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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Sąjungą padaryti galą masinėms pabėgėlių žūtims, šiems 
bandant laivais pasiekti Europą. Jis mano, kad būtina nutraukti atgrasomąją FRONTEX veiklą 
prie išorės sienų ir panaudoti FRONTEX pajėgas pabėgėliams priimti. Be to, reikia nutraukti 
ES vykdomą ekonominę besivystančių šalių diskriminaciją, vykdyti humanišką ES 
imigracijos politiką, gerbti žmogaus teises ir laikytis judėjų ir krikščionių kanonų. Peticijos 
pateikėjas taip pat norėtų, kad ES priimtų pabėgėlius iš karo apimtų arabų šalių regionų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Per politinius neramumus ir karinius konfliktus pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse 
neišvengta žmonių aukų, o šimtai tūkstančių žmonių perkelta. ES nedelsdama ir aktyviai 
reagavo į šiuos sunkumus. Komisija ir valstybės narės panaudojo daug lėšų, kad padėtų 
valdyti ekstremaliąją humanitarinę padėtį.

Komisija puikiai žino apie sudėtingą Viduržemio jūra keliaujančių migrantų padėtį ir labai 
apgailestauja, kad žūva tiek daug žmonių. Komisija deda ir toliau dės visas pastangas, 
siekdama išvengti šių tragedijų ir sumažinti aukų skaičių. Todėl FRONTEX koordinuojama 
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jungtinė operacija „Hermes 2011“, kuri buvo pradėta 2011 m. vasario 20 d., apima paiešką ir 
gelbėjimo veiksmus. Ši operacija taip pat apima pagalbą Italijai tikrinant ir registruojant 
atvykstančius migrantus.

Kalbant apie Libijoje įstrigusius pabėgėlius, pasakytina, kad 2011 m. gegužės 12 d. Komisija 
surengė ministrų pagalbos teikimo konferenciją, per kurią ES valstybės ir kitos Europos šalys 
įsipareigojo savo teritorijose apgyvendinti per 700 labai pažeidžiamų pabėgėlių, seniai 
įstrigusių Libijoje. Be to, kartu su minėta humanitarine pagalba Europos Komisija ketina 
skubiai įgyvendinti regioninę apsaugos programą, kuri apima Egiptą ir Tunisą, taip pat, kai 
įmanoma, Libiją ir kuria siekiama suteikti daugiau galimybių padėti šiose šalyse įstrigusiems 
pabėgėliams ir parengti šių šalių teisės aktus, taip pat plėtoti jų administracinius gebėjimus, 
kad su pabėgėliais būtų elgiamasi laikantis tarptautinių standartų. Abi iniciatyvas įgyvendinti 
padės Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras ir Tarptautinė migracijos 
organizacija. Komisija tikisi, kad šios dvi priemonės, kurios yra ES įgyvendinamo platesnio 
priemonių rinkinio dalis, padės sumažinti apsaugos ieškančių asmenų poreikį keliauti 
Viduržemio jūra, todėl taip jūroje sumažės tragedijų pavojus.

Komisija siekia užtikrinti, kad ES požiūris migracijos, judumo ir saugumo srityse būtų 
nuoseklus, visų pirma dėl pietinių Viduržemio jūros regiono šalių. Bendra ES politikos plėtra 
turėtų būti grindžiama penkiais įsipareigojimais: organizuoti teisėtą migraciją, kovoti su 
neteisėta migracija, stiprinti išorės sienas, sukurti ES prieglobsčio sistemą ir kurti pasaulinę 
partnerystę migracijos ir vystymosi srityse.

Kalbant konkrečiau apie prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių teises, Europos Sąjunga yra 
įsipareigojusi sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, grindžiamą visišku ir integraciniu 
1951 m. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso taikymu. Išsamiame su prieglobsčiu 
susijusiame ES teisyne, be kita ko, užtikrinama teisė į prieglobsčio procedūrą, apibrėžiami 
pripažinimo pabėgėliu ar papildomos apsaugos gavėju kriterijai ir nustatomi būtiniausi 
prieglobsčio prašytojų priėmimo reikalavimai. Be to, Europos Sąjunga neseniai įsteigė 
Europos prieglobsčio paramos biurą, siekdama padėti įgyvendinti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą, stiprinti valstybių narių praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio srityje ir 
teikti ir (arba) koordinuoti teikiamą operatyvinę paramą valstybėms narėms, kurių 
prieglobsčio ir priėmimo sistemoms tenka ypatingas krūvis.“


