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Tema: Peticija Nr. 1052/2012 dėl ES politikos, susijusios su prieglobsčio suteikimu 
trečiųjų šalių piliečiams, kurią pateikė Graikijos pilietė Loukia Stergiou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri nurodo, kad Graikija susiduria su rimtomis problemomis, 
susijusiomis su neteisėta imigracija, nes į ją kėsinasi Turkijos organizuotos nusikalstamos 
grupuotės, ragina persvarstyti 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, 
nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių 
pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus. Kalbant 
konkrečiau, peticijos pateikėja siūlo kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti Europos biurą, 
atsakingą už prieglobsčio prašymų nagrinėjimą talkinant JT ekspertams ir dalyvaujant ES 
institucijoms bei Europos išorės veiksmų tarnybai. Peticijos pateikėja taip pat rekomenduoja 
pasirašyti susitarimo memorandumą su Turkija, siekiant sustiprinti ES išorės sienas ir teikti 
pirmenybę pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams.

2. Priimtinumas

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. balandžio 30 d.

„2008 m. gruodžio mėn. Komisija, siekdama dvejopo tikslo didinti Dublino sistemos 
veiksmingumą ir prieglobsčio prašytojų apsaugą, pateikė pasiūlymą persvarstyti Dublino 
reglamentą1. Po ketverius metus trukusių Europos Parlamento ir Tarybos derybų 2012 m. 
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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už 
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lapkričio 14 d. buvo pasiektas politinis susitarimas. 2012 m. gruodžio 6 d. šį susitarimą 
patvirtino Teisingumo ir vidaus reikalų taryba, o 2012 m. lapkričio 27 d. – Europos 
Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Šiuo metu laukiama, kol 
abu teisės aktų leidėjai oficialiai patvirtins šio dokumento tekstą. Šiame reglamente, kaip ir 
kitose teisinėse priemonėse, kurios sudaro bendrą Europos prieglobsčio sistemą, laikomasi 
principo, kad atskiri prieglobsčio prašymai vertinami ne Europos Sąjungos, o valstybių narių 
lygmeniu.

Kiek tai sietina su nelegalia migracija, FRONTEX ir Turkija neseniai pasirašė veiklos 
susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama nustatyti pagrindines bendro vertinimo ir 
dalijimosi informacija bei patirtimi taisykles siekiant kovoti su nelegalia migracija, taip pat 
Turkijos pasienio institucijų ir FRONTEX kartu įgyvendinamų projektų principus.

Kalbant apie Graikijos prieglobsčio ir migracijos politiką, Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis, Sąjungos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis remia Graikijos pastangas 
pertvarkyti savo sistemą, siekiant užtikrinti, kad su prieglobsčio prašytojais ir kitais 
migrantais būtų elgiamasi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.“
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