirmiausia reikia pasiekti kitus tikslus, pvz., pagerinti sprendimų priėmimo 
kokybę, greitai ir saugiai tvarkyti prašymus dėl apsaugos suteikimo, bei organizuoti 
informacijos kampanijas kilmės šalyse, kurios atlieka aiškinamąjį darbą apie nelegalios 
imigracijos pasekmes, taip pat apie pasekmes pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju bei 
apie legalios imigracijos galimybes,

H. kadangi siekiant pagerinti prieglobsčio prašymų tvarkymo kokybę ir taip sumažinti 
teismo procesų skaičių ir išvengti procesų delsimo, būtų tikslinga pasitelkti 
kompetentingų organizacijų paramą, pvz., JT pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaro 
organizaciją (UNHCR), kuri sukūrė metodą, kaip padėti įstaigoms pagerinti sprendimų 
priėmimo kokybę (kokybės iniciatyva),

I. atsižvelgdamas į Teisingumo ir vidaus reikalų Ministrų Tarybos 2006 m. balandžio 27 ir 
28 d. pareiškimą, kad reikia skatinti vienintelės procedūros įdiegimą siekiant išvengti 
delsimo ir konkrečiai prisidėti prie proceso veiksmingumo gerinimo,

J. ypač atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės, nepaisydamos bendrų pagrindinių 
priemonių, kurios buvo priimtos įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, nacionaliniu lygmeniu 
toliau nustato priemones ir priima sprendimus, kurie turi įtakos kitoms valstybėms 
narėms, ypač suteikiant tarptautinę apsaugą, 

K. atsižvelgdamas į tai, kad Direktyvos 2005/85/EB 29 straipsnyje numatoma procedūra 
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sudaryti minimalų bendrą saugiomis kilmės šalimis laikomų trečiųjų šalių sąrašą, ir 
apgailestaudamas dėl to, kad sąrašas vis dar nesudarytas, bei žinodamas, kad tai yra 
lemiamas veiksnys siekiant įdiegti bendrą prieglobsčio sistemą ir priimant greitus 
sprendimus dėl statuso suteikimo,

L. apgailestauja, kad Taryba, sudarydama saugių trečiųjų šalių sąrašą, nemanė, jog reikia 
taikyti bendro sprendimo procedūrą, ir susidomėjęs laukia sprendimo, kurį šiuo klausimu 
priims Teisingumo Teismas,

M. atsižvelgdamas į tai, kad valstybės narės, jei jos turi užtikrinti patikimą ir teisingą 
procedūrą, privalo turėti aukštos kokybės informacijos apie aktualų grėsmės lygį kilmės 
šalyse,

N. atsižvelgdamas į techninius ir politinius nesklandumus, kurie trukdo naudotis 
konfidencialia informacija apie kilmės šalį, tačiau tvirtai įsitikinęs, kad ilgainiui turi 
pavykti sukurti bendrą duomenų bazę apie kilmės šalis, kad visos valstybės narės 
priimdamos sprendimus galėtų remtis identiška informacija,

O. kadangi siekiant pagerinti sprendimų priėmimo procedūras, reikia pakelti valdininkų, kurie 
priima sprendimus, kvalifikacijos lygį, 

P. atsižvelgdamas į tai, kad geriausiai tinkanti procedūra, kurią taikydamas Teisingumo Teismas 
užtikrina Bendrijos teisės vienovę, yra EB sutarties 234 straipsnyje numatyta prašymų priimti 
preliminarų nutarimą nagrinėjimo procedūra ir vienas svarbiausių šios procedūros aspektų yra 
principas, pagal kurį kiekvienas nacionalinis teismas gali kreiptis į Teisingumo Teismą; tačiau 
apgailestauja, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, remdamasis šio principo išimtini 
pagal EB sutarties 68 straipsnį, yra tik tada įpareigotas išaiškinti nuostatas prieglobsčio 
srityje, kai jam klausimą pateikia aukščiausia instancija, t. y. nacionalinis teismas,

1. pakartotinai pabrėžia, kad galutinis tikslas diegiant bendrą prieglobsčio sistemą – užtikrinti 
aukštos kokybės, t. y. pagrįstus, teisingus ir greitus, sprendimus; atkreipia dėmesį į tai, kad, 
pagerinus sprendimų priėmimo procedūrą, sumažėtų sistemos išlaidos, nes būtų apribota 
apeliacinių procedūrų trukmė ir atsižvelgiant į aplinkybes jų skaičius;

2. smerkia aiškiai nepakankamas Komisijos galimybes kontroliuoti įvairių direktyvų 
prieglobsčio srityje įgyvendinimą ir ragina valstybes nares palengvinti Komisijai užduotį ir 
jai sistemingai teikti atitikmenų lentelę, kurioje būtų pažymima, kokios direktyvos nuostatos 
kokiomis priemonėmis buvo tiksliai įgyvendintos,

3. ragina Komisiją skatinti visose valstybėse narėse įdiegti vienintelę procedūrą, kuri padėtų 
greičiau ir našiau dirbti; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į tarptautinės apsaugos ir ypač papildomos apsaugos 
suteikimo sąlygas ir būdus, skirtumai tarp valstybių narių išliks ir dairymasis prieglobsčio 
(vok. Asyl-Shoppings) klestės tol, kol galiojantys prieglobsčio srities teisės aktai bus paremti 
tik būtiniausiais standartais;

5. pabrėžtinai atkreipia dėmesį į tai, kad priimtų prieglobsčio srities priemonių vienas iš tikslų 
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– sustabdyti vadinamuosius antrinius judėjimus; jau dabar ragina valstybes nares konkrečiai 
siekti didžiausios savo esamų prieglobsčio politikos krypčių konvergencijos;

6. įsitikinęs, kad vienas iš patobulinimų, kurį reikėtų atlikti Europos prieglobsčio sistemoje, –
tai geriau paskirstyti prieglobsčio naštą tarp valstybių narių , ir jau dabar susidomėjęs 
laukia Komisijos atlikto II Dublino reglamento vertinimo ir galimų pasiūlymų šioje srityje;

7. įsitikinęs, kad svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad už pabėgėlio statuso suteikimą atsakingi 
tarnautojai turėtų gerą išsilavinimą; 

8. reikalauja kilmės šalyse rengti informacines kampanijas, kurių metu potencialiems
prieglobsčio prašytojams būtų aiškinama apie nelegalios imigracijos riziką ir pasekmes 
pabėgėlio statuso nesuteikimo atveju bei apie legalios imigracijos galimybes, siekiant 
sumažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų ir nelegalių sienos perėjimų skaičių;

9. reikalauja teisingai ir greitai įgyvendinti priemones, susijusias su asmenimis, kuriems nebuvo 
suteiktas pabėgėlio statusas arba iš kurių jis buvo atimtas;

10. ragina Komisiją kuo greičiau pašalinti techninius ir politinius nesklandumus įdiegiant bendrą 
duomenų bazę apie kilmės šalis; pageidauja, kad būtų rastas pragmatiškas daugiakalbystės 
problemos sprendimas; 

11. džiaugiasi Komisijos pastangomis pagal direktyvos dėl prieglobsčio sistemos 29 straipsnyje 
numatytas nuostatas sudaryti saugių trečiųjų šalių sąrašą ir ragina Tarybą nedelsiant priimti 
su tuo susijusius sprendimus;

12. mano, kad veiklos, susijusios su konkrečiu bendradarbiavimu prieglobsčio srityje, 
koordinavimas turėtų ir toliau likti Komisijos, kuri šiuo tikslu turėtų disponuoti atitinkamais 
ištekliais, užduotimi; ragina Komisiją pranešime apie pirmojo etapo veiklos pažangą, kurį ji 
pateiks 2008 m. pradžioje, pasisakyti už pasiūlytą variantą, užuot kūrus naują tarnybą, 
Europos paramos agentūrą, kaip šiuo metu numatyta;

13. ragina valstybes nares bendradarbiauti su JT pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru 
(UNHCR) ir Jungtinės Karalystės ir Austrijos pavyzdžiu nustatyti vadinamąjį kokybės 
iniciatyvos metodą bei skelbti šios iniciatyvos rezultatus tam, kad būtų žinomos ir 
remiamos geriausios prašymų suteikti tarptautinę apsaugą tvarkymo procedūros;

14. pritaria Komisijos numatytoms priemonėms remti valstybes nares, kurioms tenka didelė 
atsakomybė, kad būtų galima įveikti problemas, susijusias su prieglobsčio prašytojų 
priėmimu ir prieglobsčio prašymų tikrinimu, ypač pirmiausia siunčiant ekspertų grupes;

15. pabrėžtinai atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos užduotis yra kontroliuoti prieglobsčio 
srityje priimtų direktyvų taikymą ir kad ji šiuo tikslu turi disponuoti atitinkamais ištekliais, 
kurie šiuo metu yra visiškai nepakankami, kad tokia sudėtinga užduotis būtų sėkmingai 
atlikta; mano, kad pasitikėjimas Sąjunga šioje srityje ir bendros prieglobsčio politikos 
ateitis yra itin svarbu;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad prieglobsčio srityje parengtas Bendrijos teisės aktų sąvadas 
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visoje Europoje turi būti vienodai aiškinamas ir taikomas; mano, kad teisės aktų 
derinimas prieglobsčio srityje palengvėtų ir pagreitėtų, jei į Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismą galėtų kreiptis ir kiti teismai, ne vien tik aukščiausieji nacionaliniai teismai, kaip 
šiuo metu ir daroma; ragina Tarybą vėl suteikti Teisingumo Teismui visas teises 
prejudicinių sprendimo srityje pagal EB sutarties IV antraštinę dalį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Patvirtinus keturias Europos bendrijos steigimo sutarties (EBSS) 63 straipsnio 1 dalyje 
numatytas priemones, 2005 m. gruodžio 1 d. buvo baigtas pirmas bendros prieglobsčio 
sistemos etapas. Dabar būtina konsoliduoti patvirtintas struktūras, siekiant pereiti prie antro 
sistemos etapo, numatančio sukurti bendrą prieglobsčio teikimo procedūrą ir vienodą statusą 
tiems asmenims, kuriems suteiktas prieglobstis arba papildoma apsauga.

2005 m. lapkričio 4 ir 5 d. Hagos programoje Europos Vadovų Taryba nurodė, kad 
prieglobsčio politika nuo šiol turėtų būti formuojama, atsižvelgiant į tris svarbius tikslus: 
sukurti visoje ES taikytiną vienintelę procedūrą, bendrai taikyti informaciją apie kilmės šalį ir 
siekti valstybių narių geresnio bendradarbiavimo, ypač – padėti toms valstybėms narėms, 
kurioms dėl jų geografinės vietos tenka ypatingas krūvis.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir pereiti prie antro prieglobsčio sistemos etapo, pirmiausia 
būtina skatinti praktinį valstybių narių bendradarbiavimą įgyvendinant galutinį tikslą –
pagerinti sprendimų priėmimo kokybę; pranešėjo nuomone, sprendimų priėmimas turėtų būti 
spartesnis, teisingesnis ir patikimesnis. Komisijos komunikate, kuriuo remiamasi šiame 
pranešime, daugiausia dėmesio skiriama praktinio bendradarbiavimo gerinimui. Todėl 
pranešėjas analizuoja keletą aspektų, galinčių nulemti geresnį bendradarbiavimą ir geresnį 
sprendimų priėmimą prieglobsčio politikos įgyvendinimo srityje. Apie tai bus kalbama toliau.

Vienintelė procedūra

Vienintelė procedūra leis greičiau priimti sprendimus, todėl šią procedūrą būtina skatinti. 
Daugumoje valstybių narių jau taikoma vienintelė procedūra, apimanti kriterijų dėl pabėgėlio
statuso suteikimo ir dėl papildomos apsaugos patikrinimą. Tai pagirtina, nes nelabai tikėtina, 
kad asmuo, pateikiantis prašymą suteikti tarptautinę apsaugą, (pats) gali įvertinti, ar prašymas 
atitinka Ženevos konvencijos kriterijus ar kitas tarptautinės apsaugos formas. Šis būdas 
racionalesnis, nes sprendimą priima viena institucija, kartu ji įvertina tarptautinės apsaugos 
suteikimo kriterijus, ir šiuo atveju prašytojui nereikia kreiptis į keletą institucijų, įvertinančių 
panašius faktus.

Bendra duomenų bazė

Pirmojoje institucijoje priimtų sprendimų kokybė priklauso nuo informacijos, kuria remiantis 
jie buvo priimti, kokybės. Todėl būtina pagerinti informacijos apie kilmės šalį rinkimą, taip 
pat siekiant kuo labiau suderinti valstybių narių sprendimų priėmimo kriterijus būtina, kad 
visos valstybės narės disponuotų vienoda informacija. Bendras turimos informacijos apie 
kilmės šalį naudojimas svarbesnis už kiekvienoje valstybėje narėje taikomas skirtingas šios 
informacijos rinkimo priemones. Kai kurios iš jų turi labai geras šios srities duomenų bazes, ir 
jomis privalo naudotis šių šalių sprendimus priimantys asmenys, tačiau kitos neturi savų 
informacijos šaltinių, todėl pasikliauja išoriniais šaltiniais, pvz., nevalstybinėmis 
organizacijomis ir Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro valdyba (angl. 
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UNHCR). Vis dėlto, siekiant didesnio sprendimų bendrumo, be abejo, labai svarbu, kad 
sprendimai būtų priimami remiantis vienodais duomenimis. Todėl svarbu sukurti bendrą 
duomenų bazę apie kilmės šalį, tai primygtinai siūlo pranešėjas; jai skirto „bendro portalo“, 
kaip tai pavadinta Komisijos komunikate, sukūrimas laikytinas tik tarpiniu etapu, ir jis turėtų 
būti kuo trumpesnis. Tai sietina su Komisijos sprendimu parengti bendras gaires dėl atskirų 
valstybių atsakingų institucijų informacijos kaupimo ir analizės, kad, atsižvelgiant į 
bendruosius Bendrijos reikalavimus, būtų galima įkurti Europos informacijos apie kilmės šalį 
duomenų bazę.

Valdininkų mokymas

Siekiant geresnio sprendimų priėmimo, suprantama, būtina atsižvelgti į tai, kad sprendimus 
priimantys asmenys būtų pakankamai kompetentingi ir tinkamai išsilavinę. Todėl sveikintina 
tai, kad kai kurios šalys, pvz., Jungtinė Karalystė ir Austrija, kreipėsi į už pabėgėlių reikalus 
atsakingą instituciją – Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro valdybą 
(UNHCR), kad ši jiems padėtų kasdieninėje praktikoje įvertinti prieglobsčio prašymų 
nagrinėjimo procesą ir pateiktų konkrečių pasiūlymų. Tai sektinas pavyzdys, jis galėtų 
paskatinti parengti atmintinę apie „gerą praktiką“. Pranešėjas džiaugiasi įvairiomis Eurasil1

taikomomis priemonėmis, skirtomis valdininkų, atsakingų už prieglobsčio klausimų 
sprendimą, kvalifikaciniams reikalavimams suderinti ir skatinančiomis jų sklaidą. Be to, jis
norėtų, kad valstybės narės stengtųsi įgyvendinti įvairias priemones, kurios ne tik padėtų 
pagerinti jų valdininkų kompetenciją, bet ir sustiprintų jų motyvaciją, o tai, UNHCR ekspertų 
nuomone, labai svarbu. Todėl reikėtų parengti ES mokymo programą, padėsiančią valstybių 
narių valdininkams susipažinti su patirtimi ir ja dalytis. Ši programa jiems padėtų susipažinti 
su teisine baze ir įvairiais konkrečiais darbo aspektais, pvz., pokalbio vedimo technika, 
prašytojų pateiktų paaiškinimų patikimumo įvertinimu bei specialiųjų apsaugos prašančiųjų ir 
traumuotų asmenų, kuriems jie turi suteikti pagalbą, poreikių įvertinimu. 

Teisingumo Teismo vaidmuo

Pranešėjas mano, kad prieglobsčio klausimų sprendimų suderinimas būtų paprastesnis ir 
spartesnis, jei jame dalyvautų Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, o ne vien aukščiausieji
atskirų valstybių narių teismai. Jis taip pat mano, kad vienodas teisės aktų taikymas sumažintų 
susirūpinimą keliančius tarp valstybių narių kylančius nesusipratimus. Jis džiaugiasi, kad yra
taikomos EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatos, siekiant užtikrinti veiksmingesnę teisinę 
apsaugą, negu numatyta dabar galiojančioje išimtyje, nes tai sietina su labai jautria politine 
pagrindinių teisių – apsaugos suteikimo to stokojantiems asmenims – sritimi.

Komisijos vaidmuo

Siekiant, kad Komisija galėtų užtikrinti vienodą Bendrijos teisės taikymą, sprendžiant 
prieglobsčio klausimus, ji privalo tinkamai kontroliuoti šią sritį reglamentuojančių direktyvų 
įgyvendinimą. Jai akivaizdžiai nepakanka išteklių, dėl to pavedimai perduodami tretiesiems 
asmenims; todėl, pranešėjo nuomone, ji gali netinkamai atlikti jai patikėtą sutarčių priežiūros 
funkciją. Todėl pranešėjas mano, kad Komisija turėtų pasitelkti atskirų valstybių narių 
teisininkus ir vertėjus, kad kuo geriau atliktų jai patikėtą kontrolės funkciją. Savo ruožtu 

  
1 Specialistų, dirbančių prieglobsčio suteikimo srityje ES, tinklas buvo įsteigtas 2002 m.



PE 380.869v02-00 10/10 PR\647589LT.doc

LT

valstybės narės turėtų Komisijai nuolat pateikti atitikmenų lenteles – iš jų paaiškėtų, kokiomis 
direktyvų nuostatomis remiasi valstybės narės įgyvendindamos pranešime analizuojamas 
priemones. Sunku suprasti, kodėl valstybės narės to netaiko.

Pranešėjas supranta, kad su konkrečiu bendradarbiavimu sietinas veiklos administravimas,
kaip numatyta komunikate, ilgainiui gali viršyti bendradarbiavimo prieglobsčio klausimais 
tinklo galimybes. Vis dėlto jis mano, kad Komisija privalo koordinuoti valstybių narių veiklą, 
susijusią su bendra Europos prieglobsčio sistema, ir ragina atsisakyti bandymų šias užduotis 
patikėti naujai sukurtai tarnybai. Jis kategoriškai nepritaria šiam pasiūlymui.

Pranešėjas džiaugiasi, kad Komisijos komunikate pateikta konkrečių pasiūlymų dėl 
glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo sprendžiant prieglobsčio klausimus, ir tikisi, kad 
taikant šį pragmatišką metodą iki 2010 m. bus įmanoma sukurti bendrą prieglobsčio sistemą.


