
 
 

 

2016 m. EASO 
metinėje ataskaitoje 

išsamiai apžvelgiamas visose 28 

ES valstybėse narėse, taip pat 

Norvegijoje, Šveicarijoje, 

Islandijoje ir Lichtenšteine (ES+ 

šalys) pateikiamų tarptautinės 

apsaugos prašymų skaičius ir 

pobūdis. Remiantis įvairiais 

skirtingais šaltiniais, ataskaitoje 

nagrinėjamos prieglobsčio 

tendencijos, įskaitant per metus 

kilusius pagrindinius iššūkius ir 

įgyvendintas reagavimo į juos 

priemones, taip pat pagrindinius 

institucinius bei teisinius 

procesus ir pateikiama bendros 

Europos prieglobsčio 

sistemos (BEPS) praktinio 

veikimo apžvalga. 

Ateities strategija 
Europos Komisijos pasiūlyme 

išdėstyta numatoma BEPS 

reforma, įskaitant pakeitimus, 

kuriuos ketinama atlikti Dublino 

sistemoje ir sistemoje 

EURODAC, aptariami platesni 

EASO įgaliojimai, taip pat 

peržiūrimos Priėmimo sąlygų, 

Prieglobsčio suteikimo procedūrų 

ir Priskyrimo prie tarptautinės 

apsaugos gavėjų direktyvos. 

Pagal Europos migracijos 

darbotvarkę pradėtos iniciatyvos 

buvo tęsiamos 2016 m., įskaitant 

perkėlimo iš Graikijos ir Italijos 

mechanizmo įgyvendinimą ir 

migrantų antplūdžio valdymo 

požiūrio taikymą, o Komisija, 

atsižvelgdama į išorės aspektą 

turinčią veiklą, stengėsi nustatyti 

naują partnerystės su 

trečiosiomis šalimis modelį. 

2016 m. ES+ šalyse gauta beveik 1,3 mln. 

tarptautinės apsaugos prašymų. Palyginti su 

2015 m., kai pateikta beveik 1,4 mln. 

prašymų, šis skaičius sumažėjo 7 proc. 

Nors prašymų skaičius 
sumažėjo 7 proc., ES+ šalys 
tęsė visų prieglobsčio prašytojų 
registraciją ir nagrinėjo jų 
prašymus. 

2016 m. ES+ šalys priėmė 

beveik 1,15 mln. pirmosios instancijos 

sprendimų, o tai, palyginti su 2015 m., yra 

84 proc. daugiau. 2016 m. padaugėjo ir 

antrosios instancijos sprendimų skaičius – 

jų priimta 21 proc. daugiau nei 2015 m. 

Bendras pirmosios instancijos sprendimų 

dėl prieglobsčio prašymų patenkinimo 

lygis buvo 61 proc. ir, palyginti su 

praėjusiais metais, jis išaugo. 

Daugiausia prieglobsčio prašymų pateikė 

Sirijos, Afganistano, Irako, Pakistano ir 

Nigerijos piliečiai. Pagrindinės 

priimančiosios šalys buvo Vokietija, Italija, 

Prancūzija, Graikija ir Austrija. 

 

Beveik trečdalis prieglobsčio prašytojų 

buvo jaunesni nei 18 metų asmenys. 

2016 m. daugiau nei 65 000 nelydimų nepilnamečių 

kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos ES+ šalyse – 

37 proc. mažiau nei praėjusiais metais. 37 proc. šių 

prašymų ES+ šalyse pateikė Afganistano piliečiai. 

Krizė Sirijoje ir toliau buvo pagrindinis veiksnys, 

lėmęs tarptautinės apsaugos prašymų skaičių ES+ 

šalyse. 26 proc. visų šių prašymų ES+ šalyse 

pateikė sirai. 

Kai kurių ES+ šalių prieglobsčio sistemose buvo 

atlikta vidaus restruktūrizacija, be to, buvo sukurtos 

naujos institucijos ir pakeisti įgaliojimai. Keliose 

srityse buvo iš dalies pakeista politika, įskaitant 

apsaugos pobūdį, priėmimą, prieglobsčio 

prašymų registraciją, specialias procedūras, su 

pažeidžiamomis grupėmis susijusius klausimus 

ir grąžinimą. 

EASO toliau teikė operatyvinę paramą Graikijai, 

Italijai, Kiprui ir Bulgarijai, ir palaipsniui didino 

savo buvimą ir dalyvavimo mastą vietoje. Nuo 

2015 m. rugsėjo mėn. EASO remia ES perkėlimo iš 

Italijos ir Graikijos į kitas Europos šalis programą. 

Agentūra tęsė savo veiklą gebėjimų stiprinimo ir 

mokymo srityje, palengvino praktinį ES+ šalių 

bendradarbiavimą, rinko ir analizavo kokybinius ir 

kokybinius duomenis ir informaciją apie kilmės šalis 

bei išorės aspektą. 

 

 

 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, 

apsilankykite svetainėje www.easo.europa.eu 

arba susisiekite e. paštu info@easo.europa.eu
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