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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Įvadas
2015–2016 m. pabėgėlių krizė tapo prieglobsčio sistemos krize, kuri atskleidė reglamento 
„Dublinas III“ neveiksmingumą reaguojant į tokią padėtį, taip pat jo struktūrinius trūkumus ir 
daugelį įgyvendinimo trūkumų. 
Europos Komisija pripažino, kad dėl netinkamo modelio arba prasto [reglamento] 
įgyvendinimo pernelyg didelė atsakomybė užkraunama tam tikroms valstybėms narėms ir 
skatinami nekontroliuojamos ir neteisėtos migracijos srautai1. Todėl 2016 m. ji pasiūlė naują 
tekstą šiems trūkumams pašalinti. Tačiau, nors lapkričio mėn. Europos Parlamentui pavyko 
pasitvirtinti derybų įgaliojimus nuo 2017 m., Taryba vis dar nepatvirtino savo bendrųjų gairių. 
Siekdama rasti išeitį, Komisija paskelbė Europos migracijos ir prieglobsčio paktą ir, be kita ko, 
pateikė naują pasiūlymą persvarstyti reglamentą „Dublinas III“. 
Atsižvelgiant į plataus užmojo reformą, akivaizdu, kad reikia tiksliai žinoti galiojančio teksto 
privalumus ir trūkumus. Tačiau, nors 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. kovo mėn. Komisija 
paskelbė du reglamento vertinimus (46 straipsnis), ji vis dar neatliko savo periodinio vertinimo, 
kuris turėjo būti atliktas 2018 m. liepos mėn. 
Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į nesėkmingą reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimą, 
Europos Parlamentas nusprendė parengti atnaujintą reglamento analizę, nes yra atsakingas ES 
piliečiams už teisėkūros procedūra priimamus aktus.

Metodika
Šis vertinimo darbas grindžiamas įvairiais papildomais šaltiniais: 2020 m. vasario 19 d. 
viešuoju klausymu LIBE komitete, apsilankymais vietoje, pokalbiais su suinteresuotosiomis 
šalimis, dviem klausimynais, išsiųstais visoms reglamentą taikančių valstybių nuolatinėms 
atstovybėms ir nacionaliniams parlamentams, Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 
tyrimu2 ir reguliariais pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų koordinaciniais susitikimais. 

1. I DALIS. Išvados pasibaigus krizei, įgyta patirtis siekiant reformuoti reglamentą 
„Dublinas III“

1.1. Dublino reglamento rengimas: laipsniškas derinimas

ES lygmeniu laisvo judėjimo erdvės sukūrimas neatsiejamas nuo Europos bendradarbiavimo 
prieglobsčio srityje pradžios. 1990 m. įsigalioja Šengeno ir Dublino konvencijos. 
Sukūrus Dublino režimą pagrindinis tikslas buvo nustatyti valstybę narę, atsakingą už 
prieglobsčio prašymo ES nagrinėjimą, ir taip išvengti daugybės prašymų. Remiantis 1999 m. 
Tamperėje vykusio Europos aukščiausiojo lygio susitikimo gairėmis, buvo sukurta bendra 
Europos prieglobsčio sistema (BEPS), kuria siekta užtikrinti glaudesnį derinimą.
2003 m. Dublino konvencija buvo įtraukta į ES teisę parengus reglamentą „Dublinas II“.
Nuo 2007 m. Lisabonos sutartimi sudarytos sąlygos įtraukti solidarumo principą į prieglobsčio 
politiką (SESV 80 straipsnis) ir taikyti įprastą teisėkūros procedūrą. Tačiau Taryba ir toliau 
vienbalsiai priima sprendimus, taip iš dalies paaiškinant dabartines kliūtis.

1 COM(2016) 197 final.
2 EPRS, ES politikos įgyvendinimo vertinimas „Dublino reglamentas dėl tarptautinės apsaugos prašymų“, 2020 
m. vasario mėn.
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2008 m. Komisija pradėjo antrąjį BEPS etapą, parengusi prieglobsčio politikos planą3, kuriame 
numatyta persvarstyti reglamentą „Dublinas III“. 

1.2. Precedento neturintis BEPS patiriamas spaudimas

Pastaraisiais metais ES susidūrė su didžiausiu migracijos iššūkiu nuo Antrojo pasaulinio karo 
laikų. Per trejus metus prieglobsčio prašytojų padaugėjo daugiau kaip keturis kartus. 2015–
2016 m. prieglobsčio Europos Sąjungoje prašė 2,5 mln. žmonių, palyginti su 562 000 žmonių 
2014 m. ir 278 000 žmonių 2012 m.4 Daugiausia prieglobsčio prašytojų vis dar yra iš Sirijos, 
Afganistano ir Irako – šalių, kuriose vyksta pilietinis karas, susiduriama su smurtu ir 
konfliktais5. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, nuo 2014 m. bandydami 
pasiekti Europą žuvo 33 000 žmonių.
2020 m. pradžioje tebenagrinėjama 855 000 prašymų suteikti prieglobstį, t. y. gerokai mažiau 
nei prieš 5 metus6. Tačiau Audito Rūmai pažymi, kad Graikijos migrantų antplūdžio valdymo 
centruose 2018 m. prieglobsčio prašymą pateikusiems asmenims leista atvykti į pokalbį 2022 
m. arba net 2023 m. Be to, dėl neveiksmingos Europos politikos, pagal kurią grąžinami 
asmenys, neatitinkantys prieglobsčio suteikimo reikalavimų, prieglobsčio sistemoms tenka 
gerokai didesnis krūvis.

1.3. Didelis disbalansas prieglobsčio srityje 

Išskirtinis migrantų antplūdis išryškina disbalansą Sąjungoje. 
2008–2017 m. trečdalis valstybių narių priėmė 90 proc. prieglobsčio prašytojų Sąjungoje. 
2018 m. daugiausia prašymų sulaukė Vokietija (184 180 prašymų, arba 28 proc. visų prašymų), 
po to Prancūzija (120 425 prašymai, arba 19 proc.), Graikija (66 695 prašymai, arba 11 proc.), 
Italija (59 950 prašymų, arba 10 proc.) ir Ispanija (52 700 prašymų, arba 9 proc.). Šalys, į kurias 
atvykstama pirmiausia, pavyzdžiui, Graikija, Malta ir Kipras, taip pat sulaukia daug 
prieglobsčio prašymų, proporcingai jų gyventojų skaičiui.
Susidūrusios su šia krize, 2015–2016 m. valstybės nustojo taikyti šį reglamentą. Daugelis 
migrantų, atvykstančių per Graikiją, Italiją ar Ispaniją, nebuvo užregistruoti sistemoje 
EURODAC ne tik dėl išteklių trūkumo, bet ir dėl valstybių solidarumo stokos. 
Akivaizdu, kad nuo 1990 m. beveik nepakitusi Dublino sistema žlugo.

1.4. Neatidėliotinos priemonės krizės metu

Reaguodama į 2015 m. aukščiausią migracijos lygį, Komisija priėmė neatidėliotinas 
priemones: įsteigti migrantų antplūdžio valdymo centrus, siekiant valdyti migrantų priėmimą ir 
prieglobsčio prašymų registravimą, laikino prašytojų perkėlimo Europos Sąjungoje 
mechanizmą ir precedento neturintį FRONTEX ir EASO veiklos priemonių ir finansinių 
išteklių stiprinimą. 
Priėmus šias neatidėliotinas priemones nepanaikinti BEPS ir reglamento „Dublinas III“ 
trūkumai. Graikijos migrantų antplūdžio valdymo centrai susiduria su didžiuliu perpildymu ir 
jiems būdingos nepriimtinos sanitarinės sąlygos7. 2020 m. pradžioje jie ir toliau priima 42 000 
migrantų, nors jų pirminis pajėgumas yra 6 000 žmonių. 
Siekdama pažaboti migrantų atvykimą ir pavojingas keliones iš rytinės Viduržemio jūros 
regiono dalies, 2016 m. kovo 18 d. Europos Vadovų Taryba priėmė susitarimą su Turkija. Šia 

3 COM(2008) 360 final. 
4 Eurostatas. 
5 EPRS, „Dublino sistemos reforma“, 2019 m. kovo mėn.
6 EASO specialioji ataskaita „Prieglobsčio tendencijos ir COVID-19“, 2020 m. balandžio mėn.
7 ES pagrindinių teisių agentūros (FRA) nuomonė Nr. 3/2019, 2019 m. kovo mėn. 
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deklaracija, parengta ne pagal tarptautinę teisinę sistemą ir nepasitarus su Europos Parlamentu, 
buvo siekiama pasiūlyti laikiną pabėgėlių krizės sprendimą. Tačiau pasikartojantis Turkijos 
prezidento diplomatinis spaudimas, ypač dėl padėties Graikijos ir Turkijos pasienyje, išryškino 
šio susitarimo trapumą ir sustiprino ilgalaikio Europos sprendimo poreikį.
Atsižvelgiant į humanitarinę migrantų padėtį, ypač Graikijoje, būtina sukurti ilgalaikį valstybių 
dalijimosi atsakomybe už prieglobsčio prašytojų registravimą mechanizmą. 

1.5. Migrantų antplūdžio valdymo centrai, ad hoc susitarimai ir perkėlimas Europos 
Sąjungoje: pagrindiniai solidarumo elementai 

Pasak Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos, 2016–2018 m. reglamentas „Dublinas III“ iš 
esmės buvo tinkamai taikomas migrantų antplūdžio valdymo vietose8. Dėl šeimos susijungimo 
Graikija į kitas valstybes perkėlė 8 604 prieglobsčio prašytojus. Padedama EASO, ji išsiuntė 
19 784 prašymus dėl prieglobsčio prašytojų perėmimo savo žinion, 43 proc. šių prašymų 
pateikta dėl asmenų iš migrantų antplūdžio valdymo centrų. 
Audito Rūmai kritiškai vertina nuo 2015 m. teikiamą ES paramą Graikijai ir Italijai. Jie 
atkreipia dėmesį į veiklos trūkumus, trukdančius užtikrinti perkėlimo veiksmingumą, EASO 
ekspertų paramą ir terminų laikymąsi9.
2015 m., remiama Europos Parlamento, Taryba priėmė du sprendimus dėl 160 000 prieglobsčio 
prašytojų Graikijoje ir Italijoje perkėlimo10. Tačiau valstybės įsipareigojo perkelti tik 98 256 
prieglobsčio prašytojus, o galiausiai perkėlė tik 34 705. Kai kurios valstybės, prieštaraudamos 
šiam sprendimui, tiesiog atsisakė jį taikyti.
Centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje Italija ir Malta patyrė didelį spaudimą per Libiją 
plūstant vis daugiau migrantų. Nustačius kliūtis 27 valstybėse narėse, 2019 m. buvo sudaryti 
keli ad hoc susitarimai dėl jūroje išgelbėtų išlaipintų asmenų perkėlimo. Pagal reglamento 
„Dublinas III“ teisinę sistemą leidžiama savanoriškai pervesti lėšas valstybėms narėms, 
pasirašiusioms Maltos deklaraciją. 

1.6. Šalies, į kurią atvykstama pirmiausia, atsakomybė ir valstybių narių solidarumas

Nuo 1990 m., remiantis šalies, į kurią atvykstama pirmiausia, principu, siekiama, kad valstybės 
būtų atsakingos už išorės sienų valdymą. Tačiau įgyvendinant šį principą šioms šalims tenka 
neproporcinga našta, todėl būtina, kad FRONTEX pareigūnai teiktų operatyvinę paramą. 
Kita vertus, nors 2017 ir 2018 m. naujų prieglobsčio prašymų skaičius, palyginti su 2015–
2016 m. aukščiausiu lygiu, sumažėjo (atitinkamai 654 600 ir 580 000), 2019 m. nustatytas 
naujas 18 proc. padidėjimas – gauta 714 000 naujų prieglobsčio prašymų. 2020 m. pradžioje 
patvirtinta tendencija – 20 proc. padidėjimas, palyginti su 2019 m. Taip pat pastebimi įvairesni 
migracijos maršrutai ir kilmės šalys. Be sirų ir afganistaniečių, šiuo metu atvyksta daug 
venesueliečių ir kolumbiečių. 
Todėl ES turi sukurti solidarumo mechanizmą, užtikrindama, kad valstybės narės būtų vienodai 
solidarios ir atsakingos, be kita ko, perkeldamos asmenis pagal objektyvius kriterijus. 

8 EPRS, 2020 m., p. 39.
9 Audito Rūmai, 2019 m., p. 4, 51. 
10 Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, 23 konstatuojamoji dalis.
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2. II DALIS. Struktūriniai trūkumai, aiškinimo skirtumai, veiklos sunkumai ir politinės 
kliūtys

2.1. Valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kliūtys

2.1.1. Reikalavimas užregistruoti sistemoje EURODAC 

Registruodama prieglobsčio prašymą prie įvažiavimo į ES, valstybė turi įvesti skaitmeninius 
pirštų atspaudų duomenis duomenų bazėje EURODAC. Peržiūrėjusios sistemos EURODAC 
bylą, valdžios institucijos gali patikrinti, ar asmuo nebuvo registruotas ir ar neprašė prieglobsčio 
kitoje valstybėje. 
Tačiau 2015 m., prieš įsteigiant migrantų antplūdžio valdymo centrus, dvi šalys, į kurias 
neteisėtai atvyksta daugiausia asmenų, t. y. Graikija (885 000) ir Italija (115 000), 
užregistravo atitinkamai tik 11 370 ir 83 245 prieglobsčio prašymus11. Šie trūkumai labai 
silpnina Dublino sistemą ir šalies, į kurią atvykstama pirmiausia, principą ir lemia daug 
antrinių judėjimų. 

2.1.2. Šališkas kriterijų, pagal kuriuos nustatoma atsakinga valstybė, 
hierarchijos taikymas

Dublino reglamento III skyriuje pateikiama kriterijų hierarchija, pagal kurią nustatoma, kuri 
šalis turėtų perimti prieglobsčio prašytoją savo žinion. Pirmenybė teikiama šeimos vientisumui 
(8–11 straipsniai), kelionės dokumentų ir vizų turėjimui (12 straipsnis), neteisėtam atvykimui 
arba buvimui (13 straipsnis), beviziam atvykimui (14 straipsnis), prašymams oro uosto tranzito 
zonose (15 straipsnis) ir pirmajai šaliai, kurioje buvo pateiktas prašymas (3 straipsnio 2 dalis).
Tačiau prašymai perimti prieglobsčio prašytojus savo žinion neatspindi šios hierarchijos. 
2018 m. šeimos vientisumo kriterijus buvo taikomas 5 proc. atvejų Prancūzijoje (iš 12 000) ir 
3,7 proc. Vokietijoje (iš 17 500). Dar mažesnis skaičius nustatytas Belgijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje ar Austrijoje12 (priešingai nei Graikijoje – 79,3 proc.). 
Prašymai dėl šeimos susijungimo priimami rečiau: tik 48 proc., palyginti su vidutiniu 67,6 proc. 
visų procedūrų lygiu. Pernelyg dažnai valstybės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamas 
ir ribojamas šeimos susijungimas, ir reikalauja pateikti privalomus įrodymus (pvz., DNR 
tyrimą, amžiaus vertinimą).

2.1.3. Dublino procedūrų administracinė našta ir nevienodas jų taikymas

Dublino procedūrų skaičius padidėjo nuo maždaug 90 000 2014 m. iki 160 000 2016–2017 m. 
2016–2019 m. Vokietija ir Prancūzija pateikė gerokai daugiau prašymų dėl šių procedūrų nei 
kitos šalys: abiejų šalių pateiktų prašymų skaičius sudarė 68 proc. Tokios šalys kaip Ispanija, 
Estija, Lietuva, Latvija, Slovakija, Bulgarija, Lenkija ar Čekija pateikė nedaug prašymų. 
Stebėtina, kad Ispanija beveik neteikia prašymų dėl Dublino procedūrų (2016 m. – 7; 2017 m. – 
11; 2018 m. – 7), nepaisant didelio ir toliau didėjančio prieglobsčio prašymų skaičiaus 
(2016 m. – 16 544; 2017 m. – 31 738; 2018 – 55 570). Palyginimui, 2016 m. Graikija pateikė 
2 886 prašymus (dėl 51 091 prieglobsčio prašymo), 2017 m. – 9 784 prašymus (dėl 58 661 
prieglobsčio prašymo) ir 2018 m. – 5 211 prašymų (dėl 66 969 prieglobsčio prašymų).

11 Eurostato pranešimai spaudai Nr. 44/2016. http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf (žr. 23 p.); https://www.senat.fr/rap/r15-
795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (žr. 18-19 p.).
12 Audito Rūmai, 2019 m., p. 48.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-information.pdf
https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
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Todėl Dublino sistema sukuria didelę administracinę, žmogiškąją ir finansinę naštą, nors 
faktiškai atliekama tik 11 proc. perdavimų. Be to, pastebima didelių šalių skirtumų: 2016–
2019 m. Graikijoje atlikta 54,6 proc. perdavimų, Švedijoje 42,2 proc. ir tik 11,2 proc. 
Vokietijoje, 6,7 proc. Prancūzijoje, 1,6 proc. Italijoje.
Kita vertus, diskrecinės išlygos (17 straipsnis) taikomos retai. Suvereniteto sąlyga 2018 m. 
pasinaudota tik apie 2 000 kartų, išnagrinėjus daugiau kaip 155 000 prieglobsčio prašymų. 
Daugiausia ja naudojosi Vokietija (65 proc.), Nyderlandai (13 proc.) ir Prancūzija (10 proc.). 
Kai kurios valstybės ja pasinaudojo tik vieną kartą (Austrija, Danija, Lenkija), kitos – nė karto 
(Slovėnija, Portugalija, Rumunija, Bulgarija, Estija). 

2.1.4. Pernelyg sudėtingos ir ilgos procedūros

Atvykęs į Europą, prieglobsčio prašytojas susiduria su sudėtingomis administracinėmis 
procedūromis13. Dėl daugybės procese dalyvaujančių subjektų (administracijos, teisės, 
medicinos, teisėsaugos srities darbuotojų, NVO), jų geografinio pasiskirstymo ir nepakankamo 
pasiekiamumo prašymai nagrinėjami gerokai lėčiau. Taip pat kyla sunkumų dėl nepakankamo 
šių subjektų bendradarbiavimo ir kai kurių iš jų motyvacijos praradimo. Pavyzdžiui, 
Prancūzijoje prieglobsčio prašytojai yra užregistruojami vienoje iš 11 šalies prefektūrų ir visi 
turi vykti į Paryžiaus regioną pokalbiui nacionalinėje prieglobsčio agentūroje (OFPRA).
Laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2016–2017 m. Dublino procedūrų dalis, atsižvelgiant į bendrą 
prieglobsčio prašymų skaičių, padidėjo nuo 15 iki 26–27 proc. Todėl Dublino padaliniai 
valstybėse gerokai išplėtė savo veiklą ir dėl to susidarė spūstys ir buvo ilgiau vėluojama. 
Kai kurios nacionalinės valdžios institucijos, susidūrusios su bylų pertekliumi, buvo 
reorganizuotos. Žmogiškųjų išteklių (ypač apsaugos pareigūnų ir vertėjų žodžiu) trūkumas yra 
pagrindinis vėlavimo veiksnys. Remiantis turima informacija, Graikijoje, Ispanijoje ir Kipre 
prieglobsčio srities pareigūnų, palyginti su prieglobsčio prašymų skaičiumi, yra mažiau. 
2019 m. Ispanijoje 197 pareigūnams teko 55 290 prašymų, o Austrijoje – 5 780 prašymų 1 121 
pareigūnui. Daugėjant laikinųjų sutarčių, gali susilpnėti valdžios institucijų (pvz., Graikijos, 
Kipro) prašymų tvarkymo pajėgumai.
Dublino reglamente numatyti kiekvieno Dublino procedūrų etapo terminai14. Tačiau šie 
terminai gerokai viršijami, dažnai keliais mėnesiais. Prasidėjus kiekvienai procedūrai taip pat 
atsiranda aiškinimo skirtumų, todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi pateikti 
paaiškinimus (plg. Sprendimas Mengesteab). 
Netaikant tam tikrų nuostatų (pvz., šeimos susijungimo, paramos nelydimiems 
nepilnamečiams) ir nesilaikant nustatytų terminų, taip pat kyla sunkumų tikrinant informaciją 
apie prieglobsčio prašytojus. Daugelis atvyksta neturėdami asmens tapatybės dokumentų, todėl 
sunku nustatyti jų amžių, pilietybę, šeimos ryšius ir reikia atlikti papildomus patikrinimus. 

13 La Cimade, „Dublino reglamentas – prakeikta Europos prieglobsčio mašina“, 2019 m. balandžio mėn.
14 Žr. EPRS, 2020 m., p. 68.
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2.2. Prieglobsčio prašytojų perdavimo kliūtys

2.2.1. Per trumpas valstybių narių atsakomybės laikotarpis

Priėmus sprendimą dėl perdavimo, valstybės turi šešis mėnesius (pasislėpimo atveju – 18 
mėnesių) šiam perdavimui užbaigti. Po to perdavimą atliekanti valstybė tampa atsakinga už 
prašymą.
Praktikoje šis ribotos atsakomybės laikotarpis skatina valstybes tam tikrais atvejais atidėti 
perdavimų užbaigimą. Tai taip pat verčia prieglobsčio prašytojus nedalyvauti procese ir pateikti 
savo prašymą kitoje valstybėje15.
Pratęsus atsakomybės laikotarpio trukmę, būtų galima kovoti su antriniu judėjimu ir neteisėtu 
buvimu šalyje. 

2.2.2. Įvairios kliūtys

Kliūčių yra daug ir įvairių – nuo valstybių, kurioms pateiktas prašymas, atsisakymo arba 
nebendradarbiavimo iki nacionalinių apeliacinių skundų nagrinėjimo institucijų sprendimų 
panaikinimo arba terminų nesilaikymo. Kitas didelės įtakos turintis veiksnys – perdavimo 
laukiančių asmenų slapstymasis. Veiklos lygmeniu nacionalinės valdžios institucijos nurodo 
sunkumus, su kuriais susiduriama vykdant perdavimą, ir įmonių nustatytus vežimo (dažnai 
lėktuvu) apribojimus (ribotas asmenų skaičius skrydžio metu, įpareigojimas turėti vardinį 
transporto bilietą, jungiamųjų skrydžių trūkumas ir pan.). 
Iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktikos 
matyti, kad daugeliu atvejų trūksta tinkamų priėmimo pajėgumų arba nesilaikoma Dublino 
procedūrų. Teismai neleido perduoti prieglobsčio prašytojų valstybėms, kuriose jiems neteisėtai 
buvo atsisakyta suteikti tarptautinę apsaugą arba buvo pažeistos jų žmogaus teisės16. 
Taip pat labai dažnai pateikiami skundai dėl sprendimų pagal Dublino reglamentą. Tai yra viena 
iš esminių teisių, tačiau dėl to ilgėja daugelio Dublino procedūrų trukmė, nes skundų pateikimo 
lygis visose valstybėse yra aukštas – iki 80 proc. Tam tikrais atvejais skundus teikia 
prieglobsčio prašytojai, kurie nenori būti perkelti, kad galėtų pasilikti valstybės teritorijoje. 

2.3. Migrantų kelionė – neįvertintas veiksnys Europos prieglobsčio sistemoje

2.3.1. Antriniai judėjimai – vieno bendro prieglobsčio prašymo principo priešas

Antrinis judėjimas yra asmens judėjimas iš valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymą, į 
kitą valstybę. Šis reiškinys labai trukdo Dublino sistemai. Tai trikdo atsakingos valstybės 
nustatymo procesą, didina Dublino procedūrų skaičių ir pažeidžia vieno bendro prieglobsčio 
prašymo ES principą.
Nyderlandų migracijos reikalų patariamojo komiteto17 duomenimis, nors po 2015–2016 m. 
sumažėjo prieglobsčio prašymų skaičius, gerokai padaugėjo antrinių judėjimų. Vokietija ir 
Prancūzija yra dvi svarbiausios šių judėjimų kryptys. Yra daug priežasčių: šeimos ryšiai, 
diaspora, kalbos mokėjimas, priėmimo sąlygos, darbo rinkos galimybės, atsisakymas perduoti. 
Antriniams judėjimams įtakos turi ir kitas didelis trūkumas – apsaugos lygio skirtumai. Puikus 
pavyzdys – afganistaniečių apsaugos lygis, kuris, atsižvelgiant į valstybę, svyruoja nuo 6 iki 
98 proc. Šis rodiklis irakiečių atveju svyruoja nuo 8 iki 98 proc. Šie vertinimo skirtumai, nesant 

15 Nyderlandų migracijos reikalų patariamasis komitetas, 2019 m.
16 EPRS, 2020 m., p. 63.
17 Nyderlandų migracijos reikalų patariamasis komitetas, 2019 m.
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Europos saugių kilmės šalių sąrašo ir bendros šalių rizikos analizės, verčia prieglobsčio 
prašytojus persikelti į valstybę, kurioje jie turi daugiau galimybių gauti tarptautinę apsaugą. 
Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų skirtumai taip pat skatina antrinį judėjimą.
Antrinių judėjimų analizė ir pokyčiai verčia abejoti tam tikrų pradinių reglamento „Dublinas 
III“ principų aktualumu. Gyvenimo sąlygų skirtumai valstybėse narėse turi įtakos priėmimo 
sąlygoms. Dėl to, kad neatsižvelgiama į prieglobsčio prašytojų siekius, ir turint omenyje ribotą 
valstybės atsakomybės trukmę, žmonės priversti vykti į pageidaujamą valstybę narę ir 
slapstytis, kad prieglobsčio prašymą galėtų pateikti kitur. 
Nacionalinės strategijos, skirtos tik sankcijoms ar galimybės gauti prieglobstį apribojimams, 
kurioms iki šiol pritarė dauguma valstybių, yra tik dalinis atsakas į šį reiškinį. Sistema, kuria 
neatsižvelgiama bent šiek tiek į prieglobsčio prašytojų kelionę ir priežastis prašyti prieglobsčio 
tam tikroje šalyje, yra pasmerkta žlugti18. 

2.3.2. Migrantų srautų pokyčiai

Taigi būtina išnagrinėti migrantų maršrutus, kad būtų galima sistemingiau reaguoti į 
antplūdžius ir geriau organizuoti prieglobsčio procedūras. 
Prieglobsčio prašymus pateikia vis daugiau asmenų, kurie reguliariai atvyksta bevizio režimo 
sąlygomis arba turėdami kelionės vizą. EASO duomenimis, ketvirtadalį prašymų pateikė 
asmenys, galėję atvykti į ES dėl 2019 m. įvesto bevizio režimo. Šiose saugiomis laikomose 
šalyse apsaugos lygis yra labai žemas: Šiaurės Makedonijoje (1 proc.), Moldovoje (1 proc.), 
Venesueloje (5 proc.), Albanijoje (6 proc.), Kolumbijoje (7 proc.), Ukrainoje (9 proc.). Ši 
daugybė prašymų, kurie vargu ar bus patenkinti, užkemša prieglobsčio sistemas.
Duomenų apie migrantų keliones trūkumas trukdo geriau suprasti reglamento „Dublinas III“ 
nesklandumus. Todėl būtina užtikrinti prieglobsčio duomenų sąveiką. EASO taip pat turėtų būti 
suteikta saugi prieiga prie sistemos EURODAC duomenų, kad būtų galima atlikti šį analitinį 
darbą ir išplėsti eu-LISA vaidmenį. 

2.3.3. Dublino sistemos trūkumų poveikis žmonėms

Dublino reglamento neveiksmingumas visų pirma turi poveikio migrantams, kurie jau buvo 
traumuoti savo šalyje arba kelionėje į Europą. Administracinių kliūčių nulemtų klajonių, 
nesaugumo mėnesiai, net metai, yra dar vienas traumuojantis dalykas ir kartu nauda 
prekeiviams žmonėmis, kurie per prostituciją ar priverstinius darbo tinklus išlaiko migrantus 
savo gniaužtuose. Dublino sistemos ir BEPS trūkumai lemia daug pagrindinių teisių pažeidimų. 
Šiuo metu Graikijos migrantų antplūdžio valdymo centruose pastebima suprastėjusi ir 
nežmoniška padėtis.
Ypatingą dėmesį reikia skirti vaikų ir nelydimų nepilnamečių interesų apsaugai. Kelios 
valstybės įsteigė specializuotus padalinius nelydimiems nepilnamečiams (Belgija, Prancūzija, 
Vengrija), kitose dirba specializuoti darbuotojai (Vokietija, Lenkija, Kipras). Tačiau ši geroji 
patirtis nėra taikoma visur.
Viena pagrindinių kliūčių – migrantų amžiaus nustatymas. Įvairiose valstybėse praktika 
skiriasi, o vertinimų patikimumas yra atsitiktinis, kaip ir medicininiai tyrimai. Taikant 
daugiadalykius metodus, už kuriuos atsakingi kvalifikuoti ekspertai, galima surinkti reikiamų 
užuominų ir patikimiau nustatyti žmonių amžių (Jungtinė Karalystė, Malta, Italija, Graikija, 
Nyderlandai, Prancūzija). Be to, nors teisėto atstovo skyrimas lydėti nepilnamečius arba jiems 
atstovauti prieglobsčio procedūrose yra privalomas (6 straipsnis), esama didelių šios normos 
taikymo trūkumų. Galiausiai, kai kurios valstybės nepateikia nepilnamečiams tinkamos 
informacijos. 

18 Regionų komiteto remiama pozicija. 2018 m. gruodžio 8 d. rezoliucija dėl BEPS.
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Teisė į informaciją (4 straipsnis) yra dar vienas principas, kurio laikomasi nepakankamai: 
teikiama dalinė informacija; prašymų teikėjams suteikiamos ribotos galimybės gauti teisinę 
pagalbą; vyrauja kalbos barjeras ir trūksta vertėjų žodžiu; vėluojama pateikti informaciją19. 
Išteklių stoka vietoje gali padėti paaiškinti šiuos trūkumus, tačiau jie atsirado ir dėl politinių 
sprendimų. 

2.4. BEPS ir Dublino procedūrų nutraukimas per COVID-19 krizę

Prasidėjus su sveikatos krizei ir dėl izoliavimo priemonių Dublino procedūros buvo gerokai 
sutrumpintos arba net sustabdytos. Tai visų pirma pasakytina apie pokalbius dėl prieglobsčio. 
Nors kai kurios šalys pasirinko „nuotolines“ sesijas, daugelis pokalbių buvo atidėti20. 2020 m. 
balandžio 16 d. EASO paskelbė rekomendacijas, kaip užtikrinti nuolatinę teisę į prieglobstį, 
tačiau nėra tokioms aplinkybėms pritaikyto krizių valdymo plano, o tai dar labiau susilpnina 
reglamento „Dublinas III“ taikymą. 

2.5. Kuriamas valdymas, didėjantis Sąjungos agentūrų vaidmuo

Reglamento efektyvumui įtakos turi tai, kad valstybės skirtingai aiškina ir taiko reglamentą 
„Dublinas III“. Kai kurios iš jų susijusios su nacionalinėmis strategijomis, kuriomis siekiama 
kovoti su antriniu judėjimu arba mažinti vėlavimus. Kitos priežastys – ankstesnė praktika arba 
nacionalinių prieglobsčio institucijų dialogo stoka. Kaskart nukenčia Bendrijos interesai – 
antrinis judėjimas, kurio išvengiama vienoje šalyje, tampa problemą kitai šaliai.
Be to, esama valstybių narių ir trečiųjų valstybių arba valstybių narių dvišalių susitarimų, 
kuriais siekiama pagerinti procedūrų veiksmingumą, ar užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai, 
kurių prašymai buvo atmesti, būtų perduoti arba sugrąžinti (pvz., Ispanijos ir Maroko, 
Vokietijos ir Albanijos susitarimai). Reikia pasimokyti iš šių susitarimų, jei įmanoma, juos 
pakartoti kuo didesniu mastu ir ateityje išvengti klaidų. 
Valstybių vizų politikos konvergencija taip pat gali pagerinti BEPS ir reglamento „Dublinas 
III“ veikimą, nes daug prieglobsčio prašytojų reguliariai atvyksta į Sąjungos teritoriją turėdami 
vizą arba bevizio režimo sąlygomis.
Siekdama pagerinti nacionalinių sistemų konvergenciją, Komisija valdo valstybių narių 
ekspertų Dublino sistemos klausimais tinklą. Tačiau susitikimai vyksta pernelyg retai (kartą ar 
du per metus), kad būtų galima atlikti operatyvinį vaidmenį.
EASO atlieka vis svarbesnį ir aktyvesnį vaidmenį gerinant konvergenciją, valstybių tarpusavio 
pasitikėjimą ir bendrą prieglobsčio kultūrą. 2016 m. EASO sukūrė Dublino padalinių tinklą, 
kuris yra aktyvesnis už Komisijos tinklą. EASO taip pat rengia daug rekomendacinių 
dokumentų21. Galiausiai agentūra rengia mokymo kursus Dublino padalinių darbuotojams.
Operatyvinė parama valstybėms narėms iki šiol buvo didžiausias EASO indėlis įgyvendinant 
Dublino reglamentą. Siekiant padidinti BEPS veiksmingumą, EASO turėtų tapti visiškai 
nepriklausoma agentūra.
Galiausiai Komisija taip pat turi užtikrinti geresnį reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo 
nuoseklumą su kitais BEPS tekstais (priėmimo, prieglobsčio procedūros). Reikėtų pažymėti, 
kad BEPS reforma būtų bergždžia, jei nebūtų akivaizdžiai pagerintas prieglobsčio suteikimo 
reikalavimų neatitinkančių asmenų grąžinimo lygis.

19 EPRS, 2020 m., p. 35–37.
20 EASO, 2020 m. balandžio mėn.; Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba „Informacinis biuletenis“.
21 Pavyzdžiui, EASO „Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo praktinis vadovas“, 2019 m. spalio mėn. 
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo
(2019/2206(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 78 straipsnio 2 dalies 
e punktą,

– atsižvelgdamas į SESV 80 straipsnį dėl solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo 
tarp valstybių narių principo, įskaitant jo finansinius padarinius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 2, 3, 4, 18, 19 ir 47 
straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
(EŽTK) 2, 3, 5, 8 ir 13 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1948 m. priimtos Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių,

 atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į 1967 m. jos protokolą 
(Ženevos konvencija),

 atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio 
arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos 
prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija), vadinamą 
reglamentu „Dublinas III“1,

 atsižvelgdama į 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/15232 ir 2015 
m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/16013, kuriais Italijos ir Graikijos 
labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2016)0270) dėl reglamento „Dublinas III“ reformos,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto priimtus derybų įgaliojimus, kuriems buvo pritarta 2017 m. lapkričio 16 d. 
plenariniame posėdyje ir kuriuos patvirtino Pirmininkų sueiga 2019 m. spalio 17 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros 

1 OL L 180, 2013 6 29, p. 31.
2 OL L 239, 2015 9 15, p. 146.
3 OL L 248, 2015 9 24, p. 80.
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regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją4,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, susijusius su 
Reglamentu (ES) Nr. 604/2013, visų pirma PPU Mirza C-695/15 (ECLI:EU: C:2016 
:188), Ghezelbash C-63/15 (didžioji kolegija) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), Karim C-
155/15 (ECLI:EU:C:2016:410), PPU C. K. ir kiti (*) C-578/16 (ECLI:EU:C:2017:127), 
Al Chodor C-528/15 (ECLI:EU:C:2017:213), Ahmed C-36/17 (nutartis) 
(ECLI:EU:C:2017:273), A.S. C-490/16 (didžioji kolegija) (ECLI:EU:C:2017 :585), 
Jafari C-646/16 (didžioji kolegija) (*) (ECLI:EU:C:207:586), Mengesteab C-670/16 
(didžioji kolegija) (ECLI:EU:C:2017:587), Khir Amayri C-60/16 
(ECLI:EU:C:2017:675), Shiri C-201/16 (ECLI:EU:C:2017:805), Hasan C-360/16 
(ECLI:EU:C:2018:35), Hassan C-647/16 (ECLI:EU:C:2018:368), X C-213/17 
(ECLI:EU:C:2018:538), Fathi C-56/17 (ECLI:EU:C:2018:803), X C-47/17 (didžioji 
kolegija) (ECLI:EU:C:2018:900), M. A. ir kiti C-661/17 (didžioji kolegija) (*) 
(ECLI:EU:C:2019:53), Jawo C-163/17 (didžioji kolegija) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), 
H. C-582/17 (didžioji kolegija) (*) (ECLI:EU:C:2019:280) ir Komisija / Lenkija, 
Vengrija ir Čekija C-715/17, C-718/17 ir C-719/17, 

 atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, susijusius su 
Reglamentu (ES) Nr. 604/2013, visų pirma 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą byloje 
Sharifi prieš Austriją (kolegijos sprendimas), 2014 m. liepos 3 d. sprendimą byloje 
Mohammadi prieš Austriją (kolegijos sprendimas), 2014 m. spalio 21 d. sprendimą 
byloje Sharifi ir kiti prieš Italiją ir Graikiją (kolegijos sprendimas), 2014 m. lapkričio 
4 d. sprendimą byloje Tarakhel prieš Šveicariją (didžiosios kolegijos sprendimas) ir 
2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą M.S.S. prieš Belgiją ir Graikiją (didžiosios kolegijos 
sprendimas), susijusį su 2003 m. vasario 18 d. Reglamentu (EB) Nr. 343/2003 
(reglamentas „Dublinas II“) (prašymas Nr. 30696/09), 

 atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos pateiktą Europos migracijos 
darbotvarkę (COM(2015)0240),

 atsižvelgdamas į 2019 rugsėjo mėn. paskelbtą vadinamąją Maltos deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio mėn. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro tyrimą „Palikti nežinioje“ dėl 2017 m. reglamento „Dublinas III“ 
įgyvendinimo,

 atsižvelgdamas į Komisijos vardu ICF atliktą reglamento „Dublinas III“ vertinimo 
(2015 m.) ir reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo vertinimą (2016 m.),

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
2019/24 „Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių 
veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų“,

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „COVID-19. Aktualių ES prieglobsčio ir 
grąžinimo procedūrų nuostatų įgyvendinimo ir perkėlimo į ES gairės“ (2020/C 126/02),

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 2 d. Europos prieglobsčio paramos biuro ataskaitą dėl 

4 OL C 58, 2018 2 15, p. 9.
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neatidėliotinų COVID-19 priemonių prieglobsčio ir priėmimo sistemose,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio mėn. Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 
ataskaitą „Metinė ataskaita dėl prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 
pateiktą Dublino reglamento įgyvendinimo vertinimą, kurį parengė dr. Amandine 
Scherrer iš Parlamento Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktorato 
Ex post vertinimo skyriaus (pirma dalis) ir, Ex post vertinimo skyriaus prašymu, 
Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos mokslininkų komanda (antra dalis),

 atsižvelgdamas į kitus Europos Parlamento užsakytus tyrimus, visų pirma 2016 m. 
EPRS Dublino reglamento ir prieglobsčio procedūrų Europoje vertinimą, kurį atliko 
Gertrud Malmersjo ir Milan Remáč, 2016 m. birželio mėn. Piliečių teisių ir 
konstitucinių reikalų teminio skyriaus (Europos Sąjungos vidaus politikos generalinis 
direktoratas) tyrimą dėl reglamento „Dublinas III“ reformos, kurį atliko Francesco 
Maiani, 2018 m. spalio mėn. EPRS tyrimą „ES veiksmų nebuvimo prieglobsčio 
politikos srityje kaštai“, kurį atliko Wouter van Ballegooij ir Cecilia Navarra, ir 2019 m. 
kovo mėn. EPRS tyrimą dėl Dublino sistemos reformos, kurį atliko Anja Radjenovic,

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. įvykusį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų (LIBE) komiteto klausymą,

 atsižvelgdamas į valstybių narių parlamentų atsakymus dėl jų darbo, susijusio su 
reglamentu „Dublinas III“, pateiktus per automatinę Europos parlamentinių tyrimų ir 
dokumentų centro sistemą,

 atsižvelgdamas į Vokietijos pateiktą atsakymą į LIBE komiteto pirmininko ir pranešėjos 
visoms su Dublino procedūra susijusioms nacionalinės valdžios institucijoms išsiųstą 
penkių klausimų sąrašą;

 atsižvelgdamas į pranešėjos faktų nustatymo misijas Bochume (Vokietija), Ter Apelyje 
(Nyderlandai), Bukarešte (Rumunija) ir Lampedūzoje (Italija),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 
tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0245/2020),

A. kadangi 2015 m. tarptautinės apsaugos ES+ erdvės šalyse prašė 1 393 920 prieglobsčio 
prašytojų, o 2016 m. – 1 292 740, tai yra keturis kartus daugiau nei 2012 m. (373 375) ir 
2013 m. (464 515); kadangi tarptautinės apsaugos prašymų skaičius ES+ erdvės šalyse 
vėl išaugo 2018 m. (665 920) ir 2019 m. (738 425), o tai sudarė 0,13 proc. visų ES 
gyventojų 2019 m.; 

B. kadangi beveik pusė ES pateiktų prieglobsčio prašymų yra dėl vaikų ir kadangi 2019 m. 
maždaug 17 700 nelydimų nepilnamečių pateikė tarptautinės apsaugos prašymą; 

https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/femm
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kadangi 86 proc. iš jų buvo berniukai ir 90 proc. buvo 14–18 metų amžiaus;

C. kadangi pagal reglamento „Dublinas III“ 12 straipsnį valstybė narė, išduodanti vizą 
trečiosios šalies piliečiui, yra atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą; 
kadangi pagal Reglamento „Dublinas III“ 14 straipsnį trečiosios šalies piliečio arba 
asmens be pilietybės, atvykusio į bevizio režimo valstybės narės teritoriją, prašymą 
nagrinėja ši valstybė narė;

D. kadangi 2019 m. priimta 145 000 sprendimų dėl pagal Dublino reglamentą pateiktų 
prašymų; kadangi 2019 m. buvo priimtini 62 proc. sprendimų dėl pagal Dublino 
reglamentą pateiktų prašymų;

E. kadangi 2008–2017 m. tik trečdalis valstybių narių priėmė 90 proc. prieglobsčio 
prašytojų; 

F. kadangi už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo 
hierarchine tvarka išdėstyti kriterijai apima šeimos vientisumą, leidimų gyventi arba 
vizų išdavimą, neteisėtą atvykimą ar buvimą ir bevizį atvykimą; kadangi, jei nė vienas 
iš šių kriterijų netaikomas, pirmoji valstybė narė, kurioje buvo pateiktas prieglobsčio 
prašymas, tampa atsakinga valstybe nare pagal 3 straipsnio 2 dalį; kadangi dėl 
neproporcingo 13 straipsnio, pagal kurį atsakomybė už prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą suteikiama valstybei narei, į kurią neteisėtai atvykstama pirmiausia, 
taikymo ES valstybės narės nevienodai dalijasi atsakomybe; kadangi kelioms 
Viduržemio jūros regiono valstybėms narėms, į kurias atvykstama pirmiausia, t. y. 
Graikijai, Italijai, Maltai, Kiprui ir Ispanijai, teko didelė dalis pirmą kartą pateiktų 
prašymų, ypač per 2015–2016 m. krizę;

G. kadangi 2018 m. daugiausia prašymų (184 180 prašymų, arba 28 proc. visų prašymų, 
atitinkančių 0,22 proc. jos gyventojų) sulaukė Vokietija (82,8 mln. gyventojų, 
18,6 proc. visų ES gyventojų), po to Prancūzija (66,9 mln. gyventojų, arba 15 proc. visų 
ES gyventojų), kuriai buvo pateikta 120 425 prašymai (19 proc. visų prašymų, 
atitinkančių 0,18 proc. jos gyventojų), Graikija (10,74 mln. gyventojų, arba 2,4 proc. 
visų ES gyventojų), gavusi 66 695 prašymus (11 proc. visų prašymų, atitinkančių 
0,62 proc. jos gyventojų), Italija (6,48 mln. gyventojų, arba 13,6 proc. visų ES 
gyventojų), kuri sulaukė 59 950 prašymų (10 proc. visų prašymų, atitinkančių 0,01 proc. 
jos gyventojų), ir Ispanija (46,66 mln. gyventojų, arba 10,49 proc. visų ES gyventojų), 
kuriai buvo pateikta 52 700 prašymų (9 proc. visų prašymų, atitinkančių 0,11 proc.); 

H. kadangi 2016–2019 m. Vokietija ir Prancūzija pateikė daugiausia prašymų pagal 
Dublino reglamentą (68 proc. visų ES prašymų), o Ispanija, Estija, Lietuva, Latvija, 
Slovakija, Bulgarija, Lenkija ir Čekija pateikė nedaug prašymų; kadangi Ispanija beveik 
nepateikė prašymų pagal Dublino reglamentą, nepaisant didelio ir vis augančio 
prieglobsčio prašymų skaičiaus; kadangi tarp valstybių narių yra didelių skirtumų, pvz., 
2016–2019 m. iš Graikijos buvo perkelta 54, 5 proc. asmenų, iš Švedijos – 42,2 proc., iš 
Vokietijos – 11,2 proc., iš Prancūzijos – 6,7 proc., o iš Italijos – 1,6 proc.; kadangi apie 
daugelį šalių labai trūksta informacijos;

I. kadangi reglamentas „Dublinas III“ pagrįstas pagrindine prielaida, kad prieglobsčio 
prašytojams visose valstybėse narėse suteikiamos vienodos teisės ir kad kiekvienas 
prašymas nagrinėjamas sąžiningai, nesvarbu, kurioje ES šalyje pateiktas prašymas; 
kadangi tikrovė yra visai kitokia;
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J. kadangi valstybės narės labai mažai naudojosi reglamento nuostata dėl išlaikomų 
asmenų (16 straipsnis) arba humanitarine ir diskrecine išlyga (17 straipsnis); kadangi 
šiose nuostatuose siūlomi pagrįsti sprendimai dėl šeimos susijungimo ar perkėlimo, taip 
pat ir po išlaipinimo;

K. kadangi daugumos Dublino procedūrų atveju netinkamai įgyvendinamos nuostatos dėl 
kriterijų hierarchijos ir nustatyti terminai ir nevykdomi perdavimai; kadangi su vaikais 
ir šeimomis susijusiose situacijose šie trūkumai ypač kenkia vaiko interesams ir 
prieglobsčio prašytojų teisei į šeimos susijungimą;

L. kadangi reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo duomenys ir tyrimai rodo, kad nuolat 
nesilaikoma nuostatų dėl šeimų ir netinkamai taikomas vaiko interesų principas; 
kadangi, pavyzdžiui, 2018 m. Prancūzijoje šeimos vientisumo kriterijus buvo taikomas 
tik nagrinėjant 5 proc. (iš 12 000) prašymų perimti savo žinion, Vokietijoje – 3,7 proc. 
(iš 17 000), o Belgijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje šie skaičiai buvo dar mažesni; kadangi 
2018 m. Graikija, priešingai, pagal šeimos vientisumo kriterijų pateikė 79,3 proc. 
prašymų perimti savo žinion; kadangi prašymai dėl šeimos susijungimo priimami rečiau 
(48 proc. atvejų), palyginti su vidutiniu visų procedūrų priimtinumo lygiu (67,6 proc.); 
kadangi veiksmingai įgyvendinus reglamento 16 ir 17 straipsnius būtų galima užtikrinti 
prieglobsčio prašytojų teisės į šeimos gyvenimą ir šeimos vientisumą veiksmingumą;

M. kadangi nustatyta didelių reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo trūkumų, taip pat ir 
2015 m., kai atvyko daug prašytojų, ir per COVID-19 pandemiją, ir dėl to buvo 
pakenkta valstybių narių tarpusavio pasitikėjimui ir teisei į tarptautinę apsaugą ir buvo 
pažeistos pagrindinės teisės; kadangi reglamente „Dublinas III“ įtvirtintos taisyklės 
pasirodė esančios netinkamos didelio migrantų antplūdžio klausimui spręsti, nes buvo 
sukurta sistema, pagal kurią kelioms valstybėms narėms užkraunama pernelyg didelė 
atsakomybė ir našta; 

N. kadangi laikinasis paieškos ir gelbėjimo Viduržemio jūroje solidarumo mechanizmas, 
dėl kurio susitarta Maltos deklaracijoje ir dėl kurio 2019 m. rugsėjo 23 d. pasirašė 
Vokietija, Prancūzija, Italija ir Malta, galiojo mažiausiai šešis mėnesius; kadangi 
daugiau nė viena valstybė narė neprisijungė prie šio ad hoc susitarimo;

O. kadangi prevencinių veiksmų nuostata (33 straipsnis) niekada nebuvo taikoma;

P. kadangi pagal reglamento „Dublinas III“ 28 straipsnį leidžiama taikyti sulaikymą kaip 
išimtinę priemonę siekiant užtikrinti perdavimo procedūras, jei kyla didelė rizika, kad 
prieglobsčio prašytojas pasislėps; kadangi ši apibrėžtis tebėra neaiški, o įvairios 
valstybės narės ją aiškina skirtingai;

Q. kadangi nepakankamai laikomasi nuostatų dėl prieglobsčio prašytojams, visų pirma 
vaikams, teikiamų procedūrinių garantijų; kadangi procedūrų trukmė ir nuspėjamų 
rezultatų trūkumas, taip pat prastos priėmimo sąlygos ir socialinis nesaugumas turi 
įtakos prieglobsčio prašytojų, kurie daugeliu atvejų savo gimtojoje šalyje ir (arba) 
pakeliui į ES yra patyrę traumų, gerovei;

R. kadangi reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas glaudžiai susijęs su kitų Europos 
prieglobsčio ir migracijos politikos dokumentų įgyvendinimu; kadangi būtent naujos 
redakcijos Prieglobsčio procedūrų direktyvos (2013/32/ES), naujos redakcijos 
Priėmimo direktyvos (2013/33/ES) ir naujos redakcijos Priskyrimo prie tarptautinės 
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apsaugos gavėjų direktyvos (2011/95/ES) įgyvendinimo trūkumai turėjo įtakos 
reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimui; kadangi Europos Komisija turėtų dėti 
daugiau pastangų siekdama užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi šių direktyvų, taip 
pat ir taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

S. kadangi kai kurie iš šių trūkumų būdingi Dublino reglamentui ir negali būti pašalinti 
vien geriau jį įgyvendinant;

T. kadangi dėl informacijos spragų negalima atlikti išsamaus reglamento „Dublinas III“ 
įgyvendinimo vertinimo; kadangi valstybės narės teikia statistinę informaciją ne 
sistemingai ir ne nuosekliai, be to, ne vienodai išsamiai ir nevienodu periodiškumu; 
kadangi pagrindinės informacijos spragos yra susijusios su prašymų pagrindu, 
procedūrų trukme, ištekliais, atsiimtais prašymais, nepavykusiais perkėlimais, skundų 
pateikimo procedūromis ir sulaikymais;

U. kadangi 2017 m. lapkričio 6 d. Parlamentas dviejų trečdalių balsų dauguma priėmė 
teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl naujos redakcijos reglamento „Dublinas IV“;

Solidarumo principo integravimas į bendrą Europos prieglobsčio sistemą 

1. mano, kad pagal dabartinį reglamentą „Dublinas III“ kelioms valstybėms narėms tenka 
neproporcingai didelė atsakomybė, ypač tais atvejais, kai atvyksta daug žmonių; mano, 
kad dėl reglamente „Dublinas III“ nustatyto pirmosios atvykimo šalies kriterijaus 
beprecedentė ir neproporcingai didelė našta tenka pirmosioms su migrantų antplūdžiu 
susiduriančioms šalims dėl jų geografinės padėties – jos turi registruoti ir priimti 
prieglobsčio prašytojus; pažymi, kad reglamentu „Dublinas III“ (tai, kaip jis parengtas ir 
įgyvendinamas) nepavyko pasiekti jo pagrindinio tikslo, t. y. užtikrinti, kad būtų greitai 
nustatoma valstybė narė, atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, ir taip 
garantuoti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp valstybių narių ir veiksmingą bei 
greitą galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūromis;

2. pabrėžia, kad steigiant migrantų antplūdžio valdymo centrus ir įgyvendinant laikino 
perkėlimo programą, kurią 2015 m. pasiūlė Komisija, buvo siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas prieglobsčio prašymams tvarkyti, kai prieglobsčio prašytojai 
atvyksta į ES teritoriją, ir šių centrų įsteigimas ir programa buvo pragmatiškas požiūris, 
kuris kompensavo tuo metu pradėjusias ryškėti reglamento „Dublinas III“ spragas; be 
to, primena ES agentūrų, tokių kaip EASO ir FRONTEX, indėlį teikiant paramą 
valstybėms narėms, kurioms tenka pernelyg didelė našta įgyvendinant prieglobsčio 
acquis, ir pabrėžia, kad reikia gerinti šių agentūrų bendradarbiavimą;

3. pabrėžia, kad dėl netinkamo kriterijų hierarchijos taikymo, visų pirma dėl pernelyg 
didelio pirmosios atvykimo šalies kriterijaus taikymo ir neveiksmingo perdavimų 
vykdymo, padidėjo neproporcinga atsakomybė, tenkanti tam tikroms valstybėms 
narėms, ypač pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms; 
todėl mano, kad ES reikalingas tvarus solidarumo mechanizmas, kuriuo būtų nustatytos 
teisingos atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių taisyklės pagal SESV 80 
straipsnį, visapusiškai paisant prieglobsčio prašytojų pagrindinės teisės į saugumą ir 
apsaugą;

4. mano, kad, kol nebus atlikta Dublino reglamento reforma, būtina suteikti daugiau 
išteklių ir pajėgumų pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms 
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narėms, pavyzdžiui, per EASO;

5. primena, kad teisė į prieglobstį yra viena iš pagrindinių teisių; pabrėžia, kad 
prieglobsčio procedūra skirta prašymams nagrinėti ir tarptautinei apsaugai prieglobsčio 
prašytojams, kurie atitinka reikalavimus, suteikti, kartu užtikrinant greitą ir teisingą 
sprendimą tiems, kurie jų neatitinka;

6. pažymi, kad pagal reglamento „Dublinas III“ 24 straipsnio 4 dalį asmenų, kurių 
tarptautinės apsaugos prašymas buvo atmestas galutiniu sprendimu vienoje valstybėje 
narėje, atveju valstybės narės gali arba prašyti tos valstybės atsiimti asmenį, arba atlikti 
grąžinimo procedūrą; pabrėžia, kad asmenų, kurie neatitinka tarptautinės apsaugos 
reikalavimų, grąžinimas pagal 24 straipsnio 4 dalį, ypač, jei tai vyksta savanoriškai, 
galėtų prisidėti prie sklandaus ES migracijos politikos veikimo;

7. palankiai vertina Tarybos 2015 ir 2016 m. sprendimus dėl perkėlimo, kurie buvo priimti 
kaip skubi solidarumo priemonė; pareiškia esąs nusivylęs, kad valstybės narės nevykdo 
įsipareigojimų dėl solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo, kartu pripažindamas 
teigiamą kai kurių valstybių narių indėlį; primena, kad Europos Komisija neatsižvelgė į 
2017 m. gegužės 18 d. Parlamento rezoliucijoje pareikštą raginimą pasiūlyti toliau 
taikyti perkėlimo priemones, kol bus priimta reglamento „Dublinas III“ reforma; 
pabrėžia, kad ad hoc susitarimai dėl perkėlimo negali pakeisti suderintos ir tvarios 
bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS); 

8. apgailestauja, kad Taryba, priešingai nei Parlamentas, nepriėmė pozicijos dėl naujos 
redakcijos reglamento „Dublinas IV“ pasiūlymo ir tokiu būdu užblokavo pastangas 
atlikti reglamento „Dublinas III“ reformą, nepaisant tinkamai dokumentais įrodytų šio 
reglamento trūkumų; mano, kad šį blokavimą galima aiškinti kaip ES institucijų lojalaus 
tarpusavio bendradarbiavimo principo pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį pažeidimą, 
taip pat atsižvelgiant į tai, kad Taryba visais atvejais siekė vieningo sutarimo, netgi kai 
pagal Sutartis numatyta kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimas; ypač apgailestauja 
dėl to, kad Sąjunga vis dar taiko tas pačias taisykles, kurios pasirodė esančios 
neveiksmingos valdant didelį atvykstančiųjų skaičių; ragina skubiai reformuoti BEPS;

9. pažymi, kad 33 straipsnyje numatytas išankstinio įspėjimo, parengties ir krizių valdymo 
mechanizmas iki šiol nebuvo taikomas net tuomet, kai 2015–2016 m. atvyko dideli 
asmenų srautai; be to, pažymi, kad vis dar reikia remtis Laikinosios apsaugos direktyvos 
nuostatomis, kuriomis buvo siekiama užtikrinti laikiną apsaugą esant masiniam 
perkeltųjų asmenų, kurie negali grįžti į savo kilmės šalį, antplūdžiui; 

10. mano, kad ES reikėtų sukurti solidarumu grindžiamą mechanizmą, kad būtų užtikrintas 
pagrindinės teisės į prieglobstį tęstinumas ES, siekiant sudaryti galimybę gauti 
prieglobstį ir garantuoti atsakomybės pasidalijimą tarp valstybių narių; pabrėžia, kad 
prieglobsčio prašytojų pagrindinių teisių apsauga turėtų bet kuriuo atveju išlikti šio 
mechanizmo pagrindu; mano, kad taikant tokį mechanizmą turėtų būti suteikta galimybė 
dalyvauti pilietinės visuomenės organizacijoms, teikiančioms profesionalią pagalbą, 
visų pirma teisinio pobūdžio, asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos;

11. pabrėžia, kad 17 straipsnyje numatyta diskrecinė išlyga, pagal kurią valstybei narei 
suteikiama galimybė prisiimti atsakomybę už prieglobsčio prašymą, net jei nebuvo 
nustatyta, kad ji yra atsakinga valstybė narė pagal reglamentą „Dublinas III“, taikoma 
skirtingu būdu, retai ir ja naudojasi tik kelios valstybės narės; pažymi, kad 2018 m. 
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didžiąją dalį prašymų išnagrinėjo Vokietija, Nyderlandai ir Prancūzija; ragina visas 
valstybes nares geriau pasinaudoti 17 straipsnyje numatyta diskrecine išlyga siekiant 
reaguoti į sudėtingas situacijas ir humanitarines ekstremaliąsias situacijas, neturint 
nuolatinio solidarumo mechanizmo; mano, kad 17 straipsnyje numatytos diskrecinės 
išlygos turėtų būti naudojamos kaip solidarumo priemonė dalijantis atsakomybe, ypač 
tais atvejais, kai sausuma ir jūra atvyksta daug žmonių, arba siekiant perkelti 
prieglobsčio prašytojus, šiuo metu gyvenančius migrantų antplūdžio valdymo centruose 
nežmoniškomis, žeminančiomis, antisanitarinėmis ir nesaugiomis sąlygomis, neturint 
pakankamų galimybių gauti fizinės ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugas; 

12. mano, kad nuostatos dėl šeimos vientisumo, kurios yra svarbiausios pagal kriterijų, 
kuriais remiantis nustatoma atsakinga valstybė narė, hierarchiją, turėtų būti veiksmingai 
įgyvendinamos ir kad nuostatos dėl išlaikomų asmenų (16 straipsnis) ir diskrecinės 
išlygos (17 straipsnis) turėtų būti plačiau taikomos siekiant remti šeimos vientisumo 
principą;

13. akcentuoja, kad esama daug sunkumų, susijusių su reglamento „Dublinas III“ 
įgyvendinimu; atkreipia dėmesį į didelio masto operatyvinę ir techninę paramą, kurią 
EASO teikia valstybių narių valdžios institucijoms įgyvendinant Dublino procedūras, 
visų pirma migrantų antplūdžio valdymo centruose; 

14. ragina Komisiją ir valstybes palengvinti EASO pareigūnų darbą, sudarant sąlygas per 
pokalbius su prieglobsčio prašytojais kalbėti kita nei tos šalies, kurioje jie vykdomi, 
kalba, kartu užtikrinant, kad prieglobsčio prašytojui būtų suteikta vertimo žodžiu į jam 
suprantamą kalbą paslauga; pabrėžia, jog būtina, kad EASO, vykdydamas savo veiklą, 
laikytųsi aukščiausių standartų ir savo darbe pirmenybę teiktų prieglobsčio prašytojų, 
kuriems reikia tarptautinės apsaugos, interesams, įskaitant vaiko interesus; ragina 
įsteigti Europos prieglobsčio agentūrą, turinčią pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių bei galinčią teikti paramą valstybėms narėms įgyvendinant Dublino procedūras; 
primygtinai ragina tinkamai organizuoti pagal Dublino reglamentą įsteigtų padalinių 
Europos Sąjungoje darbą ir aprūpinti juos personalu, siekiant supaprastinti ir paspartinti 
su šiuo reglamentu susijusių procedūrų įgyvendinimą, visų pirma užtikrinti tinkamą 
reglamento „Dublinas III“ III skyriaus, pagal kurio nuostatas prieglobsčio prašytojas 
susiejamas su konkrečia valstybe nare, taikymą;

Pagrindinių teisių apsauga

15. nurodo, kad imantis bet kokių priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti reglamentą 
„Dublinas III“, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas pagrindinių teisių apsaugai, 
įskaitant vaikų, prekybos žmonėmis aukų, LGBTI asmenų ir kitų pažeidžiamų asmenų 
apsaugą; atkreipia dėmesį į prieglobsčio prašytojams, kurių psichikos sveikata jau 
susilpnėjusi dėl traumų, kurias jie patyrė savo kilmės šalyje ir galbūt keliaudami 
migracijos maršrutais, dėl BEPS trūkumų daromą žalą; 

16. primena, kad prieglobsčio prašytojai turi teisę gauti išsamią informaciją apie 
procedūras; apgailestauja, kad įvairiose valstybėse narėse prieglobsčio prašytojams 
suteikiamos informacijos lygis labai skiriasi; primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad nepilnamečiams būtų teikiama pritaikyta ir vaikams priimtina informacija 
bei speciali parama; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti prašytojų teisę į informacija, labai 
svarbu teikti teisinę pagalbą ir vertimo žodžiu paslaugas;
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17. pažymi, kad vykdant prieglobsčio prašytojų, visų pirma pažeidžiamų asmenų, 
nepilnamečių ir šeimų, perdavimą gali būti pažeistos jų žmogaus teisės; pakartoja, kad 
negrąžinimo principas ir žmogaus teisių pažeidimai yra pakankama priežastis sustabdyti 
perdavimą, net jeigu paskirties šalyje nesama sisteminių trūkumų; ragina valstybes 
nares įvertinti riziką, kurią patirtų prieglobsčio prašytojai paskirties valstybėje narėje; 
ypač pabrėžia, kad perdavimas turi būti vykdomas taip, kad jokiomis aplinkybėmis 
asmenims negrėstų grąžinimas;

18. primena, kad pagal 28 straipsnį prieglobsčio prašytojų sulaikymas vykdant Dublino 
procedūrą gali būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė ir tik tuo atveju, kai 
sulaikymas atitinka proporcingumo principą ir kai negalima veiksmingai įgyvendinti 
jokios kitos mažiau prievarta grindžiamos alternatyvios priemonės perdavimo 
procedūroms užtikrinti, taip pat tais atvejais, kai yra didelė pasislėpimo rizika; ragina 
valstybes nares dėti konkrečias pastangas ieškant tinkamų alternatyvų sulaikymui;

19. mano, kad sulaikymas turi trukti kuo trumpesnį laikotarpį ir ne ilgiau nei pagrįstai 
būtina norint deramai kruopščiai atlikti reikalaujamas administracines procedūras, kol 
bus įvykdytas perdavimas pagal šį reglamentą; pabrėžia, kad nesant suderintų 
pasislėpimo rizikos nustatymo kriterijų valstybės narės patvirtino skirtingus ir kartais 
prieštaringus kriterijus; ragina valstybes nares ir Komisiją paaiškinti didelės pasislėpimo 
rizikos sąvoką;

20. primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją aiškiai nurodyti, kad sulaikymas niekada 
neatitinka vaiko interesų;

21. primena, kad, kaip nurodo Europos Žmogaus Teisių Teismas5, yra neteisėta sulaikyti 
nepilnamečius neatsižvelgiant į jų interesus, individualią nelydimų nepilnamečių padėtį, 
jei taikytina, arba neatlikus proporcingumo vertinimo ar neturint alternatyvų 
sulaikymui;

22. pabrėžia, kad visada turi būti vadovaujamasi pagrindiniu vaikų apsaugos tikslu, 
pavyzdžiui, apsauga nuo prekybos vaikais, siekiant užtikrinti, kad vaikai migrantai 
galėtų greitai gauti švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas bei tinkamą būstą; 
pabrėžia, kad nelydimiems vaikams turėtų būti užtikrintos tinkamos apsaugos 
priemonės, pavyzdžiui, veiksminga globa;

23. atkreipia dėmesį į daugybę sisteminių trūkumų, susijusių su kriterijų hierarchijos 
laikymusi; pabrėžia, kad šeimos vientisumas toli gražu nėra dažniausiai taikomas 
kriterijus, nors jis yra pirmoje vietoje pagal šio reglamento III skyriuje nustatytą 
hierarchiją; mano, kad valstybės narės, remdamosi tarpusavio bendradarbiavimo 
principu, turėtų padėti kompetentingoms institucijoms ir trečiųjų šalių piliečiams geriau 
nustatyti esamus įrodytus šeimos ryšius vykdant procedūrą, kurios metu nustatomos 
atsakingos valstybės narės; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi 
kriterijų hierarchijos; 

24. mano, kad būtina patikslinti sąlygas, susijusias su šeimos susijungimo kriterijaus 
taikymu, ir, kaip nurodyta reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, pirmenybę reikia teikti 8, 10 
ir 16 straipsnių, kaip pagrindinių kriterijų, pagal kuriuos nustatoma valstybė narė, 

5 EGAL, EŽTT – Rahimi prieš Graikiją, ieškinys Nr. 8687/08, 2011 m. liepos 5 d. sprendimas: 
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-rahimi-v-greece-application-no-868708-1
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atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, taikymui, siekiant užtikrinti teisių į 
šeimos vientisumą veiksmingumą ir greičiau įgyvendinti sprendimus dėl šeimos 
susijungimo; ragina Komisiją ir valstybes nares suderinti reikalaujamų įrodymų siekiant 
šeimos susijungimo standartą, kad būtų nustatyti labiau pasiekiami standartai ir 
reikalavimai; pažymi, kad šeimos sudėties aiškinimai valstybėse narėse skiriasi, todėl 
nepakankamai laikomasi kriterijų hierarchijos ir prastai veikia sistema; atsižvelgdamas į 
tai, ragina Komisiją atidžiai stebėti, ar valstybės narės tinkamai taiko su šeima susijusias 
apibrėžtis, pateiktas reglamento 3 straipsnyje;

25. primena, kad įgyvendinant visas Dublino procedūras ir su vaikais susijusius sprendimus 
pagal šį reglamentą pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesą; apgailestauja, 
kad valstybės narės skirtingai aiškina vaiko interesų sąvoką;

26. apgailestauja, kad dėl netinkamų tapatybės nustatymo mechanizmų ir kartais klaidingų 
amžiaus įvertinimo metodų dar labiau apsunkinama nepilnamečių padėtis, delsiama 
įgyvendinti Dublino procedūrą ar daroma neigiama įtaka jos rezultatams; pažymi, kad 
kai kuriose valstybėse narėse nustatyta geroji praktika, pavyzdžiui, su nelydimais 
nepilnamečiais dirba profesionalūs darbuotojai arba taikomas tarpdalykinis požiūris 
nustatant amžių;

27. yra labai susirūpinęs dėl to, kad daugelyje valstybių narių dėl praktinių sunkumų dažnai 
vėluojama paskirti atstovą, kuris padėtų nelydimiems nepilnamečiams vykdant Dublino 
procedūras, arba neužtikrinama, kad toks atstovas bus paskirtas; taip pat pažymi, kad 
kai kuriose šalyse atstovai yra nepakankamai informuoti apie Dublino procedūras ir 
nelydimiems nepilnamečiams nesuteikiama vaikui tinkama parama;

Procedūrų supaprastinimas, ženklus procedūrų vykdymo laikotarpių sutrumpinimas ir 
teisės į veiksmingas teisių gynimo priemones užtikrinimas 

28. pabrėžia, kad 2016–2017 m. perdavimo procedūrų labai padaugėjo ir dėl to patiriama 
didelių žmogiškųjų, materialinių ir finansinių sąnaudų; vis dėlto apgailestauja, kad 
perdavimai atlikti tik 11 proc. atvejų, o tai yra dar vienas veiksnys, lemiantis dažną 
prieglobsčio sistemų perkrovą ir aiškiai rodantis, kad reglamentas nėra veiksmingas; 
mano, kad būtina dėti pastangas siekiant užtikrinti galimybę susipažinti su informacija 
ir įgyvendinti greitas procedūras, susijusias su šeimos susijungimu ir prieglobsčio 
prašytojų perdavimu; 

29. pabrėžia svarbią pastarųjų metų EŽTT ir ESTT praktiką, kurioje buvo išaiškintas 
pakankamas pagrindas užkirsti kelią perdavimo pagal Dublino reglamentą vykdymui, 
visų pirma kai asmeniui kyla koks nors pavojus; visų pirma pažymi, kad Europos ir 
nacionaliniai teismai priima vis daugiau sprendimų sustabdyti perdavimą į valstybes 
nares, kuriose prieglobsčio prašytojui būtų nepagrįstai nesuteikta tarptautinė apsauga 
(netiesioginio grąžinimo atvejai) arba nebūtų užtikrintos jo teisės pagal Dublino 
procedūrą; apgailestauja, kad kai kuriose valstybėse narėse prieglobsčio prašytojai 
tampa nežmoniško ar žeminančio elgesio aukomis;

30. pažymi, kad nacionalinių prieglobsčio institucijų veiklos struktūrinio organizavimo ir 
veikimo trūkumai bei išteklių stoka prisidėjo prie Dublino procedūrų vilkinimo ir trukdė 
taikyti šį reglamentą; pažymi, kad nors dauguma šalių turi vieną specializuotą 
instituciją, atsakingą už prieglobsčio klausimus, kai kurios valstybės narės nusprendė 
paskirstyti atsakomybę skirtingoms institucijoms ir taip kai kuriais atvejais buvo 
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sudaryti praktiniai sunkumai prieglobsčio prašytojams ir atsirado reglamento 
įgyvendinimo skirtumų;

31. pabrėžia, kad Dublino procedūrų veiksmingumas taip pat priklauso nuo kiekvienos 
nacionalinės prieglobsčio institucijos darbuotojų kvalifikacijos ir skaičiaus; atkreipia 
dėmesį į tai, kad prieglobsčio institucijų darbuotojų skaičius, tenkantis tam tikram 
prieglobsčio prašytojų skaičiui, labai skiriasi; pabrėžia, kad pagal Dublino reglamentą 
įsteigtuose nacionaliniuose padaliniuose trūksta darbuotojų, o jų darbo krūvis yra labai 
padidėjęs; ragina valstybes nares padidinti išteklius, kurių reikia reglamentui „Dublinas 
III“ įgyvendinti, visų pirma prieglobsčio srities pareigūnų skaičių;

32. pabrėžia, kad valstybės nepakankamai bendradarbiauja ir dalijasi informacija, o taip 
labai pažeidžiamas ES solidarumo principas ir tiesiogiai prisidedama prie kai kurių 
valstybių narių sistemų perkrovos;

33. pabrėžia, kad pernelyg dažnai ir iš dalies netinkamai taikant neteisėto atvykimo kriterijų 
užkraunama neproporcingai didelė našta šalims, į kurias atvykstama pirmiausia ir kurios 
dažnai neturi pakankamai išteklių ir pajėgumų prieglobsčio prašytojams priimti ir 
užregistruoti; pažymi, kad pastaraisiais metais prašymai atsiimti buvo dažniausia 
naudojama Dublino procedūros forma, o tai reiškia, kad dauguma asmenų, kuriems 
taikoma Dublino procedūra, jau buvo pateikę prieglobsčio prašymą kitoje valstybėje 
narėje; pažymi, kad Šengeno erdvės valstybėms narėms, taip pat šiai erdvei 
nepriklausančioms valstybėms narėms turėtų būti taikomos tinkamos antrinio judėjimo 
prevencijos priemonės;

34. primena, kad kiekvienam Dublino procedūros etapui taikomais terminais siekiama, kad 
procedūra būtų trumpa ir būtų suteikta galimybė greitai pasinaudoti prieglobsčio 
procedūra; pažymi, kad valstybėse narėse tebėra neaiškumų ir skirtumų, susijusių su 
terminų apskaičiavimu ir momento, nuo kurio pradedamas skaičiuoti kiekvienai 
procedūrai skirtas laikas, nustatymu; siūlo išaiškinti ir suderinti sąlygas, kuriomis 
pradedamos perdavimo procedūros;

35. mano, kad taisyklės dėl atsakomybės perdavimo pagal reglamentą „Dublinas III“ tam 
tikrais atvejais kenkia prieglobsčio procedūrų veiksmingumui ir perdavimų vykdymui, 
didindamos pasislėpimo riziką; apgailestauja dėl dažnai nesvarių priežasčių, kurias 
valstybės narės pateikia, siekdamos atsisakyti vykdyti perdavimą; mano, kad šie 
veiksniai, be kita ko, prisidėjo prie antrinio judėjimo didėjimo masto didinimo skatinant 
prieglobsčio prašytojus slapstytis nuo įstaigų; ragina Komisiją persvarstyti taisykles 
siekiant pagerinti asmenų perdavimo vykdymą ir panaikinti atsakomybės perdavimą tais 
atvejais, kai prieglobsčio prašytojas slapstosi, skatinti valstybių narių tarpusavio 
pasitikėjimą, stebėti padėtį ir prireikus taikyti sankcijas valstybėms narėms, kurios 
atsisako vykdyti perdavimą; 

36. pažymi, kad neteisingas kriterijų hierarchijos taisyklių taikymas, visų pirma kalbant 
apie šeimos susijungimą ir nelydimų vaikų padėtį, taip pat neproporcingas pirmosios 
neteisėto atvykimo šalies kriterijaus taikymas taip pat kenkia prieglobsčio procedūroms; 
pažymi, kad šios įgyvendinimo spragos gali paskatinti prieglobsčio prašytojus slapstytis 
nuo įstaigų; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti reglamento „Dublinas III“ veikimą ir 
užkirsti kelią antriniam judėjimui, labai svarbu toliau derinti valstybių narių 
prieglobsčio sistemas; ragina Komisiją pasiūlyti sistemą, pagal kurią būtų tinkamai 
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atsižvelgiama į įrodytus reikšmingus prieglobsčio prašytojų ryšius su valstybe nare, 
pavyzdžiui, ankstesnį teisėtą gyvenimą šalyje arba išsilavinimo diplomus, ir kuri 
užtikrintų, kad požiūris į prieglobsčio prašytojus būtų santykinai vienodas visoje ES;

37. mano, kad teisinės pagalbos teikimas prieglobsčio prašytojams vykdant Dublino 
procedūras, visų pirma migrantų antplūdžio valdymo centruose, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad taikant Dublino procedūrą prieglobsčio prašytojai būtų 
informuoti apie jų teises ir pareigas; pabrėžia, kad tai sustiprintų teisėmis pagrįstas 
procedūras, supaprastintų Dublino procedūrų vykdymą ir pagerintų sprendimų 
priėmimą; pažymi, kad teisinis atstovas gali užtikrinti, kad kiekvienas bylos 
dokumentas būtų išsamus ir tikslus, taip pat prisidėti prie skundų skaičiaus mažinimo ir 
teisės į negrąžinimą užtikrinimo; susirūpinęs pažymi, kad kai kurie konkretūs 
nacionalinio lygmens klausimai tebėra neišspręsti, pavyzdžiui, atokiose vietovėse 
esančiuose prieglobsčio centruose galimybės naudotis nepriklausomo teisinio atstovo 
paslaugomis yra ribotos, už teisinę pagalbą mokama mažas atlygis, nepakanka tinkamų 
patalpų parengiamiesiems ir privatiems pokalbiams bei teisinė pagalba nėra tinkamai 
teikiama sulaikymo centruose esantiems prieglobsčio prašytojams; ragina valstybes 
nares ir Europos Komisiją padidinti lėšas, skiriamas teisinei pagalbai vykdant Dublino 
procedūrą teikti; 

38. pabrėžia, kad vykdant Dublino procedūras prieglobsčio prašytojams pateikiamos 
informacijos kokybė ir kiekis yra toli gražu nepatenkinami, labai skiriasi įvairiose 
šalyse, o kai kuriais atvejais ir šalies viduje; pažymi, kad įvairūs veiksniai turi įtakos 
teisei į informaciją užtikrinti, pavyzdžiui, informacijos kokybė ir aiškumas, galimybė 
gauti vertimo žodžiu paslaugas, išverstų dokumentų prieinamumas ir galimybė laiku 
gauti informaciją; primena, kad teisė į informaciją pagal reglamento 4 straipsnį yra labai 
svarbi, atsižvelgiant į Dublino procedūrų sudėtingumą ir siekiant užtikrinti teisingą 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą ES; pabrėžia, kad spragos šioje srityje gali būti 
susijusios su išteklių trūkumu, tačiau jas taip pat lemia kai kurių šalių sąmoningi 
politiniai sprendimai, kai paskiriama labai nedaug teisinių atstovų; primygtinai ragina 
valstybes nares, padedant Komisijai ir EASO, patobulinti prieglobsčio prašytojams 
teikiamą informaciją apie sudėtingas Dublino procedūras, siekiant užtikrinti, kad ši 
informacija būtų visiems aiški ir prieinama, visų pirma kiek tai susiję su šeimos 
susijungimu pagal reglamento 4 ir 26 straipsnius ir galimybe naudotis veiksmingomis 
teisės gynimo priemonėmis ir teisine pagalba pagal 27 straipsnį;

39. ragina Komisiją įvertinti bendrą BEPS įgyvendinimą, taip pat visas reglamento 
„Dublinas III“ spragas ir trūkumus, dėl kurių šalims prie ES išorės sienų tenka 
neproporcinga atsakomybės našta;

Vienodas ir teisėmis pagrįstas Dublino reglamento nuostatų taikymas nagrinėjant 
prieglobsčio prašymus visoje ES 

40. pabrėžia, kad principo, pagal kurį numatomas vienas bendras prieglobsčio ES prašymas, 
neįmanoma laikytis, o tai prieštarauja pačiam reglamento „Dublinas III“ tikslui; pažymi, 
kad įgyvendinti šį principą trukdo įvairūs veiksniai, o tai reiškia, kad yra daug 
priežasčių pateikti tolesnius prieglobsčio prašymus; mano, kad kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų dalytis naudinga informacija, visų pirma susijusia su 
prieglobsčio prašymų patenkinimu ir atmetimu, Europos duomenų bazėje, pavyzdžiui, 
EURODAC, kad paspartintų procedūras ir išvengtų daugkartinių prieglobsčio prašymų, 
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kartu užtikrinant asmens duomenų apsaugą; mano, kad pirmenybė turi būti teikiama 
visų prieglobsčio prašytojų ir migrantų, kertančių sieną neteisėtai, registracijai; 

41. pažymi, kad prieglobsčio prašytojų apsaugos lygis valstybėse narėse labai skiriasi, kai 
kalbama apie tam tikrų tautybių asmenis, o tai gali prisidėti prie tolesnio judėjimo; 
mano, kad atsižvelgiant į prieglobsčio prašytojų individualius poreikius vykdant 
Dublino procedūras būtų galima sumažinti antrinį judėjimą; mano, kad atsižvelgimas į 
įrodytus reikšmingus ryšius su konkrečia valstybe nare yra veiksmingas būdas siekiant 
sumažinti antrinį judėjimą, ir ragina tai įtraukti kaip perkėlimo Europos Sąjungoje 
kriterijų; 

Valdymo stiprinimas ir valstybių narių tarpusavio konvergencija

42. pabrėžia, kad Komisijos pagal Dublino reglamentą įsteigto tinklo valstybių narių 
padaliniai buvo surengę susitikimus tik vieną ar du kartus per metus ir neatliko 
operatyvinio vaidmens; pažymi, kad dėl nekoordinuojamo EASO Dublino padalinių 
tinklo naudojimo reglamentas „Dublinas III“ negali veiksmingai veikti; tačiau pažymi, 
kad EASO Dublino padalinių tinklas buvo aktyvesnis ir kad EASO įvykdė nemažai 
naudingų misijų teikdamas paramą valstybėms narėms įgyvendinant reglamentą 
„Dublinas III“, pavyzdžiui, parengė gaires ir analizes, rengė mokymus ar skyrė 
pareigūnus; primygtinai ragina nacionalines prieglobsčio institucijas glaudžiau 
bendradarbiauti siekiant dalytis informacija, skatinti plėtoti vienodą geriausią praktiką, 
supaprastinti perdavimą ir padėti užkirsti kelią daugkartiniams prašymams; siūlo pavesti 
EASO parengti sustiprintą valdymo tvarką taikant reglamentą „Dublinas III“, įskaitant 
mėnesinį nacionalinių valdžios institucijų dialogą veiklos klausimais ir keitimosi 
informacija bei geriausia patirtimi platformą; 

43. ragina Komisiją ir valstybes nares į reglamento įgyvendinimo stebėsenos šaltinius 
įtraukti patikimą ir naujausią informaciją, kurią teikia nevyriausybiniai veikėjai, visų 
pirma tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos;

44. pažymi, kad 2008–2017 m. daug prieglobsčio prašymų pateikė trečiųjų šalių piliečiai, 
kurie į Šengeno erdvę atvyko be vizų arba turėdami trumpalaikę vizą6; be to, pažymi, 
kad kai kurie iš šių prašymų buvo pateikti kitoje valstybėje narėje nei ta, kuriai buvo 
išduota viza; pabrėžia, kad vykdant tolesnes Dublino procedūras įrodyta, jog 12 ir 14 
straipsniuose nustatytos taisyklės nėra pakankamai aiškios, o tai trukdo nustatyti 
atsakingą valstybę narę; ragina Komisiją paaiškinti, kaip reglamento 12 ir 14 straipsniai 
turėtų būti taikomi nustatant, kuri valstybė narė turėtų būti atsakinga už prieglobsčio 
prašymą; siūlo į kriterijų hierarchiją kaip vieną iš kriterijų įtraukti galimą bevizio 
atvykimo prašymų poveikio tinkamam Dublino sistemos veikimui vertinimą; 

45. pažymi, kad, siekdamos padidinti Dublino procedūrų veiksmingumą ar užtikrinti 
prieglobsčio prašytojų perdavimą, valstybės narės sudarė dvišalius susitarimus; vis dėlto 
pabrėžia, kad tokie susitarimai taip pat turėjo neigiamo poveikio, tam tikrais atvejais 
trukdydami siekti reglamento tikslų Europos Sąjungos lygmeniu; ragina Komisiją ir 
visas valstybes nares veikiau įvertinti veiksnius, kurie prisideda prie didesnio 
veiksmingumo, imtis bendrų ir koordinuotų veiksmų siekiant optimizuoti veiksmingą 

6 Europos Komisija, Europos migracijos tinklas, „Vizų liberalizavimo poveikis paskirties šalims“, 2019 m. kovo 
mėn.: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_visa_liberalisation_2019_synthesis_report_en_0.pdf
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reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimą ir siekti suderintai įgyvendinti šį reglamentą; 
46. pažymi, kad valstybės narės, pasinaudodamos Komisijos pagalba ir 
koordinuodamos su ja veiksmus, gali parengti prevencinių veiksmų planus, kai 
reglamento taikymui gali kilti pavojus dėl pagrįstos rizikos, kad valstybių narių 
prieglobsčio sistemos patirs ypatingą spaudimą, ir (arba) dėl problemų, susijusių su jų 
prieglobsčio sistemų veikimu, kaip numatyta pagal 33 straipsnį; pažymi, kad taikant šias 
prevencines priemones gali būti atsižvelgiama į Komisijos ir EASO pateiktą informaciją 
ir parodytas tikras ir praktinis solidarumas pagal SESV 80 straipsnį su valstybėmis 
narėmis, kurių prieglobsčio sistemoms apskritai tenka ypatingas krūvis, be kita ko, dėl 
mišrių migracijos srautų, ir su prieglobsčio prašytojais, sudarant sąlygas geriau 
pasirengti galimai prieglobsčio krizei;

46. mano, kad reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas yra neveiksmingas, nes nėra 
pasiekti pagrindiniai tikslai, t. y. greitas ir teisingas valstybių narių, atsakingų už 
tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą, nustatymas; primena, kad nustatyta didelių 
kai kurių Dublino nuostatų įgyvendinimo spragų; pabrėžia, kad šio reglamento 
įgyvendinimas yra labai neveiksmingas, kiek tai susiję su dedamomis pastangomis, 
žmogiškaisiais ištekliais ir valstybių narių jam įgyvendinti skiriamais darbuotojais;

47. ragina Tarybą taikyti kvalifikuotos balsų daugumos principą atliekant reglamento 
„Dublinas III“ reformą ir imantis veiksmų pagal SESV 78 straipsnio 2 dalį;

48. apgailestauja, kad Komisija vis dar nepaskelbė savo vertinimo ataskaitos pagal 
46 straipsnį; ragina Komisiją užtikrinti veiksmingesnį reglamento „Dublinas III“ 
įgyvendinimą;

°

° °

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams.
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MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO LAIŠKAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pirmininkui
Juanui Fernando Lópezui Aguilarui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo (2019/2206(INI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 2019 m. gruodžio 4 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią 
nuomonę laiško forma.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. liepos 16 d. posėdyje. 
Per šį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Evelyn Regner

PASIŪLYMAI

A. kadangi moterys ir mergaitės sudaro didelę pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų dalį, nes 
jos dažnai patiria įvairių formų diskriminaciją ir visų formų smurtą dėl lyties, jomis 
prekiaujama ir jos yra išnaudojamos savo kilmės, tranzito ir kelionės tikslo šalyse, t. y. 
prieš įgydamos dokumentais pagrįstą statusą;

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (pirmininkė), Robert Biedroń (pirmininko pavaduotojas), 
Gwendoline Delbos-Corfield (pirmininko pavaduotoja), Evelyn Regner (nuomonės referentė), Elena Kountoura, 
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg 
Vrionidi (PPE), Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou (RE), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina 
Picierno, Evelyn Regner (S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, 
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud (ECR), Simona 
Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (ID, pavadavo pagal Darbo tvarkos taisyklių 
209 straipsnio 7 dalį).
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1. pabrėžia, kad svarbu nustatyti moterų ir mergaičių poreikius ir į juos atsižvelgti per visą 
prieglobsčio procedūrą; ragina moterims, patyrusioms traumas, t. y. smurtą dėl lyties, 
suteikti konkrečią psichologinę pagalbą ir sudaryti galimybes naudotis lytinėmis ir 
reprodukcinėmis teisėmis (įskaitant skubios kontracepcijos priemones, saugias nėštumo 
nutraukimo paslaugas ir poekspozicinės ŽIV profilaktikos priemones), taip pat ragina 
užtikrinti, kad visiems prieglobsčio proceso dalyviams, įskaitant teisėsaugos ir 
imigracijos institucijų darbuotojus, būtų surengti į lyčių aspektą orientuoti mokymai;

2. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio smurto dėl lyties, ypač prieš moteris, translyčius 
asmenis ir visus asmenis, patiriančius smurtą dėl savo lytinės tapatybės ir (arba) 
seksualinės orientacijos, – šį klausimą būtina spręsti siekiant apsaugoti pagrindines 
teises; smerkia tai, kad, kaip pranešta, kai kuriose valstybėse narėse teisėsaugos 
pareigūnai, pagal Dublino reglamentą vykdydami perdavimus, naudojo prievartos 
priemones: prieglobsčio prašytojai buvo rakinami antrankiais, jiems suleisdavo 
raminamųjų ir jie patyrė policijos smurtą; pabrėžia, kad moterys, ypač nėščios, 
naujagimius turinčios, neįgalios ir vyresnio amžiaus moterys, taip pat LGBTI+ 
prieglobsčio prašytojai yra ypač pažeidžiami ir susiduria su ilgalaikėmis pasekmėmis;

3. smerkia tai, kad prieglobsčio prašytojai sulaikomi, ir mano, kad paradoksalu taikyti 
sulaikymo priemones prieglobsčio prašantiems asmenims, nukentėjusiems nuo smurto, 
taip pat mano, kad labai svarbu stengtis nesulaikyti nėščių ir naujagimių turinčių 
moterų, siekiant užtikrinti ir motinos, ir vaiko fizinę ir psichikos sveikatą; pabrėžia, kad 
turėtų būti aktyviai apsvarstytos sulaikymui alternatyvios priemonės ir kad prieglobsčio 
prašymai dėl smurto turėtų būti nagrinėjami taip, kad moterys ir mergaitės būtų 
apsaugotos nuo antrinės viktimizacijos;

4. primena, kad teisė į šeimos gyvenimą yra labai svarbi, visų pirma atsižvelgiant į 
būsimas gyvenimo perspektyvas, įskaitant integraciją, ir todėl itin svarbu tinkamai 
atsekti šeimos narius ES valstybėse narėse, kad būtų gauta reikiama informacija apie 
šeimos narius siekiant šeimos susijungimo pagal reglamente „Dublinas III“ įtvirtintą 
procedūrą, pagal kurią nustatoma valstybė narė, atsakinga už prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimą.
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