
„Migracija“ 

 

 

1. Pasiūlymas: teisėta migracija1 

Tikslas: stiprinti ES vaidmenį teisėtos migracijos srityje 

Priemonės: 

1. pradėti intensyvią komunikacijos kampaniją, kad ES piliečiai daugiau žinotų apie Europos 
užimtumo tarnybų (EURES) tinklą, ES imigracijos portalą ir trečiųjų šalių piliečių įgūdžių 
nustatymo ES šabloną, o ES įmonės dažniau prisijungtų prie šių platformų ir jomis 
naudotųsi įdarbindamos (6 rekomendacija);  

2. sukurti Europos migrantų patekimo į ES darbo rinką subjektą arba išplėsti Europos 
užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklo (EURES) įgaliojimus (7 rekomendacija ir Darbo 
grupės diskusijos), numatant galimybę remiantis tam tikrais vertinimo kriterijais internetu 
suderinti įgūdžių pasiūlą ir paklausą migranto išvykimo šalyje (9 rekomendacija ir Darbo 
grupės diskusijos). ES turėtų skatinti valstybes nares supaprastinti teisėtų migrantų 
priėmimo ir integravimo procesą ir jų galimybes patekti į darbo rinką, užtikrinant geresnį 
įvairių atitinkamų žinybų sąveikumą (darbo grupės diskusijos); 

3. tobulinti „Mėlynosios kortelės“ direktyvą siekiant pritraukti tinkamos kvalifikacijos 
asmenis, kurių reikia ES ekonomikai (7 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos), 
atsižvelgiant į protų nutekėjimo riziką (kaip 42 pasiūlymo 1 priemonėje); 

4. skatinti harmoningai suvienodinti darbo sąlygas visoje Sąjungoje link aukštesnių standartų, siekiant 
kovoti su darbo sąlygų nelygybe bei užtikrinti efektyvią ES darbo jėgos migracijos politiką ir 
darbuotojų teises; atsižvelgiant į tai, stiprinti profesinių sąjungų vaidmenį nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu (28 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos), bendradarbiaujant su 
darbdavių organizacijomis (plenarinio posėdžio diskusijos); 

5. dėti daugiau pastangų informuoti ir šviesti valstybių narių piliečius su migracija ir integracija 
susijusiais klausimais (30 rekomendacija, LT 9 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos).  
 

2. Pasiūlymas: neteisėta migracija2 

 

Tikslas: stiprinti ES vaidmenį kovojant su visų formų neteisėta migracija ir stiprinti Europos 

Sąjungos išorės sienų apsaugą, kartu gerbiant žmogaus teises 

Priemonės: 

1. aktyviai dalyvauti šalių, kurios nėra Europos Sąjungos narės ir iš kurių atvyksta daug 
migrantų, ekonominiame ir socialiniame vystymesi, siekiant kovoti su pagrindinėmis 
migracijos priežastimis, įskaitant klimato kaitą, pavyzdžiui, pagal partnerystės susitarimus. 
Šie veiksmai turėtų būti skaidrūs ir duoti apčiuopiamų rezultatų, turinčių išmatuojamą 
poveikį, apie kuriuos turėtų būti aiškiai pranešta ES piliečiams (27 rekomendacija ir NL 3 
rekomendacija bei darbo grupės diskusijos); 

 
1 Piliečių rekomendacijos, kuriomis daugiausia grindžiamas pasiūlymas: 4-asis Europos 
piliečių forumas Nr. 6, 7, 9, 28, 30; Lietuva Nr. 9 

2 Piliečių rekomendacijos, kuriomis daugiausia grindžiamas pasiūlymas: 4-asis Europos 
piliečių forumas Nr. 8 ir 27; Lietuva Nr. 10, Nyderlandai Nr. 3. 



2. užtikrinti visų išorės sienų apsaugą didinant FRONTEX skaidrumą ir atskaitomybę bei 
stiprinant jos vaidmenį (8 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos), taip pat pritaikyti ES 
teisės aktus toliau reaguojant į dabartinius neteisėtos migracijos iššūkius, pavyzdžiui, 
neteisėtą žmonių gabenimą, prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą, migrantais 
pasinaudojančių valstybių hibridinius išpuolius bei žmogaus teisių pažeidimus (LT 9 ir 10 
rekomendacijos bei darbo grupės diskusijos).  
 

3. Pasiūlymas: neteisėta migracija (antra dalis)3 

Tikslas: visose valstybėse narėse vienodai taikyti bendras pirminio migrantų priėmimo 

taisykles: 

Priemonės: 

1. parengti ES masto priemones, kuriomis užtikrinama visų migrantų, ypač nėščių moterų, 
vaikų, nelydimų nepilnamečių bei visų pažeidžiamų asmenų, sauga ir sveikata (10 ir 38 
rekomendacijos bei darbo grupės diskusijos); 

2. didinti finansinę, logistinę ir operatyvinę ES paramą (be kita ko, vietos ir regionų valdžios 
institucijoms bei pilietinės visuomenės organizacijoms) pirminio priėmimo valdymo 
veiksmams, kad būtų galima ES integruoti pabėgėlius ir teisėtus migrantus arba grąžinti į 
kilmės šalis neteisėtus migrantus (35 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos). 
 

4. Pasiūlymas: prieglobstis, integracija4 

Tikslas: stiprinti ES vaidmenį ir pertvarkyti Europos prieglobsčio sistemą remiantis 

solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principais 

Priemonės: 

1. priimti ES bendras taisykles, susijusias su tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo 
valstybėse narėse procedūromis ir vienodai taikomas visiems prieglobsčio prašytojams. 
Šiomis procedūromis turės būti gerbiamas žmogaus orumas ir laikomasi tarptautinės 
teisės (29 rekomendacija bei IT 3.8 ir 4.4 rekomendacijos (p. 15), taip pat darbo grupės 
diskusijos). Kadangi priimant migrantus nacionaliniu lygmeniu dalyvauja įvairūs subjektai, 
ES turėtų skatinti valstybes nares supaprastinti ir pagreitinti šį procesą užtikrinant geresnį 
įvairių atitinkamų administracijų sąveikumą ir sukurti bendrą migrantų aptarnavimo centrą 
(vieno langelio principu veikiančią įstaigą arba atvykimo punktą), kad būtų supaprastintos 
nacionalinės administracinės procedūros (37 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos); 

2. pakeisti Dublino sistemą siekiant užtikrinti solidarumą ir teisingą atsakomybės 
pasidalijimą, įskaitant migrantų perskirstymą tarp valstybių narių. Taip pat galėtų būti 
numatyti kiti paramos būdai (33, 36, 37, 40 rekomendacijos; LT 2 rekomendacija; IT 3.8 

 
3 Piliečių rekomendacijos, kuriomis daugiausia grindžiamas pasiūlymas: 4-asis Europos 
piliečių forumas Nr. 10, 35 ir 38. 

4 Piliečių rekomendacijos, kuriomis daugiausia grindžiamas pasiūlymas: 4-asis Europos 
piliečių forumas Nr. 31, 33, 36, 37, 38, 39 ir 40. Italija 3.8 ir 4.4 (p. 15) bei 5.6 (p. 11), Lietuva 
2 ir 3, Nyderlandai 1 ir 2. 



rekomendacija (p. 15) ir NL 2 rekomendacija bei darbo grupės diskusijos ir plenarinio 
posėdžio diskusijos); 

3. sugriežtinti Direktyvoje 2013/33/ES nustatytus minimalius prieglobsčio prašytojų 
priėmimo standartus, taikant griežtesnes teisėkūros priemones, kad būtų pagerinta 
priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūra (Europos piliečių forumo 31 rekomendacija ir IT 
5.6 rekomendacija (p. 11) bei darbo grupės diskusijos); 

4. ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nėščioms moterims, vaikams, o ypač nelydimiems 
nepilnamečiams (38 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos); 

5. stiprinti ES prieglobsčio agentūros finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei valdymo 
pajėgumus, kad ji galėtų koordinuoti ir valdyti prieglobsčio prašytojų perkėlimą ES 
valstybėse narėse, kad būtų pasiektas teisingas paskirstymas (36 ir 37 rekomendacijos, LT 
3 rekomendacija bei darbo grupės diskusijos). 
 

5. Pasiūlymas: prieglobstis, integracija (antra dalis)5 

Tikslas: tobulinti integracijos politiką visose valstybėse narėse 

Priemonės: 

1. ES užtikrinti (be kita ko, dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms bei pilietinės 
visuomenės organizacijoms), kad kiekvienas prieglobsčio prašytojas ir pabėgėlis, vykstant 
leidimo apsigyventi procedūrai, lankytų kalbos ir integracijos kursus, dalyvautų 
profesiniuose mokymuose ir veikloje (32 rekomendacija ir FR 13 rekomendacija, taip pat 
darbo grupės diskusijos ir plenarinio posėdžio diskusijos); 

2. jei įmanoma, norint stiprinti atitinkamą kvalifikaciją turinčių prieglobsčio prašytojų 
savarankiškumą, jiems turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti darbo rinkoje visoje ES 
(7 rekomendacija ir darbo grupės diskusijos). 

 

 
5 Piliečių rekomendacijos, kuriomis daugiausia grindžiamas pasiūlymas: 4-asis Europos 
piliečių forumas Nr. 7 ir 32; Prancūzija 13 pakeitimas. 


