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I ĮŽANGA

2005 m. rudens pradžioje daugiau kaip dešimt žmonių žuvo, šimtai, įskaitant 
prieglobsčio prašytojus, deportuoti, kai kurie Maroko valdžios palikti dykumoje, po 
beviltiškų bandymų pereiti vienintelę sausumos sieną tarp Afrikos ir Europos, kurią 
sudaro iškasti grioviai ir trijų metrų aukščio sienos, supančios Ispanijos anklavus 
Maroko šiaurėje – Seutą ir Meliliją.
Po kelių savaičių vėl atplūdo šimtai migrantų, kurios Alžyro valdžios atstovai išvarė per 
sieną, likvidavę jų neformalią stovyklą Maghnia, prie Maroko sienos. Tarp jų galėjo 
būti prieglobsčio prašytojų. Nuo 2006 m. pradžios tūkstančiai žmonių, pagrindinai iš 
Sacharos regiono, bandė perplaukti Atlanto vandenyną iš Mauritanijos ir Senegalo, 
tikėdamiesi pasiekti Ispanijos Kanarų salų pakrantę. Šie dramatiški įvykiai – tai 
paskendę jūroje, išsekę dykumoje ir apskritai nesuskaičiuojamos per keletą metų 
migracijos aukos – sukėlė Viduržemio jūros regiono šalių apmąstymus ir sužadino 
iniciatyvas siekti sustabdyti šį fenomeną, pavadintą neigiama sąvoka „nelegali 
imigracija“. Buvo kalbama apie „Maršalo planą Afrikai“ ir daugelį vykusių ir dar 
vyksiančių tarpvyriausybinių susitikimų, jungiančių Sacharos regiono ir šiaurės Afrikos 
šalis bei Europos Sąjungos šalis nares, kaip ir konferencija numatyta Rabate liepos 10–
11 d. Nustatyti prioritetai akcentuoja „dialogą ir bendradarbiavimą su Afrika“ bei 
„bendradarbiavimą su kaimynėmis šalimis“1.

Iš šių pamąstymų kylantys sprendimai sutelkti dviem kryptimis: 1) sienų apsaugos 
užtikrinimas, siekiant sustabdyti nelegalius perėjimus, 2) migrantų apgyvendinimas jų 
kilmės šalyje, ypač bendradarbiaujant su pastaraisiais. Šios migracijos srautų vadybos 
kryptys nėra naujos Europos Sąjungai, prieš daugelį metų paskyrusiai svarbią savo 
veiklos dalį teisingumo ir vidaus reikalų sritims: jos jau buvo įtrauktos į Europos 
Tarybos darbo programą 1999 m. Tamperės susirinkime ir davė pradžią daugeliui 
teisinių ir operatyvinių priemonių. Gyvenimas kelia daugiau klausimų dėl šių priemonių 
tinkamumo, nei jų efektyvumo, atsižvelgiant į naujų pietų–šiaurės migracijos maršrutų 
keliamas realijas. Pasirodo, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos išorinės sienos kontrolės 
sustiprinimas nepadeda spręsti problemos (sustabdyti nelegalią imigraciją), o tik ją 
pastumia toliau į priekį. Migrantai renkasi kitus kelius, dažnai daug pavojingesnius ir 
brangesnius. Ir kliūtys, su kuriomis jiems tenka susidurti, dabar jau atsisuka prieš 
Europos Sąjungą, neatitinka vakarų mentaliteto ir koncentruojasi šalyse, kurias jie 
palieka arba kerta. Šis problemų perkėlimas turi savo kainą. Pirmiausia migrantams ir 
žmonės, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir kurių pagrindinės teisės gali būti 
pažeistos, netgi jei šias teises pripažįsta tiek Europos Sąjunga, tiek valstybės narės, taip 
kaip tai patvirtino Seutos ir Melilijos įvykiai. Šiaurės Afrikos šalys yra ES verčiamos 
kontroliuoti savo sienas, siekiant sustabdyti jų kaimyninės juodosios Afrikos piliečių 

  
1 KOM(2005) 621 galutinis
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judėjimą, kurie iki šiol laisvai kirsdavo sienas. Galima susirūpinti, kad Europos 
Sąjunga, toliau nuosekliai laikydamasi ligšiolinės politikos trečiųjų šalių atžvilgiu, 
pasieks pražūtingų pasekmių, kurias galima ir suskaičiuoti. Vis dėlto tai gali sužlugdyti 
Hagos programoje nustatytas užsienio politikos kryptis migracijos klausimu.

Hagos programa

Daugiametė Hagos programa „Sustiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą Europos 
Sąjungoje“, priimta Europos Tarybos 2004 m. lapkričio 4–5 d. Briuselyje ateinantiems 
penkeriems metams iškelia dvi Europos Sąjungos imigracijos ir prieglobsčio politikos 
kryptis: a) bendros politikos diegimo Europos Sąjungos viduje paieška, turint omeny, 
kad pirmas šio proceso etapas, toks koks buvo Tarybos nustatytas Tamperėje 1999 
metais artėjo prie pabaigos ir prieglobsčio bei imigracijos srityse buvo patvirtinta 
nemažai Sąjungos normų; b) prieglobsčio ir imigracijos išorinė dimensija, kuriai 
skiriama labai svarbi vieta.

Hagos programos tikslas – Tamperėje pradėto darbo antrasis etapas – yra „pagerinti 
Europos Sąjungos galimybes užtikrinti pagrindines teises, (…) suteikti žmonėms, 
kuriems reikia, apsaugą, numatytą Ženevos konvencijoje bei kitose sutartyse, reguliuoti 
migracijos srautus ir kontroliuoti išorines Europos Sąjungos sienas“. Šio tikslo 
įgyvendinimo Europos Sąjungos teritorijoje patikrintos priemonės nėra konkrečios. 
Bendro Europos prieglobsčio idėja, minima Komisijos nuo 2001 m., yra numatyta tik 
2010 m.; buvo priminta, kad darbo imigracija lieka valstybių narių kompetencijoje; dėl 
likusio, Hagos programa apsiriboja tampresnio bendradarbiavimo tarp valstybių 
skatinimu, geresnio pažinimo ir gyventojų surašymo priemonių bei dalijimosi 
informacija apie migracinį judėjimą, kaip ir nacionalinės politikos ir ES iniciatyvų 
koordinacija.  

Pabrėžiama, kad trečiųjų šalių piliečių, jau gyvenančių ES, integracijos sėkmė „yra 
teigiama mūsų visuomenių stabilumui ir sanglaudai“, ši integracija yra paremta tik 
bendro pobūdžio rekomendacijomis. Pavyzdžiui, yra tvirtinama, kad „kliūtys 
integracijai turi būti panaikintos“, kad būtų įsteigta „galimybių lygybė“ ir 
rekomenduota sukurti tinklalapį, skirtą „struktūriniam patirties ir informacijos šioje 
srityje pasikeitimui“. 

Užtat Hagos programos dalis, skirta prieglobsčio ir imigracijos išorinei dimensijai – šio 
pranešimo tikslas, – parodo valstybių narių jai skiriamą reikšmę ir pastangas, įskaitant 
finansinę paramą, kurias jos pasiruošusios skirti. Yra pabrėžiama, kad „Europos Sąjungos
politika turėtų palaikyti per partnerystę (…) trečiųjų šalių pastangas, siekiant pagerinti jų 
gebėjimą valdyti migraciją ir apsaugoti pabėgėlius (…), sustiprinti pasienio apsaugos 
priemones, pagerinti dokumentų saugumą ir imtis iš naujo iškilusios problemos“. Matyti, 
kad Tarybos susirūpinimas, kad trečiosios šalys prisiimtų dalį migracijos į Europą 
vadybos, nėra naujas, tačiau pirmą kartą jam skiriama tiek vietos Europos Sąjungos darbo 
programoje. Tam yra dvi priežastys. Pirma, daugelis 2004 m. įvykių, susijusių su 
migrantų bandymais pasiekti Sicilijos ir Andalūzijos pakrantes baigėsi tragiškai, todėl 
Taryba įpareigoja „visas valstybes sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant 

  
1 KOM(2000) 755 galutinis.
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užkirsti kelią naujiems žmonių gyvybės praradimo atvejams“. Antra, normatyvinės 
priemonės, skirtos bendrai ES politikai prieglobsčio ir migracijos srityje formuoti ir 
numatytos 2004 m. Amsterdamo sutartyje, yra beveik įgyvendintos. Nuo šiol sienų  
apsauga nuo naujų migrantų perėjimo, atrodo, yra pagrindinis rūpestis.   

II Migracijos politikos išorinė dimensija: senas rūpestis

1. Prieglobsčio ir migracijos aukšto lygio grupės veiksmų planas. Šri Lankos 
pavyzdys

ES sienos kontrolės perkėlimo dar prieš jos sieną demaršas siekia 2004 m. Kad būtų 
galima išspręsti „masinio prieglobsčio prašytojų ir nelegalių imigrantų antplūdžio“ 
problemą Europos Sąjungoje, Aukšto lygio prieglobsčio ir migracijos grupės, (GHNAI)  
įkurtos Bendrųjų reikalų tarybos 1998 m. mandatas siekė įgyvendinti pagrindinėse 
kilmės ir tranzito šalyse paramos programas, apimančias prekybos politiką ir 
siekiančias plėtros pagalbą, kad būtų galima kovoti su imigracijos priežastimis ir 
pabėgėlių antplūdžiu“ ir „padėti sumažinti migracijos įtampą“1. 

Vis dėlto iš šalių veiklos planų, kuriuos GHNAI po metų, 1999 m. spalio mėn., pateikė 
Tamperės Tarybai, labiausiai išskirtini buvo pasiūlymai, skirti kovai su nelegalios 
imigracijos šaltiniais, naudojant tokias priemone, kaip padirbtų dokumentų nustatymo 
sistemos įdiegimas, Europos ryšių karininkų siuntimas į išvykimo ar tranzito šalis, kad 
būtų pagerinta išsilaipinimo kontrolė arba readmisijos sutarčių pasirašymas.

Vienas stebėtojas pažymėjo, kad iš aštuoniolikos veiklos plane Marokui pasiūlytų 
priemonių, kuriame beveik nebuvo šalies emigracijos socialinio ekonominio konteksto, 
buvo tik viena dėl Maroko piliečių, gyvenančių valstybėse narėse, paramos, skirtos jų 
integracijai, daugiau kaip pusė kitų buvo dėl represijų arba  nelegalios imigracijos 
prevencijos2. Ši partnerystės koncepcija, kurią minėtas stebėtojas kvalifikuoja kaip 
„eurocentrišką“ gerai apibūdina Šri lankos veiksmų planą. Taigi bendro priartėjimo 
reikalingumas derinant socialinę ekonominę sritį ir plėtrą su saugumo ir sienų apsaugos 
klausimais, tai kas buvo pasiekta įgyvendinant veikimo planą išreiškia daugiau ES 
susirūpinimą nei jos skelbiamą norą: 1) sumažinti nelegalią migraciją per Šri Lanką 
arba jos link; 2) įleisti į šalį Šri Lankos piliečius, jau ir taip gausius valstybėse narėse. 
Tai pasireiškia per dviejų projektų finansavimą 2002 m.: pirmasis buvo skirtas 
Tarptautinei migracijos organizacijai (OIM), tai 13 M€ suma migracijoms, šalies 
migracijos tarnybų darbuotojų parengimui kovai su nelegalia imigracija. Antrasis, 1 M€ 
vertės, įdiegti Šri Lankoje informacijos sistemą apie migrantų kilmės šalis3. Galiausiai, 
2004 m. ES nusprendė pasirašyti su Šri Lanka readmisijos sutartį, kurią sudaro vienas 
iš pagrindinių ES migracijos politikos elementų.  Remiantis Šri Lankos delegacijos 
narių patvirtinimu, kaip ir Maroko atveju, diskusijos dėl dalykų, kylančių iš teisingumo 

  
1 Suomijos pirmininkavimo pristatymas neeilinėje Tamperės Europos Vadovų Taryboje  (1999 m. spalio 
15-16 d.).
2 A. Belguendouzas, „Neafrikietiškas  Marokas, Europos žandaras?“, Rabatas, 2003.
3 A. Becerro, Išorinis migracijos politikos aspektas, EUI Working Papers, RSCAS N° 2004/5.
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ir vidaus reikalų (JAI), buvo vedamos ir derybose dalyvaujančios Europos šalys priėmė 
sprendimus1.

2. Imigracija Europos Sąjungos užsienio politikoje

Migracijos politikos integracija į Europos Sąjungos ryšius su trečiosiomis šalimis buvo 
įtraukta į Europos Vadovų Tarybos dienotvarkę 2002 m. Sevilijoje, primygtinai 
reikalaujant panaudoti „visus tinkamus instrumentus Europos Sąjungos tarptautinių 
santykių srityje“ kovojant su nelegalia imigracija.  Jeigu jau 1999 m. buvo nuspręsta, 
kad kova su nelegalia imigracija bus integruota į visas asociacijos ir bendradarbiavimo 
sutartis, ypač tas, kurios buvo pasirašytos su Viduržemio jūros regiono šalimis (MEDA 
programa) ir partnerystės sutartys su NEI (naujos nepriklausomos valstybės) Centrinės 
Europos ir Centrinės Azijos šalimis (TACIS programa), su Balkanų šalimis (CARDS 
programa) ir su AKR valstybėmis, (Afrikos-Karibų-Ramiojo vandenyno), Sevilijos 
Taryba siekia toliau, prašydama įtraukti vieną sąlyga dėl būtiną readmisiją nelegalios 
imigracijos atveju į „visas būsimas bendradarbiavimo sutartis, asociacijos sutartis ar 
ekvivalentiškas sutartis, kurias Europos Sąjunga arba Europos Komisija pasirašys su 
kokia nors šalimi“.

Tai pačiais metais (2002 m.), Komisija savo komunikate „Integruoti klausimus, 
susijusius su migracija į Europos Sąjungos ryšius su trečiosiomis šalimis“2, pateikia jau 
priimtų iniciatyvų pavyzdžius, kad išreikštų naujus prioritetus užsienio pagalbos 
politikos srityje tradiciškai susiklosčiusiuose emigracijos šaltinių regionuose. Jos liečia 
politikos ir prieglobsčio priėmimo infrastruktūros įgyvendinimą ir institucinio 
pajėgumo sustiprinimą (policija ir teismai), pasienio kontrolės pagerinimą, kovą su 
nelegalia imigracija. Tai, beje, kai tik tuo metu ir buvo skirta 40 M€ sumos parama 
Maroko sienų vadybos pagerinimui, dotacija, kurios, pagal Maroko vyriausybės 
skundus, pateiktus 2005 m. rudenį, jie taip ir negavo.

Prisimenant po metų vykusias dalyvavusių institucijų ir kai kurių tarptautinių 
organizacijų derybas dėl migrantų ir prašančių prieglobsčio už Europos (v.infra) ribų, 
įdomu pažymėti tai, kad tais pačiais 2002 metais Komisija pasiūlė į biudžeto skyrių 
„Efektyvios apsaugos galimybės trečiosiose šalyse“ įtraukti „teisinių, finansinių ir 
praktinių klausimų, kuriuos iškelia (…) centrai, prižiūrintys tranzitą iš trečiųjų šalių, 
nagrinėjimo“ finansavimą, siekiant „atitolinti antrąją bangą į ES valstybes nares“ ir 
sudaryti bei sustiprinti priežiūros, priėmimo ir apsaugos galimybę, „įskaitant asmenis, 
sugrąžintus iš ES teritorijos“3.

Susipažinę su 2002 m. nustatytais prioritetais, mes konstatuojame, kad Hagos tikslai jau 
buvo seniai iškelti, pereinant prie Europos Sąjungos užsienio politikos ir 
bendradarbiavimo politikos nuo to kas anksčiau priklausė  prieglobsčio ir imigracijos 
politikos, priklausiusios JAI sričiai. Nukrypimas, kuris dėl kartais egzistuojančio šių 
sričių atskyrimo, apsunkina būtiną bendrą migracijos klausimų Europoje sprendimą. Tai 

  
1 OXFAM, Nežinoma teritorija: prieglobsčio politikos ES tarptautinimas, Londonas, 2005.
2 KOM(2002) 703 galutinis.
3 Europos Komisija, DG JAI, Kvietimas pasiūlumui 2003, biudžeto eilutė „Bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimos migracijos srityje“, B7-667.
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Europos Komisijos atvejis, su kompetencijų tarp Komisijos narių, atsakingų už plėtrą ir 
humanitarinę pagalbą, pasidalijimu, Tarptautinių ryšių ir Europos kaimynystės 
politikos, teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Tai Europos Parlamento atvejis su 
atitinkamos intervencijos Civilinės laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų teisingumo, 
vidaus reikalų, plėtros, užsienio reikalų ir žmogaus teisių komisijomis. Sunkumai nėra 
nereikšmingi civilinės visuomenės lygyje, kartu su NVO, kaip taisyklė, labiau linkusia 
daryti gryninti savo patirtį, nei ja keistis. Tačiau ką tik minėta evoliucija pateisina NVO, 
ginančią žmogaus teises, migrantų teises ir prieglobsčio prašytojų teises bei tas, kurios 
liečia plėtrą. 

3. Išorinė dimensija ar įgyvendinimo formos?

Du faktoriai suteikė matomumą šiam migracijos problemiškumo įvedimui į Europos 
Sąjungos užsienio politiką nuo 2003 m., kuris leidžia manyti, kad mes palaipsniui 
perėjome nuo vieno šio klausimo integracijos į ryšius su trečiosiomis šalimis etapo prie 
kito ES sienų vadybos dalies eksporto link šių šalių, ir prie savo atsakomybės 
delegavimo, tai ką kai kurie stebėtojai kvalifikavo kaip prieglobsčio ir imigracijos 
politikos „eksternalizacija“. Kalbama apie, iš vienos pusės, britų pasiūlymą, pateiktą 
neformalaus Vidaus ir užsienio reikalų ministrų susitikimo metu, 2003 m. Verijoje, 
delokalizuoti prieglobsčio prašytojų procedūras steigiant tranzito ir dokumentų 
nagrinėjimo centrus (transit processing centers, TPC) tuose regionuose, kuriuos turi 
pereiti prieglobsčio prašytojai pakeliui į Europą, arba ten, kur jie yra grąžinami po jų 
bandymo pereiti Europos sieną, kad jų prašymas būtų priimtas svarstymui. Antra 
vertus, reaguojant į pastovius šimtų žmonių išsilaipinimus iš laivų Italijos pakrantėse, 
atvykusius iš Libijos 2004 m. vasaros metu, Italijos Vokietijos projektas įeina į bendrą 
kovą su nelegalia imigracija, dėl paramos Pietų Sacharos imigracijos kilmės šalių 
plėtros paramai ir „labiau žmoniškos“ prieglobsčio procedūros tranzito šalyse, įsteigiant 
šiaurės Afrikoje „imigracijos į Europą langelius“, kad būtų galima sugrupuoti 
imigracijos kandidatus dar prieš Europos sienas. 

Žinoma, nei vienas iš šių pasiūlymų netapo konkrečia Europos migrantų ir prieglobsčio 
prašytojų sulaikymo centrų programa: kai kurių valstybių narių, kaip ir Komisijos, 
reakcija buvo atmesti tokius tekstus, o skundas dėl stovyklų prie Europos sienų 2004 m. 
spalio mėn. buvo pasirašytas mažiausiai kelių šimtų Europos, valstybinių ir NVO 
parlamentarų per visą  Europą1. Tačiau diskusijų metu buvo galima suprasti, kad šie 
pasiūlymai nulėmė posūkį ES santykių koncepcijoje su kaimynais migracinių klausimų
srityje. Kalbant migracijos tema, 2003 m. Komisijos pateiktas pasiūlymas „atrasti 
naujus kelius“ įsteigtas „tikros partnerystės su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis politiniu pagrindu“ apima „daug svarbesnį trečiųjų šalių, kaip 
pirmosios prieglobsčio ir tranzito šalies įsitraukimą“ už „apsaugą kilmės regionuose“, 
„per apsaugos pasiūlymo kilmės regionuose konsolidaciją ir artimesnį poreikiams 
prašymų nagrinėjimą“2. Ši prieiga bus įteisinta Hagos programoje, kuri partnerystę su 
trečiosiomis šalimas vertina „atsakomybės dalijimosi dvasioje“ projektų viduje. Po 
metų Komisija savo komunikate „ELSJ strategija išorinės dimensijos atžvilgiu“3, nori 

  
1 http://no-camps.org/fr.htm
2 KOM(2003) 152 galutinis.
3 KOM(2005) 491 galutinis.
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įrodyti, kad JAI išorinė dimensija padeda kurti laisvės, saugumo ir teisingumo vidinę 
erdvę ir tuo pačiu ji remia ES užsienio politikos tikslus.

4. Migracijos duomenų svarba kaimynystės politikoje

Kaimynystės politika (PEV), skirta išugdyti „privilegijuotus ryšius“ su ES 
kaimyninėmis šalimis, sukurtus abipusio įsipareigojimo pagrindais ir bendrų vertybių 
labui, kurios yra teisinės valstybės pagarba, gera valdžia, žmogaus teisių pagarba, gerų 
kaimyninių santykių skatinimas bei rinkos ekonomikos principų įdiegimas, galutinai 
įgyvendinta 2004 m., pirmiausia buvo sukurta, šalims, išsidėsčiusioms į rytus nuo 
naujos rytinės sienos po Europos išplėtimo 2004 m. vėliau, išplėtus ES ir Viduržemio 
jūros regiono partnerystei ir pietinio Kaukazo šalims. Pietų šalims Barselonos procesas 
buvo būtinas perėjimas kaimynystės politikos integravimui. Taip pat Libijai, kuri 
nedalyvauja procese ir kurios tai neliečia. Trijose srityse, kurios patenka į PEV 
(Bendrijos politika, užsienio politika ir bendras saugumas, policijos ir teismų 
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) klausimai dėl imigracijos ir prieglobsčio 
politikos užima svarbiausią vietą. Tarp kitko, Hagos Taryba nurodo PEV kaip 
„strateginį bendradarbiavimo su ES kaimynais intensyvinimo planą“ šiose srityse. 

Iš tikrųjų, PEV leidžia įdiegti bendrą valdymo sistemą, kurios pagrindą sudaro 
kontrolės perkėlimas už Europos sienų, jeigu šalis partnerė su tuo sutinka. PEV buvo 
įsteigta atitinkamai pagal šalis ir panaudodama skirtingus metodus, pagal „veikos 
planus“ kurie numato ilgalaikius ir trumpalaikius veiksmus, atitinkamai pagal 
prioritetus, nustatytus kiekvienos valstybės partnerės1. Prieglobsčio ir imigracijos 
srityje kai kurie prioritetai yra bendri visoms šalims. Tai vizų politika (su paprastinimo 
galimybe kai kurioms „asmenų kategorijoms“), readmisijos sutarčių pasirašymas, 
operatyvaus bei priežiūros ir vandens ir/arba sausumos sienų kontrolės padalinių 
įsikišimo pajėgumo sustiprinimas, informacijos pasikeitimo ir nelegalios imigracijos 
dialogo, kelionės dokumentų bei vizų apsaugos,  informacijos ir patirties pasikeitimo 
sienų valdybos srityje ir pareigūnų, dirbančių sienų vadybos srityje parengimo (policija, 
pasienio policija, muitinės ir pan.).
Kiekvienas veiklos planas turi atspindėti kiekvienos šalies (ES ir kaimyninės valstybės) 
atitinkamus interesus (): „rengdami veiklos planą, pritaikytą kiekvienam partneriui, mes 
dirbome kartu su kaimynėmis ,  , kad jis atitiktų poreikius ir perteiktų kiekvienos šalies 
pageidavimus. Mūsų pasiūlymas – augantis bendradarbiavimas, didesnė finansinė 
parama ir galimybė palaikyti glaudžius ryšius su ES – bus tikrai naudingas abiems 
pusėms daugelyje sričių, nuo mokslo iki aplinkos apsaugos, įskaitant transportą ir kovą 
su terorizmu“ paaiškino ponia Benita Ferrero-Waldner, Komisijos narė, atsakinga už 
išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką pirmojo veiklos plano įgyvendinimo
metu.
Taigi kalbant apie PEV veiklą migracijos srityje, ji yra išskirtinai susijusi su nauda, 

kurią gali gauti ES, neseniai (2006 m. gegužės 9 d.) pateiktame pranešime apie proceso 
pažangą iškėlusi migraciją  į pirmą vietą   : „Europai reikalinga migracija. Mūsų 
visuomenės mažėja ir senėja. Per PEV mes pamėginsime geriau valdyti migraciją: 

  
1 Septyni veiklos planai buvo apsvarstyti ir formaliai priimti su Izraeliu, Tunisu, Maroku, Palestinos 
savivalda, Moldavija ir Ukraina. Derybos vyksta su Armėnija, Azerbaidžanu, Egiptu, Gruzija ir Libanu.
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imigrantų kvietimas reikalingas mums patiems – ekonominei ir socialinei gerovei, 
kitaip nei nelegalios imigracijos griežtinimas“

Nuo 2007 m. PEV finansuos apie 60%, paramos šalims, regioninės ir pasienių 
bendradarbiavimo programos taip pat yra numatytos. Svarbu pažymėti tai, kad jei PEV 
yra griežtai tarpvyriausybinis procesas, kurio numatytos vertinimo priemonės 
nesusijusios nei su savo, nei su ES, nei su kaimynų piliečiais, nesusieta nei su savo 
vystymusi, tačiau finansavimo derybos yra bendras sprendimas, tai kas suteikia 
Parlamentui kaimynų politinės orientacijos kontrolės perspektyvas.  

III Įvairios prieglobsčio ir imigracijos įgyvendinimo formos

Galima aiškinti Europos prieglobsčio ir imigracijos politikos įgyvendinimą pagal dvi 
pagrindines tendencijas. Tai, viena vertus, kurių pasienio kontrolės procedūrų ES 
iškėlimas už savo teritorijos ribų (A), antra vertus, trečiųjų šalių apsunkinimas 
perduodant joms atsakomybę ir su ja susijusius įsipareigojimus bei pasekmes, kurie jai 
atitenka vykdant tarptautinius įsipareigojimus migracijos srauto vadybos srityje (B). 
Siūloma keletas pavyzdžių kurie apibūdina šias dvi kryptis ir nurodo galimus pavojus.

A – ĮGYVENDINIMAS - IŠKĖLIMAS UŽ SAVO RIBŲ

1. Sankcijos vežėjams

Mintis dėl transporto įmonių atsakomybės – priversti mokėti baudas ir vežti atgal 
neturinčius dokumentų ir vizų keleivius – yra sena; ji jau buvo išsakyta Šengeno 
sutartyje (1990). Formuluotė buvo perimta su Europos Tarybos 2001 m. birželio 28 d. 
patvirtinta direktyva, kuri numato sankcijas net iki 500 000 eurų ir būtinybę įmonei 
prisiimti atsakomybę už keleivį ir jo sugrąžinimo išlaidas. Jeigu paskelbtas direktyvos 
tikslas yra kovoti su pervežėjais, kurie išnaudoja neturinčius kelionės dokumentų 
migrantus, gabendami juos vargingomis, netgi pavojingomis sąlygomis, sankcija 
vežėjams yra taip pat  asmens dokumentų ir vizų kontrolės privatizavimas. Kontrolė 
yra atliekama įmonių agentų dar prieš kandidatams išvykstant į Europos Sąjungą, kad 
būtų galima išvengti nelegalaus įvažiavimo. Tai yra rizikinga prieglobsčio 
prašytojams, kuriems gali būti greičiausiai atsakyta parduoti bilietą, kadangi jie 
neatitinka oro ar vandens transporto kompanijos keliamų reikalavimų, nes kompanijos, 
sieks išvengti sankcijų iš atvykimo šalies pusės, kai tuo tarpu jiems iš principo nėra 
taikomos nelegalaus atvykimo sąlygos nuo jų atvykimo į šalį, kurioje jie prašo 
apsaugos. Šis filtravimo mechanizmas kelia daug problemų, juk jokios legalios 
alternatyvos negalima siūlyti asmenims, kurie privalo palikti savo šalį kuo skubiau, bet 
netenkina jiems keliamų sąlygų (žr. taip pat „apsaugoto įvažiavimo procedūros“). 
Sankcijos vežėjams, kurie perima dalį Europos policijos kontrolės pareigų, gali sukelti 
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prieglobsčio prašytojų blokavimą toli nuo Europos sienų, arba juos priversti brangiai 
mokėti ir leistis į rizikingas nelegalias keliones. 

2. Imigracijos ryšių karininkai

Priežiūros ir identifikacijos priemonių ir patirties perdavimas išvykimo ar tranzito 
šalyje, siekiant apsaugoti Sąjungos sienas, yra organizuotas tinklo principu 
„Imigracijos ryšių karininkai“ (ILO)1. Šie nacionaliniai ES valstybių narių pareigūnai 
yra siunčiami į trečiąsias šalis, kad galėtų „užmegzti ir palaikyti ryšius su šalies
valdžia ir prisidėti prie nelegalios imigracijos prevencijos ir kovos su šiuo fenomenu, 
nelegaliu imigrantų sugrąžinimu ir legalios imigracijos vadyba“. Iš anksto atskirti nuo 
savo kilmės valstybės valdžios ar nuo kitos ES valstybės narės šie ryšių karininkai 
galės būti pavaldūs „kompetentingiems trečiųjų šalių valdžios ar tarptautinių 
organizacijų atstovams“. Jie bus dažniausiai trečiųjų šalių oro uostuose, ten kur jie 
padės vietiniams pareigūnams vykdyti— kontrolės užduotis, kad būtų galima iš anksto 
sustabdyti įtariamų būsimų nelegalių migrantų išvykimą į Europą. Pažymima, kad 
tokiais atvejais, kaip sulaikymai jūrose (žr. žemiau), ILO įsteigiantis Bendrijos 
reglamentas nenumato specifinių priemonių, susijusių su prieglobsčio prašytojų ar 
pabėgėlių teisių gynimu.  

3. Sulaikymai jūroje
Europos programa kovos su nelegalia imigracija jūros keliais, apimanti kontrolės 
uostuose priemones (reguliarių reisų laivai, taip pat krovininiai ir žvejybos laivai), ar tai 
būtų trečiųjų šalių išvykimo, ar valstybių narių uostai, buvo priimta 2003 m.14. Be to, 
buvo numatyta operatyvinės jūros ir pakrantės priežiūros priemonės (sulaikymai): „ES 
bendrojoje politikoje dėl ES ryšių su trečiosiomis šalimis migracijos valdymo srityje 
bendradarbiavimas 
trečiosiomis šalimis turėtų būti ypač susijęs su  kontrolės „prieš kertant valstybės sieną“ 
sustiprinimu ir jūroje sulaikytų nelegalių asmenų priežiūra(sulaikytų asmenų 
išlaikymas, gyvenamųjų patalpų, esančių laivų išplaukimo vietose trečiosiose šalyse, 
sutvarkymas nelegaliems migrantams, sugautiems jūroje, „suprantama, kad nei vienas 
prašantysis prieglobsčio nebus ten atgabentas“). 2003 m. ir 2004 m. daug valstybių 
narių atliko nemažai bandomųjų sulaikymo operacijų jūroje  (Ulysse, Triton, Neptune).

Kalbant apie sulaikymo jūroje operacijas , kyla nerimas konstatuojant, kad jokia 
pareigūnų, tikrinančių laivus, galimų prašymų atvykti į teritoriją iš , ir, išskyrus minėto  
prašančiųjų prieglobsčio atvejį, nagrinėjimo procedūra ir jokia speciali pastarųjų 
priežiūros sistema nėra numatytos. Nėra pagrindo manyti, kad dabar naudojami 
sulaikymo jūroje metodai atitinka specifines apsaugos priemones, skirtas žmonėms, 
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir pagarba, ir atitinkančias Jungtinių tautų 
pabėgėlių vyriausiojo komisaro  rekomendacijas, pagal kurias „sulaikymo priemonės 
neturėtų užkirsti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams galimybės gauti tarptautinę 
apsaugą arba jų tiesioginio ar netiesioginio sugrąžinimo, jei jiems reikalinga tarptautinė 

  
1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004, 2004 02 19 dėl „Imigracijos ryšių pareigūnų tinklo įsteigimo“ 

2 Dok 15445/43



PE 374.366v01-00 12/22 DT\619330LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

apsauga prie tų sienų ar teritorijų, kur jų gyvybei ar laisvei gresia pavojus dėl vienos iš 
priežasčių, paminėtų konvencijoje, arba ten, kur jie dėl kitų priežasčių gali prašyti 
tarptautinės apsaugos tarptautinės teisės numatytais pagrindais. Sulaikyti asmenys, 
kuriems, manoma, reikalinga tarptautinė apsauga privalo turėti prieigą prie ilgalaikių 
sprendimų“1. Iš tiesų, daugelis nesenų įvykių įrodė šio nerimo pagrįstumą: 2003 m. 
dešimtys eritriečių buvo išgelbėti Maltos patrulių ir sugrąžinti atgal į Eritrėją, 
nepasinaudoję prieglobsčio procedūromis, kur jie buvo įkalinti ir kankinamai. 2004 m. 
vadinamieji laivų žmonės buvo daug sykių priversti  praleisti keletą savaičių laive tarp 
Maltos ir Sicilijos, kuriems tiek Italijos, tiek Maltos valdžia neleido išsilaipinti, 
nepaisant Jungtinių Tautų Pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisariato protestų. 

Kalbant apie sulaikymo operacijas jūroje, kyla nerimas konstatuojant, kad jokia 
galimų prašymų atvykti į šalį iš pareigūnų, tikrinančių laivus pusės, ir, nežiūrint 
minėto prieglobsčio prašytojų atvejo, nėra numatyta. Nėra pagrindo manyti, kad dabar 
naudojami sulaikymo jūroje metodai atitinka specifines apsaugos priemones, skirtas 
žmonėms, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir pagarba atitinkančias Jungtinių 
tautų pabėgėlių vyriausiojo komisaro rekomendacijas, pagal kurias „sulaikymo 
priemonės neturėtų užkirsti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams galimybės turėti 
priėjimą prie tarptautinės apsaugos arba jų tiesioginio ar netiesioginio sugrąžinimo, jei 
jiems  reikalinga tarptautinė apsauga prie tų sienų ar teritorijų, kur jų gyvybei ar 
laisvei gresia pavojus dėl vienos iš priežasčių paminėtų konvencijoje, arba ten, kur jie 
dėl kitų priežasčių gali prašyti tarptautinės apsaugos tarptautinės teisės numatytais 
pagrindais. Sulaikyti asmenys, kuriems, manoma, reikalinga tarptautinė apsauga 
privalo turėti prieigą prie ilgalaikių sprendimų“ 2. Iš tiesų, daugelis nesenų įvykių 
įrodė šio nerimo pagrįstumą : 2003 m. dešimtys erytriečių buvo išgelbėti Maltos 
patrulių ir sugrąžinti atgal į Erytrėją, nepasinaudoję prieglobsčio procedūromis, kur jie 
buvo įkalinti ir kankinamai. 2004 m. žmonės buvo daug sykių priversti praleisti keletą 
savaičių laive tarp Maltos ir Sicilijos, kuriems tiek Italijos, tiek Maltos valdžia neleido 
išsilaipinti, nežiūrint Jungtinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisariato 
protestų. 

Nuo įsteigimo 2004 m. Europos Agentūra išorės sienų vadybai (FRONTEX) 
koordinuoja operatyvų bendradarbiavimą sienų vadybos, įskaitant jūroje, tai leidžia 
numatyti šios veiklos kontrolės, ypač parlamentinės, kelius. 2005 m. lapkričio mėn. 
komunikate dėl „veiklos prioritetų siekiant atsakyti į migracijos iššūkius “3, už 
FRONTEX veiklą atsakinga komisija išnagrinėjo kontrolės ir priežiūros Viduržiemio 
jūroje sustiprinimo galimybes su perspektyva sukurti bendradarbiavimo struktūrą tarp 
visų šių rytinių ir vakarinių Viduržiemio jūros  regionų. Kalbant apie nesenus Kanarų 
įvykius, konstatuojama, kad  Agentūros veikos srityje buvo nuspręsta pradėti (2006 m. 
gegužės mėn.) Ispanijos ir Europos Komisijos bendrai finansuojamą 
bendradarbiavimo tarp Ispanijos ir Mauritanijos projektą (projektas „Atlantis“) dėl 

  
1 Išvados Nr. 97-2003 dėl Jungtinių Tautų Aukštojo komisariato pabėgėliams programos Vykdomojo 
komiteto apsaugos garantijų taikant  sulaikymo priemones 
2 Išvados Nr. 97-2003 dėl Jungtinių Tautų Aukštojo komisariato pabėgėliams programos Vykdomojo 
komiteto apsaugos garantijų taikant  sulaikymo priemones.
3 KOM(2005) 621 galutinis.
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Mauritanijos pakrančių priežiūros atliekamos bendrai Ispanijos ir Mauritanijos 
patrulių, tai sudaro pirmą pavyzdį Komisijos finansavimo vienos operacijos pilnai 
atliekamos trečiosios šalies teritorijoje. 
Jau 2005 m. reguliariai atvykstantys migrantai bei prieglobsčio prašytojai į Italijos 
pietus palengva privertė Sąjungą parengti, nepriklausomai nuo institucinio ar politinio 
bendradarbiavimo su šiomis šalimis, bendrą planą su Libija, finansuojamą per 
„Aeneas“ programą, numatantį neatidėliotinas ir konkrečias jūrų sienos su Libija 
priežiūros priemones, ypač bendrą Europos ir Libijos patrulių budėjimą, kad būtų 
galima sustabdyti išvykimus link Lampedūzos salos. (žr. B 4 : Libijos pavyzdys).

4.°Apsaugoto įvažiavimo procedūra

2003 m. Europos Komisija rekomendavo diegti  „apsaugoto įvažiavimo procedūrą“ 
(PEP)  „bendroje, papildomoje egzistuojančių teritorinių prieglobsčio režimų“ 
sistemoje 1. Ši sistema leidžia prieglobsčio prašytojui vienoje ES valstybėje narėje, 
greičiau tai padaryti tos valstybės ambasadoje nei leistis į pavojingą kelionę. Taigi 
ambasada įvertina prašymo pagrįstumą, ir asmenys, gavę sutikimą, gali saugiai 
keliauti juos priimančią šalį. Ši forma, pateikta kaip geriausias problemos sprendimas 
kilęs iš migracijos kontrolės tikslų suderinimo su pabėgėlių apsaugos būtinybe, sudaro, 
viena vertus, šios dimensijos „apsaugos“ įtraukimo į vizų politiką kartu su 
„prieglobsčio vizos“ įsteigimu, antra vertus, sukuria išvykimo zonose pagrindus 
regioniniam ES atstovavimui, integruojant skirtingus migracijos aspektus (nustatymo 
procedūra, siūlomi apsaugos metodai, migracija darbo tikslais, sugrįžimai, parama 
kilmės regionui) į vieną instrumentą, leidžianti ES valdyti labiau koordinuotais 
metodais. Jeigu nebuvo įsidėmėta idėja padaryti PEP Sąjungos instrumentu, Komisija 
ją prisiminė 2004 m. kaip reikalingos skubios pagalbos grandis svarbesnių priemonių 
tarpe specifinių sąlygų steigime iš naujo2. 

Įsikūrimo atžvilgiu PEP gali tapti tikslų įgyvendinimo instrumentu, tai reiškia, asmenų 
apsauga dėl mažiausiai dviejų priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad sistema remiasi 
priimančių valstybių geranoriškumu, kuris ne visada gali atlaikyti įvykių išbandymus. 
Kaip tai įvyko 2002 m., kai keli šimtai šiaurės korėjiečių pabėgėlių, kuriems pasisekė 
atvykti į Kiniją, kreipėsi vienu metu į skirtingas Vakarų Europos ambasadas Pekine, 
prašydami apsaugos. Įvykiai buvo pakankamai rimti, kad paskatintų skubų atitinkamų 
diplomatinių atstovybių susitarimą. Tačiau vietoj susitarimo išduoti vizas ir užtikrinti 
prašytojams „apsaugoto įvažiavimo procedūras“ į Europą, ES šalių atstovai nusprendė 
…sustiprinti savo diplomatinių misijų apsaugą, kad būtų galima išvengti šio incidento 
pasikartojimo. Kaip teigia stebėtojai, tai, kas tuo metu buvo pavadinta „ambasadų 
krize“ šiandien tapo daug sudėtingesniu reiškiniu, kai įvairių šalių disidentams yra labai 
sunku rasti apsaugą Kinijoje esančiose diplomatinėse misijose. Be to, nežiūrint tai, kad 
PEP jau nebėra egzistuojančių prieglobsčio sistemų papildas (prašymų nagrinėjimas 
pasieniuose arba valstybių narių teritorijose) kyla rizika, kad šis režimas palaipsniui 
išstums visas kitas įvažiavimo formas, išskyrus „apsaugoti įvažiavimo procedūrą“, kuri 
suvaržys prieglobsčio prašytojus ir kitus migrantus.

  
1 KOM(2003) 152 galutinis.
2 KOM(2004) 310 galutinis.
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B - ĮGYVENDINIMAS – ATSAKOMYBĖS DELEGAVIMAS

Sakoma, kad ši įgyvendinimo forma yra sukurta, kad ES galėtų dalinai taikyti savo 
norimą prieglobsčio ir migracijos politiką trečiosiose šalyse. Šiuo metu ji užima didelę 
Sąjungos kaimynystės politikos dalį. Kas dėl prieglobsčio prašytojų, dvi formuluotės 
apibūdina šią orientaciją : atsakomybės dalijimasis, tai, kas yra vadinama „naštos 
dalijimasis“ (burden sharing) ir „atidesnė kilmės regionų apsauga“, arba „regioninė 
apsauga“. Antrajame šių dviejų sąvokų plane, bandoma vienodai paskirstyti svorį, kurį 
sudaro prieglobsčio prašytojai, kurie, šiuo metu koncentruojasi Europos Sąjungoje, jį 
dalinai perduodant ne valstybės narės atsakomybėn, ypač tos , kurios randasi netoli 
išvykimo šalies („regioninė apsauga“). 

Ši tendencija, kurią perteikia „saugios šalies“ sąvoka, praktikuojama daugelyje 
valstybių narių ir patvirtinta 2005 m. gruodžio 1 d. direktyva 2005/85/CE . dėl 
minimalių pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo valstybėse narėse normų, net 
jeigu Komisija šiuo metu vargsta sudarinėdama bendrą sąrašą.

Ši idėja pagrįsta solidarumo principu, nėra tokia bloga. Tačiau tokia, kokia ji yra 
taikoma ES, atrodo, nekelia ne mažiausio susirūpinimo solidarumu, o išreiškia norą 
atsikratyti savo atsakomybe (burden shifting). Be to, pastebima, kad ji yra sukurta ant 
išgalvoto invazijos baimės postulato: iškiltų būtinybė reaguoti, nes prieglobsčio 
prašytojų spaudimas Europai vis didėtų o terminai būtų neįgyvendinami. Tačiau 
prieglobsčio prašytojų skaičius niekada nebuvo toks žemas visose dvidešimt penkiose 
ES valstybėse narėse, kaip ir, tarp kitko, ir kitose industrinėse šalyse. Per penkiolika 
metų jis sumažėjo net  per pusę. Tačiau prašymų skaičius auga kai kuriose skurstančiose 
šalyse, ir yra žinoma, kad gyventojų judėjimas pagrindinai vyksta iš pietų į pietus, o ne 
iš pietų į šiaurę.1.

1.1.1. Yra siūloma keletas pavyzdžių su ES taikomomis priemonėmis atsakomybės 
pasidalijimo su trečiosiomis šalimis srityje bei problemomis, kurias sukelia 
šis atsakomybės delegavimas per Libijos ir Maroko pavyzdžius.1. 
Prieglobsčio suteikimas: regioninės apsaugos programa ir pabėgėlių įsikūrimas

2004 m. pabaigoje Europos Komisija nusprendė finansuoti procedūrų Šiaurės Afrikos šalyse, 
Libijoje ir Mauritanijoje prieglobsčio suteikimo įgyvendinamumo tyrimą. Vėliau, 2005 m. buvo 
paskirti fondai „apsaugos ir priėmimo vietoje gebėjimo sustiprinimui“, kuris pagal M. Frattini, 
„atrodė pigesnis už pabėgėlių priėmimą ES valstybėse narėse įrengtose stovyklose “. Skirtas 
„diegti labiau prieinamos tarptautinės apsaugos, lygiavertės ir efektyvios, bendradarbiaujant su 
trečiosiomis šalimis, ir  (à) leisti prieiti prie apsaugos kuo ankstesniame etape“, šios programos 
siekia „deleguojamos atsakomybės“ vardu pagerinti trečiųjų šalių, per kurias tranzitu vyksta 
migrantai ir prieglobsčio prašytojai gebėjimą užtikrinti pabėgėlių apsaugą, kurios jiems reikia. 
Po Šiaurės Afrikos, Komisija planuoja išvystyti šią veiklą su Centrinės Afrikos šalimis ir palei 
ES pietinę sieną, ypač Ukrainoje, Moldavijoje ir Baltarusijoje. Oficialiai 2005 m. rugsėjo mėn. 
pradžioje pateikta idėja siekia išdėstyti paeiliui „regionines apsaugos zonas“ netoli šalių, iš kurių 

  
1 UNHCR, Prieglobsčio prašytojų skaičius dvigubai sumažėjo nuo 2001, 2006 m. kovo mėn.
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išvyksta pabėgėliai, kad jie ten rastų pirmą prieglobsčio šalį su įsikūrimo programomis, skirtomis 
jau antroje pakopoje, po derybų atvykti iš pirmosios prieglobsčio šalies į ES šalis 1. Filtro 
priemonių dėka, baisu, kad netaptų svarbiausia dalimi, pritaikyti Ženevos konvencijos 
reikalavimus pabėgėliams pagal Europos migracijos poreikius. 

Žinoma, idėja padėti šioms šalims siekti pažangos nepažeidžiant migrantų ir pabėgėlių teisių 
bendradarbiavimo politikoje, nėra ginčytina. Tačiau šiandieninis gyvenimas ją paverčia 
nepatikima, atsižvelgiant į ES tendenciją vis labiau apriboti legalų priėjimą prie savo sienų 
užsieniečiams, kurie iš principo turėtų pasinaudoti „teise“ kirsti sienas, ypač pabėgėliai, tai,: kas 
leidžia manyti, jog šios pastangos yra visų pirma skirtos juos išlaikyti būsimosiose „saugiose“ 
zonose.  

Šios naujos partnerystės plotmėje šalys, numatytos kaip būsimos „laukimo zonos“ prieš 
išduodant vizą į ES nėra anaiptol „saugios“ būtinos apsaugos, kurią jos turėtų suteikti atžvilgiu. 
Pagal NVO Human Rights Watch, Ukrainos valdžia netoleruotinai elgiasi su prieglobsčio 
prašytojais ir migrantais: ilgai besitęsiantys sulaikymai, fizinis ir žodinis smurtas, o kartasi net 
priverstinis grąžinimas į kilmės šalį, kur gresia kankinimai ir persekiojimas 2. Kas dėl 
Baltarusijos, tai pats Sąjungos pirmininkavimas, kuris neseniai išreiškė savo susirūpinimą 
besikartojančiais žmogaus teisių pažeidimo atvejais 3. Ir jeigu Ukraina ir Moldavija yra PEV 
šalys partnerės, reikia prisiminti, kad Baltarusija yra atstumta dėl nepakankamos žmogaus teisių, 
demokratijos ir valstybės pagarbos šalyje. Ar galima išvadose pažymėti, kad šios priežastys nėra 
kliūtis kalbant apie užsieniečių ir prašančiųjų prieglobsčio likimą?

Šis tikrovės nesutapimas su PPR programa leidžia manyti, kad tikslinės šalys nebuvo 
pasirinktos, atitinkamai pagal jų pasirengimą „suteikti prieigą prie apsaugos“, kurios 
reikia pabėgėliams, o priešingai, nei yra tvirtinama, tik dėl jų geografinės padėties, 
vadinasi, nuo jų gebėjimo atlikti tampono vaidmenį apsaugant Europą nuo 
nepageidaujamųjų. 

Kalbant apie pabėgėlių įsikūrimą, kuris iš esmės reiškia jų perkėlimą iš pirmosios prieglobsčio 
šalies į  prieglobstį suteikiančią valstybę: kad jie galėtų galutinai įsitvirtinti, nerimą kelia vėl tos 
pačios priežastys, tai reiškia matyti jų įsikūrimą virstant viena iš Europos prieglobsčio sistemos 
dalimi. Senas ir tradicinis pasaulinio pabėgėlių apsaugos rėžimo įrankis, - įsikūrimas, įeina į 
tarptautinį solidarumą su pirmojo prieglobsčio šalimis. Visa tai nebuvo sukurta siekiant pakeisti 
prieglobsčio prašytojų, atvykusių savo lėšomis priėmimą. Tačiau, šiuo metu programose 
įsikūrimui skiriama vietą kelia baimę, ar tik ji nepatvirtina draudžiančių spontanišką prieglobsčio 
prašytojų atvykimą priemonių priėmimą. Ir, kad ji nebūtų tik įgyvendinimo ramstis, leidžiantis 
rūšiuoti pabėgėlius pagal valstybių narių poreikius. 

2. Readmisijos sąlygos ir sutartys 

Nelegalių užsieniečių sugrąžinimas yra vienas iš prioritetinių ES tikslų migracijos srautų 
valdymo srityje, taigi readmisijos sutartys gali būti laikomos kertiniu šio tikslo akmeniu. Tokių 

  
1 KOM (2005) 388 galutinis. 
2 Human Rights Watch, Ukraina: migrantai ir prieglobsčio prašytojai nuolat engiami, spaudos pranešimas, 2005 11 
30.
3 Prezidentavimo deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl „antirevoliucinio įstatymo“ Baltarusijoje, spaudos 
pranešimas, 2005 12 2. 
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sutarčių pasirašymas, kuris priverčia šalis partneres „atsiimti“ savo piliečius ir kartais kitų 
tautybių imigrantus tuo atveju, kai jie nelegaliai gyvena vienoje iš valstybių narių tranzitu 
pravažiavę jų teritoriją, sudaro dėl šios priežasties esminį klausimą ES santykiuose su šalimis, su 
kuriomis ji nori susieti imigracijos politiką. Šalys narės dažnai ten kreipėsi prieš 2004 m. 
Europos plėtimą, kad skatintų būsimas nares apsaugoti savo sienas. Daug tokio tipo sutarčių 
buvo pasirašyta nuo 1990 m. tarp Šengeno konvencijos valstybių signatarų ir PECO (Centrinės ir 
Rytų Europos šalys). Pirmoji iš jų buvo su Lenkija, vėliau tapusi ES nare, kurios sutartis baigėsi 
turizmo vizų šios šalies piliečiams panaikinimu, vėliau asociacijos sutarties ir ekonominės 
sutarties pasirašymu su Europos Sąjunga. ES apibendrino pietų šalims skirtą sistemą, 
numatydama bendradarbiavimo sutartyse, kurios veikia ryšiams su zonos AKR šalimis (Afrikos, 
Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės) bendrą nelegalų readmisijos sąlygą1.

Vienos readmisijos sutarties tarp ES ir Maroko turinys apima prieš daugelį metų pradėtas  
derybas ir, atrodo, sustabdytas ES pareikalavus, kad Marokas įsipareigotų atsiimti ne tik savo, 
piliečius nelegaliai gyvenančius vienos valstybės narės teritorijoje, bet taip pat ir visus kitus 
migrantus, kurie tranzitu kirto jo žemes prieš atvykstant į Europą. Šios šalies išreikštas 
nepasitikėjimas nuskambėjo kaip aidas jau 2000 m. Europos Viduržiemio jūros tinklo išreikštų 
pastabų dėl žmogaus teisių (REMDH), kuris bijojo, kad readmisijos principas nepriverstų 
„trečiųjų šalių sustiprinti jų sienų politiką ir priimti dar griežtesnę vizų politiką tuo pačiu virstant 
Europos zonomis tamponais migrantų ir prieglobsčio prašytojų atžvilgiu“. REMDH taip pat 
rūpinosi sugrąžintų asmenų likimu pritaikant sutarčių tekstus, stokojant informacijos dėl 
Viduržemio jūros pietų ir rytų šalių taikomų normų suteikiant apsaugą pabėgėliams2. Praėjo 
šešeri metai, tačiau šios pastabos ir šis nerimas išliko. Tačiau, kai Ispanija bandydama atremti 
atvykstančiųjų antplūdžius į Kanarų salas, nusprendė skubiai įdiegti „Afrikos planą“ iš tiesų, ji 
siekė derėtis dėl nelegalų readmisijos sutarčių su šešiomis naujomis šalimis (Senegalas, Gambija, 
Žaliasis kyšulys, Gvinėja Bisau, Gvinėja ir Nigeris).

3. Libijos pavyzdys 

Libijos atvejis gerai iliustruoja „prieglobsčio ir imigracijos išorinės dimensijos“ sudėtingumą. Ši 
šalis praktiškai beveik neturi ekonominiu atžvilgiu jokių sutartimis pagrįstų ryšių su Europos 
Sąjunga. Net jei ji gavo 1999 m. stebėtojo statusą Barselonos procese, Libijos dalyvavimas 3, 
apsiriboja tuo, kad ji įeina į tikslo šalių, numatytų Europos Sąjungos  kaimynystės politikoje, 
sąrašą, nes priėmimas į Barselonos procesą yra  šiuo atžvilgiu išankstinis pasiruošimas. Taigi 
Europos Sąjunga neturi jokio formalaus pagrindo partnerystės ryšiams su Libija migracijos 
klausimais. Tačiau, Libijos strateginė pozicija visuose migracijos trajektorijose, veikia taip, kad 
ES, į tai visai nekreipia dėmesio į nedalyvavimą diskusijose. 

2003 m. balandžio mėn. , vėliau  2004 m., Europos komisija organizavo keletą misijų, siekdamos 
įvertinti Libijos valdžios bendradarbiavimo geranoriškumą nelegalios imigracijos klausimais. 

  
1 Kotonu sutartis UE-ACP de Cotonou, 2000 m. birželio mėn.

2 REMDH veikos planas priimtas ketvirtosios generalinės asamblėjos metu, 2000 m.
lapkričio mėn.
3 Žr. ponios Hélène Flautre, Europos Parlamento narė ir Europos Parlemento žmogaus teisių pakomitečio 
pirmininkė, pranešimą šiuo klausimu grįžus iš misijos Libijoje, vykusios 2005 m. nuo balandžio 17 d. iki 
20 d. 
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Komisija, savo ataskaitoje 2004 m. pažymėjo, kad žmogaus teisių pažeidimai yra akivaizdūs; 
kad ji negalėjo gauti jokios informacijos, nei konkrečių duomenų dėl trėmimų, apie kuriuos ji 
sužinojo, kad jie yra kolektyviniai, ir vyksta link kilmės šalių be jokio kiekvieno sulaikytojo 
asmeninės padėties nagrinėjimo. Ji papildo, kad šalis, kuri teigia, kad ji priima tik ekonominius 
migrantus, kurie atvyksta į Libiją užsidirbti pinigų ir po to, grįžta į namus. Ji neketina įvesti 
legalaus ir formalaus atskyrimo tarp prieglobsčio prašytojų ir ekonominių migrantų iš baimės 
sukurti „neleisti jiems atsikvėpti“, kai tuo tarpu netgi savo vizitų į stovyklas metu (Libijoje yra 
mažiausiai dvidešimt uždarų užsieniečių centrų), misija sutiko žmones ieškančius tarptautinės 
apsaugos, netgi HCR pripažintus pabėgėliais kitose šalyse. Ji primena, kad Libija nėra Ženevos 
konvencijos signatarė ir, kad nėra jokios bendradarbiavimo tarp Libijos ir HCR sutarties, kad 
HCR biuras Tripolyje neturi jokio oficialaus statuso, ir, kad jokia tarptautinė pabėgėlių apsauga 
nėra užtikrinta šalyje. 

Ši informacija persikertą su daugelio stebėtojų pateikta informacija : kaip teigia HCR, Libija ne 
gali būti laikoma saugia šalimi prieglobsčio prašytojams. Tarptautinė Amnestija patvirtino, kad 
Libijoje nėra jokios pabėgėlių teisių garantijos. Iš savo pusės Europos Parlamentas priėmė 
rezoliuciją, kurioje jis pasmerkė Italijos valdžios praktikuojamus daugkartinius migrantų 
grąžinimus atgal į Libiją, vykusius 2004 m ir 2005 m. vertindami, kad ši šalis taiko „nepagrįstus 
areštus, laikiną įkalinimą ir trėmimus“ ir teigia esą „susirūpinę jų elgesiu ir apgailėtinomis 
sulaikytųjų gyvenimo sąlygomis Libijos stovyklose ir neseniai vykusiais masiniais užsieniečių iš 
Libijos sugrąžinimais į jų kilmės šalis tokiomis sąlygomis, kurios neužtikrina nei žmogaus 
orumo nei išgyvenimo“1. Šią analizę patvirtino daugelis parlamentinių misijų. Daugiau kaip 
dvidešimt NVO, kurios gina įvairiose Europos šalyse ir Maroke migrantų ir prieglobsčio 
prašytojų teises kreipėsi į Europos Sąjungą prašydami „atidėti visus Europos bendradarbiavimo 
ir dvišalius sprendimus imigracijos su Libija srityje“ pridurdami, kad „ratifikavimas ir įdiegimas 
tarptautinių konvencijų, tokių kaip Ženevos konvencija […] yra būtina įžanga “.

Šie dažni perspėjimai nesutrukdė Europos Sąjungai įsitraukti 2005 m. į taip vadinamą „ilgalaikę 
strategiją“ su Tripoliu kovai su nelegalia imigracija nuo Libijos pakrantes iki savų sienų apimant 
pasienio apsaugos asociaciją jungiančią Libijos policininkus ir Europos patrulius jūroje ir įsteigė 
darbo grupę, atsakingą už galutinį valčių, transportuojančių nelegalius imigrantus „bendrą 
gelbėjimo jūroje veiklos plano“ parengimą. Tai ką galima galvoti apie žmonių valtyje, kuriems 
buvo reikalinga apauga likimą? Ką galvoti apie elgesį su nelegaliais migrantais, kurie bus 
nustumti į Libiją, kai žinoma kokiose sąlygose jie yra laikomi, gaudomi ir deportuojami? Tiek 
daug klausimų į kuriuos Komisijos nario Frattini raminantys atsakymai nėra labai įtikinantys. 

Pakrančių apsaugos trukdančios migrantams išvykti iš Libijos nepakanka. Dėl įgyvendinimo ES 
dabar pasistengs jiems sutrukdyti atvykti į Libiją. Europos Parlamento narys Simon Busuttil savo 
pranešime pateiktame 2006 m. kovo mėn. prašo intensyvinti bendradarbiavimą su Libija siekiant 
padėti valdyti imigrantus susikoncentravusius šalies pietuose, ypač daug imigrantų yra atvykusių 
iš subsacharinės Afrikos, kadangi Libija nereikalauja iš jų vizų. Taigi galima tikėtis, kad nauja 
sklendė bus vis labiau nutolusi į pietus taip rizikuojant siųsti migrantai stumiami dar 
pavojingesniais keliais. 

  
1 Europos Parlemento dėl Lampedūzos rezoliucija, 2005 m. balandžio 14 d. 
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4. Maroko pavyzdys

Per daugelį metų Marokas tapo tranzito migrantams keliaujantiems į Ispaniją ir po to į Europos 
Sąjungą privilegijuotu sienos kirtimo punktu. Integruota išorinės priežiūros sistema (SIVE) palei 
Ispanijos pakrantes, apimanti ispaniškai kalbančių asmenų-marokiečių patrulius, apsaugos aplink 
Ispanijos anklavus Seuta ir Melilija, esančius į šiaurę nuo Maroko (kurių sienos yra 6 metrų) 
sustiprinimą, vis labiau komplikuojanti kelią į Europą, laikinai nulėmė gyventojų, kuriuos sudaro 
daugiausiai subsacharinės Afrikos migrantai, laukiantys galimybės pereiti sieną, atsiradimą. 
2005 m. rugpjūčio - spalio mėn. žuvo apie dvidešimt žmonių, kai Maroko policininkai jėga 
bandė sulaikyti kelis šimtus žmonių, kertančių sieną. Po to dar keletą dienų vyko organizuotos 
masinės gaudynės ir deportacijos arba į kilmės šalį, arba link pietinio pasienio. Tuo pačiu metu 
73 Afrikos migrantų grupė buvo grąžinta iš Ispanijos į Maroką, pagal šių dviejų šalių readmisijos 
sutartį . Abiem atvejais nebuvo laikomasi negrąžinimo principo, draudžiančio vienai Ženevos 
konvencijos valstybei signatarei, šiuo atveju Marokui, sugrąžinti užsieniečius, neišklausius jų 
tarptautinės apsaugos prašymo.Be to, šių gaudynių ir deportacijų aukomis galėjo tapti 
prieglobsčio prašytojai ir net pripažinti pabėgėliai. 

Prieglobsčio prašytojų likimas Maroke kelia tokį susirūpinimą, kad HCR, neseniai ten 
sustiprinusi savo atstovavimą, neturi teisė veikti, jos atstovai neturi teisės lankytis tose vietose 
kur randasi prieglobsčio prašytojai, o pastariesiems, dėl įstatymų užsieniečiams tenka susidurti 
su dideliais sunkumais norint judėti iš vietos į vietą. Teisėto pabėgėlio likimas Maroke ne kiek 
ne geresnis. Jokių integracijos priemonių nėra numatyta: jie gyvena labai prastose sąlygose. 2004 
m. rugsėjo mėn. HCR buvo skirtas 1 M€, „padidinti šiaurės Afrikos tranzito šalių galimybes 
pačioms sulaikyti prieglobsčio prašytojus ir migrantus“1. HCR tikslas yra padėti šalims išvystyti 
nacionalinę prieglobsčio sistemą, paruošti pareigūnus ir remti NVO. Konstatuojama, kad praėjus 
metams šie tikslai dar toli nuo įgyvendinimo Maroke, kuris ir šiandien tebėra, principų kurios 
įpareigojo ES atžvilgiu (Ženevos konvencija, Europos Žmogaus teisių konvencija) nesaugia tiek 
migrantams, tiek prieglobsčio prašytojams šalimi, kaip tai įrodė 2005 metų rudens įvykiai 2. 

Norėdama perduoti Marokui, ypač per readmisijos sutartis, kuris ES derina su juo, migracinių 
srautų, kuriuos jis stums link jo, vadybą ES rizikuoja palikti migrantus žmogaus teisių 
neatitinkančio elgesio pavojuje. 
Kalbant apie atsitiktinius prieglobsčio prašytojus, ji uždės šaliai, kuri dar neturi nacionalinės 
prieglobsčio sistemos ir kuri šiuo metu nepaiso žmonių teisių, laukiančių apsaugos, 
neproporcingą naštą, sukeldama grėsmę prašančiųjų saugumui.

IV Išvada

Maroko pavyzdys apibūdina dabartiniu metu kylančius išorinės dimensijos pavojus iš Europos 
Sąjungos imigracijos ir prieglobsčio politikos. Šios politikos atžvilgiu galima suformuluoti dvi 
pagrindines kritikos tezes, kurios nušviečia įvairius šios ataskaitos aspektus. Sukoncentravus ES 
bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis dėl pasienio kontrolės politikos sėkmės mažiau 
dėmesio skiriama abipusiams partnerystės interesams negu saviems tikslams. Matoma, kad jis 
privilegijuoja geografinius kriterijus, o ne pagrindines teises, dėl to palaikomi ryšiai su Libija, ir 

  
1 Neformalaus JAI Tarybos susirinkimo ataskaita JAI, 2004 m. spalio 3 d.
2 Žr. taip pat : MSF, Smurtas ir imigracija : pranešimas apie subsacharinę imigraciją į Maroką, 2005 m. 
rugsėjo mėn. 
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taip pat norima užmegzti ryšius  su Baltarusija. Be to, bendradarbiavimas yra sukurtas sąlyginės 
pagalbos pagrindais, taigi prieglobsčio skyrimas priklauso nuo šalies, su kuria ji dirba, 
bendradarbiavimo geranoriškumo siekiant tikslų. 2005 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos 
nustatyti prioritetai, kurie turi būti Europos ir Afrikos pagrindinėmis gairėmis, perteikia vėl šią 
dvigubą tendenciją. 2000 m. Europos Komisija gynė mobilumą kaip plėtros faktorių : 
„partnerystė turėtų sudaryti lankstaus darbo su naujomis migracijos tendencijomis, kurios dabar 
formuojasi pasaulyje, pagrindą, suvokiant migraciją kaip mobilumo būdą, kuris skatina 
migrantus išlaikyti ir plėtoti savo ryšius su kilmės šalimis“. Galima baimintis dėl to, kad šiandien 
pasiūlyti sprendimai, kurių esmė yra kuo toliau perkelti Sąjungos sienas, sulaikant imigraciją 
kilmės šalyje, nebūtų to paties lygio kaip iššūkiai ir prisidėtų prie išskirtinės zonos kūrimo savo 
periferijoje.

Viskas vyksta taip, lyg Sąjunga nenorėtų pritaikyti trečiosioms šalims tai, ką ji gavo iš savo 
patirties. Šiuo atžvilgiu Maltos pavyzdys yra paaiškinantis. Yra žinoma, kad plėtimo 
perspektyva, kuri sunkiai spaudė šalis kandidates į ES apsaugoti savo sienas, į kurias plūdo 
migrantai jūros keliais, imtis migrantų ir prieglobsčio prašytojų pažeidžiančių žmogaus teises 
priemonių, tokių kaip nuolatinis ir prailgintas sulaikymas stovyklose, arba jų laikymas tokiose  
sąlygose, kurias Parlementas savo Rezoliucijoje dėl pabėgėlių stovyklos Maltoje, priimtos 2006 
m. kvalifikavo kaip „ daug žemiau už tarptautiniu mastu pripažintas normas“. Viena šios 
rezoliucijos rekomendacijų yra apkaltinti reglamento principą (EB) Nr. 343/2003 (Dublinas II), 
kuris užkrauna „nepakeliamą naštą pietinėms ir rytuose nuo ES esančioms šalims“ siekiant 
įsteigti tolygų atsakomybės tarp valstybių narių paskirstymo mechanizmą“. Tačiau, Sąjunga savo 
užsienio politikos srityje pritaria visai netolygaus mechanizmo, dėl kurio šiaurės Afrikos šalis 
atsiduria tokioje situacijoje, kurią Malta laiko nepakenčiama: panaudodama spaudimą 
trečiosioms šalims, kad pastarosios prisiimtų atsakomybę dėl prašančiųjų prieglobsčio, kurie 
tranzitu kerta jų šalį, ji rizikuoja tuo, kad su pastaraisiais bus blogai elgiamasi, ar jie netgi bus 
uždaryti į stovyklas kaip tai jau yra buvę Libijoje. 

6-ąjame dešimtmetyje besikurdama Europa žinojo, kaip įgyvendinti tikrą bendradarbiavimo su 
kaimyninėmis šalimis politiką (Turkija, Magrebas), sukonkretizuota sutartimis bendradarbiavimo 
ir asociacijos sutartimis siekiant suteikti savo piliečiams daugiau laisvių (judėjimo, darbo, 
socialinių teisių srityse) ir užtikrinant jų gerovę, sumažinti priverstinės emigracijos faktorius. 
Nuo 90-ųjų metų bendradarbiavimas palaipsniui tapo derybų ir net šantažo įrankiu, kad 
trečiosios šalys paklustų ES migracijos politikai. Posūkis įvyko Europos Vadovų Tarybos 
Sevilijoje 2002 m. birželio 21–22 d. susitikimo metu, kai Ispanijos pirmininkavimas pasiūlė 
sankcionuoti, sumažinant plėtrai skirtą paramą, trečiąsias šalis, kurios atsisako bendradarbiauti 
šiuo tikslu. Jei valstybių ir vyriausybių vadovai oficialiai atmetė iniciatyvą, logikai „aš tau, tu 
man“ labai tinka pagalbos trečiosioms šalims, valdant nuo šios dienos Europos Komisijos 
pateiktas migracijas, programos. Dar nevėlu pakeisti tendenciją, iškeliant pagrindinių teisių 
laikymąsi į pirmą vietą, palaikant Sąjungos ir kaimyninių šalių ryšius.
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REKOMENDACIJOS

1. Iškelti į pirmą vietą pagrindinių teisių laikymąsi, palaikant Sąjungos ir 
kaimyninių šalių ryšius 

Pagrindinių teisių laikymasis ir tarptautiniai valstybių narių įsipareigojimai žmogaus 
teisių srityje negali apsiriboti paprasčiausiu principo priminimu, kuris dažnai 
praktikoje, ypač operatyvinių priemonių srityje, atmetamas ES ir trečiųjų šalių 
sutartyse. .

Tokiu pat principu, kad ES ir jos partnerių sutartyse yra „migracinė sąlyga“. 

- Parlamentas turėtų rūpintis, kad pagrindinių teisių laikymasis, užtikrintų išankstinę 
visų ES programų trečiosiose šalyse ir operatyvinių priemonių, susijusių su kova 
prieš nelegalią imigraciją, sąlygą. 

-
Readmisijos sutartys

Tikra tiesa, kalbant apie   readmisijos sutartis, pristatytas kaip būtinas, ES palaikant   
ryšius su partneriais , įskaitant politinės kaimynystės sritį. Tačiau dėl readmisijos 
sutarties, ES neprisiimant jokios atsakomybės, gali būti pažeistos tiesiogiai į pirmą 
siuntimo šalį, arba į kitą šalį „kaskadomis“ grąžinamų užsieniečių pagrindinės teisės. . 

Neturėdamas galimybės įsikišti į ES readmisijos sutarčių derybų procesą, Parlamentas 
turėtų :

- reikalauti, kad būtų sukurta readmisijos sutarčių vykdymo procedūra, atsižvelgiant į 
sugrąžintų užsieniečių teisių laikymąsi, ir 

-
- ištirti skundo pateikimo galimybes, jei juos išsiunčiant buvo pažeistos jų teisės 

Sulaikymas 

Daug tarptautinių tekstų glaustai apibūdina administracinį užsieniečių užsidarymą 
numatant ypač tai, kad su visais asmenimis, netekusiais laisvės turi būti elgiamasi 
humaniškai ir gerbiant jų orumą. Apribojimai yra dar griežtesni, kai yra sulaikomi 
prieglobsčio prašantys asmenys. 2005 m ir 2006 m. LIBE komisijos pravestos misijos 
Italijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje . parodė, kad nei viena valstybė narė 
nesilaiko šios taisyklės. Tam, kad būtų tęsiamas šis tyrimas, integruojant į jį imigracijos 
ir prieglobsčio politikos išorinę dimensiją:

- Parlamentinės misijos turėtų vykti reguliariai užsieniečių sulaikymo vietose už ES 
teritorijos, ar tai būtų trečiosios šalies valdžios valdomas centras jų bendradarbiavimo 
Sąjungos sienų kontrolės (Libijos pavyzdys), ar tiesiogiai valstybių narių pareigūnų 
administruojami centrai (Mauritanijos pavyzdys) 

2. Rūpintis, kad būtų griežtai laikomasi prieglobsčio teisės
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Regioninės apsaugos programos 

Regioninės apsaugos programos negali būti planuojamos be išankstinės garantijos, kad 
prašančių prieglobsčio asmenų ir pabėgėlių teisės bus visiškai išsaugotos tikslinėse 
šalyse, kai tuo tarpu teisės nebus taikomos Europos Komisijos išrinktose šalyse, tokiose 
kaip Baltarusija ir Ukraina, įgyvendinant bandomąsias programas. . Šis reikalavimas 
neturėtų būti taikomas nepasirašiusioms Ženevos konvencijos šalims, o taip pat 
pasirašiusioms, tačiau nereiškiančioms nei noro, nei gebėjimo laikytis šių principų. 
Šalys, kuriose nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės arba nesilaikoma demokratijos 
principų turėtų būti izoliuojamos. 

Parlamentas turėtų pateikti metinę ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį visame 
pasaulyje, kad būtų galima identifikuoti šalis, su kuriomis bendradarbiavimas 
migracijos ir prieglobsčio klausimais keltų pavojų pagrindinėms teisėms. 

Pabėgėlių įsikūrimas 

Pabėgėlių įsikūrimas, susijęs su regioninės apsaugos programomis, negali būti 
prieglobsčio prašymo priėmimo, vadinamo „spontanišku“ alternatyva, kaip, pavyzdžiui, 
Australijos atveju.. 

Parlamentas turi rūpintis, kad diskusijos Europos prieglobsčio režimo ir pabėgėlių 
įsikūrimo klausimais visuomet išliktų tik papildomu prieglaudos prašančiųjų asmenų 
priėmimo valstybės narės teritorijoje įrankiu. 

„Dublino“ mechanizmo tęsinys už ES ribų

Taikydamos kartu readmisijos sutartis ir „saugios šalies“ sąvoką  valstybės narės gali 
išsiųsti užsieniečius į trečiąją šalį nepasidomėję jų galimu prieglobsčio prašymu 
motyvuodami tuo, kad jie galėtų surasti apsaugą toje šalyje. Tai mechanizmas, dėl 
kurio  rizikuoja ne tik  prieglobsčio prašantieji asmenys, bet taip pat tranzito šalys 
patiria pernelyg didelę naštą. Taikant tą patį aiškinimą, kuris buvo pateiktas 2006 m. 
balandžio mėn. rezoliucijoje dėl pabėgėlių stovyklų Maltoje, 

Parlamentas turėtų,   valstybių partnerių solidarumo vardu nustatyti pasipriešinimo ES 
atsakomybės delegavimui trečiosioms dažnai skurstančios šalims dėl prieglobsčio 
prašančiųjų asmenų priemones, tiek materialinėje, logistinėje, tiek pabėgėlių 
integracijos plotmėse. 
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3. Įsteigti lygiaverčius ryšius tarp ES ir jos partnerių

JTO konvencija dėl visų darbininkų migrantų ir jų šeimų teisių apsaugos 

Ryšiai kurios palaiko ES su trečiosiomis šalimis migracijos srityje yra paženklinti 
Sąjungos interesų pirmumu, kuriems, partneriai dažnai turi paklūsti. Kad atstatyti ryšių 
pusiausvyrą,  

Parlamentas turėtų palaikyti gausias iniciatyvas siekiančias, kad ES ratifikuotų 
Tarptautinę konvenciją dėl visų darbininkų migrantų ir jų šeimų, įsigaliojusią 2003 m. 
liepos 1 d., kuri šiai dienai dar nepasirašyta nei vienos industrinės šalies. 

Ratifikavimas paliudytų ES norą užmegzti su emigracijos šalimis ryšius paremtus 
abipusiais interesais. 

Kaimynystės politika

Parlamentas buvo atstumtas nuo didžiosios derybų dėl kaimynystės politikos dalies. 
Net šiandien yra numatyta, kad jis bus tik informuotas apie jos plėtrą. Euro-viduramžių 
jūros regiono Parlamentinė asamblėja (APEM) nėra įtraukta, nors PEV yra įrašyta 
viduramžių regionui Barselonos proceso pratęsime, kuriame ji yra politinis įrankis. 
Tačiau Parlamentas yra pakviestas atlikti PEV (IEVP) finansinių instrumentų kontrolę. 
Šiame kontekste,  

Parlamentas turėtų labai atidžiai stebėti finansavimo pasiūlymus JAI srityje ir rūpintis, 
kad žmogaus teisių sąlygiškumo principas būtų išlaikytas visose sprendimuose ir visose 
migracijos, prieglobsčio ir pasienio kontrolės srityse. 

Derinti Parlemento veiksmus 

Kad atsakyti į šiandienos iššūkius, bendram migracijos klausimų supratimui, glaudi 
Sąjungos užsienio ir bendradarbiavimo politikos sąveika su tuo, kas priklauso 
prieglobsčio ir migracijos sričiai JAI plotmėje. 

Būtina stiprinti jau esančius ryšius tarp skirtingų parlamentinių komisijų, ypač Pilietinės laisvės, 
teisingumo ir vidaus reikalų, plėtros, užsienio reikalų ir Žmogaus teisių kuriant kryžmines darbo 
grupes. 


