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Pranešimas spaudai 
PR 11/2019 

2019 m. birželio 24 d. 

 
Prieglobsčio prašymų skaičius 2018 m. sumažėjo iki prieškrizinio 
lygio, tačiau neišnagrinėtų prašymų skaičius išlieka didelis 
 
Prieglobsčio prašymų skaičius ES+ šalyse 2018 m. mažėjo trečius metus iš eilės ir pasiekė 
prieškrizinį lygį. Per pirmuosius penkis 2019 m. mėnesius prašymų pateikta daugiau, tačiau 
dar per anksti teigti, kad naujausios tendencijos ilguoju laikotarpiu keisis iš esmės. 
 
Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) 2019 m. birželio 24 d. Briuselyje paskelbė savo 2018 m. 
metinę ataskaitą apie prieglobsčio padėtį ES+ šalyse. Ši ataskaita – tai svarbus orientacinis 
dokumentas, kuriame siekiama išsamiai apžvelgti prieglobsčio padėtį ES+ šalyse ir praktinį bendros 
Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) veikimą. 
 
Kaip jau anksčiau šiais metais nurodė EASO, 2018 m. ES+ šalyse pateikta 664 480 tarptautinės 
apsaugos prašymų, o tai rodo, kad prašymų skaičius trečius metus iš eilės mažėjo, šį kartą – 10 proc. 
Apytiksliai 9 proc. šių prašymų pateikė anksčiau prašymus jau teikę asmenys. Nors 2018 m. prašymų 
skaičius išliko stebėtinai stabilus, už santykinio stabilumo ES+ lygmeniu slypi dideli skirtumai tarp 
valstybių narių ir tarp konkrečių prašytojų kilmės šalių. 
 
Bendras pirmojoje instancijoje patenkintų prašymų lygis 2018 m. ES+ šalyse buvo 39 proc., t. y. 
7 procentiniais punktais mažesnis nei ankstesniais metais. Teigiamų sprendimų priimta mažiau, tačiau 
teigiamų sprendimų, kuriais suteiktas pabėgėlio statusas, procentinė dalis yra didesnė (55 proc. visų 
teigiamų sprendimų). 
 
2018 m. ES+ šalyse daugiausia prašymų sulaukta iš trijų pagrindinių prieglobsčio prašytojų kilmės 
šalių – Sirijos (13 proc.), Afganistano ir Irako (po 7 proc.). Tarp 10 pagrindinių prašytojų kilmės šalių 
taip pat buvo Pakistanas, Nigerija, Iranas, Turkija (po 4 proc.), Venesuela, Albanija ir Sakartvelas (po 
3 proc.). 2018 m. beveik penktadalį visų prašymų pateikė šalių, kurioms galioja bevizis atvykimo į 
Šengeno erdvę režimas, piliečiai, įskaitant Venesuelos, Kolumbijos, Albanijos ir Sakartvelo piliečius. 
 
Kalbant apie priimančiąsias šalis, 2018 m. daugiausia prieglobsčio prašymų pateikta Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Visoms šioms penkioms šalims teko trys ketvirčiai visų 
ES+ šalyse pateiktų prašymų. 
 
Daugiausia prašymų (184 180) septintus metus iš eilės gavo Vokietija, nors, palyginti su 2017 m., šios 
šalies gautų prašymų skaičius sumažėjo 17 proc. Prancūzijoje prašymų skaičius didėjo ketvirtus metus 
iš eilės – 2018 m. jų skaičius pasiekė 120 425. Tai didžiausias iki šiol Prancūzijoje užregistruotas skaičius. 
Graikija užėmė trečią vietą pagal ES+ šalyse 2018 m. pateiktų prašymų skaičių (66 965). Prašymų 
skaičius šioje šalyje didėjo penktus metus iš eilės. 

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018


 
 

Europos prieglobsčio paramos biuras, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malta 2/2 
Tel. +356 22487500, svetainė www.easo .europa.eu 
 

 

 

 
Tarp penkių daugiausia prašytojų priimančių šalių vienam gyventojui buvo Kipras, Graikija, Malta, 
Lichtenšteinas ir Liuksemburgas. 
 
2018 m. pabaigoje neišnagrinėtų prašymų skaičius išliko didelis: ES+ šalyse galutinis sprendimas turėjo 
būti priimtas dėl apytiksliai 896 560 prašymų. Šis rodiklis, palyginti su 2017 m. pabaiga, sumažėjo 
nedaug, tik 6 proc. 
 
 
2019 m. pradžioje padidėjęs prašymų skaičius nebūtinai reiškia, kad naujausios tendencijos ilguoju 
laikotarpiu keisis iš esmės. 
 
Per pirmuosius 2019 m. mėnesius ES+ šalyse įregistruota daugiau nei 290 000 tarptautinės apsaugos 
prašymų. Šis rodiklis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., padidėjo 11 proc. Šiuo laikotarpiu 
pagrindinės kilmės šalys buvo Sirija (8 proc.), Afganistanas ir Venesuela (po 7 proc.) ir beveik kas 
ketvirtas prašymas ES+ šalyse buvo pateiktas būtent iš šių šalių. 
 
Per šį laikotarpį taip pat daugiau prašymų pateikė Lotynų Amerikos šalių piliečiai. Venesuelos piliečiai 
pateikė apytiksliai 18 400 prieglobsčio prašymų – tai maždaug dvigubai daugiau, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2018 m., o Kolumbijos piliečiai pateikė tris kartus daugiau prašymų. Taip pat fiksuotas 
didesnis prašymų, gautų iš Salvadoro, Hondūro, Nikaragvos ir Peru piliečių, skaičius. 
 
Faktą, kad 2019 m. pradžioje pateikta daugiau prašymų, reikėtų vertinti atsižvelgiant į akivaizdžiai 
sumažėjusį prašymų skaičių per pastaruosius trejus metus, ypač į paskutiniuosius metus, kuriais vėl 
pasiektas 2014 m. lygis. Kol kas nėra jokių požymių, kad pastaruoju metu šiek tiek padidėjęs prašymų 
skaičius reiškia esminę bendrų tendencijų kaitą, nes mėnesiniai svyravimai yra įprastas dalykas. 
 
 
Priedai 
 

- 2018 m. metinės ataskaitos pagrindinės išvados 
- Santrauka [skelbiama 23 ES kalbomis] 
- 2018 m. metinė ataskaita apie prieglobsčio padėtį ES+ šalyse 
- Priedas. Prieglobsčio prašytojai pagal ES+ šalis ir pagrindinę pilietybę 
 

 
 
Daugiau informacijos iš Europos prieglobsčio paramos biuro galima gauti kreipiantis šiuo el. pašto 
adresu: press@easo.europa.eu 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/key-findings-AR2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018/executive-summary
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/AR-2018-Annex-1.pdf
mailto:press@easo.europa.eu

