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„Galvodamas apie Europos migracijos politikos ateitį pirmiausia prisimenu mūsų
bendras europines vertybes ir istorinę atsakomybę. Iš patirties žinau, kad Europai
prireiks daugiau solidarumo, kad ji pasirengtų ateičiai. Ateičiai klestinčio žemyno
– tokio, kuris visada išliks atviras tiems, kuriems reikia pagalbos, tačiau taip
pat tokio, kuriame migracijos uždaviniai bus sprendžiami bendradarbiaujant ir
nepaliekant pavienių šalių likimo valiai.“
Jeanas-Claude’as Junckeris, 2014 m. gegužės 1 d.

Europos Komisija siūlo dar labiau sustiprinti ES prieglobsčio agentūros operatyvinius pajėgumus – aprūpinti ją reikiamais
darbuotojais, priemonėmis ir lėšomis, kad ji galėtų talkinti valstybėms narėms visais prieglobsčio procedūros etapais. Tuomet
bus galima padėti valstybėms narėms greitai išnagrinėti prieglobsčio prašymus, kad jų nesusikauptų ir būtų užkirstas kelias
antriniam judėjimui. Dabar agentūra galės, kur ir kada tik prireiks, visų pirma migrantų antplūdžio valdymo centruose ir
kontroliuojamuose centruose, greitai ir visapusiškai padėti valstybėms narėms, pavyzdžiui, atlikti visas administracines
užduotis. Sustiprintos ES prieglobsčio agentūros veikla puikiai papildys Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų darbą –
drauge jos galės bet kada prireikus dislokuoti migracijos valdymo rėmimo grupes, suteiksiančias integruotą pagalbą sienų,
prieglobsčio ir grąžinimo srityse.

Didesnė pagalba valstybėms narėms
Agentūros darbuotojai bus pasirengę – valstybei narei paprašius arba savo iniciatyva sutinkant valstybei narei – teikti
operatyvinę ir techninę pagalbą visais prieglobsčio procedūros etapais ir vykdant procedūrą pagal Dublino reglamentą.
Galutinius sprendimus priims valstybės narės.

Agentūros užduotys apims:
Prieglobsčio prašytojų
tapatybės nustatymą ir jų
registravimą

Apklausų atlikimą siekiant
nustatyti prašymų priimtinumą
ir pagrįstumą arba pagalbą
atliekant tokias apklausas

Administracinių sprendimų
dėl tarptautinės apsaugos
prašymų rengimą už atsakingas
nacionalines institucijas

Logistinės ir kitokios pagalbos
teikimą nepriklausomoms
apeliacinėms institucijoms

Vertimo žodžiu ir raštu
paslaugas

Prieglobsčio rėmimo grupių
dislokavimą

Pagal Dublino reglamente numatytą procedūrą padėti nustatyti už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą
atsakingą valstybę narę ir taikyti kitas procedūras; taip pat padėti paskirstyti arba perduoti prieglobsčio prašytojus
Sąjungoje arba koordinuoti tokį paskirstymą ar perdavimą.

Migracijos valdymo rėmimo grupių dislokavimas
Migracijos valdymo rėmimo grupes sudaro visų migracijos aspektų ekspertai, pavyzdžiui, Europos prieglobsčio agentūros
prieglobsčio ekspertai ir teisininkai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinių pajėgų operatyviniai darbuotojai, taip pat
Europolo ir kitų ES agentūrų ekspertai. Grupės gali būti dislokuojamos, kad padėtų pagalbos prašančioms valstybėms narėms
vykdyti pačias įvairiausias užduotis.

Valstybės narės

Europos Komisija

●● prašo migracijos valdymo rėmimo
grupių pagalbos

●● koordinuoja poreikių vertinimą
ir dislokavimą vietoje

MIGRACIJOS VALDYMO RĖMIMO GRUPIŲ DISLOKAVIMAS

›
›

Įskaitant šių institucijų ekspertus:

Europos Sąjungos prieglobsčio
agentūros
Europos sienų ir pakrančių apsaugos
pajėgų

›
›

Europolo
kitų reikiamų Sąjungos agentūrų

Valstybės narės
●● gauna integruotą pagalbą sienų, prieglobsčio ir grąžinimo
srityse

Didesnė finansinė parama
Be pirminiame Komisijos pasiūlyme dėl ES prieglobsčio agentūros numatyto 364 mln. EUR biudžeto iki 2020 m. pabaigos,
siūloma 2019–2027 m. laikotarpiu agentūrai kasmet papildomai skirti 55 mln. EUR. Kitą biudžeto laikotarpį (2021–2027 m.)
Komisija pasiūlė agentūrai skirti 1,25 mlrd. EUR biudžetą.
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