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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1596/2012 dėl pabėgėlių žmogaus teisių Europoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Lucie Haardt organizacijos „Jaunimas be sienų“ 
(vok. „Jugendliche ohne Grenzen“) vardu ir kurią remia apytikriai 25 
organizacijos ir šimtai šią peticiją pasirašiusiųjų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai ragina politikus visoje ES, Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis gerbti vaikų teises ir pabėgėlių žmogaus teises. Jie palaiko sumanymą panaikinti 
pavojingas sienų gynybos priemones, pabėgėlių stovyklas ir pabėgėlių kalėjimus. Peticijos 
pateikėjai taip pat ragina nustoti diskriminuoti pabėgėlius ir remia galimybės įgyti 
išsilavinimą ir gauti mokamą darbą suteikimą pabėgėliams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Peticijos pateikėjai, remiami maždaug 25 organizacijų ir šimtų šią peticiją pasirašiusiųjų, 
ragina politikus visoje ES gerbti vaikų teises ir trečiųjų šalių piliečių žmogaus teises. Peticijos 
pateikėjai mano, kad vaikų teisės ir trečiųjų šalių piliečių žmogaus teisės, visų pirma dėl ne 
Europos piliečių judėjimo laisvės apribojimų, sienų kontrolės, sulaikymo ir priverstinio 
grąžinimo, Europos Sąjungoje įgyvendinamos ne iki galo. Peticijos pateikėjai mano, kad 
Europa kariauja nepaskelbtą karą prieš pabėgėlius ir migrantus.

Jie ragina ES visų pirma:
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– ginti pabėgėlių teises vykdant sienų kontrolę, taip pat atviroje jūroje;

– sustabdyti agentūros FRONTEX operacijas, kuriomis pažeidžiamos žmogaus teisės ir 
neleidžiama pabėgėliams kirsti ES išorės sienų;

– gelbėti jūra į Europą keliaujančius žmones ir remti pabėgėlių gyvybę gelbėjančius asmenis;

– atverti sienas pabėgėliams, remti jų teisę laisvai judėti, visiems žmonėms leisti gyventi savo 
pasirinktoje vietoje ir šalyje;

– kurti teisės aktus, kuriais būtų draudžiama toleruojamų pabėgėlių diskriminacija, arba bent 
jau „asmenims be dokumentų“ suteikti teisę naudotis sveikatos priežiūros, švietimo 
paslaugomis ir pagrindinėmis teisėmis įsidarbinant be baimės būti išsiųstiems;

– mokyti valdžios institucijas, policijos ir karines pajėgas kovoti su rasizmu;

– visiems asmenims, nepaisant jų gyventojo statuso, suteikti prieinamas kalbų mokymosi ir 
profesinio rengimo galimybes;

– nebetaikyti sulaikymo stovyklose ir kalėjimuose priemonės, taip pat nebeardyti šeimų;

– leisti žmonėms, kurie buvo deportuoti ir kuriems Europa tapo namais, grįžti į Europą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Migrantų, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius, pagrindinių teisių laikymasis yra 
esminis tikslas, kurį, taikydamos ES teisę, turi užtikrinti valstybės narės. Be to, remiantis ES 
pagrindinių teisių chartija, imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, nesvarbu, ar tai 
darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, svarbiausia – vaiko interesai. Todėl visose politikos 
srityse, įskaitant prieglobsčio ir migracijos sritis, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
visiškai laikomasi vaiko interesų užtikrinimo principo1.

Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė, kuria naudojasi visi ES piliečiai. Kuriant 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę be vidaus sienų, reikėjo sustiprinti Sąjungos išorės sienų 
kontrolę, taip pat reglamentuoti ne ES piliečių atvykimo ir apsigyvenimo tvarką, be kita ko, 
įgyvendinant bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką. Reikia siekti pusiausvyros tarp 
pastangų norint, kad ES būtų prieinama, inter alia, tiems asmenims, kuriems gali prireikti 
tarptautinės apsaugos, ir siekio užtikrinti valstybių narių išorės sienų kontrolę. Tai savo ruožtu 
padėtų kovoti su tokiais reiškiniais kaip neteisėta imigracija ir prekyba žmonėmis.

ES teisės aktuose nustatyti prieglobsčio prašytojui taikomi apribojimai dėl galimybės vykti į 
kitas valstybes, kol atsakinga valstybė narė priima sprendimą dėl jo pateikto prieglobsčio 
prašymo. O asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, turi teisę laisvai judėti Šengeno 
erdvėje tokiomis pat sąlygomis kaip ir kiti teisėti ES gyventojai. 

                                               
1 ES acquis ir politikos dokumentai, susiję su vaiko teisėmis, pateikti dokumente, kurį galima rasti internete 
adresu: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf. 
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ES teisės aktų sistemoje dėl išorės sienų valdymo pabrėžiamas valstybių narių įsipareigojimas 
gerbti pagrindines teises. Valstybės narės, vykdydamos sienų kontrolę atskirai, 
bendradarbiaudamos tarpusavyje ar su trečiosiomis šalimis arba vykdydamos agentūros 
FRONTEX koordinuojamą bendrą operaciją, privalo gerbti pagrindines teises ir negali imtis 
jokių priemonių, kuriomis būtų pažeidžiamas negrąžinimo principas. Visų pirma Šengeno 
sienų kodekse1 – pagrindiniame teisės dokumente, kuriame nurodyti valstybių narių 
įpareigojimai dėl išorės sienų valdymo, yra aiški nuoroda į ES pagrindinių teisių chartiją ir 
negrąžinimo principą. Šengeno sienų kodekse numatyta, kad sienos apsaugos pareigūnai, 
vykdydami jiems pavestas pareigas, privalo visapusiškai gerbti žmogaus orumą, ypač 
pažeidžiamų asmenų, ir kad visos priemonės, kurių jie imasi, turėtų būti proporcingos ir 
nediskriminacinės. 

Su pagrindinių teisių apsauga, vykdant agentūros FRONTEX koordinuojamas bendras 
operacijas ir kitą veiklą, susiję rūpimi klausimai sprendžiami naujausiuose agentūros 
FRONTEX reglamento2 ir Tarybos sprendimo 2010/252/ES3 pakeitimuose. Nustačius naujas 
taisykles, reglamentuojančias FRONTEX veiklą, padaryta svarbių pakeitimų, pvz., agentūra 
parengė pagrindinių teisių strategiją, įsteigtas konsultacinis forumas pagrindinių teisių 
klausimais, kuriame dalyvauja tarptautinės organizacijos ir NVO, taip pat paskirtas 
pagrindinių teisių pareigūnas, kuris, siekiant užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą, stebi, kaip 
agentūra vykdo savo veiklą.

Pagal FRONTEX reglamentą, valstybė narė, kurioje vykdoma agentūros FRONTEX 
koordinuojama operacija, privalo numatyti atitinkamas drausmines priemones, taikytinas, jei 
vykdant operaciją buvo pažeistos pagrindinės teisės arba nesilaikoma įsipareigojimų 
tarptautinės apsaugos srityje. Be to, FRONTEX operacijos turi būti visiškai arba iš dalies 
sustabdytos ar nutrauktos, jei agentūros vykdomasis direktorius mano, kad tokie pažeidimai 
yra rimti arba gali būti toliau daromi.

Tarybos sprendimu 2010/252/ES4 reglamentuojamos agentūros FRONTEX koordinuojamos 
jūrų sienų stebėjimo operacijos, taip pat gelbėjimo operacijos, kurias gali prireikti vykdyti per 
šias stebėjimo operacijas. Nors FRONTEX nėra paieškos ir gelbėjimo institucija, jos užduotis 
– teikti valstybėms narėms kuo didesnę techninę ir operatyvią pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad 
kai kurie atvejai gali būti susiję su humanitarinėmis krizėmis ir gelbėjimo darbais jūroje. 
Tarybos sprendime 2010/252/ES pabrėžiamas valstybių narių įsipareigojimas gerbti 
pagrindines teises vykdant agentūros FRONTEX koordinuojamas jūrų sienų stebėjimo 
operacijas. Jame aiškiai įtvirtintas negrąžinimo principas ir aiškiai nustatyta, kad šis principas 

                                               
1 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, 
reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), OL L 105, 
2006 4 13.
2 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, 
p. 1).
3 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo papildomos Šengeno sienų kodekso nuostatos dėl išorės 
jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros, OL L 111, 2010 5 4, 
p. 20.
4 2012 m. rugsėjo 5 d. šis sprendimas buvo panaikintas Teisingumo Teismo byloje C-355/10 priimtu sprendimu, 
tačiau jis lieka galioti, kol nebus pakeistas patvirtintomis naujomis taisyklėmis. 2013 m. balandžio 12 d. 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo bus pakeistas šis sprendimas (COM(2013) 197 final).
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taikomas ir atviroje jūroje. 

 Remiantis FRONTEX reglamentu ir Tarybos sprendimu 2010/252/ES, sienos apsaugos 
pareigūnai, dalyvaudami vykdant agentūros FRONTEX koordinuojamas operacijas, turi būti 
supažindinti su pagrindinėmis teisėmis ir mokėti veikti tarptautiniu paieškos bei gelbėjimo 
veiklos režimu.

Jei siūlomas reglamentas, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (angl. 
EUROSUR)1, būtų priimtas, įsigaliotų valstybių narių ir FRONTEX bendradarbiavimo bei 
keitimosi informacija sistema, kuri padėtų valstybėms narėms valdyti savo sienas laikantis 
bendradarbiavimo ir veiksmingumo principų. Komisijos siūlomos sistemos EUROSUR tikslai 
yra užkirsti kelią neteisėtiems sienos kirtimams, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir 
sumažinti žūčių jūroje skaičių. EUROSUR yra įvairioms reikmėms skirta sistema, tai –
sistema, kuri padėtų valstybėms narėms geriau suvokti, kas vyksta jūroje, todėl galėtų būti 
naudojama kaip priemonė valstybių narių gebėjimams jūroje gelbėjant žmonių gyvybes 
pagerinti.

Teisė į prieglobstį užtikrinama ES ir tarptautinės teisės aktais. ES teisės aktuose yra 
privalomos nuostatos, kuriomis valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad tarptautinės 
apsaugos siekiantys trečiųjų šalių piliečiai galėtų naudotis prieglobsčio procedūromis. Visų 
pirma Prieglobsčio procedūrų direktyvoje2 reikalaujama užtikrinti, kad visi trečiųjų šalių 
piliečiai, siekiantys tarptautinės apsaugos valstybės narės teritorijoje, turėtų teisę pateikti 
prieglobsčio prašymą ir galėtų kreiptis į nacionalines kompetentingas valdžios institucijas, 
kad šios užregistruotų ir išnagrinėtų jų prašymą. Tai yra pagrindinė ES prieglobsčio acquis
numatoma garantija, siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai nebūtų išsiunčiami iš 
valstybių narių ir nebūtų persekiojami.

ES prieglobsčio acquis numatytos procedūrinės garantijos ir atitinkamas apsaugos statusas 
siūlomi tik tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra valstybių narių teritorijoje, įskaitant 
pasienį, teritorinius vandenis ar tranzitines zonas. Prieglobsčio prašymai, pateikti ne valstybės 
narės teritorijoje, įskaitant atvirą jūrą, nepatenka į ES prieglobsčio acquis taikymo sritį. 
Tačiau, kaip jau minėta, atlikdamos sienų stebėjimo operacijas atviroje jūroje, valstybės narės 
turi laikytis negrąžinimo principo.

Be to, naujai priimtais prieglobsčio srities teisės aktais3 bus padidintas suderinamumo laipsnis 
ir sugriežtinti standartai tarptautinių įsipareigojimų požiūriu. Konkrečiai dėl galimybės 
naudotis prieglobsčio procedūromis pažymėtina, kad persvarstytoje Prieglobsčio procedūrų 
direktyvoje4 sustiprintos nuostatos, kuriomis siekiama asmenims, kuriems gali prireikti 

                                               
1 2011 m. gruodžio 12 d pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos 
sienų stebėjimo sistema (EUROSUR), COM(2011) 873 galutinis.
2 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio 
statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse.
3 2013 m. birželio 26 d. Reglamentas (ES) Nr. 603/2013 (EURODAC sistema), 2013 m. birželio 26 d. 
Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 (Dublino sistema), 2013 m. birželio 26 d. Direktyva 2013/33/ES (Priėmimo 
normų direktyva) ir 2013 m. birželio 26 d. Direktyva 2013/32/ES (Prieglobsčio procedūrų direktyva).
4 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos 
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tarptautinės apsaugos, užtikrinti galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūromis. Pavyzdžiui, 
dabar direktyvoje nurodyta, kad pareigūnai, kurie pirmieji susiduria su tarptautinės apsaugos 
siekiančiais asmenimis, ypač stebintieji sausumos ar jūrų sienas arba vykdantieji sienos 
kirtimo kontrolę, turėtų gauti atitinkamus nurodymus ir dalyvauti būtinuose mokymuose, kaip 
atpažinti tarptautinės apsaugos prašymus ir spręsti šį klausimą.

Persvarstytoje Priėmimo normų direktyvoje1 ir Grąžinimo direktyvoje2 nustatytos aiškios ir 
griežtos prieglobsčio prašytojų ir trečiųjų šalių piliečių, laukiančių sprendimo dėl grąžinimo, 
sulaikymo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad sulaikymas nebūtų savavališkas ir kad 
visais atvejais būtų užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms. Visų pirma asmuo gali būti 
sulaikomas tik esant nustatytoms priežastims ir tik laikantis proporcingumo ir būtinumo 
principų, kiekvieną atvejį išnagrinėjus atskirai. Prireikus turi būti suteikiamos reikiamos 
garantijos pasinaudoti veiksminga gynyba ir nemokama teisine pagalba. Be to, priėmimo 
sąlygos sulaikymo centruose turi būti tokios, kad būtų užtikrinama pagarba žmogaus orumui. 
Naujais prieglobsčio srities teisės aktais pripažįstamas ypatingas nepilnamečių (lydimų arba 
nelydimų) pažeidžiamumas, juose numatomos konkrečios nepilnamečiams taikomos 
papildomos garantijos. Pavyzdžiui, pagal persvarstytą Priėmimo normų direktyvą nelydimi 
nepilnamečiai sulaikomi tik išimtinėmis aplinkybėmis, jie neapgyvendinami kalinimo 
įstaigose ir turi būti dedamos visos pastangos kuo greičiau juos išleisti. Sulaikytiems 
nepilnamečiams sudaromos sąlygos užsiimti laisvalaikio veikla, tarp jų ir pagal amžių jiems 
tinkamais žaidimais bei pramogomis. Toje pačioje direktyvoje nustatyta, kad jeigu sulaikomi 
prieglobsčio prašytojai yra moterys, valstybės narės užtikrina, kad jos būtų apgyvendintos 
atskirai nuo prieglobsčio prašytojų vyrų, išskyrus atvejus, kai jie yra šeimos nariai ir visi 
susiję asmenys tam neprieštarauja.

ES yra įsipareigojusi stebėti, kaip užtikrinamos pagrindinės teisės, ir tada, kai tai susiję su jos 
taikoma politika dėl nelegalių migrantų grąžinimo. Nelegalių migrantų teisės 
reglamentuojamos daugiausia Grąžinimo direktyvoje. Teisingumo Teismas parodė didelį šios 
direktyvos poveikį, visų pirma priimdamas svarbų sprendimą (El Dridi sprendimą3), kuriame 
padarė išvadą, kad valstybės narės negali numatyti baudžiamųjų sankcijų (laisvės atėmimo 
bausmės) neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba šiems piliečiams atsisakius 
vykdyti grąžinimo sprendimą. 

Grąžinimo direktyvoje numatyta daug konkrečių garantijų, kuriomis užtikrinama, kad būtų 
visapusiškai gerbiamos galimai grąžinamų asmenų pagrindinės teisės. Joje konkrečiai 
numatyta, kad asmenys, kuriuos numatoma grąžinti, turi teisę į tinkamą sprendimo dėl 

                                                                                                                                                  
suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos. 2015 m. liepos 21 d. šia direktyva bus panaikinta ir pakeista 
Direktyva 2005/85/EB.
1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl 
tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo. 2015 m. liepos 21 d. šia direktyva bus panaikinta ir pakeista 
Direktyva 2003/9/EB.

3 Byla C-61/11 PPU.
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grąžinimo priėmimo procesą, ir reikalaujama asmenims, kurie įprastomis aplinkybėmis turėtų 
būti grąžinti, suteikti galimybę palikti ES savanoriškai. Šiuo atveju Europos grąžinimo fondo 
lėšomis teikiama didelė finansinė parama programoms, kurios skirtos palankesnėms 
savanoriško grįžimo ir nelegalių migrantų reintegracijos sąlygoms sudaryti, finansuoti. 
Laukiantiems grąžinimo asmenims ir tiems asmenims, kurie negali būti grąžinami (visų pirma 
dėl to, kad readmisija į kilmės šalį yra negalima), šia direktyva užtikrinamos galimybės 
naudotis pagrindinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Grąžinimo direktyvoje taip pat 
numatytos konkrečios šeimų ir pažeidžiamų asmenų, pvz., nelydimų nepilnamečių, apsaugos 
garantijos, įskaitant galimybę tam tikromis aplinkybėmis atidėti išsiuntimą. Grąžinimo 
direktyvoje taip pat numatytos konkrečios garantijos nepilnamečiams, tarp jų ir teisė į mokslą; 
juos leidžiama sulaikyti tik išimtiniais atvejais, o sulaikius būtina pasirūpinti, kad jie būtų 
tinkamai apgyvendinami.

Taigi, remiantis Grąžinimo direktyva, valstybės narės turi užtikrinti, kad, vykdant grąžinimo 
procedūras, su visais nelegaliais migrantais būtų elgiamasi oriai ir kad pačios grąžinimo 
procedūros būtų sąžiningos bei skaidrios. Taikant Grąžinimo direktyvą į savo buveinės šalis 
grąžinti trečiųjų šalių piliečiai, norintys grįžti į vieną iš Europos Sąjungos valstybių narių, turi 
pateikti kompetentingoms valstybės narės, į kurią jie nori atvykti ir joje gyventi, institucijoms 
prašymą leisti atvykti ir gyventi. Atitinkamos valstybės narės institucijos sprendimą dėl 
pateikto prašymo turi priimti laikydamosi ES acquis nustatytų taisyklių ir atitinkamų 
nacionalinės teisės nuostatų.

Grąžinimo direktyvoje numatytos apsaugos priemonės taikomos nuo to momento, kai 
kompetentingos institucijos nustato nelegalų migrantą. Dėl neteisėtų migrantų sulaikymo 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra parengė gaires1, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad valstybės narės tokiais atvejais taip pat visapusiškai gerbtų pagrindines teises. Nors šios 
gairės neprivalomos, į jas paprastai atsižvelgiama kasdienėje valstybių narių veikloje.

 Komisija atidžiai stebi, kaip valstybės narės laikosi pirmiau minėtų įsipareigojimų, ir, kaip 
Sutarčių saugotoja, nedvejodama imasi atitinkamų veiksmų tais atvejais, kai esama 
akivaizdžių įrodymų, kad valstybė narė pažeidė ES teisę.“

                                               
1Neteisėtų migrantų sulaikymas – pagrindinių teisių aspektai.
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants.


