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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 nuo 2017 m. lapkričio mėn. Europos 
Parlamentui suteikti derybų įgaliojimai, 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 
Europos piliečiams už teisėkūros procedūra priimamus aktus.

Metodika
Šis vertinimo darbas grindžiamas įvairiais papildomais šaltiniais: vasario 19 d. viešuoju 
klausymu LIBE komitete, tikrinamaisiais vizitais, 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

Europos lygmeniu laisvo judėjimo erdvės sukūrimas neatsiejamas nuo Europos 
bendradarbiavimo prieglobsčio srityje pradžios. 1990 m. parengtos Šengeno ir Dublino 
konvencijos. 
Sukūrus Dublino režimą buvo siekiama 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 Europos 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 

1 COM(2016) 197 final.
2 EPRS, „Dublino reglamentas dėl tarptautinės apsaugos prašymų. Europos įgyvendinimo vertinimas“, 2020 m. 
vasario mėn.
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vienbalsiai priima sprendimus, taip iš dalies paaiškinant dabartines kliūtis.
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. Graikijos migrantų antplūdžio valdymo 
centrai priima 42 000 migrantų, nors jų pirminis pajėgumas yra 6 000 žmonių. 

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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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 
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 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 taškuose8. 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, 
įsipareigojusioms laikytis Maltos deklaracijos. 

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 teikti operatyvinę paramą FRONTEX pareigūnams. 
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. Įpareigojimas 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 prašymus 
11. 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 viešnagei (13 straipsnis), atvykimui taikant vizų režimo išimtį (14 straipsnis), prašymui 
oro uostuose arba 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 
tyrimo, amžiaus vertinimo).

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 

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.

https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html


PR\1207642LT.docx 7/15 PE648.425v02-00

LT

(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).
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 atgrasymo. 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) 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 prašoma 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 6 mėnesius (masinio perdavimo 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 dėl administracinių kliūčių. 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, prastas susisiekimas 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. Prieglobsčio prašytojų neleista perduoti 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 
esminė teisė, tačiau dėl to ilgėja daugelio Dublino procedūrų trukmė, turint omenyje, kad 
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, po 2015–2016 m. 
sumažėjus prieglobsčio prašymų skaičiui, gerokai padaugėtų antrinių judėjimų. Vokietija ir 
Prancūzija yra dvi svarbiausios šių judėjimų kryptys. Yra daug motyvų: šeimos ryšiai, diaspora, 
kalbos mokėjimas, priėmimo sąlygos, darbo rinkos galimybės, atsisakymas perduoti. 
Antriniams judėjimams įtakos turi ir kitas didelis trūkumas – apsaugos lygio skirtumai. Puikus 

15 ACVZ, 2019 m.
16 EPRS, 2020 m., p. 63.
17 ACVZ, 2019 m.
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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 
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 
dėl administracinių kliūčių, 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 į prieglobsčio prašytojų kelionę ir jų požiūrį, yra pasmerkta žlugti18. 

2.3.2. Migrantų srautų pokyčiai

Taigi būtina išnagrinėti migrantų maršrutą, kad būtų galima sistemingiau reaguoti į antplūdį ir 
geriau organizuoti prieglobsčio procedūras. 
Prieglobsčio prašymus pateikia vis daugiau asmenų, kurie reguliariai atvyksta bevizio režimo 
sąlygomis arba turėdami kelionės vizą. EASO duomenimis, ketvirtadalį paraiškų pateikė 
asmenys, galėję atvykti 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.). Šie 
daugybė prašymų, kurie vargu ar bus patenkinti, atspindi 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 žala žmonėms

Dublino reglamento neveiksmingumas visų pirma susijęs su migrantais, kurie savo šalyje arba 
kelionėje į Europą jau patyrė nelaimių. Administracinių kliūčių nulemtų klajonių, nesaugumo 
mėnesiai, net metai, yra dar viena nelaimė 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 taškuose pastebima paaštrėjusi 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 apibendrinta.
Viena pagrindinių kliūčių – 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 naudingų 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), yra didelių prašymų pateikimo 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 nepakankamai gerbiamas principas: teikiama 
dalinė informacija; prašymų teikėjams suteikiamos ribotos galimybės gauti teisinę pagalbą; 
vyrauja kalbos barjeras ir trūksta vertėjų žodžiu; vėluojama pateikti informaciją19. Išteklių stoka 
gali padėti paaiškinti šiuos trūkumus, tačiau reikia atsižvelgti ir į politinius sprendimus. 

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

Prasidėjus su sveikata susijusiai 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. Balandžio 16 d. EASO paskelbė rekomendacijas, kaip užtikrinti nuolatinę teisę į 
prieglobstį, tačiau nėra tokioms aplinkybėms pritaikyto krizių valdymo plano, kuris dar labiau 
susilpnintų 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, kova su antriniu 
judėjimu arba vėlavimų mažinimu. Kitos priežastys – ankstesnė praktika arba nacionalinių 
prieglobsčio institucijų dialogo stoka. Kaskart prarandamas bendruomenės susidomėjimas – 
antrinis judėjimas, kurio išvengiama vienoje šalyje, padaro poveikį kitai šaliai.
Be to, esama valstybių narių ir trečiųjų valstybių arba valstybių narių dvišalių susitarimų, 
kuriais siekiama pagerinti procedūrų veiksmingumą, užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai būtų 
perduoti arba veiksmingai sugrąžinti (pvz., Ispanijos ir Maroko, Vokietijos ir Albanijos 
susitarimai). Reikia pasimokyti iš šių susitarimų, jei įmanoma, juos pakartoti didesniu mastu ir 
ateityje išvengti klaidų. 
Valstybių vizų politikos konvergencija taip pat gali pagerinti BEPS ir reglamento „Dublinas 
III“ veikimą, atsižvelgiant į tai, kad 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 ir 18 
straipsnius,

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

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

 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 atsakingo komiteto pranešime A8-0345/2017 priimtą derybų 
įgaliojimą, kuriam pritarta 2017 m. lapkričio 16 d. plenariniame posėdyje, ir į tai, kad 
2019 m. spalio 17 d. Pirmininkų sueigoje tas derybų įgaliojimas patvirtintas;

– 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), 

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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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) ir 
H. C-582/17 (didžioji kolegija) (*) (ECLI:EU:C:2019:280),

 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) ir 2014 m. lapkričio 
4 d. sprendimą byloje Tarakhel prieš Šveicariją (didžiosios kolegijos sprendimas),

 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 atliktus tyrimus dėl reglamento „Dublinas III“ 
vertinimo (2015 m.) ir dėl reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo vertinimo 
(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 
neatidėliotinų COVID-19 priemonių prieglobsčio ir priėmimo sistemose,

 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 Komisijos 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 



PR\1207642LT.docx 13/15 PE648.425v02-00

LT

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. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto klausymą (A6-0278/2006),

 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 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto pirmininko ir pranešėjos visoms su Dublino procedūra susijusioms 
nacionalinės valdžios institucijoms išsiųstą 5 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-
0000/2020),

A. kadangi 2015–2016 m. prieglobsčio Europos Sąjungoje prašė 2,5 mln. žmonių, tai yra 
keturis kartus daugiau nei 2012–2013 m.;

B. kadangi tik trečdalis valstybių priima 90 proc. prieglobsčio prašytojų;

C. kadangi daugumos prieglobsčio prašymų atveju nesilaikoma Dublino procedūrų terminų 
ir nevykdomi perdavimai;

D. kadangi nustatyta didelių nagrinėjamo reglamento įgyvendinimo trūkumų, taip pat ir per 
COVID-19 krizę, todėl kilo grėsmė teisei į tarptautinę apsaugą ir buvo pažeistos 
pagrindinės teisės;

Solidarumo principo integravimas valdant prieglobsčio prašytojų srautus

1. mano, kad Dublino sistema kelia didelę naštą tam tikroms valstybėms, ypač migrantų 
antplūdžio metu; mano, kad turėtų būti sukurtas solidarumo mechanizmas, kuriuo būtų 
užtikrintas teisingas valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimas, be kita 
ko, perkeliant prieglobsčio prašytojus, kurie aiškiai turi teisę gauti prieglobstį ir kurių 
perkėlimas pagrįstas objektyviais kriterijais;

2. pabrėžia, kad ad hoc susitarimai negali pakeisti suderintos ir tvarios politikos Europos 
lygmeniu; apgailestauja, kad Taryba nepritarė nagrinėjamo reglamento reformai;

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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3. pažymi, kad 33 straipsnyje numatyta krizių valdymo priemone nesuteikta veiksminga 
parama valstybėms ir neužtikrintas atsakas į COVID-19 krizės padarinius; mano, kad 
turėtų būti sukurtas bendras krizių valdymo mechanizmas su Komisijos valdoma 
finansine priemone, siekiant užtikrinti prieglobsčio teisės Sąjungoje tęstinumą 
geriausiomis įmanomomis sąlygomis;

4. ragina valstybes nares išimties tvarka pasinaudoti 17 straipsnyje numatyta diskrecine 
išlyga, pavyzdžiui, siekiant perkelti prieglobsčio prašytojus iš Graikijos migrantų 
antplūdžio valdymo centrų, kuriuose šiuo metu yra itin didelė įtampa, ir užtikrinti 
tinkamas priėmimo sąlygas;

5. rekomenduoja, vadovaujantis tarptautine teise, paspartinti Dublino procedūras 
pagrindiniuose neteisėto atvykimo į Sąjungą taškuose, Europos priėmimo centruose, 
kad būtų galima greitai išnagrinėti prieglobsčio prašymus, įvertinti jų pagrįstumą, 
nustatyti atsakingą valstybę ir prireikus pradėti grąžinimą, be reikalo nepratęsiant 
sulaikymo laikotarpio;

6. pabrėžia, kad Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) teikia didelę operatyvinę 
paramą įgyvendinant Dublino procedūras migrantų antplūdžio valdymo centruose; 
ragina Komisiją ir valstybes palengvinti EASO pareigūnų darbą, sudarant sąlygas 
vykdyti pokalbius kita nei šalies kalba; ragina įsteigti Europos prieglobsčio agentūrą, 
turinčią pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių;

Pagrindinių teisių apsauga

7. primena, kad įgyvendinant aptariamą reglamentą pagrindinis dėmesys turi būti 
skiriamas pagrindinių teisių apsaugai, visų pirma vaikų, prekybos žmonėmis aukų ir 
pažeidžiamiausių asmenų apsaugai;

8. ragina Komisiją atidžiau stebėti, kaip laikomasi kriterijų hierarchijos; mano, kad būtina 
nustatyti šeimos susijungimo kriterijaus taikymo sąlygas ir suderinti reikalaujamų 
įrodymų lygį; ragina valstybes ir Komisiją apsaugoti vaiko interesą ir paaiškinti 
sulaikymo taikymo kriterijus;

Procedūrų supaprastinimas ir pagrįstas laikotarpių sutrumpinimas

9. pabrėžia, kad perdavimo procedūrų labai padaugėjo ir dėl to patiriama didelių 
žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išlaidų; tačiau apgailestauja, kad užbaigiama tik 
11 proc. procedūrų, ir taip prisidedama prie nuolatinės prieglobsčio sistemų perkrovos; 
pabrėžia, kad valstybės nepakankamai bendradarbiauja ir dalijasi informacija; mano, 
kad būtina kovoti su antriniu judėjimu, siekiant sumažinti perdavimo prašymų skaičių; 
siūlo išaiškinti ir suderinti perdavimo procedūrų nutraukimo sąlygas;

10. mano, kad taisyklės dėl atsakomybės perdavimo pagal reglamentą „Dublinas III“ tam 
tikrais atvejais kenkia prieglobsčio procedūrų veiksmingumui ir perdavimų vykdymui ir 
taip prisidedama prie didėjančio antrinio judėjimo, skatinant prieglobsčio prašytojus 
toliau slapstytis; ragina Komisiją persvarstyti taisykles, kad valstybėms būtų suteikta 
pakankamai laiko atlikti perdavimus ir būtų panaikinta atsakomybė tuo atveju, jei 
prieglobsčio prašytojas slapstosi;

11. mano, kad teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams vykdant Dublino procedūras, ypač 
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migrantų antplūdžio valdymo centruose, supaprastintų žmonių kelionę ir pagerintų 
sprendimų priėmimą; ragina valstybes geriau informuoti prieglobsčio prašytojus apie 
sudėtingas Dublino procedūras, kad jos būtų aiškios ir prieinamos visiems;

Vienas bendras prieglobsčio Europoje prašymas

12. pabrėžia, kad Sąjungoje toli gražu nesilaikoma vieno bendro prieglobsčio prašymo 
principo, o tai prieštarauja pačiam nagrinėjamo reglamento tikslui; mano, kad 
kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų dalytis naudinga informacija Europos 
duomenų bazėje, pvz., EURODAC, kad paspartintų procedūras ir išvengtų daugybės 
prieglobsčio prašymų, kartu gerbdamos asmens duomenų apsaugą;

13. pažymi, kad prieglobsčio prašytojų apsaugos lygis valstybėse narėse labai skiriasi, kai 
kalbama apie tam tikrų tautybių asmenis; mano, kad bendras saugių šalių sąrašas ir 
bendra rizikos šalių analizė arba bent konvergencija leistų sumažinti šiuos skirtumus, 
taigi ir antrinį judėjimą; pabrėžia, kad veiksmingas asmenų, neturinčių teisės į 
prieglobstį, grąžinimas yra esminė nagrinėjamo reglamento veiksmingumo sąlyga;

Valstybių valdymo ir konvergencijos stiprinimas

14. mano, kad siekiant keistis informacija ir palengvinti perdavimą, būtinas tvirtesnis 
nacionalinių prieglobsčio institucijų bendradarbiavimas; siūlo pavesti EASO užtikrinti 
sustiprintą nagrinėjamo reglamento taikymo valdymą, įskaitant mėnesinį nacionalinių 
valdžios institucijų dialogą veiklos klausimais ir keitimosi informacija bei gerąja 
patirtimi platformą;

15. pažymi, kad maždaug du trečdaliai prieglobsčio prašymų susiję su saugių šalių 
piliečiais, atvykusiais į Sąjungą turint vizą arba bevizio režimo sąlygomis; mano, kad 
šiais akivaizdžiai nepagrįstais prašymais prisidedama prie prieglobsčio sistemų 
perkrovos; ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti prieglobsčio ir vizų politikos 
suderinamumą;

16. siūlo stiprinti EASO vaidmenį nagrinėjant prieglobsčio prašytojų srautus ir keliones, 
siekiant geriau numatyti ir suprasti prieglobsčio sistemoms daromą spaudimą;

17. ragina Komisiją ir Tarybą bendradarbiauti, siekiant suderinti valstybių narių ir trečiųjų 
šalių dvišalius susitarimus, kad būtų užtikrintas kuo geresnis nagrinėjamo reglamento 
įgyvendinimas;

18. apgailestauja, kad Komisija vis dar nepaskelbė savo vertinimo ataskaitos pagal 46 
straipsnį; ragina Komisiją veiksmingiau užtikrinti nagrinėjamo reglamento taikymą;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams.


