MIGRACIJOS
INFORMACIJOS IR
BENDRADARBIAVIMO
PLATFORMA

NAUJIENLAIŠKIS Nr. 8
2018 birželis

BIRŽELIO 20-oji – PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ DIENA
JUNGTINIŲ TAUTŲ PABĖGĖLIŲ AGENTŪROS ATASKAITA „PASAULINĖS TENDENCIJOS“
Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) paskelbtoje kasmetinėje ataskaitoje „Pasaulinės
tendencijos“ nurodoma, kad, 2017 m. pabaigoje priverstinai išvykusiųjų skaičius pasiekė 68,5 mln. Iš jų
vien per 2017 m. priverstinai pasitraukė (pirmą kartą arba pakartotinai) 16,2 mln. asmenų – tai reiškia,
kad kasdien savo gyvenamą vietą priversti palikti 44 500 asmenų, t. y. kas dvi sekundes vienas žmogus
netenka namų.
Daugiau informacijos rasite čia (lietuvių k.)
UNHCR ataskaitą „Pasaulinės tendencijos“ ir multimedijos išteklių rinkinį galima rasti čia (anglų k.)
LIETUVOS INFORMACINIUOSE PORTALUOSE APIE PABĖGĖLIŲ DIENOS MINĖJIMĄ
„Minint Pasaulinę pabėgėlių dieną – dėmesys ir buičiai, ir tebesitęsiančiai krizei“, skaitykite daugiau čia
„Birželio 20 – Pasaulinė pabėgėlių diena“, skaitykite daugiau čia
„Pasaulinė pabėgėlių diena Rūkloje suburia bendram tikslui“, skaitykite daugiau čia
„Pasaulinė pabėgėlių diena: padėkime jiems gyventi“, skaitykite daugiau čia
„Pasaulinės Pabėgėlių dienos proga – piknikas Kauno Prezidentūros kiemelyje“, skaitykite daugiau čia

ES PRIEGLOBSČIO SISTEMOS REFORMOS KLAUSIMAS ES VIRŠŪNIŲ SUSITIKIME
ES PRIEGLOBSČIO SISTEMOS REFORMA: EP POZICIJA
Europos Sąjunga svarsto prieglobsčio sistemos pakeitimus, kurie padėtų pereiti prie veiksmingos,
teisingos ir žmogiškos prieglobsčio politikos. Europarlamentarai ragina ES šalių lyderius per birželio
28–29 d. viršūnių susitikimą rasti bendrą sutarimą dėl vadinamosios Dublino sistemos reformos.
Pasitelkę infograﬁką, sužinokite daugiau apie Europos Parlamento pasiūlymus dėl ES prieglobsčio
politikos reformos.
Daugiau informacijos čia
LIETUVOS INFORMACINIUOSE PORTALUOSE: ES PRIEGLOBSČIO SISTEMOS KLAUSIMĄ ES VIRŠŪNIŲ
SUSITIKIME
Lietuvos informaciniuose portaluose skaitykite apie ES viršūnių susitikimą ir migracijos bei prieglobsčio
sistemos reformą:
„ES lyderiai į itin svarbų viršūnių susitikimą renkasi lydimi nesutarimų“, skaitykite daugiau čia
„ES viršūnių susitikime dominuos migrantų tema, bet realių sprendimų nesitikima“, skaitykite daugiau
čia
„Vokietijos ir Austrijos kancleriai nesutarė dėl migrantų kvotų“, skaitykite daugiau čia
„Nesutarimai dėl migrantų temdys E.Macrono ir A.Merkel derybas dėl ES“, skaitykite daugiau čia
„Šengeno zona pavojuje: nesprendžiama migrantų problema gali baigtis sprogimu“, skaitykite daugiau
čia
www.mipas.lt
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MIGRACIJOS DEPARTAMENTO IŠAIŠKINIMAI
KOMANDIRUOJAMŲ UŽSIENIEČIŲ PERLEIDIMAS KITOMS ĮMONĖMS – NE KOMANDIRAVIMAS, O LAIKINAS
ĮDARBINIMAS
2017 m. į migracijos institucijas kreipėsi 51 užsienietis, kuris palengvinta tvarka norėjo gauti nacionalines
vizas tuo pagrindu, kad yra komandiruojamas iš užsienio valstybės dirbti į vieną Lietuvoje veikiančią
įmonę.
Nagrinėjant šių užsieniečių prašymus, kilo abejonių dėl jų komandiravimo į Lietuvą sąlygų, t. y. ar
užsieniečių darbo sąlygos atitinka teisės aktuose komandiruojamiems darbuotojams nustatytus
reikalavimus, nes pastebėta, kad atvykę užsieniečiai pradėdavo dirbti kitose įmonėse.
Daugiau informacijos apie šį atvejį ir sąlygas, kada užsienietis gali būti komandiruojamas į Lietuvos įmonę
ir gauti daugkartinę nacionalinę vizą skaitykite čia
KURIOMS ĮMONĖMS TIKSLINGA BŪTI PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠE?
Migracijos departamentas vykdydamas Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatas, reglamentuojančias
įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą sąlygas ir tvarką, į Patvirtintų įmonių sąrašą jau įtraukė 279 įmones.
Apie įtraukimo į sąrašą kriterijus ir kitą su šiuo klausimu susijusią informaciją plačiau skaitykite čia.
KVIEČIAME PASIDALINTI INFORMACJA
Jei turite aktualios informacijos apie migracijos ir integracijos procesus, norite pasidalinti savo darbais,
naujiena ar pranešti apie artėjantį renginį – susisiekite su projekto komanda žemiau nurodytais
kontaktais arba užpildykite formą interneto svetainėje.
www.mipas.lt
Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS)
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