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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Pranešime atkreipiamas dėmesys į tai, kaip valstybės narės įgyvendina pasienio procedūras. 
Direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 
(toliau – Prieglobsčio procedūrų direktyva, PPD) 43 straipsnyje nustatytos pasienio 
procedūros, kurias valstybė narė gali taikyti kaip bendro Europos prieglobsčio sistemos dalį. 
Kai prieglobsčio prašymai pateikiami pasienyje arba tranzito zonoje, valstybės narės tam 
tikromis sąlygomis gali prašymus nagrinėti tose vietose. 

Pranešimo tikslas

Pagrindinis pranešimo tikslas – sudaryti sąlygas Parlamentui priimti įrodymais ir informacija 
pagrįstus sprendimus būsimose derybose dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto, kuriame 
pasienio procedūrų vaidmuo itin svarbus. Pasiūlyme dėl pakto itin svarbus vaidmuo tenka 
pasienio procedūroms. Tačiau Komisija niekada nebandė įvertinti, kaip jos įgyvendinamos, 
nustatyti, ar pasiekti jų tikslai, ir padaryti išvadas norint rengti naujus teisės aktus. 

Poveikio vertinimai yra pagrindinė Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės siekiant 
parengti ir įvertinti ES politiką, kurios tikslų būtų pasiekta veiksmingiausiu ir efektyviausiu 
būdu, dalis. Vis dėlto Komisija iki šiol nepaskelbė Prieglobsčio procedūrų direktyvos (PPD) 
įgyvendinimo ataskaitos, taigi neįvykdė pareigos teikti ataskaitas pagal direktyvos 50 
straipsnį. Be to, 2016 m., Komisijai siūlant PPD reformą, pagal kurią direktyva pakeičiama 
reglamentu, nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Tas pats pasakytina ir apie neseniai 
paskelbtą pasiūlymą dėl pakeitimų (COM(2020)0611 final). 

Šiuo pranešimu nesiekiama nei pakeisti Komisijos neatlikto visaverčio PPD poveikio 
vertinimo, nei įvertinti naujų Komisijos pasiūlymų. Priešingai, jame siekiama pateikti tam 
tikras įžvalgas apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pasienio procedūras pagal PPD, kokių 
yra problemų ir įgyvendinimo spragų. Jis turėtų sudaryti sąlygas Parlamentui priimti 
įrodymais ir informacija pagrįstus sprendimus būsimose derybose dėl pasiūlymo pakeisti 
Prieglobsčio procedūrų reglamentą.

Pranešimas pagrįstas 2020 m. lapkričio mėn. EPRS poveikio vertinimu, kuriame pateikiama 
lyginamoji PPD 43 straipsnio taikymo analizė ir teisinis šio straipsnio perkėlimo į nacionalinę 
teisę ir taikymo valstybėse narėse vertinimas. Pradinis pranešimo projektas grindžiamas 
preliminariomis šių tyrimų išvadomis. Pranešėjas galėtų pateikti pranešimo projekto 
pakeitimus, siekdamas pritaikyti pranešimą prie galutinio poveikio vertinimo. 

Pasienio procedūros netinkamai apibrėžtos

Atsižvelgiant į EPRS vertinimą matyti, kad pasienio procedūros yra netiksliai apibrėžta ES 
prieglobsčio teisės sąvoka. Tai kelia didelį susirūpinimą dėl jų taikymo, visų pirma kalbant 
apie pagrindinių teisių ir procesines garantijas. 

Pasienio procedūros yra PPD teisiškai apibrėžtos taisyklės, pagal kurią prieglobsčio prašytojai 
turi teisę likti valstybės narės teritorijoje, įskaitant pasienį arba tranzito zoną, išimtis. Todėl 
Prieglobsčio procedūrų direktyvoje pasienio procedūros griežtai apribojamos išsamiu atvejų 
sąrašu. Be to, ES teisės aktų leidėjas jas siekė aiškinti siaurai, pabrėždamas, kad prašytojui, 
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kuris atvyko neturėdamas dokumentų arba naudojosi padirbtais dokumentais, savaime 
neturėtų būti automatiškai taikomos pasienio arba paspartintos procedūros, jeigu jis gali 
nurodyti rimtą priežastį (PPD 21 konstatuojamoji dalis). Tačiau praktiškai pagal PPD 
paliekama per daug erdvės valstybėms narėms taikyti pasienio procedūras pagal 
pageidavimus, dažnai viršijant PPD nustatytas ribas. 

Kai kurios valstybės narės nagrinėja prieglobsčio prašymų priimtinumą taikydamos pasienio 
procedūras, o kai kurios juos taip pat nagrinėja iš esmės. Kai kurios valstybės narės, 
taikydamos pasienio procedūras, nagrinėja klausimus, patenkančius į Dublino reglamento 
taikymo sritį, kitos – ne. Kai kurios valstybės narės suteikia tarptautinę apsaugą, taikydamos 
pasienio procedūrą, kitos prašytojams leidžia atvykti tik pripažinusios, kad prieglobsčio 
prašytojas gali turėti teisę į tarptautinę apsaugą. Be to, nemažai valstybių narių pasienio 
procedūras taiko daug plačiau nei nustatyta PPD, kai kurios netgi visus pasienyje pateiktus 
prieglobsčio prašymus nukreipia į pasienio procedūrą. Be to, kai kurios valstybės narės taiko 
pasienio procedūras, bet nelaiko jų tokiomis pagal nacionalinę teisę. 

Sulaikymas įprastas taikant pasienio procedūras

Pasienio procedūros dažnai grindžiamos neatvykimo teisine fikcija, laikantis nuostatos, kad 
pasienio procedūra vykdoma prieš priimant sprendimą dėl prašytojo teisės atvykti į valstybės 
narės teritoriją arba jį priimant. Ši nuostata turi rimtų pasekmių prieglobsčio prašytojams. 
Visais EPRS vertinime analizuojamais atvejais prieglobsčio prašytojai, kuriems taikomos 
pasienio procedūros, buvo sulaikyti de facto. 

Sulaikymas ir laisvės atėmimas turi didelį poveikį asmens pagrindinėms teisėms. Todėl ES 
teisėje ir tarptautinėje žmogaus teisių teisėje nustatytos aukštos ribos, taikomos prieglobsčio 
prašytojų sulaikymui. Pagal PPD 26 straipsnį draudžiama sulaikyti prašytojus vien todėl, kad 
jie yra prašytojai. Baigtinis sulaikymo pagrindų ir sulaikytųjų apsaugos priemonių sąrašas 
pateiktas Direktyvoje 2013/33/ES (Priėmimo sąlygų direktyva). 

Tačiau taikant pasienio procedūras dažnai į šias ribas ir apsaugos priemones nekreipiama 
dėmesio. Paprastai valstybės narės sulaiko de facto prieglobsčio prašytojus, dažnai 
neatlikdamos būtinumo patikrinimo arba nenumatydamos alternatyvų sulaikymui. Daugeliu 
atvejų prieglobsčio prašytojai neturi galimybės naudotis apsaugos priemonėmis, taikomomis 
juos sulaikius pagal šalies vidaus procedūras. Kelios valstybės narės, remdamosi neatvykimo 
teisine fikcija, de facto sulaiko prieglobsčio prašytojus, bet nepripažįsta, kad tai yra laisvės 
atėmimas. Taigi prieglobsčio prašytojai, sulaikyti per tokią pasienio procedūrą, net negali 
pasinaudoti pagrindinėmis procesinėmis garantijomis, kaip antai prašyti teismo peržiūrėti jų 
sulaikymą. Tai kelia dar didesnį susirūpinimą, nes sulaikymo sąlygos pasienyje dažnai yra 
netinkamos. Jeigu atvyksta daug žmonių, pavyzdžiui, Graikijos salose, pasienio procedūros 
prilygsta nežmoniškoms sąlygoms.

Jeigu prieglobsčio prašytojai de facto sulaikomi pasienyje, sulaikymas visada turėtų būti 
nustatytas teisės aktais ir turėtų būti taikomos tos pačios procedūrinės garantijos, kaip ir 
prieglobsčio prašytojams, sulaikomiems taikant procedūras šalies viduje. Prieglobsčio 
prašytojai jokiu būdu neturėtų būti sulaikomi automatiškai. 

Atsisakymas leisti atvykti
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Asmenims turi būti suteikta galimybė pasienyje pateikti prieglobsčio prašymą. Jeigu yra 
požymių, kad asmuo prie išorės sienų gali pageidauti prašyti tarptautinės apsaugos, valstybės 
narės turi informuoti asmenį apie galimybę tai padaryti ir susitarti dėl vertimo žodžiu, kad 
būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos pasinaudoti prieglobsčio procedūra. 

Tačiau yra daug pranešimų apie tai, kad asmenims neleidžiama atvykti arba jie stumiami 
taikant pasienio procedūras, nevertinant jų apsaugos poreikių ir neregistruojant jų 
prieglobsčio prašymų. Tai yra sunkus ES ir tarptautinės teisės pažeidimas. 
Siekiant užkirsti kelią tokiai neteisėtai praktikai ir užtikrinti, kad valstybės narės prie išorės 
sienų laikytųsi ES ir tarptautinės teisės, turėtų būti sukurti nepriklausomi stebėsenos 
mechanizmai. Pagal Pagrindinių teisių agentūros (FRA) Sienų kontrolės gaires valstybių narių 
pareiga turėtų būti suteikti stebėsenos įstaigoms prieigą prie pasienio infrastruktūros norint 
užtikrinti veiksmingą pagrindinių teisių apsaugą ir sistemingą pranešimą apie pažeidimus. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti veiksmingą visų įtarimų tyrimą ir sankcijų už juos 
taikymą. 

Pažeidžiamumo vertinimas 

Nerimą kelia, jog valstybės narės neturi tinkamų mechanizmų specialių poreikių turintiems 
asmenims nustatyti, kad jiems nebūtų taikoma pasienio procedūra. atsižvelgiant į EPRS 
vertinimą matyti, kad visose tirtose šalyse trūksta tinkamų ir veiksmingų pažeidžiamumo 
nustatymo mechanizmų, o keliose valstybėse narėse apskritai nėra jokio mechanizmo. 
Asmenys, kurių pažeidžiamumas nematomas, pavyzdžiui, kankinimo ar seksualinės 
prievartos aukos, beveik niekada nėra identifikuojami per pasienio procedūrą. Nesant tinkamų 
nustatymo mechanizmų, specialios procedūrinės apsaugos priemonės ir tinkama parama 
praktikoje dažnai netenka prasmės. Todėl kyla ypač didelis susirūpinimas kalbant apie vaikus 
ir klausimai dėl to, ar užtikrinami vaiko interesai, kaip nustatyta ES pagrindinių teisių 
chartijos 24 straipsnio 2 dalyje. Todėl vaikams ir jų šeimoms paprastai neturėtų būti taikomos 
pasienio procedūros. 

Pasienio procedūrų procedūrinės garantijos ir teisingumas

EPRS vertinime pranešama apie dideles problemas, susijusias su procedūrinėmis garantijomis 
visose nagrinėtose valstybėse narėse. Prašytojai turi būti informuojami apie teises ir 
prieglobsčio suteikimo procedūrą, jiems turi būti suteikta veiksminga galimybė kreiptis į 
organizacijas ir asmenis, teikiančius konsultacijas. Tačiau praktikoje to dažnai taip nėra. 
Daugelio valstybių narių teisėje numatyta teisė į nemokamą teisinę pagalbą visų pirma 
pasienio procedūrų atveju, nors nėra pareigos jos užtikrinti. Tačiau dėl trumpų terminų ir 
asmenų sulaikymo de facto dažnai nepavyksta veiksmingai gauti teisinės pagalbos. 
Prieglobsčio prašytojai negali susisiekti su advokatu, nes trūksta komunikacijos priemonių, 
advokatams nesuteikiama pakankamai laiko apeliaciniam skundui parengti ar išklausyti 
klientą arba nėra kvalifikuotų advokatų. Dažnai NVO negali užpildyti spragos, nes jos turi 
mažiau galimybių naudotis infrastruktūra pasienyje arba visiškai jų neturi. Vertimo žodžiu 
paslaugos dažnai neteikiamos, yra prastos kokybės arba jas sudėtinga teikti telefonu. Be to, 
prašytojai dažnai nėra sistemingai informuojami apie prieglobsčio procedūrą ir jų teises. 

Dėl paties pasienio procedūrų pobūdžio sunku praktiškai suteikti visapusiškas procedūrines 
garantijas. Jų veiksmingumą mažina sulaikymas (de facto) ir trumpesni pasienio procedūrų 
terminai. Valstybės narės paprastai nustato labai trumpus vos kelių dienų terminus apeliacinei 



PE660.061v01-00 6/11 PR\1216586LT.docx

LT

procedūrai, o tai pažeidžia teisę į veiksmingą teisinę gynybą nes yra ribotos galimybės gauti 
pagalbą ir patekti į išorinį pasaulį. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad pagal PPD 
neužtikrinamas apeliacinio skundo stabdomasis poveikis. 

Kalbėdami apie paspartintą pasienio procedūrą Graikijos salose, FRA, JT vyriausiasis 
pabėgėlių reikalų komisaras ir JT specialusis pranešėjas migrantų žmogaus teisių klausimais 
išreiškė didelį susirūpinimą dėl tinkamų procedūrinių garantijų ir pagrindinių teisių problemų, 
kurios atrodo beveik neįveikiamos.

Pasienio procedūroms būdinga neišvengiama dilema tarp nepakankami laiko teisingam 
procesui užtikrinti ir trumpiausio įmanomo laikotarpio, kuriuo prašytojai sulaikomi. Todėl jos 
neprisideda įgyvendinant PPD tikslus. Todėl valstybės narės paprastai neturėtų taikyti 
pasienio procedūrų ir jokiu būdu neturėtų būti reikalaujama taikyti pasienio procedūras. 
Valstybės narės, taikydamos pasienio procedūras, arba negali užtikrinti teisingos procedūros, 
arba sulaiko prašytojus ilgam laikui ir taip pažeidžia jų pagrindines teises. 

Jeigu vis dėlto taikomos pasienio procedūros, jos turėtų būti taikomos tik ne tokiais 
sudėtingais atvejais, pavyzdžiui, atvejais, kai prašytojui buvo suteikta tarptautinė apsauga 
kitoje valstybėje (valstybėje narėje) arba kai kyla tik su prieglobsčio procedūros nagrinėjimu 
nesusijusių klausimų. 
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl 
tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 43 straipsnio 
įgyvendinimo
(2020/2047(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurią 1948 m. priėmė Jungtinių 
Tautų (toliau – JT) Generalinė Asamblėja, ir į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą,

– atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

– atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso (Ženevos konvencija) ir prie 
jos pridėtą 1967 m. Protokolą, 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 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos1 (toliau 
– Prieglobsčio procedūrų direktyva, PPD).

– atsižvelgdamas į susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką,

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 13 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir 
panaikinama Direktyva 2013/32/ES (COM(2016)0467),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 23 d. pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir 
panaikinama Direktyva 2013/32/ES (COM(2020)0611),

– 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 Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) 2020 m. lapkričio mėn. 
atliktą tyrimą dėl Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnio įgyvendinimo Europos 

1 OL L 180, 2013 6 29, p. 60.



PE660.061v01-00 8/11 PR\1216586LT.docx

LT

lygmeniu,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo mėn. Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 
tyrimą „Pasienio procedūros nagrinėjant prieglobsčio prašymus ES ir kitose šalyse“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2020 m. 
pagrindinių teisių ataskaitą,

– atsižvelgdamas į FRA 2019 m. kovo 4 d. nuomonę Nr. 3/2019 „Atnaujinta 2016 m. 
nuomonė dėl pagrindinių teisių padėties migrantų antplūdžio valdymo centruose 
Graikijoje ir Italijoje“,

– atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) 
Rekomenduojamus žmogaus teisių prie tarpvalstybinių sienų principus ir gaires,

– atsižvelgdamas į 2016 m. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros projektą,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl Tarpinstitucinio susitarimo 
dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 22 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto pranešimą dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento kuriuo Sąjungoje nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka ir 
panaikinama Direktyva 2013/32/ES,

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

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi Komisija, nepaisydama savo teisinio įsipareigojimo teikti ataskaitas, niekada 
neįvertino PPD įgyvendinimo;

Bendrosios pastabos

1. apgailestauja dėl to, kad neatliktas įgyvendinimo vertinimas, ir ragina Komisiją 
nedelsiant jį atlikti, nes tokį vertinimą reikėjo atlikti jau 2017 m.;

2. pakartoja, kad siekiant formuoti nuoseklią politiką svarbu vadovautis faktiniais 
duomenimis grindžiamu požiūriu;

Taikymo sritis

3. pabrėžia, kad pasienio procedūros yra teisiškai apibrėžtos taisyklės, pagal kurią 
prieglobsčio prašytojai turi teisę likti valstybės narės teritorijoje, išimtis, taikytina tik 
Prieglobsčio procedūrų direktyvoje išsamiu sąrašu nustatytais atvejais; pabrėžia, kad ES 

2OL C 76, 2020 3 9, p. 86.
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teisės aktų leidėjas šiuos atvejus siekė aiškinti siaurai; apgailestauja dėl to, kad kelios 
valstybės narės pasienio procedūras taiko daug plačiau;

Neatvykimo teisinė fikcija ir sulaikymas 

4. pabrėžia, jog pagal PPD 9 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad valstybės narės 
prašytojams leistų likti teritorijoje, įskaitant pasienį arba tranzito zoną;

5. pažymi, kad kai kurios valstybės narės pasienio procedūras grindžia neatvykimo teisine 
fikcija, taigi jos laikosi nuostatos, kad pasienio procedūra taikoma prieš priimant 
sprendimą dėl prašytojo teisės atvykti į jų teritoriją;

6. pabrėžia, kad asmenys, kuriems taikoma pasienio procedūra, paprastai de facto 
sulaikomi;

7. pakartoja, kad valstybės narės negali sulaikyti asmens vien dėl to, kad jis yra prašytojas, 
ir primena, kad prašytojai gali būti sulaikomi tik tais atvejais, kai negalima taikyti kitų 
švelnesnių prievartos priemonių; apgailestauja, kad beveik jokios sulaikymo 
alternatyvos nebuvo parengtos ir pasienio procedūrose netaikomos;

8. mano, kad kyla daug problemų dėl to, jog kai kurios valstybės narės iš tiesų taiko 
pasienio procedūras, bet nepripažįsta jų tokiomis pagal nacionalinę teisę, nes 
pripažinimas gali reikšti, kad nėra pakankamos apsaugos nuo tokio sulaikymo; pabrėžia, 
kad bet koks sulaikymas visada turėtų būti nustatytas teisės aktais;

9. primena, kad ESTT sujungtose bylose C-924/19 PPU ir C-925/19 PPU atmetė 
argumentą, jog sulaikymu nelaikomi atvejai, kai prašytojas gali išvykti iš tranzito zonos 
trečiosios šalies kryptimi;

Atsisakymas leisti atvykti

10. yra labai susirūpinęs dėl to, kad vykdant pasienio procedūras prie išorės ir vidaus sienų 
pranešta apie daugybę atvejų, kai asmenims neleidžiama atvykti, jeigu neregistruoti jų 
prieglobsčio prašymai; pakartoja, kad automatinis atsisakymas leisti atvykti, grąžinimas 
ir kolektyvinis išsiuntimas draudžiami pagal ES ir tarptautinę teisę;

11. mano, kad svarbu įsteigti nepriklausomas stebėsenos įstaigas ir ragina valstybes nares 
suteikti šioms įstaigoms prieigą prie pasienio infrastruktūros, kad būtų užtikrinta 
veiksminga pagrindinių teisių apsauga ir sistemingas pranešimas apie pažeidimus, 
laikantis Pagrindinių teisių agentūros (FRA) Sienų kontrolės gairių;

Pasienio procedūros netaikomos nelydimiems nepilnamečiams ir pažeidžiamiems 
prašytojams

12. pažymi, kad pagal PPD 24 straipsnio 3 dalį nustačius, jog prašytojams reikia specialių 
procesinių garantijų, valstybės narės jiems netaiko pasienio procedūros, jeigu tokios 
garantijos negali būti užtikrintos taikant šią procedūrą;

13. pabrėžia, kad daugumoje tikrintų valstybių narių nėra tinkamų pažeidžiamumo 
nustatymo mechanizmų ir, jei tokių yra, dažnai vertinamas tik matomas 
pažeidžiamumas;
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14. primena, kad PPD 25 straipsnio 6 dalies b punkte nustatytos labai ribotas aplinkybių, 
kuriomis valstybėms narėms leidžiama nelydimų nepilnamečių prašymus nagrinėti 
pagal pasienio procedūrą, sąrašas; pabrėžia, kad vertintose valstybėse narėse nebuvo 
pakankamai tinkamų amžiaus nustatymo metodų; rekomenduoja vaikams ir jų šeimoms 
netaikyti pasienio procedūrų;

Procedūrinės garantijos

15. pažymi, kad pasienio procedūros yra paspartintos, ir primena, kad pagal PPD 43 
straipsnį prašytojai, kuriems taikomos pasienio procedūros, turi tas pačias teises ir 
garantijas kaip ir prašytojai, kuriems taikomos įprastos procedūros;

16. pabrėžia, kad visose nagrinėtose valstybėse narėse buvo pranešta apie dideles 
problemas, susijusias su galimybe gauti teisinę pagalbą ir jos kokybe; pabrėžia, kad 
nemokama teisinė pagalba yra labai svarbi užtikrinant kokybiškesnę informaciją per 
asmeninius pokalbius ir gerinant pirmosios instancijos sprendimų priėmimą;

17. apgailestauja, kad pagal pasienio procedūras daugelis valstybių narių nereglamentuoja 
galimybės kreiptis į NVO, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrindamos prašytojų 
procesines teises;

18. susirūpinęs pažymi, kad prašytojams dažnai pateikiama mažai informacijos apie 
pasienio procedūras ir jų teises bei pareigas arba visai jos nepateikiama;

19. pripažįsta, kad pagal Prieglobsčio procedūrų direktyvą valstybės narės turi teisę savo 
nuožiūra spręsti, ar apeliaciniai skundai turi automatinį stabdomąjį poveikį; vis dėlto 
primena, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, jog skundas dėl 
sprendimo grąžinti, dėl kurio vykdymo atitinkamam trečiosios šalies piliečiui gali kilti 
didelė rizika būti grąžintam, turi turėti stabdomąjį poveikį;

20. pabrėžia, kad pasienio procedūroms kartu būdingi trumpi procedūriniai terminai ir de 
facto sulaikymas, o tai gali turėti įtakos prašytojų galimybėms pasinaudoti Prieglobsčio 
procedūrų direktyvoje įtvirtintomis garantijomis;

21. rekomenduoja pasienio procedūrų taikymą leisti tik mažiau sudėtingais atvejais, 
pavyzdžiui, prašytojams, kuriems buvo suteikta apsauga kitose valstybėse ar valstybėse 
narėse arba dėl kurių kilo klausimų, nesusijusių su jų prieglobsčio nagrinėjimo 
procedūra, kuri ir toliau išlieka valstybių narių kompetencijoje;

Pasienio procedūros ir didelis atvykstančių asmenų skaičius

22. primena, kad PPD II skyriuje nustatytos garantijos taip pat taikomos dideliam 
atvykstančių asmenų skaičiui; su dideliu susirūpinimu pažymi, kad šiais atvejais 
pasienio procedūros kelia papildomų problemų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, ir 
veiksmingumo sunkumų;

23. pritaria FRA, JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir JT specialiojo pranešėjo 
migrantų žmogaus teisių klausimais išreikštam susirūpinimui dėl procesinių garantijų ir 
pagrindinių teisių paisymo vykdant paspartintas pasienio procedūras Graikijos salose;

24. ragina valstybes nares vengti taikyti pasienio procedūras, nes jas taikant negalima 
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užtikrinti Prieglobsčio procedūrų direktyvos tikslų ir teisingos prieglobsčio procedūros; 
ragina valstybes nares, kurios vis dėlto taiko PPD 43 straipsnį, užtikrinti tinkamą visų jo 
aspektų įgyvendinimą;

25. ragina Komisiją veiksmingai stebėti Prieglobsčio procedūrų direktyvos įgyvendinimą ir 
imtis veiksmų reikalavimų nesilaikymo atveju;

°
° °

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai .


