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Auditoriai tikrina ES migracijos valdymą
Europos Audito Rūmai atlieka ES migracijos valdymo auditą. Visų pirma auditoriai vertins, ar
suteikus paramą Graikijai ir Italijai buvo pasiekti numatyti tikslai, ir ar prieglobsčio suteikimo ir
sugrąžinimo procedūros buvo veiksmingos ir greitos Jie tikrins remiamus projektus, kad
nustatytų jų reikalingumą, vertins jų parengimą, ir ar juos įgyvendinus pasiekiami numatyti
rezultatai, taip pat ar, atsižvelgiant į tolesnių veiksmų procedūras, pagerėjo veiksmingumas.
Auditoriai šiandien paskelbė audito apžvalgą dėl ES migracijos valdymo. Audito apžvalgose
(anksčiau vadintose aiškinamaisiais pranešimais) pateikiama informacija apie vykdomą audito
užduotį. Jos yra informacijos šaltinis tiems, kurie domisi audituojama politika ar programomis.
„Migracijos sunkumai atskleidė ES prieglobsčio ir migracijos politikų ir jos išorės sienų valdymo
trūkumus. Įgyvendinant nustatytas priemones patirta sunkumų, kai kuriais atvejais jos netgi buvo
laikinai sustabdytos. Todėl siekiant suvaldyti migraciją, tinkamų priemonių ir teisinio pagrindo
įgyvendinimo užtikrinimas yra nepaprastai svarbus”, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito
Rūmų narys Leo Brincat.
Migracijos krizė aukščiausią tašką pasiekė 2015 m., kai daugiau nei milijonas žmonių bandė
pasiekti ES. Nors jų skaičius sumažėjo iki lygio prieš krizę, dešimtys tūkstančių vis dar migruoja į
Europos Sąjungą.
Įsikūrusios pasienyje, labiausiai paveiktos yra Graikija ir Italija.
ES sukūrė keletą priemonių krizei valdyti, kaip antai įdiegė migrantų antplūdžio valdymo centrus
ir perkėlimo schemas, šios priemonės pradžioje buvo sumanytos kaip laikinos. Jos abi bus
tikrinamos audito metu. Pagal krizės centrų metodą ES agentūros turi padėti pasienio valstybėms
narėms vietoje nustatyti atvykstančių asmenų tapatybę, juos registruoti ir paimti pirštų
atspaudus, kad galėtų nuspręsti, kuriems migrantams reikia tarptautinės apsaugos, atsižvelgiant į
visas asmenų pagrindines teises. Graikijoje ir Italijoje yra po penkis migrantų antplūdžio valdymo
centrus.
Audito ataskaitą numatoma paskelbti iki 2019 m. pabaigos.
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Pastabos leidėjams
ES auditorių ataskaita dėl migracijos valdymo yra ketvirtoji iš leidinių migracijos politikos srityje.
2016 m. kovo mėn. jie paskelbė specialiąją ataskaitą dėl ES išorės migracijos išlaidų pietinėse
Viduržemio jūros regiono ir Rytų kaimynystės šalyse iki 2014 m. 2017 m. balandžio mėn. jie
tikrino migrantų antplūdžio valdymo centrų metodą, o 2018 m. gegužės mėn. paskelbė Apžvalginį
pranešimą dėl migrantų iš ES nepriklausančių šalių integracijos į visuomenę. Šio audito metu bus
peržiūrimas darbas, atliktas atsižvelgiant į 2017 m. ataskaitą dėl migrantų antplūdžio valdymo
centrų.
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų audito apžvalgos pagrindines mintis.
Visą apžvalgos tekstą rasite eca.europa.eu anglų kalba.
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