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PATVĒRUMA POLITIKA

ES patvēruma politikas mērķis ir saskaņot patvēruma procedūras dalībvalstīs, ieviešot
kopēju patvēruma piešķiršanas kārtību, lai piešķirtu atbilstošu statusu jebkuram trešās
valsts pilsonim, kuram ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, un nodrošinātu atbilstību
neizraidīšanas principam.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 2. punkts un 78. pants;

— ES Pamattiesību hartas 18. pants.

MĒRĶI

Mērķis ir izstrādāt kopēju patvēruma, alternatīvas aizsardzības un pagaidu aizsardzības politiku,
lai piešķirtu atbilstošu statusu visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nepieciešama
starptautiska aizsardzība, un nodrošināt neizraidīšanas principa ievērošanu. Šai politikai ir
jāatbilst 1951. gada Ženēvas konvencijai un tās 1967. gada Protokolam. Ne Līgumā, ne Hartā
nav sniegta terminu “patvērums” un “bēglis” definīcija. Abos dokumentos ir skaidra atsauce uz
1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvenciju un tās 1967. gada 31. janvāra Protokolu.

SASNIEGUMI

A. Saistībā ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu panāktais progress
Ar Amsterdamas līgumu ES institūcijām 1999. gadā tika piešķirtas jaunas pilnvaras izstrādāt
tiesību aktus patvēruma jomā, izmantojot specifisku institucionālo mehānismu.
2001. gadā ar Nicas līgumu tika noteikts, ka nākamajos piecos gados pēc tā stāšanās
spēkā Padome pieņem pasākumus vairākās jomās, it īpaši kritērijus un mehānismus tās
dalībvalsts noteikšanai, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kuru trešās valsts
valstspiederīgais iesniedzis Eiropas Savienībā, kā arī noteiktus minimālos standartus (attiecībā
uz patvēruma pieprasītāju uzņemšanu, bēgļu statusu un procedūrām).
Līgumā ir paredzēts, ka šos jautājumus reglamentējošo kopējo noteikumu un pamatprincipu
noteikšanā Padome pēc apspriešanās ar Parlamentu lēmumu pieņem vienbalsīgi. Līgumā
noteikts – pēc šā sākotnējā posma Padome var nolemt, ka ir jāpiemēro parastā koplēmuma
procedūra un ka tādējādi tā savus turpmākos lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.
Šajā sakarībā Padome pieņēma lēmumu 2004. gada beigās, un koplēmuma procedūra tiek
piemērota kopš 2005. gada.
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B. Lisabonas līgums
Ar Lisabonas līgumu tika ieviestas izmaiņas, patvēruma jomā veicamos pasākumus pārveidojot
par kopēju politiku. Tās mērķis vairs nav vienkārša minimālo standartu noteikšana, bet gan
kopējas sistēmas izveide, kura paredz vienotu statusu un vienotas procedūras.
Šai kopējai patvēruma sistēmai ir jāietver šādi elementi:
— vienots patvēruma statuss;

— vienots alternatīvas aizsardzības statuss;

— kopēja pagaidu aizsardzības sistēma;

— kopējas procedūras patvēruma vai alternatīvas aizsardzības statusa piešķiršanai vai
atņemšanai;

— kritēriji un mehānismi par pieprasījuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšanai;

— standarti attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem;

— partnerība un sadarbība ar trešām valstīm.

Ar Līgumu netika veiktas nekādas izmaiņas ES lēmumu pieņemšanas procedūrā.
Tomēr tika būtiski uzlabota tiesas pārraudzība, ko veic Eiropas Savienības Tiesa. Tagad
prejudiciālus nolēmumus var lūgt ikviena dalībvalsts tiesa, nevis tikai dalībvalstu augstākās
instances tiesas, kā tas bija iepriekš. Tam būtu jāļauj Tiesai paplašināt tiesu praksi patvēruma
jomā.
C. Eiropadomes programmas
Virkne Eiropadomes pieņemto programmu ir tālejoši ietekmējušas Eiropas patvēruma politikas
īstenošanu.
1999. gada oktobrī pieņemot Tamperes programmu, Eiropadome nolēma, ka kopējā Eiropas
patvēruma sistēma būtu jāievieš divos posmos. 2004. gada novembrī pieņemtajā Hāgas
programmā paredzēts, ka otrā posma instrumenti un pasākumi ir jāpieņem līdz 2010. gada
beigām.
2008. gada 16. oktobrī pieņemtajā Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā “svinīgi atgādināts,
ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju jebkuram vajātam ārvalstniekam ir tiesības saņemt palīdzību
un aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā”. Tajā prasīts sniegt priekšlikumus ar mērķi, “ja
iespējams, 2010. gadā, bet ne vēlāk kā 2012. gadā ieviest vienotu patvēruma piešķiršanas
procedūru, kas ietvertu kopējas garantijas, un (..) pieņemt vienotu statusu bēgļiem un papildu
aizsardzības saņēmējiem”.
Eiropadomes 2009. gada 10. decembrī pieņemtajā Stokholmas programmā 2010.–2014. gadam
atkārtoti apstiprināts mērķis “izveidot kopēju aizsardzības un solidaritātes telpu, kuras pamatā
būtu kopēja patvēruma piešķiršanas procedūra un vienots statuss personām, kam piešķirta
starptautiska aizsardzība”. Tajā it īpaši uzsvērta nepieciešamība veicināt patiesu solidaritāti ar
īpašam spiedienam pakļautām dalībvalstīm un tas, ka galvenā loma būtu jāuzņemas jaunajam
Eiropas Patvēruma atbalsta birojam.
Eiropadome 2014. gada jūnijā noteica turpmākajiem gadiem likumdošanas un operatīvās
plānošanas stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (LESD
68. pants), kuras balstās uz Stokholmas programmas panākto progresu. Tajās uzsvērts, ka
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) pilnīga transponēšana un efektīva īstenošana ir
absolūta prioritāte.
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D. Svarīgākie spēkā esošie juridiskie instrumenti ir šādi:
— Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmums (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu

pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā;

— Padomes 2015. gada 14. septembra Lēmums (ES) 2015/1523, ar ko nosaka pagaidu
pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 603/2013 par
pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu
(ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti,
kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās
aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu
tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac
datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko
izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un
tiesiskuma telpā;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka
standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām
procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/95/ES
par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā
starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt
alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) Nr. 439/2010, ar ko
izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju;

— Padomes 2001. gada 20. jūlija Direktīva 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai
pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par
pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties
ar to saistītās sekas.

Komisijas 2015. gada maija Eiropas programmā migrācijas jomā[1] ir noteikti tālāki pasākumi
ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu, ar kuriem iepazīstināja divos tiesību aktu
projektu kopumos 2016. gada maijā un jūlijā. Svarīgākie vēl izskatāmie priekšlikumi ir šādi:
— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopēju procedūru

attiecībā uz starptautisko aizsardzību Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES
(COM(2016)0467);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus,
par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par
piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra
Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts
pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466);

[1]Sk. faktu lapu 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.12.3.pdf
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— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0465);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības
pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 516/2014 (COM(2016)0468);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai
bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kurš iesniegts kādā no
dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0270);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu
salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013,
ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās
valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu,
kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai
bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un
Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos
(pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Patvēruma
jomas aģentūru un Regulas (EK) Nr. 439/2010 atcelšanu (COM(2016)0271);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido krīzes pārcelšanas
mehānismu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES)
Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir
atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (COM(2015)0450);

— priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu
izcelsmes valstu sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par
kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā
un ar ko groza Direktīvu 2013/32/ES (COM(2015)0452).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Kopš 2005. gada Eiropas Parlaments ir viens no likumdevējiem ar patvērumu saistītos tiesību
aktos un tādēļ darbojas vienlīdzīgi ar ES Padomi. Parlamenta 2016. gada 12. aprīļa rezolūcija par
situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai, 2012. gada
11. septembra rezolūcija par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā un 2009. gada
10. marta rezolūcija par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotni sniedz pārskatu par Eiropas
Parlamenta pamatnostāju un bažām šajā jautājumā.
Eiropas Parlaments pieprasa uzticamas un taisnīgas procedūras, kas tiktu efektīvi īstenotas un
pamatotos uz neizraidīšanas principu. Tas ir uzsvēris, ka nedrīkst pieļaut nekādu aizsardzības
līmeņa un uzņemšanas kvalitātes pazemināšanos un ka ir jānodrošina taisnīgāka tā sloga sadale,
kuru nākas uzņemties dalībvalstīm, kas atrodas pie ES ārējās robežas.
Eiropas Parlaments ir uzsvēris, ka aizturēšanai vajadzētu būt atļautai tikai ļoti skaidri noteiktos
ārkārtas apstākļos un ka būtu jāparedz tiesības šādu lēmumu pārsūdzēt tiesā. Tas atbalstīja
Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveidi.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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Parlaments var arī celt Tiesā prasību atcelt tiesību aktu[2]. Šis instruments tika veiksmīgi
izmantots, lai panāktu, ka tiek atcelti noteikumi par kārtību, kādā apstiprina Direktīvā 2005/85/
EK paredzēto trešo valstu kopējo sarakstu, kuras tiek uzskatītas par drošām izcelsmes valstīm
un drošām Eiropas trešajām valstīm.
Vairāk informācijas par šo jautājumu:
— Migrācija Eiropā

— Migrācijas krīze Eiropā

— ES imigrācijas politika

Sarah Sy
04/2017

[2]Tiesas 2008. gada 6. maija spriedums, Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi, ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170629STO78632/migracija-eiropa
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170629STO78631/eiropas-migracijas-krize
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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