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STATISTIKA

Gyventojų tarptautinė migracija
Lietuvos statistikos departamentas pateikia išsamius tarptautinės migracijos Lietuvoje duomenis. Iš
šalies emigravusių, į ją sugrižusių ir į šalį imigravusių asmenų statistika pateikiama ją skirstant pagal
amžių ir lytį.
Naujausi duomenys čia

Pabėgėlių priėmimo centro statistika: 2019 m. vasario mėn.
Pabėgėlių priėmimo centras reguliariai skelbia statistinę informaciją apie prieglobsčio gavėjus,
prieglobsčio prašytojus, į LR perkeltus asmenis, nelydimus nepilnamečius bei į integraciją išleistus
asmenis.
Vasario mėnesio duomenys prieinami čia

Prieglobstis ES 2018 m.: pateiktų prašymų suteikti prieglobstį skaičius sumažėjo 10 proc. ir sugrįžo į
2014 m. lygį
Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Oﬃce (EASO)) išleido 2018 m.
prieglobsčio tendencijų apžvalgą. Duomenys rodo, kad patenkintų prieglobsčio prašymų skaičius
sumažėjo nuo 40 proc. 2017 metais iki 36 proc. 2018 metais visų pateiktų prieglobsčio prašymų.
Daugiau informacijos čia

Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų Šiaurės Europos regione statistika
JT pabėgėlių agentūros UNHCR informacijos apie Daniją, Estiją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Lietuvą,
Norvegiją ir Švediją puslapiai, pristatyti Šiaurės Europoje, pateikia 2018 m. Apžvalgą prieglobsčio
prašytojams, pabėgėliams ir asmenims be pilietybės regione.
Daugiau informacijos 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.
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Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie priimtus sprendimus
Migracijos departamentas, įvertinęs klientų poreikius, skelbia informaciją apie sprendimų dėl prašymų
išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimą ir apie priimtus sprendimus
dėl nacionalinės vizos išdavimo.
Daugiau informacijos čia

Europos migracijos darbotvarkė. ES reikia išsaugoti per pastaruosius keturis metus pasiektą
pažangą
Prieš kovo mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija (Komisija) nutarė
apžvelgti pastarųjų keturių metų pažangą ir numatyti neatidėliotiniems migracijos iššūkiams ateityje
išspręsti vis dar reikalingas priemones.
Daugiau informacijos čia

TARPTAUTINIAI TYRIMAI
EMN studija „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2019)“
European Migration Network (EMN) studija pristato pagrindinius tyrimo „Vizų režimo liberalizavimo
poveikis paskirties šalims“ rezultatus.
Daugiau informacijos čia
www.mipas.lt
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