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Tema: Peticija Nr. 0767/2012 dėl prieglobsčio direktyvos dalinio keitimo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Norbert Friedrichs fondo „Pro Asyl“ vardu, su 
dviem parašais

Tema: Peticija Nr. 1073/2012 dėl pabėgėlių padėties Vokietijoje ir Europoje, kurią 
pateikė Vokietijos pilietė Rita Ißleib, su penkiais parašais

1. Peticijos Nr. 0767/2012 santrauka

Dėl prieglobsčio direktyvos dalinio keitimo peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
nepritarti jokiems pasiūlymams dėl prieglobsčio prašytojų sulaikymo ir užtikrinti, kad tai 
netaptų taisykle Europos Sąjungoje. Jis mano, kad negali būti jokios pagrįstos priežasties dėl 
prieglobsčio prašytojų uždarymo, kurių pabėgimas nėra nusikaltimas.

Peticijos Nr. 1073/2012 santrauka

Peticijos pateikėja reiškia didelį susirūpinimą dėl pabėgėlių padėties Vokietijoje ir Europoje.
Jos teigimu, pabėgėlių statusą reglamentuojantys teisės aktai tampa vis nežmoniškesni. Elgesį 
su pabėgėliais ties ES išorės sienomis ji vadina šokiruojančiu ir žeminančiu. Peticijos 
pateikėja mano, kad pabėgėlių problemą ES galima veiksmingai spręsti naudojant tinkamas 
priemones, kurios pagrįstos pagarba žmogaus teisėms. Ji prašo Europos Parlamento 
nebepriimti jokių teisės aktų, nukreiptų prieš pabėgėlius, o vietoje to nustatyti naują 
humanišką pabėgėlių politiką, dėl kurios pabėgėliai netaptų ekonominės ir pinigų krizės 
aukomis. Peticijos pateikėja tiki, kad krikščioniškos humanistinės vertybės taps viršesnės.

2. Priimtinumas

Nr. 0767/2012: paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d.
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Nr. 1073/2012: paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 7 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Siekdama užtikrinti geresnes ir labiau suderintas elgesio su prieglobsčio prašytojais ir 
tarptautinės apsaugos gavėjais normas, Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti galiojančius 
prieglobsčio srities teisės aktus.

Du teisės aktų leidėjai jau patvirtino iš dalies pakeistą Priskyrimo direktyvą, taip pat pasiektas 
politinis susitarimas dėl pasiūlymų, kuriais iš dalies keičiama Priėmimo sąlygų direktyva ir 
Dublino reglamentas. Derybos dėl Komisijos pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiama 
Prieglobsčio procedūros direktyva, tebevyksta.

Teisės aktai, dėl kurių jau pasiektas susitarimas, visiškai atitinka Komisijos pasiūlymų tikslus.
Visų pirma, jais užtikrinama, kad prieglobsčio prašytojai sulaikomi tik labai išimtiniais 
atvejais nustačius, kad neįmanoma taikyti kitų švelnesnių prievartos priemonių. Persvarstytais 
teisės aktais taip pat suteikiamos reikiamos garantijos pasinaudoti nemokama teisine pagalba 
ir veiksminga gynyba, juose taip pat numatyta didesnė pažeidžiamų asmenų, pvz., 
nepilnamečių ir kankinimų aukų, apsauga.

Iš dalies pakeistais teisės aktais ir ES pagrindinių teisių chartija bus užtikrinama, kad 
Sąjungos teisinė sistema prieglobsčio srityje visiškai atitiktų 1951 m. Konvencijos dėl 
pabėgėlių statuso nuostatas ir kitus atitinkamus tarptautinius standartus.

Be to, būdama ES teisės aktų sergėtoja Komisija prižiūri, kad valstybės narės tinkamai 
perkeltų ES prieglobsčio srities acquis į savo nacionalinę teisę ir juos taikytų. Jei randama 
trūkumų, Komisija siekia juos pašalinti ir tinkamai juos nagrinėja kartu su atitinkamomis 
valstybių narių institucijomis, taip pat taiko pažeidimo tyrimo procedūras.“


