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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA
dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos 
gavėjų  bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų (nauja 
redakcija)

Teisės akto bendrosios aplinkybės

Aplinkybės

Peržiūrėtos direktyvos bendrosios aplinkybės išdėstytos Komisijos pasiūlyme. Šiame darbo 
dokumente nuomonės referentė vertina pateiktus pakeitimus, atsižvelgdama į trūkumus, 
kuriuos nurodė Komisija, vykdydama direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo stebėsenos 
veiklą, taip pat kurie buvo išdėstyti Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro 
biuro (angl. UNHCR), Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos (angl. ECRE) ir kitų 
pagrindinių NVO atliktuose tyrimuose. Šis dokumentas jokiu būdu nėra baigtinis, juo 
siekiama informuoti, patarti ir diskutuojant pereiti prie Parlamento pozicijos po pirmojo 
svarstymo priėmimo.

Dabartinė direktyva

Direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar 
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso bei suteikiamos apsaugos 
pobūdžio būtiniausių standartų (2004/83/EB) (toliau – direktyva) galioja nuo 2004 m. Šio 
teisės akto tikslas – nustatyti bendrus valstybių narių standartus siekiant suderinti kriterijus, 
pagal kuriuos nustatomi asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ir jiems teiktinos 
teisės bei išmokos.  

Direktyvoje pateiktos sąlygos, kurias asmuo turi atitikti, kad jam būtų suteiktas pabėgėlio 
arba papildomos apsaugos statusas. Joje pateikiama apibrėžtis, kas gali būti vadinamas 
„persekiojimo ar smurto dalyviu“ (6 straipsnis) arba „apsaugos teikėju“ (7 straipsnis); 
sąlygos, kuriomis „vidaus apsauga“ gali būti laikoma galimybe suteikti tarptautinę apsaugą (8 
straipsnis); kas pagal 1951 m. Ženevos konvenciją ir susijusius protokolus (9, 10 straipsniai) 
yra persekiojimas; kas yra didelė žala (15 straipsnis); ir statuso nesuteikimo ar panaikinimo 
priežastys bei sąlygos (11, 12, 16, 17 straipsniai). Joje taip pat išsamiai aprašomas suteiktos 
tarptautinės apsaugos pobūdis (VII skyrius), susijęs su informacijos suteikimu, šeimos 
vientisumo išsaugojimu, leidimais gyventi šalyje, kelionės dokumentais, galimybėmis 
įsidarbinti ir mokytis, socialiniu aprūpinimu, sveikatos priežiūra, apgyvendinimo galimybe ir 
galimybe pasinaudoti integracijos priemonėmis.  Išdėstomos specialios nuostatos dėl vienišų 
nepilnamečių.

Peržiūros tikslai

Esama direktyva geriau suderinti valstybių narių kai kurie teisės aktų aspektai, tačiau kai 
kuriose srityse vis dar yra didelių aiškinimo skirtumų.  Vertinimai parodė, kad sprendimus 
priimantiems pareigūnams kyla sunkumų siekiant greitai priimti pagrįstus sprendimus –  dėl 
galimybės įvairiai aiškinti sąvokas sudaromos sąlygos daug kartų teikti apeliacinius skundus 
ir daug skundų dėl neigiamų sprendimų yra patenkinami. Iš statistinių duomenų matyti, kad 
direktyva neturėjo jokios įtakos pakartotinio judėjimo mažinimui. Komisijos poveikio 
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vertinime1 būtiniausi reikalavimai yra neaiškūs ir daugiaprasmiai, juose yra spragų, taip pat 
jais sudaromos sąlygos taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas. Todėl atsirado didelių skirtumų 
dėl šios direktyvos įgyvendinimo ir prieglobsčio prašytojų iš tų pačių šalių pripažinimo lygio 
valstybėse narėse. Esamos direktyvos trūkumai matyti naujausiuose Europos Žmogaus Teisių 
Teismo (EŽTT) sprendimuose, pavyzdžiui,

2007 m. sausio 11 d. sprendime Salah Sheekh prieš Nyderlandus2, susijusiame su 
direktyvos 8 straipsniu dėl vidaus apsaugos, ir 2006 m. vasario 15 d. sprendimuose 
Niedzwiecki prieš Vokietiją3 ir Okpisz prieš Vokietiją4, susijusiuose su dviejų apsaugos 
statusų lyginimu.

Europos Parlamentas yra aiškios nuomonės, kad reikia atkreipti dėmesį į valstybių narių 
skirtingai taikomą praktiką.  Direktyvos peržiūra būtina siekiant išaiškinti taip tikras teksto 
dalis, dėl to bus pagerintas direktyvos įgyvendinimas ir sumažės valstybių narių praktikos 
skirtumų –  mums taip pat reikia užtikrinti, kad ji būtų visiškai suderinama su tarptautine 
pabėgėlių ir žmogaus teise, kurios turi laikytis visos valstybės narės. Esamos direktyvos 
37 straipsnyje numatyta peržiūra. Praktinio bendradarbiavimo ir patirties keitimosi tarp 
valstybių narių, kuri bus palengvinta įsteigus būsimą Europos prieglobsčio paramos biurą, 
neužtenka, kad būtų pagerintas direktyvos įgyvendinimas.  

Peržiūros taikymo sritis

Naujos redakcijos pasiūlymu5 siekiama atkreipti dėmesį į dabartinių teisės aktų trūkumus. 
2002 m. Parlamento konsultacijose6 buvo išsakyta nemažai kritikos.  Parlamento pabrėžtos 
problemos visų pirma buvo susijusios su sąvokomis „apsaugos teikėjai“, „vidaus apsauga“ ir 
direktyvos taikymo sritimi – ji taikoma trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės ir 
netaikoma ES piliečiams. Kitos tuo metu iškeltos problemos buvo susijusios su persekiojimo 
vykdytojais, moterimis ir seksualine orientacija, kaip tam tikros socialinės grupės dalimi, ir 
šeimos apibrėžtimi. Kitos kritikuojamos sritys taip pat apėmė sur-place analizę, kurioje 
reikalaujama įvertinti, ar prieglobsčio prašytojas sukūrė tokias sąlygas, dėl kurių buvo 
persekiojamas arba padaryta didelė žala paties prašytojo sprendimu, kaip tebėra nurodyta 5 
straipsnio 3 dalyje, nes tai atspindi prieglobsčio prašytojo saviraiškos laisvės, religijos laisvės 
ir teisės laisvai burtis į asociacijas apribojimą.

Atlikdama peržiūrą Komisija nusprendė iš naujo nenagrinėti kai kurių platesnių klausimų, 
kurie apibūdinti kaip probleminiai. Nors, žinoma, yra dėl to apgailestaujančių, tarp jų ir 
nuomonės referentė, akivaizdu, kad šiuo metu valstybės narės nenori atsižvelgti į tam tikrus 
didesnius direktyvos trūkumus. Komisija nusprendė parengti naują redakciją, įskaitant tam 
tikrų svarbiausių teksto dalių dalinius pakeitimus. Nuomonės referentė rekomenduoja 
komitetui bendrai laikytis šio požiūrio dabartiniu bendros Europos prieglobsčio 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 2007 m. sausio 11 d. prašymas Nr. 1948/04, Salah Sheekh prieš Nyderlandus, 141 punktas, EˇTT. 
3 2005 m. spalio 25 d. prašymas Nr. 58453/00, Niedzwiecki prieš Vokietiją, EˇTT.
4 2005 m. spalio 25 d. prašymas Nr. 59140/00, Okpisz prieš Vokietiją, EˇTT.
5 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės 
priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių 
reikalavimų (nauja redakcija), COM (2009) 551.
6 Žr. 2002 m. spalio 22 d. galutinį pranešimą T-5-0494/2002. 
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sistemos kūrimo etapu, bet vis tiek ragina Tarybą apsvarstyti likusius minėtus klausimus. Be 
to, yra keletas klausimų dėl vaikų vietos, atsižvelgiant į elgesio tęstinumą per visą apsaugos 
procesą. Nuomonės referentė ragina Komisiją ir Tarybą juos apsvarstyti.

Toliau pateikiama nebaigtinė Komisijos pasiūlytų pakeitimų apžvalga ir nuomonės referentės 
preliminarus pakeitimų vertinimas.

„Pabėgėlio statuso“ ar „papildomos apsaugos statuso“ keitimas „tarptautinės apsaugos 
gavėjais“ (1 straipsnis, 2 straipsnio b punktas, 2 straipsnio j punktas) ir kt.) atitinka 
Hagos programą, kuria raginama sukurti vienodą apsaugos statusą, ir dar kartą patvirtinta 
Stokholmo programoje1. Šį pasiūlymą atspindi kitame punkte išdėstytų teisių suderinimas. 
Kai kurios valstybės narės tai jau padarė.

Nuomonės referentė pritaria Komisijos požiūriui. Dažnai manoma, kad papildoma apsauga 
patenkinamas trumpalaikis poreikis, bet pasirodė, kad tai nėra tiesa. Statuso priskyrimas 
turėtų priklausyti nuo asmens aplinkybių, o ne nuo galimos buvimo šalyje trukmės 
supratimo. Visada buvo siekiama, kad dviejų statusų apibrėžtys atitiktų skirtingus apsaugos 
poreikius ir kad vienos nebūtų galima pakeisti kita.

Papildomos apsaugos statuso turėtojų teisių suderinimu su pabėgėlių teisėmis (22–27, 
29, 30, 33 straipsniai) tikimasi supaprastinti ir racionalizuoti procedūras ir sumažinti 
administracines išlaidas, taip pat užtikrinti visišką nediskriminavimo principo laikymąsi ir 
suderinti tekstą su EŽTT praktika2. Pakeitimai taip pat atitinka Hagos programą, kaip dar 
kartą patvirtinta Stokholmo programoje, kurioje raginama sukurti vienodą apsaugos statusą.  
Pakeitimais panaikinami skirtumai tarp dviejų statusų, kurie gali būti suteikti pagal esamą 
direktyvą ir kurie susiję su išduodamo leidimo gyventi šalyje galiojimo trukme; galimybėmis 
įsidarbinti ir su švietimo veikla, susijusia su įsidarbinimu;  galimybėmis gauti socialinį 
aprūpinimą, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir integracijos programomis, taip pat 
su galimybėmis šeimos nariams gauti lengvatų.

Nuomonės referentė labai pritaria Komisijos siūlomiems pakeitimams. Kaip kai kurios 
valstybės narės jau suprato, dėl teisių suderinimo administravimas gali tapti paprastesnis, o 
dėl to sistema būtų geriau suprantama ir įgyvendinama. Tokiu suderinimu gali būti 
padedama integracijai, mažinama socialinė atskirtis ir padedama gaunantiesiems valstybės 
išmokas asmenims būti įdarbintiems. Dideli elgesio su skirtingus statusus turinčiais 
asmenimis skirtumai gali paskatinti prašytojus persikelti į kitą valstybę narę ir pateikti kitą 
skundą, kuriuo daromas didesnis spaudimas Dublino sistemai. Atsižvelgiant į tai, kad 
Taryba nori sumažinti valstybių narių požiūrio skirtumus ir papildomų skundų skaičių, 
prasminga mažinti tokius skirtumus derinant teises, susijusias su dviem statusais, pagal 
Komisijos pasiūlymą. Galimų papildomų išlaidų klausimas aptariamas Poveikio vertinimo 
santraukoje ir Komisijos tarnybų darbiniame dokumente3. Europos pabėgėlių fondas gali iš 
dalies finansuoti tam tikras priemones.
Apsaugos teikėjai (7 straipsnis). Sąvoka paaiškinima siekiant užtikrinti visišką 

                                               
1 Stokholmo programa, 69 psl.
2 2006 m. vasario 15 d. sprendimai Niedzwiecki prieš Vokietiją ir Okpisz prieš Vokietiją.
3 ˇr. 5 psl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF. 
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suderinamumą su Ženevos konvencija, geresnę sprendimo priėmimo kokybę bei didesnį 
veiksmingumą, taip pat aiškinimo nuoseklumą ir suderinamumą. 

Nuomonės referentė pritaria siūlomiems pakeitimams, bet mano, kad straipsnį būtų galima 
patobulinti apribojant „apsaugos teikėjų“ vaidmenį tik kaip valstybinių institucijų. 
Dabartiniu straipsniu valstybės pareigos iš tikrųjų paskiriamos institucijai, kuri negali būti 
laikoma teisiškai atsakinga ir kurios galimybės praktiškai užtikrinti teisinės valstybės 
principo laikymąsi ir dėl to siūlyti apsaugą yra ribotos. Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų 
vyriausiojo komisaro biuro atliktame tyrime dėl Priskyrimo direktyvos1 įgyvendinimo 
nustatyta, kad nors kai kurios valstybių narių institucijos yra pasirengusios tarptautines 
organizacijas laikyti apsaugos teikėjomis, dažniausiai buvo nustatyta, kad galiausiai 
tarptautinės organizacijos negali suteikti tokios apsaugos, taigi ši sąvoka yra probleminė.
Be to, būtų galima apsvarstyti galimybę pateikti papildomus šio straipsnio pakeitimus 
siekiant paminėti valstybės norą ir galimybes užtikrinti teisinės valstybės principo 
laikymąsi.

Persekiojimo veiksmai (9 straipsnis)

Nuomonės referentė visiškai pritaria Komisijos siūlomam 9 straipsnio 3 dalies pakeitimui, 
nes juo paaiškinama, kad statusas turėtų būti suteiktas ne tik ten, kur vyko persekiojimo 
veiksmai, bet ir ten, kur nėra apsaugos arba ji neteikiama. Pakeitimas būtinas siekiant 
išvengti su apsauga susijusių spragų, atsiradusių visų pirma dėl nevalstybinių apsaugos 
teikėjų, ir yra susijęs ypač su skundais dėl lyties.

Vidaus apsauga (8 straipsnis). Šiame straipsnyje nurodyti apsaugos, kuria prašytojas turėtų 
turėti galimybę naudotis kitoje savo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis gyvena, teritorijoje, 
prieinamumo ir veiksmingumo vertinimo kriterijai ir užtikrinama, kad vidaus apsaugos 
sąvoka atitiktų EŽTK 3 straipsnį, kaip išaiškinta neseniai paskelbtame EŽTT sprendime2.

Nuomonės referentė mano, kad Komisijos siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant, kad 
tekstas būtų aiškesnis ir būtų suderintas su neseniai paskelbtu EŽTT sprendimu. Be to, 
nuomonės referentė rekomenduoja esamos direktyvos formuluotę suderinti su pagrįstumo 
testu, kuriuo bus užtikrinama, kad suinteresuotieji subjektai galėtų gyventi palyginti 
normalų gyvenimą svarstomoje kilmės šalies dalyje. Taip tekstas būtų suderintas su 
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro gairėmis dėl pasitraukimo ar 
galimybės persikelti šalies viduje, į kurių aspektus kai kurios valstybės narės jau atsižvelgė3. 
Išaiškinus ir pritaikius pagrįstumo testą būtų padedam toliau derinti valstybių narių 
praktiką, kuri dabar šioje srityje smarkiai skiriasi.  Pavyzdžiui, prieš įsigaliojant direktyvai 
pabėgėlio statusą atsisakyta suteikti daugeliui Čečėnijos prieglobsčio prašytojų remiantis 
tuo, kad jie galėtų gyventi kitur Rusijos Federacijoje, nors pripažinta, kad jie gali nepasiekti 
minimalaus gyvenimo lygio. Nuomonės referentė mano, kad gali būti naudinga apsvarstyti 
ir tai, kaip tarptautinės apsaugos galimybė galėtų būti taikoma vaikų atveju.

                                               
1 Prieglobstis Europos Sąjungoje. 2007 m. lapkričio mėn. tyrimas apie Priskyrimo direktyvos įgyvendinimą, 
48 psl.. 
2 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Salah Sheekh prieš Nyderlandus, 141 punktas.
3 Europos prieglobsčio teisinio tinklo (ELENA) tyrimas „Apsaugos šalies viduje galimybės sąvokos taikymas“, 
atnaujintas 2000 m., 17–18 psl.
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Lyties įtraukimas į „tam tikros socialinės grupės“ nario apibrėžtį (10 straipsnis ir 
29 konstatuojamoji dalis). Dėl Komisijos siūlomo pakeitimo atsirado reikalavimas deramai 
atsižvelgti į lytį siekiant apibrėžti „tam tikros socialinės grupės“ tikslus.  Taip užtikrinamas 
geresnis „tam tikros socialinės grupės“ sąvokos aiškinimas pagal Ženevos konvencijos 
standartus ir bus padidinamos galimybės gauti apsaugą, visų pirma moterims. 

Nuomonės referentė pritaria šiai peržiūrai, bet ragina komitetą apsvarstyti, ar pakeitime 
visiškai atsispindėtas lyties aspektas, ar iš tikrųjų lyties tapatybės klausimas.  Be to, 
dabartiniame tekste „tam tikrą socialinę grupę“ jos nariai apibūdina kaip tų pačių 
prigimtinių savybių ar bendros istorijos, kurios negalima pakeisti, turėjimą arba tų pačių 
savybių ar įsitikinimų, kurie yra tokie svarbūs to asmens tapatumui ar sąžinei, turėjimą, 
kad jis neturėtų būti verčiamas jų atsisakyti, ir socialinį paties asmens suvokimą. Kad būtų 
išvengta su apsauga susijusių spragų, nuomonės referentė mano, kad tekstas turėtų atitikti 
tik vieną iš šių reikalavimų, pakeičiant „ir“ į „arba“. Nuomonės referentė viliasi, kad 
Taryba apsvarstys šį nedidelį teksto pakeitimą.

„Šeimos narių“ apibrėžtis (2 straipsnio j punktas). Komisija siūlo išplėsti šią apibrėžtį – į 
ją įtraukti susituokusius nepilnamečius, jei jų labui svarbu gyventi toje pačioje šalyje, kurioje 
gyvena tarptautinės apsaugos gavėjas; tėvą, motiną ar kitą suaugusį giminaitį, atsakingą už 
tarptautinės apsaugos gavėją, jei šis yra nepilnametis ir nesusituokęs ar susituokęs, bet jo labui 
svarbu gyventi toje pačioje šalyje; 
ir nesusituokusius nepilnamečius apsaugos gavėjo brolius ir seseris, jei apsaugos gavėjas yra 
nepilnametis ir nesusituokęs arba susituokęs, bet vieno ar kelių iš jų labui svarbu gyventi toje 
pačioje šalyje.
Siūlomais pakeitimais tekstas suderinamas su teise į šeimos vientisumą, kaip pažymėta 
atitinkamame Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro vadove. 
Tačiau nuomonės referentė taip pat mano, kad ši teisė turėtų būti suteikiama šeimoms, 
kurios susikūrė po pasitraukimo iš savo kilmės šalies, kaip ir tai, kad reikėtų atsižvelgti į 
šeimos, kurios susikūrė pasitraukimo ar atvykimo į prieglobsčio šalį metu. Nuomonės 
referentė palaiko Parlamento1 poziciją, išsakytą jo atsakyme į Komisijos komunikatą dėl ES 
vaiko teisių strategijos kūrimo, kad priimant bet kokį su vaiku susijusį sprendimą 
svarbiausi turi būti jo interesai.

Pabėgėlio statuso panaikinimas (11 ir 16 straipsniai). Papildoma sąlyga dėl įtikinamų 
priežasčių priimti sprendimą panaikinti pabėgėlio statusą. Šiuo pakeitimu tekstas yra visiškai 
suderinamas su Ženevos konvencija ir bendraisiais žmogiškumo principais.

Iš siūlomų ribotų pakeitimų neaišku, kaip pagal esamą formuluotę bus apsaugomi vaikai. 
Komitetas raginamas toliau svarstyti šį klausimą.

Pažeidžiami asmenys (20 straipsnio 3 dalis)

Nuomonės referentė pritaria Komisijos siūlomiems 20 straipsnio 3 dalies pakeitimams –
joje aiškiai nurodomos prekybos žmonėmis aukos ir psichikos sveikatos problemų turintys 
asmenys, įtraukti į nebaigtinį pažeidžiamų asmenų sąrašą, į kurį įgyvendindamos 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EN. 
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VII skyriaus nuostatas valstybės narės turėtų atkreipti dėmesį.

Nelydimi nepilnamečiai (31 straipsnis). Šiuo straipsniu valstybės narės, siekiant užtikrinti 
svarbiausius nepilnamečio interesus, įpareigojamos nustatyti tvarką, pagal kurią būtų siekiama 
kuo greičiau po tarptautinės apsaugos suteikimo surasti nelydimų nepilnamečių šeimos narius, 
ir gerinami dirbančiųjų su nelydimais vaikais mokymo reikalavimai.

Šis pakeitimas vertintinas palankiai.  Vis dėlto pageidautina skatinti šeimos ir globos 
suradimo programas pateikiant prašymą, kaip pasiūlyta Priėmimo sąlygų direktyvos1

Komisijos pateiktoje naujoje redakcijoje, taip būtų užtikrintas dviejų direktyvų 
suderinamumas.

Svarbiausi vaiko interesai

Palankiai vertintina tai, kad 17 konstatuojamojoje dalyje Komisija pateikė nuorodą į Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvenciją. Tačiau valstybės narės gali pageidauti apsvarstyti, ar šios 
konstatuojamosios dalies išplėtimas įtraukiant susijusius principus prisidės prie 
vienodesnio direktyvos įgyvendinimo.

Gerinti integracijos galimybes (26, 28, 32, 34 straipsniai) pripažįstant kvalifikacijas, 
gerinant su įsidarbinimu susijusias švietimo ir profesinio mokymosi galimybes, integracijos 
programas ir pateikiant prašymą valstybėms narėms įgyvendinti priemones siekiant pagerinti 
galimybes apgyvendinti tarptautinės apsaugos gavėjus.

Nuomonės referentė visiškai pritaria šiems pakeitimams ir komitetui rekomenduoja remti 
Komisijos pasiūlymus.

Išvada

Nuomonės referentė rekomenduoja, kad Komisijos pasiūlymai iš esmės būtų priimti.

Apskritai nuomonės referentė pritaria Komisijos siūlomiems pakeitimams ir mano, kad jie yra 
būtini siekiant visiškai ir nuodugniai išaiškinti atitinkamas tarptautines konvencijas ir 
susitarimus. Siūlomi pakeitimai taip pat suderinami su Hagos ir Stokholmo programose 
išdėstytais tikslais, su kuriais Taryba sutiko, dėl vienodo apsaugos statuso nustatymo ir 
tolesnio trečiųjų šalių piliečių integracijos didinimo. Kad būtų pasiektas šis tikslas, labai 
svarbu suderinti teises. Didesnis teisinis teksto aiškumas padės suderinti valstybių narių patirtį 
ir taip prisidės prie pakartotinio judėjimo masto ir Dublino procedūrų mažinimo. Be to, dėl 
didesnio aiškumo sumažės apeliacinių skundų, o tai sumažins valstybėms narėms tenkančią 
administracinę ir finansinę naštą.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomos minimalios normos dėl 
prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija), 23 straipsnio 3 dalis.


