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I. ĮVADAS

2009 m. vasario 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl Europos prieglobsčio 

paramos biuro įsteigimo 1 ir susijusį pasiūlymą, iš dalies keičiantį Sprendimą dėl Europos pabėgėlių 

fondo 2.

2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė nuomonę dėl Reglamento 

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo, pateikdamas 40 Komisijos pasiūlymo 

pakeitimų 3, ir nuomonę dėl Sprendimo dėl Europos pabėgėlių fondo, dėl kurio pakeitimų nebuvo 

pasiūlyta 4.

2010 m. vasario 25 d. Taryba per pirmąjį svarstymą priėmė poziciją dėl abiejų pasiūlymų pagal 

Sutarties 294 straipsnį.

2009 m. spalio 5–7 d. Regionų komitetas priėmė nuomonę dėl būsimos bendros Europos 

prieglobsčio sistemos II 5, kurioje pateiktos kelios rekomendacijos dėl Reglamento dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro.

II. PASIŪLYMO TIKSLAS

Reglamentu dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo siekiama geriau įgyvendinti bendrą 

Europos prieglobsčio sistemą, stiprinti praktinį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą 

prieglobsčio klausimais ir teikti ir (arba) koordinuoti operatyvinę paramą valstybėms narėms, kurių 

nacionalinės prieglobsčio sistemos patiria ypatingą ir neproporcingai didelę apkrovą. Kartu 

keičiamas ir Sprendimas dėl Europos pabėgėlių fondo, nes biuras perims atsakomybę už tam tikras 

operacijas, kurios iki šiol buvo finansuojamos Pabėgėlių fondo lėšomis.

                                               
1 Dok. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 Dok. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 Dok. T6-0379/2009, 2009 5 7.
4 Dok. T6-0375/2009, 2009 5 7.
5 Dok. CdR 90/2009 galutinis.
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III. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ

Bendrosios nuostatos

Derybos vyko atsižvelgiant į Hagos programa, kuria nustatyti 2005–2010 m. tikslai ir priemonės 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje, suformuotas politines aplinkybes. Europos Vadovų Taryba 

pareiškė įsipareigojanti toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą iš dalies keičiant teisinę 

sistemą ir stiprinant praktinį bendradarbiavimą, inter alia, įsteigiant Europos prieglobsčio paramos 

biurą. Vėliau Europos Vadovų Taryba 2008 m. spalio mėn. Europos imigracijos ir prieglobsčio 

pakte sutiko, kad šis biuras būtų įsteigtas 2009 m.

Pagal Protokolo dėl Junginės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvės, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 

3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie ketinimą dalyvauti priimant ir taikant 

Reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo.

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra 

jai privalomas ar taikomas.

Pagrindiniai klausimai

Vadovaujantis Bendros deklaracijos dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių 1

nuostatomis, įvyko keli Tarybos, Parlamento ir Komisijos atstovų susitikimai, kad būtų sudarytas 

susitarimas Tarybai priimant poziciją per pirmąjį svarstymą. Siekdama suderinti abiejų institucijų 

poziciją ir atsižvelgti į tų susitikimų metu pasiektą susitarimą, Taryba per pirmąjį svarstymą priima 

Tarybos pozicijas dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 

ir pasiūlymo, iš dalies keičiančio Sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo; šiose pozicijose yra 

pateikti šie pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai:

                                               
1 OL C 148, 1999 5 28, p. 1.
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Parama ypatingą apkrovą patiriančioms valstybėms narėms (22, 23, 37, 38 pakeitimai)

Taryba iš dalies keičia Komisijos pasiūlymą siekdama patikslinti ypatingą apkrovą patiriančioms 

valstybėms narėms biuro teikiamos paramos sąlygas, visų pirma prieglobsčio paramos grupių 

teikiamos paramos sąlygas. Pirma, Taryba apibrėžia prieglobsčio paramos grupių užduotis ir 

ekspertų siuntimo į tokias grupes taisykles. Antra, Taryba patikslina, kad ypatingą apkrovą 

patirianti valstybė narė turi pati paprašyti prieglobsčio paramos grupių paramos. Trečia, pritariant 

Parlamento pakeitimui patikslinta, kad operatyviniame plane turi būti susitarta, kokia kompetencija 

dalysis prieglobsčio paramos grupės. Galiausiai per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje 

nustatyta, kad biuras bus atsakingas už duomenų apie netikėtą masišką trečiųjų šalių piliečių 

atvykimą, dėl kurio nacionalinės prieglobsčio ir priėmimo sistemos gali patirti ypatingą apkrovą, 

analizavimą ir užtikrinimą, kad valstybės narės ir Komisija greitai keistųsi svarbia informacija, inter 

alia, naudodamosi esamomis išankstinio įspėjimo sistemomis arba, jei būtina, savo specialia 

sistema.

Solidarumas (2, 13, 19, 24 pakeitimai)

Atsižvelgiant į biuro vaidmenį, susijusį su tarptautinės apsaugos gavėjų perkėlimu iš vienos 

valstybės narės į kitą, Tarybos ir Parlamento atstovų neoficialių susitikimų metu nuspręsta, kad 

solidarumas Bendrijoje plėtojamas remiantis valstybių narių sutartu pagrindu ir atitinkamiems 

asmenims davus sutikimą. Be to, atitinkamais atvejais valstybė narė konsultuojasi su Jungtinių 

Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru (UNHCR).

Tarptautinės apsaugos gavėjų perkėlimo iš trečiųjų šalių į valstybes nares atveju biuras taip pat bus 

atsakingas už keitimosi informacija ir kitų veiksmų dėl valstybių narių vykdomo perkėlimo į 

Bendriją koordinavimą, kad būtų patenkinti jų apsaugos poreikiai ir parodytas solidarumas su juos 

priimančiomis šalimis.

Be to, per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje nustatyta, kad vertinant biuro pasiekimus 

reikės deramai atsižvelgti į padarytą pažangą, be kita ko, įvertinama, ar reikia imtis papildomų 

priemonių siekiant užtikrinti veiksmingą solidarumą ir pasidalyti atsakomybę su ypatingą apkrovą 

patiriančiomis valstybėmis narėmis.
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Vykdomojo direktoriaus skyrimas ir jo atskaitomybė (4, 25, 29, 30 pakeitimai)

Atsižvelgiant į Tarybos ir Parlamento atstovų neoficialių susitikimų rezultatą, per pirmąjį svarstymą 

priimtoje Tarybos pozicijoje numatyta kandidatų į vykdomojo direktoriaus pareigas atrankos 

procedūra, nustatant būtinas sąlygas, kad tinkamiausias kandidatas būtų paskirtas skaidriai, 

veiksmingai ir laiku, tuo pat metu užtikrinant, kad procedūroje išlaikant institucinę pusiausvyrą 

dalyvautų Komisija, valstybės narės ir Europos Parlamentas. Be to, su ataskaitų teikimu susijusios 

naujos pareigos sustiprina vykdomojo direktoriaus atskaitomybę, ypač Europos Parlamento 

atžvilgiu. Galiausiai Taryba, Komisija ir Parlamentas susitarė dėl tarpinstitucinio pareiškimo dėl 

tarpinstitucinės darbo grupės, kuri vertina reguliavimo agentūrų veiklos nuoseklumą, veiksmingumą 

ir atskaitomybę (I PRIEDAS).

Biuro administracinė ir valdymo struktūra

Siekiant užtikrinti, kad biuro ištekliai būtų tikslingai naudojami jo pagrindiniai užduočiai vykdyti –

praktiniam valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui stiprinti, biuro administracinę ir valdymo 

struktūrą sudaro valdyba ir vykdomasis direktorius. Prireikus valdyba gali įsteigti vykdomąjį 

komitetą, kuris padėtų valdybai ir vykdomajam direktoriui.

Pilietinės visuomenės ir UNHCR vaidmuo (3, 18, 21, 26, 31, 35, 42 pakeitimai)

Tarybos nuomone, svarbu palaikyti glaudų biuro ir pilietinės visuomenės dialogą. Todėl Taryba 

pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti konsultacinį forumą, nepriklausantį biuro administracinei ir 

valdymo struktūrai. Forumo posėdžiai sušaukiami mažiausiai vieną kartą per metus. Be to, Taryba 

pritaria Parlamento pakeitimams, susijusiems su pilietinės visuomenės vaidmeniu biuro veikloje, 

visų pirma nustatant, kad pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja plėtojant mokymus ir gali būti 

kviečiami dalyvauti darbo grupių veikloje.
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Biuro veikloje ypatingas vaidmuo numatytas UNHCR. Pirmiausia UNHCR atstovas gali stebėtojo 

teisėmis dalyvauti valdybos darbe, išskyrus atvejus, kai aptariami tam tikri aspektai, dėl kurių gali 

kilti interesų konfliktas. Be to, rengdamas techninius dokumentus, kuriuose daroma nuoroda į 

tarptautinės pabėgėlių teisės aspektus, biuras deramai atsižvelgia į atitinkamas UNHCR gaires.

Galiausiai per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje nustatyta, kad valdyba priima 

sprendimą dėl biuro ir UNHCR darbo susitarimų, įskaitant jų poveikį biudžetui, ir kad jis gali 

nuspręsti skirti finansinių išteklių, kad padengtų darbo susitarimuose nenumatytas UNHCR veiklos 

išlaidas.

Europos Parlamento pakeitimai

Tarybos atsakymas į 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38 ir 42 

pakeitimus išdėstytas pirmiau, aptariant pagrindinius klausimus. Be to, Taryba visiškai, iš dalies 

arba iš esmės pritaria 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 ir 41 pakeitimams.

Galiausiai Taryba nepritaria 6 pakeitimams dėl šių priežasčių:

- netikslinga nurodyti, kad reikia užtikrinti tarptautinės teisės ir Bendrijos teisės normų laikymąsi 

(6 ir 7 pakeitimai); 

- dėl Europos Parlamento vaidmens priimant techninius dokumentus dėl Bendrijos prieglobsčio 

srities priemonių įgyvendinimo pakanka, kad biuras, rengdamasis priimti tokius dokumentus, 

privalėtų deramai atsižvelgti į Parlamento pareikštą nuomonę (27 pakeitimas);

- manoma, kad nebūtina įtraukti nuostatą, nustatančią, kad biuras gali imtis reikiamų priemonių 

siekdamas pasinaudoti specialiomis patariamojo forumo žiniomis (28 pakeitimas);

- Reglamente dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo turėtų būti vartojamos 

formuluotės, kurios paprastai yra vartojamos teisės aktuose dėl agentūrų įsteigimo (32 ir 

33 pakeitimai).
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IV. IŠVADA

Per pirmąjį svarstymą priimtoje Tarybos pozicijoje atspindėtas kompromisas, kurį pavyko pasiekti 

Tarybos ir Europos Parlamento derybose padedant Komisijai. 2009 m. lapkričio 20 d. Nuolatinių 

atstovų komitetas pritarė šiam kompromisiniam tekstui priimdamas politinius susitarimus dėl 

Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo ir Sprendimo dėl Europos pabėgėlių 

fondo. Europos Parlamento Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto primininkas 

laiške Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui nurodė, kad jei kompromisiniai tekstai bus perduoti 

Parlamentui kaip per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, jis rekomenduos Piliečių 

laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams ir atitinkamai plenarinio posėdžio dalyviams 

priimti Tarybos pozicijas be pakeitimų per antrąjį svarstymą Parlamente, abiejų institucijų 

teisininkams lingvistams patikrinus tekstus. Priėmus Reglamentą dėl Europos prieglobsčio paramos 

biuro įsteigimo ir Sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo bus sudarytos sąlygos netrukus įsteigti 

Europos prieglobsčio paramos biurą, kuris bus ypač svarbus toliau gerinant praktinį 

bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais. 

____________
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I PRIEDAS

Tarpinstitucinis pareiškimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarė tarpinstitucinę darbo grupę, kuri vertina 

reguliavimo agentūrų veiklos nuoseklumą, veiksmingumą, atskaitomybę ir skaidrumą bei ieško 

bendrų jų veiklos gerinimo būdų. Šiuo metu darbo grupė daug dėmesio skiria tam tikroms 

svarbioms sritims, pavyzdžiui, reguliavimo agentūrų vaidmeniui ir padėčiai ES institucijų 

struktūroje, jų kūrimui, struktūrai ir veikimui bei klausimams, susijusiems su jų finansavimu, 

biudžetu, priežiūra ir valdymu.

Būsimos Europos prieglobsčio paramos biuro direktoriaus skyrimo sutarta formulė (pagrindinio 

reglamento 28 straipsnis), pagal kurią numatoma, kad Europos Parlamentas „gali priimti nuomonę, 

kurioje išdėstytas jo požiūris į atrinktą kandidatą, o valdyba informuoja Europos Parlamentą, kaip 

buvo atsižvelgta į šią nuomonę“, turėtų būti vertinama atsižvelgiant į tarpinstitucines pastangas 

gerinti agentūrų valdymą ir atskaitomybę.

_____________


