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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Dublino sistemos vertinimo ataskaita
(2007/2262(INI))

Europos Parlamentas,

– 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 mechanizmus (Dublino 
reglamentas)1

, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą Nr. 2725/2000 dėl sistemos 
„Eurodac“ pirštų atspaudams lyginti sukūrimo, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino 
konvenciją2, 

– 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 standartų3, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/9/EB, nustatančią 
minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (Priėmimo sąlygų direktyva)4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos 
ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo 
apie darbuotojus užsieniečius5, 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl valstybių narių policijos ir teisėsaugos institucijoms 
bei Europolui suteikiamos prieigos prie „Eurodac“ duomenų bazės6, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 23  d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. pagal Solidarumo ir 
migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos 
sprendimą 2004/904/EB7, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl pabėgėlių stovyklų padėties 

                                               
1 OL L 50, 2003 2 25, p. 1.
2 OL L 316, 2000 12 15, p. 1.
3 OL L 304, 2004 9 30, p. 12.
4 OL L 31, 2003 2 6, p. 18.
5 OL L 199, 2007 7 31, p. 23.
6 2807-asis Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis, surengtas 2007 m. birželio 12 ir 13 d. Liuksemburge. 
7 OL L 144, 2007 6 6, p. 1.
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Maltoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. Rezoliuciją dėl prieglobsčio: praktinis 
bendradarbiavimas, sprendimų priėmimo kokybė bendroje Europos prieglobsčio 
sistemoje2, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl ES vaiko teisių strategijos 
kūrimo3, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Irano piliečio Seyed Mehdi 
Kazemi atvejo4, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008), 

A. kadangi kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę į tai, kad jo individualus prašymas 
būtų visapusiškai išnagrinėtas, 

B. kadangi su prieglobsčiu susiję teisės aktai ir praktika įvairiose šalyse vis dar labai skiriasi, 
todėl prieglobsčio prašytojams skirtingose Dublino konvenciją pasirašiusiose šalyse 
taikomos nevienoda sąlygos, 

C. kadangi Dublino sistema grindžiama tokiomis prielaidomis, kaip abipusis pasitikėjimas ir 
patikimumas, ir jei šios būtinos sąlygos nevykdomos, pvz., jei tam tikrose valstybėse 
narėse atsiranda rimtų spragų renkant duomenis arba sprendimo priėmimo proceso 
nenuoseklumų, nukenčia visa sistema, 

D. kadangi žinoma, kad kai kurios valstybės narės neužtikrina veiksmingos galimybės 
pasinaudoti pabėgėlio statuso nustatymo procedūra, 

E. kadangi kai kuriose valstybėse narėse prieglobsčio prašančių asmenų, laukiančių 
perdavimo kitai valstybei narei pagal Dublino reglamentą, atžvilgiu arba juos grąžinant į 
atsakingą valstybę narę, Priėmimo sąlygų direktyva taikoma neefektyviai, 

F. kadangi didelis pakartotinių prašymų skaičius ir nedidelis įvykdytų prieglobsčio prašytojų 
perdavimų skaičius rodo, kad Dublino sistema turi trūkumų, 

G. kadangi tinkamai įgyvendinant Dublino reglamentą gali nevienodai pasiskirstyti 
atsakomybė už prieglobsčio ieškančius asmenis; kadangi tai gali kelti sunkumų kai 
kurioms valstybėms narėms, ypač neapsaugotoms nuo migrantų srautų paprasčiausiai dėl 

                                               
1 OL C 293 E, 2006 12 2, p. 301.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0286.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0012.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0107.
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jų geografinės padėties, 

H. kadangi valstybės narės gali būti nesuinteresuotos vykdyti įpareigojimą registruoti 
nelegaliai sieną kirtusius užsieniečius „Eurodac“ duomenų bazėje, nes tai gali padidinti 
prašymų suteikti prieglobstį, kuriuos jos turės nagrinėti, skaičių, 

I. kadangi Dublino reglamentu sukuriama sistema, skirta nustatyti, kuri valstybė narė yra 
atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, tačiau ši sistema nėra ir negali būti 
pareigų padalijimo priemonė, 

J. kadangi svarbu, kad asmenys, pateikiantys prašymus, būtų išsamiai informuoti apie 
Dublino procedūrą ir galimus jos padarinius, 

K. kadangi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje teigiama, kad 
imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar 
privačios įstaigos, svarbiausia – vaiko interesai, 

L. kadangi nors šeimos vienybė yra minima kaip pagrindinis kriterijus, kuriuo turi būti 
remiamasi įgyvendinant Dublino reglamentą, ši nuostata nėra dažnai taikoma, 

M. kadangi statistiniai duomenys apie prieglobsčio prašytojų perdavimą aiškiai nėra 
pakankamai tikslūs, nes jie neparodo, pvz., prašymų perimti savo žinion prieglobsčio 
prašytojų, susijusių su neteisėtu valstybės narės sienos kirtimu, skaičiaus arba prašymų 
perimti savo žinion ir prašymų atsiimti prieglobsčio prašytojų santykio, 

N. kadangi 2007 m. birželio 12–13 d. Liuksemburge posėdžiavusi Teisingumo ir vidaus 
reikalų taryba paragino Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl „Eurodac“ 
reglamento pakeitimo, kad valstybių narių policijos ir teisėsaugos institucijoms bei 
Europolui tam tikromis sąlygomis būtų suteikta prieiga prie „Eurodac“ duomenų bazės, 
kuri iš pradžių buvo sugalvota kaip priemonė, skirta Dublino reglamentui įgyvendinti, 

Sistemos veiksmingumas ir atsakomybės pasidalijimas 

1. yra tvirtai įsitikinęs, kad jei nebus pasiektas pakankamas ir pastovus asmenų apsaugos 
lygis visoje Europos Sąjungoje, Dublino sistema neduos pakankamų rezultatų nei 
techniniu, nei žmogiškuoju požiūriais, o prieglobsčio prašytojai ir toliau turės svarių 
priežasčių pageidauti teikti prašymus konkrečiose valstybėse narėse ir stengtis 
„pergudrauti“ sistemą, 

2. dar kartą tvirtina, kad reikia skubiai gerinti sprendimų priėmimo proceso kokybę ir 
nuoseklumą; yra įsitikinęs, kad šiuo atžvilgiu naudingą vaidmenį galėtų atlikti Europos 
prieglobsčio prašytojų paramos centras; 

3. prašo Komisijos apsvarstyti, kokiais būdais būtų galima skirti lėšų tiesiogiai JTPRVK 
(Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisarui), o ne projektų pagrindu, kad 
jam būtų suteikta galimybė gerinti savo stebėjimo ir konsultaciniam darbui ES ir toliau 
plėtoti metodams, kurie paremtų nacionalinių valdžios institucijų pastangas gerinti jų 
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sprendimo priėmimo proceso kokybei; 

4. prašo Komisijos pateikti pasiūlymus dėl prievolių padalijimo mechanizmų, kurie galėtų 
būti įdiegti siekiant padėti sumažinti neproporcingai didelę naštą, tenkančią tam tikroms 
valstybėms narėms, nors tai ir neatitiktų Dublino sistemos nuostatų; 

5. prašo Komisijos parengti mechanizmą, skirtą sustabdyti prieglobsčio prašytojų perdavimą 
valstybėms narėms, neužtikrinančioms visapusiško ir sąžiningo jų prašymų nagrinėjimo;

Pareiškėjų teisės 

6. ragina Komisiją naujajame reglamente aiškiau ir griežčiau apibrėžti nuostatas, kuriomis 
remiantis prieglobsčio siekiantiems asmenims būtų suteikta informacija apie atitinkamus 
Dublino reglamento aspektus, taip pat įvertinti galimybę parengti standartinę skrajutę, kuri 
galėtų būti išversta į tam tikras kalbas ir išplatinta visoms valstybėms narėms;

7. ragina Komisiją iš dalies pakeisti Dublino reglamento 19 ir 20 straipsnių dėl „prašymų 
atsiimti arba perimti savo žinion“ nuostatas tam, kad prieglobsčio prašytojai turėtų teisę 
pateikti sustabdomąjį poveikį turintį skundą dėl sprendimo, remiantis Dublino reglamento 
nuostatomis, perduoti prieglobsčio prašytojus kitos valstybės narės žinion;

8. pakartotinai pabrėžia, kad pabėgėlių negrąžinimo principas turėtų išlikti kertinis Europos 
Sąjungos lygmens bendros prieglobsčio suteikimo politikos kertinis akmuo, ir reikalauja, 
kad taikant Dublino reglamento nuostatas jokiu atveju nebūtų galima atmesti prieglobsčio 
prašymo dėl procedūrinio pobūdžio priežasčių ir po sprendimo (remiantis Dublino 
reglamento nuostatomis) perduoti prieglobsčio prašytojus kitos valstybės narės žinion 
įgyvendinimo nebepradėti jo pakartotinai svarstyti, kad pirminis pareiškimas būtų 
teisingai ir visapusiškai išnagrinėtas; mano, kad Reglamente turėtų būti aiškiai apibrėžtos 
atitinkamos nuostatos; 

9. mano, kad reikėtų patobulinti valstybių narių keitimosi informacija dėl asmenų perkėlimo 
sistemą, ypač duomenų apie specialią medicinos priežiūrą, kurios reikia perkeltiems 
asmenims; 

Šeimų sujungimas ir vaiko interesų paisymo principas

10. rekomenduoja Europos Sąjungos lygmeniu priimti rinkinį gairių dėl klausimų, susijusių su 
amžiumi, įvertinimo ir abejonių keliančiais atvejais būtų paisoma vaiko interesų; 

11. primena, kad pagrindinę vietą visuose vaikų klausimams spręsti skirtuose sprendimuose 
turi užimti vaiko interesų paisymo principas; primygtinai reikalauja, kad nelydimi 
nepilnamečiai jokiu atveju nebūtų grąžinti atgal arba perkelti į kitą valstybę narę, išskyrus 
atvejus susijusius su šeimos sujungimu; be to, atvejais, kai nuspręsta, kad perkėlimas 
reikalingas, vaikas turi būti tinkamai atstovaujamas ir lydimas visos procedūros metu; dėl 
šios priežasties pritaria Komisijos siekiui papildomai išaiškinti Dublino reikalavimus dėl 
nelydimų nepilnamečių; 
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12. apgailestauja, kad galiojančiame reglamente šeimos nario apibrėžimas labai ribotas ir 
ragina Komisiją išplėsti dabartinį apibrėžimą, kad jis apimtų bent jau išlaikytinius, pvz., 
neturinčius šeimos artimus giminaičius, ir negalinčius savimi pasirūpinti vaikus; 

13. pritaria Komisijos siekiui išplėsti Dublino reglamento taikymo sritį ir įtraukti į ją nuostatą 
dėl papildomos apsaugos; tai padėtų tiems prieglobsčio prašytojams, kuriems papildoma 
apsauga suteikta kitoje valstybėje narėje, susijungti su kitais šeimos nariais;

Sulaikymas 

14. ragina Komisiją įvesti papildomą nuostatą, apibrėžiančią sulaikymą, kaip paskutinę 
priemonę, kurią galima būtų taikyti; be to, turėtų būti apibrėžtos priežastys, dėl kurių 
galima būtų taikyti nuostatą dėl sulaikymo ir procedūrinio pobūdžio apsauginės 
priemonės; 

15. ragina Komisiją Dublino reglamente visapusiškai išaiškinti, kad prieglobsčio pagal 
Dublino reglamentą prašytojai turi teisę į tokias pačias sąlygas kaip ir kiti prieglobsčio
prašytojai, remiantis Priėmimo direktyvos 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje apibrėžtos 
bendros nuostatos, susijusios su materialinėmis priėmimo sąlygomis, sveikatos priežiūra, 
judėjimo laisve ir nepilnamečių mokymu;

Humanitarinė ir suvereniteto išlygos 

16. mano, kad suteikia Dublino reglamentui daugiau lankstumo, tačiau ji turėtų būti taikoma 
plačiau, kad šeimos dėl išskyrimo galėtų išvengti bereikalingų sunkumų;  

17. mano, kad tais atvejais, kai prieglobsčio prašytojai yra ypač pažeidžiami dėl rimtos ligos, 
sunkaus invalidumo, senyvo amžiaus arba nėštumo ir dėl to priklausomi nuo kitoje, nei ta, 
kurios žinion perduotas šių asmenų prieglobsčio prašymo nagrinėjimas, valstybėje narėje 
esančio giminaičio pagalbos, jiems turėtų būti taikomos šeimos sujungimo nuostatos; 
ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įvesti privalomas su humanitarine išlyga (Dublino 
reglamento 15 straipsnio 2 dalis) susijusias nuostatas;

18. pritaria Komisijos siekiui tinkamiau apibrėžti suvereniteto išlygos taikymo aplinkybes ir 
procedūras, ypač siekiant įvesti sąlygą dėl prieglobsčio prašytojo sutikimo; 

Duomenų rinkimas ir „Eurodac“

19. išreiškia susirūpinimą dėl iškraipymų ir trūkumų, susijusių su duomenų rinkimu, kuriuos 
Dublino sistemos įvertinimo metu nustatė Komisija, visų pirma dėl nelegalių imigrantų 
pirštų atspaudų ėmimo Sąjungos pasienyje, dėl kurio kyla rimtų abejonių šios sistemos 
teisėtumu; mano, kad Reglamentas dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės 
apsaugos taps tinkama prielaida šiai problemai spręsti ir padės suinteresuotosioms šalims 
sukurti bendrą statistinę sistemą, naudotiną prieglobsčio ir imigracijos srityje, kurią būtų 
galima diegti remiantis Dublino sistema;

20. atkreipia dėmesį į Komisijos išreikštą susirūpinimą dėl  centriniam padaliniui perduotų 
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duomenų kokybės, taip pat dėl įsipareigojimo ištrinti tam tikrus duomenis ir asmens 
duomenų apsaugos principo nesilaikymo; mano, kad šie trūkumai, dėl kurių kyla abejonių 
dėl „Eurodac“ patikimumo, turėtų būti tinkamai pašalinti prieš pradedant naudoti šią 
duomenų bazę kitais tikslais; 

21. pabrėžia, kad išplėtus galimybes naudotis „Eurodac“ duomenų baze, kad su joje 
saugomais duomenimis galėtų susipažinti valstybių narių policija ir teisėsaugos 
institucijos, taip pat Europolas, kiltų grėsmė, jog informaciją gali nutekėti į trečiąsias šalis; 
tai gali turėti neigiamų pasekmių prieglobsčio prašytojams ir jų šeimoms; įsitikinęs, kad 
dėl to padidės prieglobsčio prašytojų niekinimo pavojus;

o

o    o
22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinių Dublino II reglamento nuostatų priminimas

2003 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės 
narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles, kuris drauge su 
taikymo reglamentu1 ir „Eurodac“ reglamentu2, sudaro Dublino „sistemą“. Ši sistema dabar 
taikoma 27 valstybėms narėms bei Norvegijai ir Islandijai, o ateityje ji bus išplėsta į  
Šveicariją ir Lichtenšteiną.

Sistema turėtų užtikrinti, kad tik viena valstybė narė visuomet bus atsakinga už bet kokio 
prieglobsčio prašymo išnagrinėjimą. Ja siekiama apriboti „pabėgėlių orbitos“ reiškinį, 
antraeilę migraciją ir prašymų pateikimą kelioms šalims, ieškant, kur geriau gauti prieglobstį 
(tai paprastai vadinama „asylum shopping“). Ji paremta tokia kriterijų hierarchija (III 
skirsnis): 

1. Kriterijai, susiję su šeimos susijungimo principu. 
2. Kriterijai, susiję su leidimų gyventi ar vizų išdavimu.
3. Kriterijai, susiję su nelegaliu patekimu į vienos iš valstybių narių teritoriją ar buvimu joje.
4. Kriterijai, susiję su legaliu patekimu į vienos iš valstybių narių teritoriją.

Beje, Dublino reglamente yra dvi savaveiksmiškumo nuostatos, suteikiančios sistemai tam 
tikrą lankstumą. Tai vadinamoji „suvereniteto“ išlyga, leidžianti valstybei narei išnagrinėti 
prieglobsčio prašymą net tuo atveju, jeigu jai nepriklauso to daryti pagal reglamente 
nustatytus kriterijus (3 straipsnio 2 d.), ir humanitarinė išlyga, leidžianti valstybei narei, net 
jeigu ji nėra atsakinga už prašymo nagrinėjimą pagal reglamente nustatytus kriterijus, dėl 
šeimyninių ar kultūrinių priežasčių jį nagrinėti kitos valstybės narės prašymu (15 straipsnis).

Dublino reglamente nustatyti prieglobsčio prašytojų perėmimo savo žinion arba atsiėmimo 
mechanizmai (V skyrius) ir išdėstytos administracinio bendradarbiavimo nuostatos (VI 
skyrius).

Reglamento 28 straipsnyje nustatyta, kad ne vėliau kaip po trejų metų po jo įsigaliojimo 
Komisija parengs Europos Parlamentui ir Tarybai reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
pasiūlys būtinas pataisas. Pranešimas savo iniciatyva skirtas kaip tik tokiam vertinimui. 

Metodologinės problemos

Skaitydama Komisijos įvertinimą, pranešėja susidūrė su įvairiomis problemomis, kurios 
apsunkino jos užduotį. Iš tiesų, net atidžiai skaitant vertinimo ataskaitą ir jos priedą, ne 
                                               
1 2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, Oficialusis leidinys L 22, 2003 9 5.
2 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl sistemos Eurodac pirštų atspaudams 
lyginti sukūrimo siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją.
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visuomet pavyko suprasti, kokia logika Komisija vadovavosi pateikdama savo atlikto 
vertinimo išvadas, beje, gana kuklias, nes jos sudaro tik apie dešimt ataskaitos eilučių. Šiuo 
požiūriu verta pastebėti, kad daugiau kaip 50 puslapių priedą sudaro įžanga, kurioje išdėstyti 
visi 4 kriterijai, kuriais Komisija vadovaujasi „matuodama Dublino sistemos veiksmingumą“1, 
tačiau nėra jokios šių kriterijų sisteminės analizės, o svarbiausia – jokios išvados. Tokiomis 
aplinkybėmis pranešėjai teko bandyti pačiai vertinti Komisijos nustatytus kriterijus, siekiant 
susidaryti nuomonę apie sistemos efektyvumą.

Pirmasis kriterijus – išanalizuoti, ar „Dublino sistemos tikslai, aiškiai apibrėžti reglamento 
preambulėje, buvo įvykdyti“. Savo pranešime Komisija daro išvadą, kad „bendrieji Dublino 
sistemos tikslai, būtent – sukurti skaidrų ir veiksmingą mechanizmą už prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą atsakingai valstybei nustatyti, iš esmės pasiekti“2. Atsižvelgiant į daug trūkumų, 
kuriuos savo vertinime Komisija primygtinai pabrėžia, ir į jos pateikiamus reglamento 
nuostatų paaiškinimus, šis tvirtinimas, beje, pakankamai miglotas, kad būtų sunku jį 
nuginčyti, vis dėlto stebina. Turima omenyje kova su klajojančių pabėgėlių ir geresnio 
prieglobsčio paieškų reiškiniu, kitoje priedo vietoje įvardinama kaip vienas pagrindinių 
Dublino sistemos tikslų, todėl nepanašu, kad ji visais atvejais buvo sėkminga, nes kelioms 
šalims pateiktų prieglobsčio prašymų procentinė dalis išaugo nuo 7 proc. 2003 m. iki 16 proc. 
2005 m., o tai paskatino pačią Komisiją daryti išvadą, kad Dublino sistema neturėjo 
atgrasomojo poveikio, kurio tikėtasi šioje srityje3. Todėl reikėtų toliau pasvarstyti, kodėl 
sistema neveikia.

Antrasis Komisijos nustatytas kriterijus buvo grindžiamas klausimu, „ar Dublino 
reglamentas išsprendė kai kurias problemas, su kuriomis susidurta taikant Dublino 
konvenciją ... būtent klausimų svarstymo terminų, šeimų susijungimo ir bendrojo sistemos 
veiksmingumo, ypač turint omenyje realius perdavimus“. Savo pranešime Komisija nurodo, 
kad perdavimų, kurių realiai įvykdoma apie trečdalį, problema yra viena pagrindinių kliūčių 
siekiant veiksmingo sistemos taikymo4. Šeimų susijungimas, kuris reglamente nurodomas 
kaip pirmasis kriterijus, veikiau yra teorinis, o ne realus, nes priede Komisija nurodo, kad su 
juo susijusios reglamento nuostatos „taikomos labai retai“5. Taigi, šiais dviem požiūriais 
antrojo kriterijaus laikomasi ne visiškai.

Trečiasis kriterijus konkrečiai buvo susijęs su realių perdavimų skaičiumi, nes stebėtinai 
mažas jų skaičius atskleidžia sistemos trūkumus ir jį reikėtų išsamiau paaiškinti.

Ketvirtasis kriterijus buvo susijęs su „Dublino sistemos įtaka įvairių valstybių narių 
prieglobsčio teikimo sistemoms“, o analizės tikslas buvo nustatyti, ar sistema tam tikroms 
valstybėms narėms sudaro palankesnes arba nepalankesnes sąlygas. 

Pranešėjo nuomone, Komisijos atlikta šiuo ketvirtuoju kriterijumi pagrįsta „Dublino srautų“ 

                                               
1 SEC (2007) 742, p.7.
2 COM (2007) 299 galutinis, p. 13.
3 SEC (2007) 742, p.47.
4 Nuo 2003 m. rugsėjo iki 2005 m. gruodžio priimta 40 180 prašymų, bet perduota buvo 16 842.
5 SEC (2007) 742, p.23.
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analizė dėl daugelio priežasčių kelia abejonių. Kaip priede nurodo pati Komisija, valstybių 
narių pateikti statistiniai duomenys nevienodi1, nes kai kurios, pvz., vieną šeimą registruoja 
kaip vieną atvejį, o kitos į apskaitą įtraukia kiekvieną šeimos narį. Be to, Dublino srautų 
vertinimą Komisija grindžia realiais perdavimais, o ne perdavimais, kuriems buvo pritarta (bet 
jie nebuvo įvykdyti). Todėl, kaip pripažįsta pati Komisija, jei būtų naudojamasi šiuo 
perdavimo mechanizmu, prašytojų skaičius kai kuriose pasienio šalyse smarkiai išaugtų. Galų 
gale, kaip Komisija aiškiai leidžia suprasti savo vertinime, turint omenyje „stebėtinai mažą“ 
nelegaliai įregistruotų įvažiavusių asmenų skaičių „Eurodac“ duomenų bazėje2, prievolė imti 
asmenų, sulaikytų nelegaliai pereinant išorės sieną, pirštų atspaudus, laikomasi ne visose 
valstybėse narėse. Tačiau šie „Eurodac“ įregistruoti duomenys būtini ne tik taikant vieną iš 
Dublino kriterijų, bet ir kritiškai bei objektyviai vertinant sistemos veikimą ir jo atgarsius.

Tokiomis sąlygomis pranešėjai atrodo, kad Komisijos vertinime išdėstytas teiginys, kad 
„paprastai manoma, kad dauguma perdavimų atliekama į valstybes nares, kurios ribojasi su 
išorės siena, tačiau nustatyta, jog bendras perdavimų skaičius į išorės sieną turinčias ir jos 
neturinčias valstybes nares iš tiesų yra gana proporcingas" grindžiamas daugiau nei 
netvirtais teiginiais. Juo labiau, kad Komisijos atliekamas valstybių skirstymas į „valstybes, 
kurios ribojasi su išorės siena“ ir kitas valstybes grindžiamas, kaip įsitikinusi pranešėja, 
kriterijais, neatitinkančiais elementarių geografijos duomenų, nes Suomija, turinti apie 1300 
kilometrų ilgio bendrą sieną su Rusija, priskiriama ES išorės sienos neturinčioms šalims3.

Apibendrinant galima teigti, kad Komisijos padaryta optimistinė vertinimo išvada, kad 
„Dublino sistemos tikslai iš esmės pasiekti“, veikiau priskirtina teigiamam nusistatymui 
sistemos atžvilgiu, kuriam galima pritarti arba nepritarti, o ne griežtai analizei, kurią, beje, 
sunku atlikti dėl turėtų duomenų skirtingumo ir spragų.

Pasiūlymai dėl reglamento pakeitimų

Remdamasi kaip tik Komisijos nustatytomis problemomis, pranešėja siūlo išaiškinti ar 
pakeisti tokius sistemos aspektus:

1. Bazinio neatstūmimo principo laikymąsi: bet koks prašymas turi būti išsamiai nagrinėjamas 
ir nė vienos bylos negalima baigti dėl „procedūrinių“ priežasčių, neatlikus tokio tyrimo.
2. Prašymų autoriai turi gauti visą naudingą informaciją apie Dublino sistemą jiems 
suprantama kalba ir turėti galimybę viso proceso metu gauti teisinę pagalbą; be to, jie turi 
turėti galimybę pasinaudoti teise teikti apeliaciją dėl bet kokio sprendimo dėl perdavimo 
atidėjimo.
3. Reikėtų suderinti nepilnamečių amžiaus nustatymo kriterijus, jie turėtų būti perduodami tik 

                                               
1 SEC (2007) 742, p.6.
2 COM (2007) 299 galutinis, p. 9.
3 Šalimis, turinčiomis ES išorės sieną, laikomos šalys, turinčios sausumos sienų su trečiosiomis šalimis, ir 
šalys, turinčios jūros sienų, patiriančios migracijos spaudimą: Estija, Lietuva, Latvija, Lenkija, Slovakija, 
Slovėnija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Italija, Ispanija, Malta, Graikija, Portugalija ir Kipras. Šalimis, 
neturinčiomis ES išorės sienos, laikomos šios šalys: Švedija, Norvegija, Islandija, Danija, Airija, Jungtinė 
Karalystė, Nyderlandai, Vokietija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Austrija, Čekija, Suomija.
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išimtiniais atvejais, jeigu tai jiems naudinga; tokiais atvejais perdavimo metu jie turėtų būti 
deramai palydimi ir atstovaujami, kad neprapultų.
4. Reikėtų išplėsti šeimos apibrėžimą, siekiant labiau atsižvelgti į teisėtus prašytojų interesus; 
su šeimų susijungimu susijusias nuostatas derėtų taikyti ir prašytojams bei asmenims, kuriems 
suteikiama papildoma apsauga.
5. Reikėtų numatyti galimybę tam tikroms humanitarinės išlygos nuostatoms suteikti 
privalomąjį pobūdį, ypač kai turima reikalų su ypač pažeidžiamais asmenimis.
6. Suvereniteto išlyga neturėtų būti naudojamasi be prašymo autoriaus sutikimo.
7. Sulaikymo sankcija turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai įrodoma, kad tai absoliučiai 
būtina, o perdavimo laukiantiems prašytojams turėtų būti taikomos tokios pat priėmimo 
sąlygos, kaip ir visiems kitiems.
8. Reikėtų sukurti perdavimų į prašytojų teisių negerbiančias arba tam tikrais laikotarpiais 
stiprų migracijos spaudimą patiriančias valstybes sustabdymo mechanizmą.
9. Prieš galvojant apie prieigos prie „Eurodac“ duomenų bazės išplėtimą Europolo tvarkos 
palaikymo pajėgoms, reikėtų išspręsti esamas problemas ir numatyti būtinas garantijas asmens 
duomenų apsaugos srityje.

Išvados

Pranešėja mano, kad reikėtų iškelti klausimą, ar Dublino sistema iš tiesų atitinka jai keliamą 
tikslą.  Gali būti, kad šioje sistemoje neproporcingai didelė atsakomybė tenka ES išorės sieną 
turinčioms valstybėms narėms, ir nors ji padeda išaiškinti, kuri valstybė narė atsakinga už tam 
tikro prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nėra realių priemonių, kurios padėtų užtikrinti šių 
valstybių paramą. Be to, atsižvelgiant į integracijos svarbą, reikėtų labiau atsižvelgti į esamas 
prieglobsčio prašytojų sąsajas su tam tikromis valstybėmis narėmis, kuriose jau įsikūrusios 
atitinkamos bendruomenės arba su kuriomis prieglobsčio prašytojas turi bendrą kalbą ar 
kultūrą. 

Vis dėlto pagrindinė problema išlieka: kol visos valstybės narės negalės kiekvienam 
prieglobsčio prašytojui pasiūlyti jei ne identiško, tai bent jau lygiaverčio kokybės požiūriu 
apsaugos lygmens, pastarieji ir toliau teisėtai bus suinteresuoti prašymus teikti vienoje, o ne 
kitoje valstybėje narėje arba bus linkę teikti kelis prašymus ir apeiti Dublino sistemos 
nuostatas. Ribojamasis šeimos susijungimo kriterijaus taikymas tiktai sustiprins šią 
tendenciją. Problemos nebus galima išspręsti persvarstant Dublino reglamentą: tai reikės 
padaryti persvarstant būsimąsias Bendrosios Europos prieglobsčio suteikimo sistemos 
priemones. Vienu pagrindinių Dublino reglamento persvarstymo tikslų turės tapti bandymas 
kaip galima labiau atsižvelgti į teisėtus prieglobsčio prašytojų pageidavimus, užtikrinti jų 
informavimą ir, kad jų prašymas bus svarstomas pačiomis geriausiomis sąlygomis, 
skrupulingai laikantis Ženevos konvencijos.
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