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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Šiame pranešime pateikiamas Grąžinimo direktyvos (2008/115/EB), kuria siekiama skatinti 
veiksmingą grąžinimo politiką laikantis tinkamų procesinės apsaugos priemonių ir 
pagrindinių teisių, įgyvendinimo vertinimas. Taigi direktyvos tikslas apima ir apsauginius, ir į 
vykdymo užtikrinimą orientuotus elementus.

Pagal direktyvos 19 straipsnį Komisija kas trejus metus, pradedant nuo 2013 m., turi pateikti 
jos taikymo ataskaitą. 2013 m. ji paskelbė vienintelę vertinimo ataskaitą, pagrįstą 31 valstybės 
grąžinimo politikos metatyrimu. 2014 m. komunikate dėl ES grąžinimo politikos Komisija 
padarė išvadą, kad direktyva padėjo užtikrinti didesnį teisinį tikrumą taikant procesinės 
apsaugos priemones ir sumažino valstybių narių galimybes kriminalizuoti neteisėtą buvimą. 
Komisija padarė išvadą, kad praktinį direktyvos įgyvendinimą dar galima tobulinti užtikrinant 
pagrindinių teisių standartų laikymąsi ir jų veiksmingumą. 

Komisija pabrėžė, kad „pagrindinės priežastys, dėl kurių asmenys negrąžinami, susijusios su 
praktinėmis problemomis, patiriamomis siekiant nustatyti grąžinamų asmenų tapatybę ir gauti 
reikiamus dokumentus iš ES nepriklausančių šalių institucijų“, todėl mano, kad grąžinimo 
politikos išorės aspektas yra esminis siekiant užtikrinti jos veiksmingumą. Šiose išvadose 
pritariama pradiniam Komisijos sprendimui neinicijuoti Grąžinimo direktyvos išdėstymo 
nauja redakcija, o sutelkti dėmesį į geresnį jos įgyvendinimą ir dėti daugiau pastangų siekiant 
bendradarbiauti su kilmės šalimis jų piliečių readmisijos srityje. 

Savo 2017 m. rekomendacijoje dėl grąžinimo veiksmingumo didinimo Komisija primygtinai 
ragino valstybes nares suderinti savo taikomus metodus, daugiausia dėmesio skiriant 
grąžinamų asmenų procentinės dalies didinimui. Komisija ne tik patvirtino kai kurias 
prievoles, bet ir rekomendavo sumažinti tam tikras apsaugos priemones, pavyzdžiui, teisę 
apskųsti sprendimą ir pasinaudoti ilgesniais sulaikymo laikotarpiais. Šių rekomendacijų 
poveikio vertinimas nebuvo paskelbtas. 

Nepaisant Komisijos įsipareigojimo 2014 m. komunikate pateikti 2008 m. Grąžinimo 
direktyvos teisės aktų pakeitimus tik nuodugniai įvertinus jos įgyvendinimą, 2018 m. 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl Grąžinimo direktyvos išdėstymo nauja redakcija. Kadangi 
poveikio vertinimas nebuvo atliktas, 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamentas paskelbė 
alternatyvų poveikio vertinimą. 

Šiuo pranešimu, kuriame atkreipiamas dėmesys į kelias Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo 
spragas, nesiekiama pakeisti Komisijos dar neatlikto išsamaus įgyvendinimo vertinimo. Juo 
valstybės narės raginamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Grąžinimo direktyvos, o Komisiją – 
laiku užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimo stebėseną ir paramą, taip pat prireikus užtikrinti, 
kad jos būtų laikomasi.

Pranešime, grindžiamame 2020 m. EPRS Europos vertinimu, kuriame pateiktas Grąžinimo 
direktyvos įgyvendinimo ir Grąžinimo direktyvos išorės aspekto vertinimas, pabrėžiami 
konkretūs direktyvos įgyvendinimo aspektai. Pranešėja pateiks tolesnius pradinio pranešimo 
projekto pakeitimus, kad būtų geriau išryškintos ir atidžiai apsvarstytos toliau išvardytos 
nustatytos įgyvendinimo spragos.

Taikymo sritis
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Tyrimas rodo, kad valstybės narės naudojasi 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta galimybe 
netaikyti direktyvos „pasienio atvejais“, sukurdamos lygiagrečias sistemas, pagal kurias 
procedūromis, nepatenkančiomis į direktyvos taikymo sritį, suteikiama mažiau apsaugos 
priemonių, palyginti su įprasta grąžinimo procedūra, pavyzdžiui, nėra savanoriško grįžimo 
termino, nėra apeliacinio skundo stabdomojo poveikio ir mažiau sulaikymo trukmės 
apribojimų. Šis žemesnis apsaugos lygis kelia rimtą susirūpinimą, nes dėl to, kad pasienio 
atvejai gali likti neįtraukti į direktyvos taikymo sritį, taip pat didėja atstūmimo ir 
grąžinimo rizika. 

Direktyva valstybės narės įpareigojamos priimti sprendimą grąžinti neteisėtai jų teritorijoje 
esantį asmenį. Eurostato duomenimis, 2019 m. valstybės narės priėmė daugiau kaip 490 000 
sprendimų grąžinti, iš kurių 85 proc. atsižvelgdamos į dabartinį tyrimą priėmė dešimt 
valstybių narių. Dėl skirtingos praktikos šie skaičiai yra ne tokie patikimi, kaip atrodo. Kai 
kuriose valstybėse narėse sprendimas grąžinti migrantus priimamas daugiau nei vieną kartą, 
vaikų atžvilgiu sprendimas nepriimamas atskirai, o draudimai kirsti sieną neįtraukiami. 

Direktyvoje nenumatyta negrąžinimo išimtis, susijusi su valstybių narių prievole priimti 
sprendimą grąžinti bet kurį neteisėtoje padėtyje esantį asmenį. Todėl grąžinimo rizika 
nedažnai vertinama ex officio prieš pradedant grąžinimo procedūrą. Ši apsaugos spraga kelia 
dar didesnį susirūpinimą dėl to, kad apeliacinis skundas neturi automatinio stabdomojo 
poveikio, o tai savo ruožtu lemia didesnę administracinę naštą dėl didelio prašymų taikyti 
laikinąją priemonę skaičiaus. 

Pranešėja mano, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą grąžinimo rizikos vertinimą prieš 
priimant sprendimą grąžinti. Tai jau vyksta Švedijoje ir Prancūzijoje. 

Nors nelydimi nepilnamečiai grąžinami retai, dauguma valstybių narių oficialiai nedraudžia jų 
grąžinti. Dėl to, kad jiems taikoma grąžinimo procedūra, jų padėtis tampa pažeidžiama, nes 
trūksta apsaugos priemonių ir teisinio tikrumo.

Procesinės apsaugos priemonės

Asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, kilmė yra skirtinga. Tai gali būti prieglobsčio 
prašytojai, kurių prašymai buvo atmesti, asmenys, neteisėtai atvykę į teritoriją, užsibuvę 
asmenys, transmigrantai arba migrantai, praradę teisę gyventi šalyje, pavyzdžiui, kaip 
darbuotojai, studentai ar šeimos nariai. Jų atveju gali reikėti taikyti humanitarinį požiūrį. Kaip 
nurodyta direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, daugumoje valstybių narių yra galimybė išduoti 
leidimą gyventi šalyje. Teigiamai vertintina tai, kad kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, 
Nyderlanduose, Belgijoje ir Lenkijoje, tai gali būti padaryta atlikus ex officio vertinimą 
atmetus sprendimą. 

Teisė pateikti apeliacinį skundą nacionaliniu lygmeniu labai skiriasi, visų pirma kalbant 
apie apeliacinės institucijos rūšį ir apeliacinio skundo pateikimo terminus. Kadangi 
direktyvoje apie tai nekalbama, valstybės narės nustatė skirtingus terminus. Kai kuriais 
atvejais terminai yra panašūs į įprastas administracines procedūras – 30 dienų, kitais atvejais 
šis terminas sutrumpinamas perpus arba net apribojamas iki kelių dienų, kai pateikti 
reikalavimą yra praktiškai labai sunku arba neįmanoma. 

Automatinio stabdomojo poveikio suteikimas įvairiose valstybėse narėse taip pat skiriasi. 
Nors automatinis sustabdymas užtikrina geriausią apsaugą, dauguma valstybių narių 
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reikalauja, kad grąžinamas asmuo pateiktų prašymą. Belgijoje ir Ispanijoje, kaip pranešama, 
teismas retai priima sprendimą pareiškėjo naudai. 

Siekiant užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę gynybą, ypač sistemose, kuriose numatyti trumpi 
apeliacinio skundo pateikimo terminai ir būtinybė prašyti sustabdyti apeliacinio skundo 
vykdymą, svarbiausia yra tinkama ir prieinama informacija ir teisinė pagalba. 

Savanoriškas išvykimas ir savanoriškas grįžimas

Proporcingumo principo turi būti laikomasi visais grąžinimo procedūros etapais, įskaitant 
etapą, susijusį su sprendimu grąžinti, kuriuo atitinkama valstybė narė turi priimti sprendimą 
dėl savanoriško išvykimo laikotarpio suteikimo. Kadangi pirmenybė turi būti teikiama 
savanoriškam sprendime grąžinti nustatytos prievolės vykdymui, direktyva valstybės narės 
įpareigojamos numatyti tinkamą 7–30 dienų laikotarpį savanoriškai išvykti. Savanoriško 
išvykimo laikotarpio sutrumpinimas arba atsisakymas jį suteikti pateisinamas tik kaip 
kraštutinė priemonė, jeigu 7 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių nepakanka. Tačiau tik 
Belgija reikalauja netaikyti šių priemonių siekiant sutrumpinti savanoriško išvykimo 
laikotarpį arba atsisakyti jį suteikti.

Iš įrodymų taip pat matyti, kad savanoriškas grįžimas yra ekonomiškai efektyvus ir jį lengviau 
organizuoti, be kita ko, atsižvelgiant į kelionės tikslo šalių bendradarbiavimą. Nepaisant to, 
kad savanoriško išvykimo terminas yra taisyklė, patvirtinta daugelio valstybių narių 
nacionalinės teisės aktuose, plačiai taikomos keturios išimties taikymo priežastys. Kad tai 
būtų taikoma, Italijoje asmuo turi prašyti savanoriško išvykimo laikotarpio. Kai kurios 
valstybės narės nurodo priežastis, dėl kurių savanoriško grįžimo laikotarpis sutrumpinamas 
arba atsisakoma jį suteikti, išskyrus 7 straipsnio 4 dalyje išsamiai išvardytas priežastis. 
Pavyzdžiui, Vokietija neskiria laikotarpio sulaikytiems migrantams, Ispanija taiko išimtį, jei 
kyla kliūčių norint asmenį išsiųsti, Nyderlandai – jei prieglobsčio prašymas atmetamas 
remiantis saugios kilmės šalies sąvoka, o Švedija – jei asmuo turi būti išsiųstas dėl padaryto 
nusikaltimo. 

Kaip viena iš išimties taikymo priežasčių, pasislėpimo pavojus turi būti nustatytas remiantis 
individualiu vertinimu ir laikantis proporcingumo principo, taip pat jei teisės aktuose 
nustatyti objektyvūs kriterijai. 

Statistiniai duomenys apie savanoriško išvykimo procentinę dalį rodo didelius skirtumus tarp 
valstybių narių: nuo 96 proc. Lenkijoje iki 7 proc. Ispanijoje ir Italijoje. Vokietija ir 
Nyderlandai pranešė negalintys rinkti duomenų apie neremiamą savanorišką grįžimą, o tai 
ypač stebina, atsižvelgiant į kitų valstybių narių pateiktą informaciją. FRONTEX 
duomenimis, beveik pusė išvykimų yra savanoriški. 

Pagal direktyvos 10 konstatuojamąją dalį valstybės narės turėtų investuoti į remiamo 
savanoriško grįžimo programas. Nors visos tikrintos valstybės yra nustačiusios šias 
programas, jų taikymo sritis ir dydis bei remiamo grąžinimo atvejų skaičius labai skiriasi. 
Belgijoje sėkmingai taikomas metodas – konsultacijos savanoriško grįžimo klausimais, kurios 
yra individualizuoto ir nuolatinio socialinio orientavimo dalis, kai migrantai būna priėmimo 
centre. Komisija turėtų investuoti į remiamo savanoriško grįžimo programų koordinavimą ir 
rėmimą.

Draudimai atvykti
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Direktyvos 11 straipsniu valstybės narės įpareigojamos nustatyti draudimą atvykti, jei nebuvo 
suteiktas laikotarpis savanoriškai išvykti arba jei grąžinamasis asmuo neišvyko per 
savanoriško grįžimo laikotarpį. Visais kitais atvejais valstybės narės gali nustatyti draudimą 
atvykti. Taigi draudimo atvykti politika priklauso nuo to, kaip valstybės narės sprendžia 
savanoriško išvykimo laikotarpio klausimą. Kadangi 7 straipsnio 4 dalis dažnai taikoma 
automatiškai, o savanoriško išvykimo laikotarpio dažnai neužtenka išvykimui suorganizuoti, 
daugeliui grąžinamų asmenų automatiškai taikomas draudimas atvykti. Dėl nevienodo 
pasislėpimo pavojaus aiškinimo, privalomo draudimo atvykti taikymo sritis įvairiose šalyse 
gali labai skirtis. Belgijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Švedijos teisės aktuose ir jų 
praktikoje numatytas automatinis draudimas atvykti, jeigu grąžinamajam asmeniu nebuvo 
suteiktas savanoriško išvykimo laikotarpis arba jis jo nesilaikė, o visais kitais atvejais toks 
draudimas yra neprivalomas. Tačiau Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje 
teisės aktuose arba praktikoje numatytas automatinis draudimo atvykti nustatymas visais 
atvejais, įskaitant atvejus, kai grąžinamasis asmuo išvyko per savanoriško išvykimo 
laikotarpį. Be to, Nyderlanduose migrantams, kuriems nustatytas savanoriško išvykimo 
terminas, draudimas atvykti gali būti nustatytas dar nepasibaigus išvykimo laikotarpiui. Dėl to 
kyla klausimų dėl draudimo atvykti nustatymo tikslo ir veiksmingumo, nes jei jis nustatomas 
ankstyvame etape, tai gali turėti atgrasomąjį poveikį. Kam savanoriškai išvykti iš 
teritorijos per nustatytą laikotarpį, jei už tai nebus neatlyginama suteikiant galimybę 
pakartotinai atvykti? Šis požiūris taip pat prieštarauja administraciniam ir ne baudžiamajam 
požiūriui, kurio laikomasi direktyvoje. 

Draudimo atvykti trukmė turi būti nustatoma individualiai, atsižvelgiant į visas svarbias 
aplinkybes ir interesus. Šalių praktika, susijusi su draudimo atvykti trukme, toli gražu nėra 
suderinta, nepaisant to, kad ji turi poveikį ir kitose valstybėse narėse. Turėtų būti labiau 
įtvirtintas įpareigojimas atsižvelgti į individualias aplinkybes, humanitarines priežastis ir teisę 
į šeimos gyvenimą, kad būtų apsaugotas proporcingumo principas ir pagrindinės teisės.

Sulaikymas ir pasislėpimo pavojaus apibrėžtis 

Direktyvoje nustatyta, kad sulaikymas turi būti nustatytas teisės aktais ir turi būti būtinas, 
pagrįstas bei proporcingas siekiamiems tikslams ir turėtų trukti kuo trumpiau. Pranešėja 
pabrėžia, kad, atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus būtinumo ir proporcingumo principus ir 
prevencinį administracinio sulaikymo pobūdį, administracinis sulaikymas prieš išsiuntimą 
galėtų būti pateisinamas tik tuo atveju, jei kartu yra didelė pasislėpimo rizika ir atlikta 
proporcingumo patikra. 

Nacionalinės teisės aktai, kuriais perkeliama pasislėpimo pavojaus apibrėžtis, labai skiriasi ir, 
nors kelios valstybės narės turi ilgą kriterijų, kuriais remiantis galima nustatyti pasislėpimo 
pavojų, sąrašą (Belgija turi 11, Prancūzija 8, Vokietija 7, Nyderlandai 19 kriterijų), kitos 
valstybės narės (Bulgarija, Graikija, Lenkija) kriterijų išsamiai neišvardija. Plačiu sulaikymo 
teisiniu pagrindu nustatoma sulaikymą taikyti sistemingai , o individualios aplinkybės menkai 
įvertinamos. Šioje srityje šalių praktika taip pat patvirtina ankstesnius tyrimus, kad dauguma 
asmenų grąžinami per pirmąsias kelias savaites ir kad ilgesnis sulaikymas vargu ar turi 
pridėtinės vertės. 

Proporcingumo patikra reikalauja, kad grąžinami asmenys būtų sulaikomi tik tais atvejais, kai 
negalima taikyti kitų švelnesnių priverstinių priemonių. Tačiau tyrimas rodo, kad, nepaisant 
to, jog daugumos valstybių narių teisės aktuose numatytos sulaikymo alternatyvos, visgi 
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praktiškai valstybės narės naudoja ir taiko labai mažai įgyvendinamų sulaikymo alternatyvų. 

Pranešėja yra ypač susirūpinęs dėl sulaikytų vaikų ir šeimų padėties ir pabrėžia, kad vaikų 
sulaikymas dėl jų ar jų tėvų gyventojo statuso yra tiesioginis JT Vaiko teisių konvencijos 
pažeidimas, nes sulaikymui niekada negali būti pritariama kaip sprendimui, 
atitinkančiam vaiko interesus.

Išorės matmuo

2016 m. komunikate dėl naujo partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio sukūrimo pagal 
Europos migracijos darbotvarkę Komisija pripažino, kad siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
tvarų grąžinimą labai svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Nuo tada, kai buvo 
priimtas šis komunikatas, sudarytas ne vienas neoficialus susitarimas su trečiosiomis šalimis, 
įskaitant Gambiją, Bangladešą, Turkiją, Etiopiją, Afganistaną, Gvinėją ir Dramblio Kaulo 
Krantą. Pranešėja apgailestauja, kad šie neoficialūs susitarimai sudaromi neužtikrinant 
visiškai jokios tinkamos parlamentinės kontrolės ir demokratinės bei teisminės priežiūros, 
kuri pagal Sutartis būtų užtikrinama sudarant oficialius susitarimus dėl readmisijos. 

Oficialiai įtvirtinus bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos srityje, įskaitant 
tranzito šalis, taip pat daugiau dėmesio skirta grąžinimo ir readmisijos sąlygoms. Pranešėja 
yra susirūpinusi dėl to, kad vystomajam bendradarbiavimui skirtas finansavimas vis labiau 
nukreipiamas nuo vystymosi ir skurdo panaikinimo tikslų.

Siekiant geriau suprasti, kaip Grąžinimo direktyva atitinka įsipareigojimus dėl pagrindinių 
teisių, atliekant bet kokį grąžinimo veiksmingumo vertinimą reikėtų atsižvelgti ne tik į 
duomenis apie priverstinį grąžinimą kelionės požiūriu, bet ir į aplinkybes ir asmenų, grąžintų 
jiems atvykus į paskirties šalį, likimą. Komisija turi užtikrinti, kad ši stebėsena būtų 
veiksminga, o tai reiškia, kad ją vykdytų stebėsenos įstaigos, turinčios pakankamai pajėgumų 
ir pakankamą nepriklausomumo lygį. Nelydimų nepilnamečių atveju valstybės narės privalo 
vykdyti stebėseną po grąžinimo, siekiant išsamiai laikytis direktyvos 10 straipsnyje nustatytų 
sąlygų. „Gelbėkit vaikus“ organizacija neseniai surengė pokalbius su vaikais, kurie buvo 
grąžinti į Afganistaną, ir padarė išvadą, kad grąžinimo proceso metu beveik trys ketvirtadaliai 
vaikų nesijautė saugūs. Atvykę vaikai gavo mažai paramos arba jos visai negavo, o tik trys iš 
jų gavo specialų reintegracijos planą. Pranešėja yra labai susirūpinusi dėl tokių rezultatų ir 
ragina valstybes nares vykdyti geresnę stebėseną po grąžinimo ir skaidriai skelbti šios 
stebėsenos rezultatus. 

Išvados 

Atsižvelgiant į dvejopą Grąžinimo direktyvos tikslą, t. y. skatinti veiksmingą grąžinimą ir 
užtikrinti, kad grąžinimas atitiktų pagrindines teises ir procesinės apsaugos priemones, iš šio 
pranešimo aišku, kad direktyva numatomas ir pritariama veiksmingam grąžinimui, tačiau 
šioje diskusijoje neminimi veiksmingam grąžinimui trukdantys veiksniai, nes veiksmingumas 
iš esmės suprantamas ir vertinamas grąžinamų asmenų procentine dalimi. 

• Veiksmingo grąžinimo skatinimas

Pranešime pabrėžiama, kad kai kurios direktyvoje nustatytos priemonės tiesiogiai nepadidins 
grąžinamų asmenų skaičiaus ir netgi gali turėti priešingą poveikį. Pirma, galimybė nustatyti 
draudimą atvykti kartu su savanorišku grįžimu gali sumažinti grąžinamojo asmens motyvaciją 
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faktiškai išvykti iš valstybės narės. Antra, dėl trumpų savanoriško išvykimo laikotarpių iš viso 
gali būti neįmanoma išvykti, nes laikas, kurio reikia pasirengti grįžimui, dažnai yra ilgesnis už 
savanoriško išvykimo laikotarpį. To pavojų padidina dažnas pasinaudojimas galimybe 
sutrumpinti savanorišką laikotarpį arba jo atsisakyti. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
reikėtų priminti, kad pagal proporcingumo principą ir direktyvos struktūrą reikalaujama, kad 
7 straipsnio 4 dalies kriterijai būtų griežtai taikomi ir vertinami kiekvienu konkrečiu atveju, o 
laikotarpio sutrumpinimas ir panaikinimas yra kraštutinė priemonė. Trečia, neatrodo, kad dėl 
maksimalaus imigrantų sulaikymo laikotarpio padidėtų grąžinamų asmenų skaičius. Šalių 
praktika patvirtina ankstesnius tyrimus, kad dauguma asmenų grąžinami per pirmąsias kelias 
savaites ir kad ilgesnis sulaikymas neturi pridėtinės vertės. Čia susidaro priešingas poveikis, 
nes ilgai trunkantis sulaikymas daro poveikį grąžinamų asmenų pagrindinėms teisėms. Tai 
ypač pasakytina apie praktiką, kai sulaikymo priemonė daugelyje valstybių narių taikoma 
daugiau ar mažiau automatiškai, o ne kaip kraštutinė priemonė. Nors direktyvoje 
reikalaujama, kad grąžinimo procesas būtų vykdomas taikant deramą stropumą, tačiau tokių 
ilgų sulaikymo laikotarpių galimybė nėra paskata tai daryti. Valstybės narės, siekdamos 
išvengti administracinės ar teisminės peržiūros, yra linkusios priimti įsakymą sulaikyti 
maksimaliam laikotarpiui, nustatytam jų teisės aktuose. Dėl trumpesnių sulaikymo laikotarpių 
išaugtų sulaikymo priežiūra ir taip pat galėtų paspartinti grąžinimo procesą. 

• Pagrindinių teisių užtikrinimas

Pranešime pabrėžiama, kad direktyva daro teigiamą poveikį tam tikroms apsaugos 
priemonėms, tačiau dėl neprivalomų ir dažnai leidžiančių nukrypti nuostatų šis poveikis 
gerokai sumažėja. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie neprivalomą nuostatą, kuria siekiama, kad 
pasienio padėtis nepatektų į direktyvos taikymo sritį. Kadangi pasienyje esančių migrantų 
padėtis dažnai yra pažeidžiama ir gali kilti pavojus negrąžinimo principui, valstybės narės 
turėtų būti primygtinai raginamos taikyti direktyvą ir pasienio atvejams. Be to, platus 
pasislėpimo pavojus apibrėžties aiškinimas ir taikymas trukdo užtikrinti individualų 
vertinimą, kai atsižvelgiama į visas aplinkybes ir interesus. Galimybės gauti teisinę pagalbą ir 
naudotis vertėjų žodžiu paslaugomis yra ribotos dėl pajėgumų ir finansavimo trūkumo. 
Nepakankamas finansavimas taip pat daro poveikį veiksmingai stebėsenai po grąžinimo 
keliose valstybėse narėse. Komisija turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad 
alternatyvios sulaikymui priemonės būtų naudojamos kaip proporcinga ir veiksminga 
priemonė siekiant išvengti pasislėpimo. Tais atvejais, kai grąžinimas negali būti įvykdytas, 
žmonės dažnai atsiduria neaiškioje padėtyje „be toleruojamo statuso“, o tai kelia pavojų jų 
orumui ir pagrindinėms teisėms. Šiai praktikai būtinas Europos masto sprendimas. 

Galiausiai nepaisant to, kad valstybės narės privalo laikytis negrąžinimo principo ir tinkamai 
atsižvelgti į vaiko ir šeimos gyvenimo interesus, įgyvendinimo politikoje ir praktikoje yra 
akivaizdžių spragų. Nors tai susiję su visais grąžinimo procedūros etapais, dėl vaikų 
sulaikymo, kuris visada pažeidžia jų interesus, šios spragos yra labai aiškiai matomos.

• Išorės aspekto paisymas

Valstybės narės aiškiai nurodo, kad svarbiausias veiksmingam grąžinimui trukdantis veiksnys 
yra jų bendradarbiavimas su kilmės šalimis. Tai prieštarauja tam, kad dažniausiai 
pasikliaunama grąžinamų asmenų procentine dalimi kaip pagrindiniu Grąžinimo direktyvos 
politikos veiksmingumo rodikliu. Šiame pranešime pabrėžiama, kad siekiant užtikrinti 
veiksmingą grąžinimo politiką, atitinkančią pagrindines teises, būtina kokybiškai įvertinti 
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grąžinimo tvarumą ir grąžinamo asmens reintegraciją, įskaitant veiksmingą stebėseną po 
grąžinimo. Be to, į kliūtis, trukdančias žmonėms grįžti į savo kilmės šalį, turėtų būti rimtai 
atsižvelgiama kritiškai vertinant bendradarbiavimą migracijos srityje su trečiosiomis šalimis, 
kuriose dėl sąlygų ir formalumų nesilaikymo kyla susirūpinimas žmogaus teisėmis, 
demokratine ir teismine kontrole, partnerysčių lygybe ir ES užsienio politikos nuoseklumu.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo
(2019/2208(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją,

– atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją ir 1967 m. Protokolą dėl pabėgėlių statuso 
(Ženevos konvencija), ypač į teisę į negrąžinimą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 4, 6, 7, 
18, 19, 20 ir 47 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, kurį 
2018 m. gruodžio 19 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 4 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtas 
„Dvidešimt gairių dėl priverstinio grąžinimo“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir 
tvarkos valstybėse narėse1 (toliau – Grąžinimo direktyva),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, susijusius su 
Direktyva 2008/115/EB, įskaitant sprendimus bylose C-357/09 Kadzoev2, C-61/11 
El Dridi3, C-534/11 Arslan4, C-146/14 Mahdi5, C-554/13 Z. Zh.6, C-47/15 
Sélina Affum7, C-82/16 K.A. ir kt.8 ir C-181/16 Gnandi9, 

– atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, susijusius su Direktyva 
2008/115/EB, įskaitant sprendimus Amie ir kt. prieš Bulgariją (ieškinys Nr. 58149/08), 
N.D. ir N.T. prieš Ispaniją (ieškiniai Nr. 8675/15 ir 8697/15) ir Haghilo prieš Kiprą 
(ieškinys Nr. 47920/12),

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 28 d. Komisijos komunikatą dėl ES grąžinimo politikos 

1 OL L 348, 2008 12 24, p. 98.
2 ECLI:EU:C:2009:741.
3 ECLI:EU:C:2011:268.
4 ECLI:EU:C:2013:343.
5 ECLI:EU:C:2014:1320.
6 ECLI:EU:C:2015:377.
7 ECLI:EU:C:2016:408.
8 ECLI:EU:C:2018:308.
9 ECLI:EU:C:2018:465.
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(COM(2014)0199),

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Europos migracijos 
darbotvarkė“ (COM(2015)0240),

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Tarybos neprivalomus bendrus valstybių narių 
įgyvendinamų remiamo savanoriško grįžimo (ir reintegracijos) programų standartus,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 2 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė grąžinimo 
politika Europos Sąjungoje. Atnaujintas veiksmų planas“ (COM(2017)0200),

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/432 dėl 
grąžinimo veiksmingumo padidinimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/115/EB10,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/2338 dėl 
bendro „Grąžinimo vadovo“, skirto valstybių narių kompetentingoms institucijoms, 
vykdančioms su grąžinimu susijusias užduotis11,

– atsižvelgdamas į Europos migracijos tinklo 2017 m. apibendrinamąją ataskaitą 
„Grąžinimo veiksmingumas ES valstybėse narėse: iššūkiai ir geroji patirtis, susiję su ES 
taisyklėmis ir standartais“,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Komisijos komunikatą „Bendros vizų politikos 
priderinimas prie naujų uždavinių“ (COM(2018)0251),

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo 
standartų ir tvarkos valstybėse narėse (COM(2018)0634),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikatą „Visų migracijos aspektų 
valdymas: Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažanga“ 
(COM(2018)0798), 

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 16 d. Komisijos komunikatą „COVID-19. Aktualių 
ES prieglobsčio ir grąžinimo procedūrų nuostatų įgyvendinimo ir perkėlimo į ES 
gairės“ (C(2020)2516),

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros 
regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją12,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją „Pabėgėlių ir migrantų srautų 
klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“13,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos 

10 OL L 66, 2017 3 11, p. 15.
11 OL L 339, 2017 12 19, p. 83.
12 OL C 58, 2018 2 15, p. 9.
13 OL C 298, 2018 8 23, p. 39.

file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
file://TRADLUXSNCF02/DIV_VE/@INI%20VERIFICATION/Editors'%20INI%20files/Ned/Draft%20reports%20(PR)/120/1206873/OJ
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Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo įsteigimo14,

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 
atliktą siūlomo Grąžinimo direktyvos išdėstymo nauja redakcija alternatyvų poveikio 
vertinimą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio mėn. EPRS atliktą ES politikos įgyvendinimo 
vertinimą, kuriame įvertinamas Grąžinimo direktyvos įgyvendinimas ir Grąžinimo 
direktyvos išorės aspektas, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros15,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl Tarpinstitucinio susitarimo 
dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo16,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 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 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi Komisija Grąžinimo direktyvos įgyvendinimą įvertino tik vieną kartą 
(2014 m.), nors šios direktyvos 19 straipsnyje nustatytas teisinis įpareigojimas kas trejus 
metus, pradedant nuo 2013 m., teikti jos taikymo ataskaitas;

B. kadangi dvejopas direktyvos tikslas yra veiksmingas grąžinimas, atitinkantis 
pagrindines teises ir proporcingumo principą; kadangi savo rekomendacijoje dėl 
grąžinimo veiksmingumo didinimo Komisija sutelkia dėmesį į grąžinimo lygį kaip į 
pagrindinį direktyvos veiksmingumo rodiklį;

C. kadangi Komisija pažymėjo, kad valstybės narės, siekdamos vykdyti veiksmingą 
grąžinimą, susiduria su tam tikromis procesinio, techninio ir operatyvinio pobūdžio 
kliūtimis, be kita ko, dėl visų susijusių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo, 
įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, lygio;

D. kadangi su direktyvos įgyvendinimu susiję išskaidyti ir palyginami duomenys dažnai 
nėra renkami ar viešai prieinami;

Bendrosios pastabos

1. apgailestauja dėl to, kad nesama neseniai atlikto įgyvendinimo vertinimo, ir ragina 

14 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0175.
15 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
16 OL C 76, 2020 3 9, p. 86.
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Komisiją skubiai atlikti tokį vertinimą, kurį vėluojama atlikti nuo 2017 m.;

2. pakartoja, kad svarbu laikytis įrodymais grindžiamo požiūrio, kuriuo remiantis būtų 
formuojama nuosekli politika ir išsamia informacija pagrįstas viešasis diskursas, ir 
ragina Komisiją primygtinai raginti valstybes nares rinkti ir skelbti kokybinius ir 
kiekybinius duomenis apie direktyvos įgyvendinimą ir remti tokias jų pastangas;

3. pabrėžia, kad Komisijos teiginys, jog grąžinamų asmenų procentinė dalis sumažėjo nuo 
46 proc. 2016 m. iki 37 proc. 2017 m., gali neatspindėti išsamaus vaizdo, nes asmenys, 
dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, nebūtinai buvo grąžinti tais pačiais metais, kai 
kurios valstybės narės dėl vieno asmens arba asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma, 
priima daugiau nei vieną sprendimą grąžinti, o sprendimai grąžinti neatšaukiami, jei 
asmuo negrąžinamas dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis sunkumų arba 
humanitarinių priežasčių;

4. pabrėžia, kad svarbu gerinti direktyvos įgyvendinimo veiksmingumą; pabrėžia, kad toks 
veiksmingumas turėtų būti vertinamas ne tik kiekybiniu požiūriu, remiantis grąžinamų 
asmenų procentine dalimi, bet ir kokybiniu požiūriu, pvz., atsižvelgiant į grąžinimo 
tvarumą ir pagrindines teises;

Sprendimai grąžinti ir savanoriškas išvykimas

5. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sprendimų grąžinti laikymąsi, ir primena pagrindinį 
direktyvoje įtvirtintą principą, kad pirmenybė turėtų būti teikiama savanoriškam 
grįžimui, o ne priverstiniam grąžinimui;

6. pabrėžia, kad pagal direktyvos 7 straipsnį sprendime grąžinti turi būti numatytas 
tinkamas savanoriško išvykimo laikotarpis, kurį valstybės narės prireikus turi pratęsti, 
atsižvelgdamos į specialias konkretaus atvejo aplinkybes; pabrėžia, kad palyginti 
trumpas savanoriško išvykimo laikotarpis gali trukdyti arba apskritai užkirsti kelią 
savanoriškam išvykimui;

7. pabrėžia, kad dėl plačios pasislėpimo pavojaus apibrėžties valstybės narės gali dažnai 
susilaikyti nuo savanoriško išvykimo laikotarpio suteikimo; primena, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio panaikinimas taip pat lemia draudimo atvykti nustatymą, o tai gali 
dar labiau pakenkti savanoriškam išvykimui;

Procesinės apsaugos priemonės

8. pabrėžia, kad sprendimai dėl grąžinimo ir draudimo atvykti turėtų būti individualizuoti, 
aiškiai pagrįsti teisinėmis ir faktinėmis priežastimis, priimti raštu ir papildyti 
informacija apie galimas teisių gynimo priemones;

9. pabrėžia, kad pagal direktyvą leidžiama laikinai sustabdyti išsiuntimo vykdymą, kol bus 
priimtas sprendimas dėl grąžinimo; pabrėžia tokio stabdomojo poveikio svarbą tais 
atvejais, kai esama su grąžinimu susijusios rizikos; pažymi, kad daugumoje šalių 
apeliacinis skundas dėl grąžinimo neturi automatinio stabdomojo poveikio, todėl gali 
sumažėti apsauga ir padidėti administracinė našta;

10. apgailestaudamas pažymi, kad direktyvos 6 straipsnio 4 dalis taikoma ribotai; yra 
susirūpinęs dėl to, kad valstybės narės neišduoda leidimo laikinai gyventi šalyje, jei 
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paaiškėja, kad grąžinimas neįmanomas; pabrėžia, kad leidimų gyventi suteikimas 
asmenims, kurie negali grįžti į savo kilmės šalį, galėtų padėti užkirsti kelią užsitęsusiam 
neteisėtam buvimui, palengvinti asmenų socialinę įtrauktį ir prisidėti prie jų indėlio į 
visuomenę;

Draudimai atvykti

11. susirūpinęs atkreipia dėmesį į plačiai paplitusį automatinį draudimų atvykti nustatymą ir 
į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse tokie draudimai taikomi greta savanoriško 
išvykimo; pabrėžia, kad dėl šio požiūrio gali sumažėti paskatos laikytis sprendimo 
grąžinti;

12. pabrėžia, kad nors grėsmė, jog bus nustatytas draudimas atvykti, gali būti paskata 
išvykti iš šalies per savanoriško išvykimo laikotarpį, tačiau nustačius draudimus atvykti 
iš tiesų sumažėja paskata laikytis sprendimo grąžinti ir gali padidėti pasislėpimo 
pavojus;

13. pabrėžia, kad draudimai atvykti turi itin neproporcingų pasekmių šeimoms ir vaikams; 
palankiai vertina kai kurių valstybių narių numatytą galimybę netaikyti vaikams 
draudimo atvykti, tačiau pabrėžia, kad priimant jų tėvams taikomą sprendimą dėl 
draudimo atvykti taip pat pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į vaikų interesus;

Sulaikymas ir pasislėpimo pavojus

14. atkreipia dėmesį į pasislėpimo pavojaus apibrėžties perkėlimo į nacionalinę teisę 
skirtumus ir pakartoja, kad direktyvos 3 straipsnio 7 punkte numatyta, jog tokio 
pavojaus buvimas visada turėtų būti vertinamas remiantis objektyviais teisės aktuose 
apibrėžtais kriterijais;

15. yra susirūpinęs dėl to, kad kelių valstybių narių teisės aktuose pateikti išsamūs 
objektyvių kriterijų, pagal kuriuos apibrėžiamas pasislėpimo pavojus, sąrašai, kurie 
dažnai taikomi daugiau ar mažiau automatiškai, o į konkrečias aplinkybes beveik 
neatsižvelgiama;

16. pažymi, kad direktyvoje nustatyta, jog grąžinami asmenys gali būti teisėtai sulaikomi, 
kai negali būti taikomos kitos švelnesnės priverstinės priemonės; apgailestauja, kad, 
nepaisant įpareigojimo taikyti sulaikymą kaip kraštutinę priemonę, praktikoje valstybės 
narės kuria ir taiko labai mažai perspektyvių sulaikymui alternatyvių priemonių; ragina 
valstybes nares skubiai pasiūlyti perspektyvias bendruomenines sulaikymui 
alternatyvias priemones;

17. pažymi, kad vykdant grąžinimo procedūras Europos Sąjungoje vis dar sulaikoma daug 
vaikų, o tai yra tiesioginis JT Vaiko teisių konvencijos pažeidimas, nes JT Vaiko teisių 
komitetas išaiškino, kad vaikai niekada neturėtų būti sulaikomi imigracijos tikslais ir 
kad sulaikymas niekada negali būti pateisinamas vaiko interesais;

18. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą visų direktyvos aspektų įgyvendinimą; ragina 
Komisiją toliau stebėti šį įgyvendinimą ir imtis veiksmų reikalavimų nesilaikymo 
atveju;

19. ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybėse narėse ir FRONTEX sistemoje veiktų 
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stebėsenos organai, kuriems būtų suteikti tinkami įgaliojimai, pajėgumai ir 
kompetencija, būtų užtikrintas aukštas jų nepriklausomumo ir ekspertinių žinių lygis ir 
taikomos skaidrios procedūros; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų 
sukurtas stebėsenos po grąžinimo mechanizmas siekiant gauti informacijos apie 
grąžintų asmenų likimą, ypatingą dėmesį skiriant nelydimiems nepilnamečiams;

°

° °

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


