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MIGRACIJOS FUNKCIJŲ REFORMA
VYRIAUSYBĖ PRITARĖ MIGRACIJOS FUNKCIJŲ PERTVARKAI
Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam migracijos funkcijų pertvarkos projektui,
kuriuo siūloma konsoliduoti migracijos funkcijas, o žemo lygio sprendimai, numatoma, turės būti
priimami greičiau ir efektyviau.
Daugiau informacijos čia

DĖL NELEGALIOS MIGRACIJOS KRITERIJŲ
2018 m. kovo 2 d. įsigaliojo Migracijos departamento direktoriaus įsakymas „Dėl Kriterijų, kuriais
vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios
migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR i.k. 2018-03344), kuriame yra
nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą
laikinai gyventi, prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, priimant sprendimą panaikinti užsieniečiui
leidimą laikinai gyventi ir nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios
migracijos grėsmė.
Daugiau informacijos čia

NUO BALANDŽIO – EFEKTYVESNĖS UŽSIENIEČIŲ DARBUOTOJŲ ATVYKIMO PROCEDŪROS
Nuo šių metų balandžio 1 d., įsigaliojus tai numatančioms Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatoms,
keičiasi dokumentų nacionalinei vizai gauti pateikimo tvarka į Lietuvą atvykstantiems dirbti
užsieniečiams. Užsieniečiai prašymą dėl vizos darbo pagrindu išdavimo galės pateikti tik per Lietuvos
Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi
darbo pagrindu užsieniečiai ir toliau galės pateikti būdami teisėtai Lietuvoje.
Tokiu būdu siekiama kontroliuoti užsieniečių, vykstančių dirbti į Lietuvos Respubliką, srautus, taip pat
norima išvengti situacijų, kai užsieniečiai į Lietuvą vyksta tarpininkų, o ne tikrųjų darbdavių kvietimu.
Daugiau informacijos čia

APIE MIGRACIJOS REFORMAS ŽINIASKLAIDOJE
Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas apie problemas Migracijos departamente ir migracijos
politiką
LRT televizijos diskusijų laidoje „Teisė žinoti“ Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas kalbėjo apie
problemas Migracijos departamente ir migracijos politiką.
Laidos įrašas prieinamas čia
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Eimutis Misiūnas: ﬁktyviai patekti į šalį padėdavo ir migracijos sistemos darbuotojai
Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas patvirtina informaciją, kad užsieniečiams ﬁktyviai patekti į
Lietuvą padėdavo ir migracijos sistemos darbuotojai.
Straipsnį skaitykite čia

Pilkąją migraciją dangsto įstatymų spragos
Straipsnyje rašoma apie specialiųjų tarnybų perspėjimus, kad netvarka migracijos sistemoje –
sudėtingos procedūros ir galbūt specialiai paliktos spragos įstatymuose – ne tik ilgina prašančiųjų
leidimų gyventi ar dirbti Lietuvoje eiles, bet ir leidžia į šalį patekti grėsmę nacionaliniam saugumui
keliantiems asmenims.
Straipsnį skaitykite čia
Reakcija po kritikos: migracijos reikalai – į vienas rankas, o departamentas bus panaikintas
Straipsnyje publikuojama naujiena apie Vidaus reikalų ministerijos sprendimą panaikinti Migracijos
departamentą, o visą migracijos sritį perduoti naujai Migracijos tarnybai, kuri bus tiesiogiai pavaldi
Vidaus reikalų ministerijai.
Straipsnį skaitykite čia
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