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= Dabartinė padėtis / tam tikri klausimai

Bendra Europos prieglobsčio sistema. Dabartinė padėtis

Vienas iš svarbiausių ES institucijų tikslų teisingumo ir vidaus reikalų srityje tebėra iki 2012 m. 

baigti kurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS).

Dublino reglamentas buvo viena iš svarbiausių diskusijų temų tiek 2011 m. liepos 18 d. Sopote 

įvykusiame neoficialiame vidaus reikalų ministrų susitikime, tiek 2011 m. rugsėjo 22 d. įvykusiame 

Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Iš šių diskusijų pirmininkaujanti valstybė narė 

padarė tris pagrindines išvadas:

1. Didžioji delegacijų dauguma mano, kad Sąjungos prieglobsčio srities acquis neturėtų apimti 

sistemos, pagal kurią sustabdomi pagal Dublino reglamentą atliekami perdavimai.

Pagrindiniai delegacijoms susirūpinimą keliantys klausimai buvo susiję su papildomo traukos 

veiksnio sukūrimu ir nevienodu acquis įgyvendinimo visoje ES lygiu;
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2. Delegacijos nurodė iš esmės esančios suinteresuotos Sąjungos išankstinio įspėjimo ir 

pasirengimo prieglobsčio krizėms pajėgumų plėtojimu, įskaitant laipsniškus veiksmus, kurių 

turi būti imamasi tam, kad būtų laiku išspręstos galimos krizės, kurias lemtų tiek vidaus, tiek 

išorės veiksniai, taip pat konkrečių proceso rezultatų numatymą. Jos pabrėžė operatyvinio 

bendradarbiavimo svarbą šioje srityje, taip pat pagrindinį vaidmenį, kuris turi būti skiriamas 

Europos prieglobsčio paramos biurui (EPPB) renkant ir keičiantis informacija ir vertinant 

ypatingą krūvį patiriančių valstybių narių poreikius, atsižvelgiant į jo įgaliojimus. Delegacijos 

paprašė, kad pirmininkaujanti valstybė narė tęstų darbą, susijusį su galimu išankstinio 

įspėjimo ir pasirengimo pajėgumų plėtojimo būdu; ir

3. Visos delegacijos pritarė tam, kad solidarumas yra vienas iš svarbiausių BEPS elementų ir 

kad solidarumas bei tarpusavio pasitikėjimas yra neatskiriami. Tikras ir praktinis solidarumas 

jokiu būdu neturėtų tapti besąlygiška pagalba valstybėms narėms, kurios nedemonstruoja 

būtinos valios ar pastangų tinkamai taikyti acquis, ir dėl to, inter alia, yra susikaupę daug 

neišnagrinėtų bylų.

Šiomis išvadomis pirmininkaujanti valstybė narė savo veikloje rėmėsi nuo 2011 m. rugsėjo 22 d.

Remdamasi šiomis išvadomis, pirmininkaujanti valstybė narė, kartu su pirmininkausiančia Danija, 

pateikė Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginiam komitetui (toliau – ISPSK) dokumentą, 

kuriame bendrais bruožais apibūdintas išankstinio įspėjimo apie prieglobsčio krizes, pasirengimo 

joms ir jų valdymo procesas (dok. 15055/11). Šių klausimų nagrinėjimas bus tęsiamas lapkričio 

mėn., remiantis pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlytu tekstu.

Pirmininkaujanti valstybė narė pateikė kompromisinius pasiūlymus dėl Prieglobsčio procedūrų 

direktyvos išdėstymo nauja redakcija projekto. Pasiūlymai ekspertų lygiu buvo apsvarstyti 2011 m. 

spalio 5 d. Pirmininkaujanti valstybė narė pateiks tolesnių kompromisinių pasiūlymų, kurie ekspertų 

lygiu bus svarstomi lapkričio mėn.
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2011 m. spalio 18 d. Prieglobsčio darbo grupė taip pat išnagrinėjo keletą kompromisinių pasiūlymų 

dėl Priėmimo sąlygų direktyvos išdėstymo nauja redakcija projekto. Pirmininkaujanti valstybė narė 

mano, kad šios derybos vyksta konstruktyviai ir tikisi, kad bus sprendžiami su dokumento projektu 

susiję svarbiausi politiniai klausimai.

Su EURODAC reglamentu susijęs darbas sustabdytas. Didžioji dauguma delegacijų toliau pritaria 

tam, kad į EURODAC reglamentą būtų įrašyta nuostata, kuria valstybėms narėms leidžiama, taikant 

griežtas sąlygas, suteikti savo teisėsaugos institucijoms prieigą prie EURODAC centrinės duomenų 

bazės kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu tikslais.

Vienintelis neišspręstas klausimas, dėl kurio negali būti priimtas direktyvos dėl sąlygų, kurias turi 

atitikti prieglobsčio prašantys asmenys, išdėstymo nauja redakcija projektas, yra atitikties lentelės 

klausimas. Tarybos ir Komisijos horizontalųjį politinį susitarimą šiuo klausimu Europos 

Parlamentas patvirtino 2011 m. spalio 20 d., todėl Europos Parlamento pozicija po pirmojo 

svarstymo gali būti priimta plenariniame posėdyje 2011 m. spalio 24–27 d. įvyksiančioje 

Parlamento sesijoje.

Pirmininkaujanti valstybė narė mano, kad derybos dėl įvairių BEPS sudarančių dokumentų vyksta 

konstruktyviai ir tikisi tęsti intensyvų su šiais klausimais susijusį darbą rengiantis tolesnėms 

diskusijoms gruodžio mėn. įvyksiančiame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje bei iki 

2011 m. pabaigos pradėti trišalius dialogus su Europos Parlamentu dėl tų dokumentų, dėl kurių 

pavyks nustatyti Tarybos bendrąją poziciją.

_________________


