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TARYBOS MOTYVŲ PAREIŠKIMAS
Dalykas: 2010 m. vasario 25 d. priimta Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu siekiant 

priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimo 
Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui 
įsteigimo nuostatas dėl tam tikrų Bendrijos veiksmų finansavimo nutraukimo ir 
tokių veiksmų finansavimo ribos pakeitimo
= Tarybos motyvų pareiškimas

___________
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I. ĮŽANGA

2009 m. vasario 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą dėl 

Europos pabėgėlių fondo 1, kuris buvo pridėtas prie pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2.

2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamentas priėmė savo nuomones pirmuoju svarstymu: nuomonėje 

dėl sprendimo dėl Europos pabėgėlių fondo pakeitimų nepasiūlyta 3, o nuomonėje dėl reglamento 

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro išdėstyta 40 Komisijos pasiūlymo pakeitimų 4.

2010 m. vasario 25 d. Taryba pagal Sutarties 294 straipsnį priėmė savo poziciją pirmuoju svarstymu 

dėl abiejų pasiūlymų.

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

prieglobsčio sistemos II 5, kurioje pateikta keletas rekomendacijų dėl reglamento dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro.

II. PASIŪLYMO TIKSLAS

Sprendimas dėl Europos pabėgėlių fondo iš dalies keičiamas atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su 

Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimu, visų pirma siekiant sudaryti biurui galimybę 

prisiimti atsakomybę už tam tikras operacijas, iki šiol finansuotas iš pabėgėlių fondo. Europos 

prieglobsčio paramos biuro tikslai – gerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą, 

stiprinti praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais, o taip pat teikti ir / arba 

koordinuoti operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, kurių nacionalinės prieglobsčio sistemos 

susiduria su specifiniais ir neproporcingai dideliais sunkumais.

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

Bendrosios nuostatos

Derybos vyko politiniame kontekste, suformuotame Hagos programos, kurioje išdėstyti tikslai ir 

priemonės teisingumo ir vidaus reikalų srityje 2005–2010 m. laikotarpiu. Europos Vadovų Taryba 

išreiškė pasiryžimą toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, iš dalies keičiant teisės aktų 

sistemą ir stiprinant praktinį bei konstruktyvų bendradarbiavimą, be kita ko, įsteigiant Europos 

prieglobsčio paramos biurą. Vėliau, 2008 m. spalio mėn. priimtame Europos imigracijos ir 

prieglobsčio pakte Europos Vadovų Taryba susitarė tokį biurą įsteigti 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 šį 

sprendimą.

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

Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant sprendimą dėl Europos 

pabėgėlių fondo ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

Laikantis Bendros deklaracijos dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių 1 nuostatų, 

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

susitarimas Tarybai priimant poziciją pirmuoju svarstymu. Šiuose susitikimuose buvo susitarta dėl 

tekstų, susijusių su reglamentu dėl Europos prieglobsčio paramos biuro ir sprendimu dėl Europos 

pabėgėlių fondo.

                                               
1 OL L 148, 1999 5 28, p. 1.
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IV. IŠVADOS

Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu atspindi kompromisą, kurį pavyko pasiekti Tarybos ir 

Europos Parlamento derybose, padedant Komisijai. 2009 m. lapkričio 20 d. Nuolatinių atstovų 

komitetas pritarė šiam kompromisui, priimdamas politinį susitarimą dėl sprendimo dėl Europos 

pabėgėlių fondo ir reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro. Europos Parlamento 

Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas laiške Nuolatinių atstovų 

komiteto pirmininkui nurodė, kad jei kompromisiniai tekstai bus perduoti Europos Parlamentui kaip 

Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu, jis rekomenduos Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto nariams ir atitinkamai plenarinio posėdžio dalyviams priimti bendrąją poziciją be 

pakeitimų per antrąjį svarstymą Parlamente, abiejų institucijų teisininkams lingvistams patikrinus 

tekstą. Priėmus sprendimą dėl Europos pabėgėlių fondo ir reglamentą dėl Europos prieglobsčio 

paramos biuro, bus sudarytos sąlygos netrukus įsteigti Europos prieglobsčio paramos biurą, kuris 

bus ypač svarbus toliau gerinant praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais.

_____________


