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KVIETIMAI Į KONFERENCIJAS
„Įvairovės chartijos“ steigiamojo renginio tarptautinė konferencija
Kviečiame į Lietuvos „Įvairovės chartijos“ steigiamojo renginio tarptautinę konferenciją “Įvairovė kaip ekonominis,
kultūrinis ir socialinis potencialas”, kuri vyks spalio 3 d. “Rise Vilnius” (Gynėjų g. 14, Vilnius).
Lietuvos „Įvairovės Chartijos“ steigiamojo renginio metu (po spaudos konferencijos bei chartijos pasirašymo) vyks
konferencija, kurios metu „Įvairovės chartijos“ ambasadoriai Lietuvoje, Europos Komisijos, Lietuvos institucijų ir
nevyriausybinio sektoriaus atstovai dalinsis patirtimi taikant įvairovės principus.
Maloniai prašome užsiregistruoti į renginį iki spalio 1 d. naudojantis šia nuoroda.
Daugiau informacijos čia

Tarptautinė konferencija „International migration, sustainable development and development
education: ways forward“
Kviečiame Jus į tarptautinę konferenciją, organizuojamą „InterCap“ projekto rėmuose, kuri vyks spalio 12 d. Vilniaus
Universitete (Universiteto g. 3, Vilnius).
Konferencija skirta atkreipti dėmesį, kokią įtaką susirūpinimas (ne)saugumu daro visuomenės požiūriui į
tarptautinės migracijos procesus bei kuria nedraugišką viešąjį ir politinį diskursus prieglobsčio, migracijos ir
integracijos klausimams.
Maloniai prašome užsiregistruoti į renginį iki spalio 8 d. naudojantis šia nuoroda.
Daugiau informacijos čia.

NAUJIENOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
J.C. Junkerio metinis pranešimas apie padėtį ES
Europos Komisijos (EK) pirmininkas J. C. Junkeris pristatė metinį pranešimą Sąjungos padėtis 2018, kuriame taip
pat palietė ir migracijos klausimus. EK pirmininkas siūlo sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas,
plėtoti Europos prieglobsčio agentūrą bei vykdyti spartesnį neteisėtai atvykusių migrantų grąžinimą. Taip pat J.
C. Junkeris ragina atverti teisėtos migracijos kelius į ES kvaliﬁkuotiems migrantams.
Daugiau informacijos prieinama čia.

Kovai su nelegalia migracija būtini ilgalaikiai europiniai sprendimai
Į neformalią Europos Vadovų Tarybą Zalcburge (Austrija) susirinkę Europos Sąjungos šalių vadovai tariasi dėl
ilgalaikių priemonių nelegaliai migracijai pažaboti.
Lietuvai atstovaujančios Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės poziciją skaitykite čia.
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Seimas linkęs pritarti VRM pateiktam įstatymų paketui dėl migracijos funkcijų pertvarkos
Seimas po pateikimo bendru sutarimu pritarė LR Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymų paketui dėl
migracijos funkcijų pertvarkos, kuriam rugpjūčio pradžioje pritarė ir Vyriausybė.
LR Seimui pritarus, naujoji migracijos valdymo institucinė struktūra, numatoma, pradėtų veikti 2019-ųjų liepą.
Daugiau informacijos skaitykite čia.

Perkėlimo projektas
Migracijos departamentas informuoja, kad rugsėjo 26 d. iš Turkijos į Lietuvą buvo perkelta 18 Sirijos Arabų
Respublikos piliečių (3 šeimos).
Šiuo metu Lietuva iš Italijos, Graikijos ir Turkijos yra perkėlusi 486 asmenis.
Daugiau informacijosskaityktie 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)

Daugiau informacijos:
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ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos
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