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Dalykas: Bendra deklaracija dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos partnerystės judumo srityje

Armėnijos Respublika, Europos Sąjunga ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, 

būtent Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė 

Respublika, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Lenkijos 

Respublika, Rumunija ir Švedijos Karalystė (toliau – Pasirašiusiosios Šalys), 

VEIKDAMOS pagal galiojančią jų bendradarbiavimo sistemą, visų pirma pagal Partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimą, galiojantį nuo 1999 m. liepos 1 d., taip pat pagal 2006 m. lapkričio 

14 d. patvirtintą ES ir Armėnijos Europos kaimynystės politikos veiksmų planą; ir atsižvelgdamos į 

2009 m. gegužės 7 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją, 

2011 m. balandžio 29 d. pasirašytą Europos Komisijos ir Armėnijos Vyriausybės bendrą deklaraciją 

ir 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje įvykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo 

bendrą deklaraciją,
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PRIMINDAMOS, kad 2010 m. liepos mėn. pradėtos derybos dėl asociacijos susitarimo su 

Armėnija, pakeisiančio esamą partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, 

PAŽYMĖDAMOS naudą ir galimybes, kurias gerai valdoma migracija gali suteikti ir migrantams, 

ir Pasirašiusiosioms Šalims,

Primindamos 2009 m. balandžio mėn. Prahos ministrų konferencijoje dėl partnerysčių kūrimo 

migracijos srityje patvirtintą bendrą pareiškimą,

PATVIRTINDAMOS savo įsipareigojimus sudaryti dar palankesnes sąlygas asmenų judėjimui tarp 

Armėnijos ir Europos Sąjungos, kartu siekiant pagal aukščiausius tarptautinius standartus užtikrinti 

geresnį migracijos srautų valdymą, įskaitant nelegalios imigracijos prevenciją ir mažinimą,

PRIMINDAMOS Europos Sąjungos Tarybos priimtą visuotinį požiūrį į migraciją, 2007 m. gegužės 

16 d. pristatytą Europos Komisijos komunikatą dėl apykaitinės migracijos ir Europos Sąjungos bei 

trečiųjų šalių judumo partnerysčių, 2007 m. birželio 18 d. Tarybos išvadas dėl visuotinio požiūrio į 

migraciją stiprinimo ir platesnio taikymo Europos Sąjungos kaimyniniams rytų ir pietryčių 

regionams ir 2007 m. gruodžio 10 d. priimtas Tarybos išvadas dėl partnerysčių mobilumo srityje ir 

apykaitinės migracijos laikantis visuotinio požiūrio į migraciją,

PRIMINDAMOS 2008 m. gruodžio 10–12 d. Armėnijoje vykdytą ES migracijos misiją siekiant 

stiprinti Armėnijos ir ES dialogą migracijos klausimais,

PRIPAŽINDAMOS galiojančius su migracija susijusius Armėnijos ir kai kurių valstybių narių 

dvišalius susitarimus bei bendradarbiavimo susitarimus,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS tvirtą Pasirašiusiųjų Šalių įsipareigojimą sudaryti ir 

veiksmingai įgyvendinti būsimus susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir be 

leidimo gyvenančių asmenų readmisijos,
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NUSPRENDĖ užmegzti abipusiškumu grindžiamus partnerystės ryšius judumo srityje. Partnerystės 

judumo srityje tikslai – geriau valdyti teisėtą ir darbo jėgos migraciją, įskaitant apykaitinę ir laikiną 

migraciją, neviršijant Pasirašiusiųjų Šalių kompetencijos atitinkamose srityse ir atsižvelgiant į 

padėtį jų darbo rinkose bei jų socialinę ir ekonominę padėtį, stiprinti bendradarbiavimą migracijos ir 

vystymosi srityse, užkirsti kelią neteisėtai migracijai, prekybai žmonėmis bei neteisėtam žmonių 

įvežimui ir kovoti su šiais reiškiniais, taip pat skatinti veiksmingą grįžimo ir readmisijos politiką, 

užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms ir laikantis atitinkamų tarptautinių dokumentų dėl pabėgėlių 

apsaugos bei atsižvelgiant į kiekvieno migranto padėtį ir Pasirašiusiųjų Šalių socialinį bei 

ekonominį išsivystymą.

Todėl jos STENGSIS toliau plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą migracijos klausimais, visų pirma 

laikydamosi šių gairių:

Judumas, teisėta migracija ir integracija

1. Propaguoti geresnę teisėto ir darbo jėgos judumo sistemą, be kita ko, sudarant palankesnes 

sąlygas laikinai ir apykaitinei migracijai, kuri būtų pagrįsta išsamesnės informacijos teikimu ir 

konkrečiomis bei veiksmingomis iniciatyvomis ir migrantų apsauga.

2. Stiprinti gebėjimą stebėti migraciją, visų pirma stiprinant Armėnijos gebėjimą valdyti 

migraciją, be kita ko, aktyviau plėtojant tarnybų tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos 

koordinavimą siekiant veiksmingai keistis informacija, taip pat teisinės sistemos tobulinimo ir 

jos įgyvendinimo stebėjimo srityje, pirmiausia keliant žmogiškųjų išteklių kvalifikaciją; remti 

Armėnijos migracijos profilio sukūrimą bei reguliarų atnaujinimą ir parengti teisinę bei 

techninę su migracija susijusių duomenų rinkimo ir valdymo sistemą, įskaitant 

bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir Europos agentūromis, pavyzdžiui, su 

Europos mokymo fondu (toliau – EMF).
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3. Informuoti potencialius migrantus apie teisėtos migracijos, įskaitant darbo jėgos migraciją, į 

Europos Sąjungą galimybes ir apie teisėto buvimo šalyje reikalavimus, be kita ko, apie 

galimybes studijuoti valstybėse narėse; išnagrinėti galimybes skatinti darbo jėgos migraciją 

bei parengti teisines sistemas, susijusias su migrantų įdarbinimo sąlygomis, kartu suderinant 

su darbo rinkos galimybėmis, visapusiškai paisant Pasirašiusiųjų Šalių kompetencijos šioje 

srityje ir atsižvelgiant į skirtingą Armėnijos ir ES valstybių narių darbo rinkos padėtį bei 

poreikius; teikti informaciją apie galimybes įsidarbinti, darbo rinkos padėtį ir migracijos 

politiką Armėnijoje bei Europos Sąjungoje.

4. Rengti migrantų mokymą prieš išvykimą, visų pirma profesinio rengimo ir mokymo bei kalbų 

mokymo srityse; profesinio rengimo ir mokymo bei aukštojo mokslo srityse skatinti arba 

steigti mainų programas ir bendras programas, įskaitant akademinio ir profesinio judumo 

schemas pagal Bolonijos proceso ministrų komunikatus; sukurti bei stiprinti akademinių ir 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemas, atsižvelgiant į Lisabonos konvenciją dėl 

aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo Europos regiono valstybėse.

5. Toliau svarstyti teisėtų migrantų ir jų šeimos narių socialinės apsaugos klausimus, be kita ko, 

skatinant derybas dėl dvišalių susitarimų dėl socialinės apsaugos ir jų pasirašymą.

6. Stiprinti dialogą vizų klausimais ir didinti konsulinius pajėgumus, intensyvinant valstybių 

narių diplomatinių atstovybių Armėnijoje bendradarbiavimą arba užtikrinant atstovavimą 

joms per kitų valstybių narių, jau turinčių savo atstovybes Armėnijoje, konsulines įstaigas.
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Migracija ir vystymasis

7. Užkirsti kelią protų nutekėjimo ir protų švaistymo neigiamam poveikiui, jį sumažinti ir su juo 

kovoti, be kita ko, taikant grįžimo politiką, skirtą visų pirma kvalifikuotiems Armėnijos 

migrantams, ir laikantis aukščiausių etiško įdarbinimo standartų; sudaryti palankesnes sąlygas 

pripažinti įgūdžius ir kvalifikacijas, parengti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo 

priemones, skatinti studentų, mokslo darbuotojų ir specialistų mainus, mokymą ir laikinas 

mainų bei darbo programas, be kita ko, pasitelkiant EMF.

8. Skatinti ir remti savanorišką grįžimą bei tvarią grįžtančių migrantų reintegraciją, įgyvendinant 

specialiąsias bendras programas, pagal kurias rengiamas mokymas, sudaromos galimybės 

kelti migrantų kvalifikaciją darbui gauti ir teikiama pagalba ieškant darbo; parengti 

specialiąsias bendras programas, skirtas grįžtančių migrantų, priskiriamų pažeidžiamoms 

kategorijoms, apsaugai ir pagalbai jiems; ugdyti verslumą ir sukurti teisinį pagrindą, 

reglamentuojantį mažąsias ir vidutines įmones.

9. Intensyvinti bendradarbiavimą su užsienyje gyvenančiomis armėnų bendruomenėmis, 

stiprinant ryšius su diaspora; remti programas, kuriomis sudaromos sąlygos skatinti diasporos 

investicijas kilmės šalyje, be kita ko, stengiantis sudaryti palankesnes sąlygas naudotis pigių 

bei saugių piniginių perlaidų paslaugomis ir padidinti jų poveikį vystymuisi; toliau 

bendradarbiauti dvigubo apmokestinimo ir teisių perkeliamumo srityse; įtraukti diasporą į 

tvaraus migrantų sugrįžimo arba apykaitinės migracijos veiklą.
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Kova prieš neteisėtą imigraciją ir prekybą žmonėmis, readmisija, tapatybės ir kelionės 

dokumentų apsauga, sienų valdymas

10. Stiprinti Pasirašiusiųjų Šalių pastangas tęsti kovą su neteisėta imigracija ir prekyba žmonėmis, 

aktyviau įgyvendinti integruotą sienų valdymą, be kita ko, toliau stiprinant sienų stebėjimo 

bei sienų valdymo pajėgumus ir gerinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą laikantis 

aukščiausių tarptautinių standartų; gerinti kelionės dokumentų, tapatybės dokumentų ir 

leidimų gyventi apsaugą ir visapusiškai bendradarbiauti grąžinimo bei readmisijos srityse.

11. Parengti veiksmingus mechanizmus ir konkrečias iniciatyvas, skirtas užkirsti kelią neteisėtai 

migracijai ir kovoti su ja, be kita ko, imantis veiksmų, kuriais siekiama didinti visuomenės 

sąmoningumą.

12. Toliau plėsti readmisijos procedūrų taikymo sritį, ypač sudarant ir veiksmingai įgyvendinant 

ES ir Armėnijos susitarimą dėl readmisijos, intensyvinti bendradarbiavimą su ES valstybėmis 

narėmis sudarant susitarimus dėl bendradarbiavimo sienų klausimais ir įgyvendinant bendras 

šiems klausimams skirtas specialiąsias programas.

13. Stiprinti tapatybės dokumentų apsaugą, taip pat supaprastinti piliečių identifikavimą įdiegiant 

pirštų atspaudų paieškos sistemas ir įvedant daugiafunkces elektronines tapatybės korteles.

14. Gerinti bendrai vykdomą kovą su neteisėta imigracija ir susijusiu tarpvalstybiniu 

nusikalstamumu imantis bendrų operatyvinių priemonių, apimančių keitimąsi informacija, 

geriausios praktikos pavyzdžius ir rizikos analizę, taip pat gerinant ES valstybių narių ir 

Armėnijos atitinkamų sienos apsaugos tarnybų operatyvinės veiklos sąveikumą. Atsižvelgiant 

į tai, esant būtinybei, šioje partnerystėje gali dalyvauti Europos operatyvaus 

bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra 

(FRONTEX). 
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Prieglobstis ir tarptautinė apsauga

15. stiprinti Armėnijos Vyriausybės gebėjimą įgyvendinti prieglobsčio politiką ir suteikti 

tarptautinę apsaugą laikantis aukščiausių tarptautinių standartų. 

16. Sudaryti palankesnes sąlygas priimti prieglobsčio prašančius asmenis ir pateikti prašymus 

suteikti prieglobstį, parengiant specialias supaprastintas procedūras, visų pirma specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims. 

Įgyvendinimas

17. Partnerystė judumo srityje yra su visuotiniu požiūriu į migraciją suderinama ir politiniu 

dialogu bei bendradarbiavimu grindžiama ilgalaikė bendradarbiavimo sistema, kuri bus 

plėtojama atsižvelgiant į dabartinius Armėnijos ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių 

santykius pagal jų Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą arba jį pakeisiantį susitarimą, 

taip pat pagal Rytų partnerystę, ir kuri laikui bėgant bus tobulinama.

18. ES ketina prisidėti prie partnerystės įgyvendinimo pasitelkdama ES ir valstybių narių 

iniciatyvas, neviršydama jų atitinkamos kompetencijos, laikydamasi taikytinų procedūrų ir 

deramai atsižvelgdama į ES pirmenybės principą. Prireikus, įgyvendinant partnerystę gali 

dalyvauti ES agentūros, pirmiausia EMF ir FRONTEX, taip pat Europos išorės veiksmų 

tarnyba, ypač per ES delegaciją Armėnijoje. Įgyvendinant partnerystę gali dalyvauti bet 

kurios kitos to pageidaujančios valstybės narės.

19. Siekdamos nustatyti abiem pusėms svarbius migracijos ir prieglobsčio klausimus bei su jais 

susijusius poreikius, Pasirašiusiosios Šalys ketina toliau plėtoti dialogą ir tęsti konsultacijas 

partnerystės pagrindais.
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20. Pasirašiusiosios Šalys ketina pagal esamą dialogo ir bendradarbiavimo struktūrą bent du 

kartus per metus rengti reikiamo lygio susitikimus, kad prireikus būtų galima dar kartą 

apsvarstyti prioritetus ir toliau plėtoti partnerystę. 

21. Vykdydamos veiklą šioje srityje, Pasirašiusiosios Šalys ketina bendradarbiauti, kad būtų 

toliau užtikrinamas tarpusavio koordinavimas ir išvengta veiklos dubliavimosi įgyvendinant 

šią partnerystę, be kita ko, įtraukiant Armėnijoje veiklą vykdančius atitinkamus partnerius ir 

subjektus, prireikus pasitelkiant bendradarbiavimo programą.

22. Siekdamos įgyvendinti partnerystę judumo srityje, Pasirašiusiosios Šalys patvirtina savo 

ketinimus dėl priede pateiktų iniciatyvų, atsižvelgdamos į savo turimus finansinius išteklius 

ir – iš ES pusės – laikydamosi Bendrijos ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimo bei 

taikytinų procedūrų. Jos ketina užtikrinti, kad atitinkama jų veikla būtų tinkamai 

koordinuojama. Jos ketina reguliariai atnaujinti priedą, kuriame nurodyta siūloma veikla.

23. Prireikus Pasirašiusiosios Šalys įvertins šią partnerystę.

24. Šios bendros deklaracijos nuostatos nėra skirtos teisėms ar pareigoms sukurti pagal tarptautinę 

teisę.

Priimta … ... m. ... ... d.

Armėnija, Europos Sąjunga ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, būtent Belgijos 

Karalystė, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, 

Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Lenkijos Respublika, Rumunija 

ir Švedijos Karalystė
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Armėnijos Respublikos vardu

Europos Sąjungos vardu

Belgijos Karalystės vardu

Bulgarijos Respublikos vardu

Čekijos Respublikos vardu

Vokietijos Federacinės Respublikos vardu

Prancūzijos Respublikos vardu

Italijos Respublikos vardu

Nyderlandų Karalystės vardu

Lenkijos Respublikos vardu

Rumunijos vardu

Švedijos Karalystės vardu
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PRIEDAS

Bendros deklaracijos dėl partnerystės su Armėnija judumo srityje 

priedas

Pagal partnerystės judumo srityje nuostatas dalyvaujančios šalys patvirtina savo ketinimą imtis šių 

iniciatyvų:

I) Judumas, teisėta migracija ir integracija

Tikslas: stiprinti gebėjimą stebėti migraciją, visų pirma gilinant Armėnijos gebėjimą valdyti 

migraciją.

a) ES pasiūlymas remti Armėnijos gebėjimų stiprinimą migracijos valdymo srityje, visų pirma 

sukuriant ir reguliariai atnaujinant išsamų Armėnijos migracijos profilį, įskaitant nuostatą dėl 

gebėjimo stiprinimo, padėti Armėnijos sprendimus priimantiems asmenims apibrėžti ir 

įgyvendinti tinkamiausias politikos kryptis glaudžiai koordinuojant veiklą su kitais 

partneriais; 

b) Bulgarijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Rumunijos ir Švedijos pasiūlymas stiprinti Armėnijos 

administracinius gebėjimus migracijos procesų valdymo srityje, būtent dalijantis patirtimi 

teisėtos ir darbo jėgos migracijos srityse, mokant pareigūnus rengti strateginius dokumentus 

migracijos ir integracijos srityse, valdant teisėtą ir darbo jėgos migraciją. 

Tikslas: potencialių migrantų informavimas apie teisėtos migracijos į Europos Sąjungą būdus ir 

teisėtą darbą valstybėse narėse, taip pat apie neteisėtos migracijos keliamą riziką; rengti migrantų 

mokymą prieš išvykimą; skatinti studentų ir specialistų mainus; pripažinti akademines ir profesines 

kvalifikacijas ir keistis informacija apie Europos kvalifikacijų sistemą ir nacionalinės teisės aktus 

kvalifikacijų srityje; užtikrinti teisėtų migrantų socialinę apsaugą.
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c) Prancūzijos pasiūlymas skatinti apykaitinį jaunų specialistų ir studentų judumą; Italijos, 

Lenkijos ir Švedijos pasiūlymas dalytis informacija apie migracijos teisėtais būdais 

galimybes, be kita ko, apie apykaitinės migracijos galimybes; Rumunijos pasiūlymas 

informuoti potencialius darbuotojus migrantus iš Armėnijos apie teisėtos migracijos 

galimybes ir riziką, susijusią su neteisėta imigracija; Rumunijos pasiūlymas įgyvendinti 

migrantų mokymo prieš išvykimą programas ir skatinti bendras studijų programas pagal 

Bolonijos sistemą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas studijų ir diplomų pripažinimui 

Rumunijoje ir Armėnijoje; Italijos pasiūlymas per vietos valdžios institucijas Armėnijoje, 

Armėnijos ambasadą ir Armėnijos migrantų organizacijas, Italijoje išplatinti imigracijos ir 

integracijos šalyje vadovą; sudaryti palankesnes sąlygas Vokietijoje teisėtai gyvenantiems 

armėnams migruoti į užsienį;

d) Pasitelkiant EMF, kaupti rinktinę informaciją apie darbo rinką ir atlikti migracijos bei įgūdžių 

tyrimus, įskaitant duomenų detalizavimą ir analizę, sudaryti palankias sąlygas pripažinti 

kvalifikacijas ir susieti įgūdžius su laisvomis darbo vietomis, taip pat informuoti asmenis bei 

darbo rinkos institucijas apie neformaliojo mokymosi ir savišvietos įteisinimo sistemos 

svarbą, kad būtų galima geriau panaudoti grįžtančių migrantų įgytus įgūdžius;

e) Bulgarijos pasiūlymas vesti derybas dėl dvišalių susitarimų socialinės apsaugos ir darbo jėgos 

migracijos valdymo srityse.

II) Migracija ir vystymasis

Tikslas: skatinti teigiamą migracijos ir vystymosi sąveiką, užkirsti kelią protų nutekėjimo ir protų 

švaistymo neigiamam poveikiui, jį sumažinti ir su juo kovoti; sudaryti palankesnes sąlygas atgal 

grįžtantiems Armėnijos piliečiams sklandžiai reintegruotis į Armėnijos darbo rinką ir jų pačių bei 

Armėnijos vystymosi labui gauti užsienyje įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimą, visų pirma 

skatinant migrantų verslumą. 
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a) Prancūzijos pasiūlymas remti priemones, kuriomis siekiama visapusiškai panaudoti užsienyje 

įgytus migrantų įgūdžius ir profesines kvalifikacijas, kad būtų užtikrintas Armėnijos 

vystymasis; 

b) Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir ES 

pasiūlymas, pritariant EMF, sudaryti palankesnes sąlygas atgal grįžtantiems Armėnijos 

piliečiams sklandžiai reintegruotis į Armėnijos darbo rinką, būtent parengiant tvarią 

trumpalaikės pagalbos bei ilgalaikių reintegracijos veiksmų programą, be kita ko, teikiant 

paramą migrantų verslininkams ir steigiant mažąsias įmones, remiant ekspertų ir aukštą 

kvalifikaciją turinčių migrantų grįžimą, įgūdžių pripažinimą ir skatinant medicinos pagalbos 

bei socialinės reintegracijos programas;

c) Vokietijos pasiūlymas toliau skatinti naudotis ekonomiškai pagrįstais piniginių perlaidų 

būdais, apie kuriuos suteikta išsami informacija, siekiant geriau prisidėti prie migrantų kilmės 

šalies vystymosi; 

d) Dalytis patirtimi ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais užimtumo ir švietimo srityse, be 

kita ko, pasitelkus EMF susieti ateities darbo rinką ir darbo jėgos migracijos politikos kryptis 

su profesinio mokymo bei mokymo politikos kryptimis;

e) Rumunijos pasiūlymas skatinti nevyriausybinių organizacijų, ypač diasporos organizacijų, ir 

valstybinių institucijų Rumunijoje ir Armėnijoje bendradarbiavimą siekiant sudaryti 

palankesnes sąlygas repatrijuotų asmenų reintegracijai į Armėnijos nacionalinę švietimo 

sistemą ir darbo rinką.

III) Kova prieš neteisėtą imigraciją ir prekybą žmonėmis, readmisija, tapatybės ir kelionės 

dokumentų apsauga, sienų valdymas

Tikslas: parengti veiksmingus mechanizmus ir konkrečias iniciatyvas, skirtas užkirsti kelią 

neteisėtai imigracijai ir kovoti su ja, veiksmingai įgyvendinti readmisijos procedūras, stiprinti 

tapatybės dokumentų apsaugą ir gerinti sienų stebėjimo bei sienų valdymo pajėgumus.
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a) Belgijos, Bulgarijos, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos ir ES pasiūlymas remti priemones, 

kuriomis siekiama dalytis praktiniais aspektais grąžinimo politikos srityje, be kita ko, 

keičiantis readmisijos proceso geriausios praktikos pavyzdžiais;

b) Belgijos ir Lenkijos pasiūlymas dalytis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais gerinant 

administracinius gebėjimus bei struktūras kovos su prekyba žmonėmis srityje;

c) Bulgarijos, Nyderlandų, Lenkijos ir ES pasiūlymas remti Armėnijos sienų stebėjimo ir sienų 

valdymo pajėgumų stiprinimą, įskaitant keitimąsi informacija ir rizikos analizę, kuriais 

siekiama pagerinti sienų kontrolės veiksmingumą, įrangos tiekimą ir mokymą, taip pat veiklą 

mokslinių tyrimų ir vystymosi srityje, susijusią su sienų valdymu.

IV) Prieglobstis ir tarptautinė apsauga

Tikslas: stiprinti Armėnijos Vyriausybės gebėjimą įgyvendinti prieglobsčio politiką ir suteikti 

tarptautinę apsaugą laikantis aukščiausių tarptautinių standartų.

a) ES parama stiprinant Armėnijos Vyriausybės gebėjimą įgyvendinti prieglobsčio politiką ir, be 

kita ko, suteikti tarptautinę apsaugą laikantis aukščiausių tarptautinių standartų. 

b) Švedijos pasiūlymas įgyvendinant Söderköping procesą surengti seminarą Europos 

prieglobsčio srities mokymo programos (EAC) klausimais, o paskui atlikti preliminarų tyrimą 

dėl Europos prieglobsčio srities mokymo programos (EAC) galimo perkėlimo į Armėniją ir 

kitas Rytų partnerystės šalis;

c) Lenkijos pasiūlymas dalytis žiniomis apie kilmės šalių informacines sistemas.

Klausimas dėl pirmiau pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimo bus svarstomas tarpusavio susitarimu ir 

deramai atsižvelgiant į dalyvaujančių valstybių socialinę ir ekonominę padėtį bei į turimus 

finansinius išteklius.

_______________


