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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

LĒMUMS Nr. …/2010/ES

(... gada ...),

ar kuru groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, 

ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam 

izveido Eiropas Bēgļu fondu, apturot finansējumu konkrētām Kopienas darbībām

un izmainot šādu darbību finansējuma ierobežojumu 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

                                               

1 Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), 
Padomes ... nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas 
Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Savienības politika attiecībā uz kopējo Eiropas patvēruma sistēmu (KEPS) paredz saskaņā 

ar Hāgas programmu izveidot kopēju patvēruma telpu, izmantojot efektīvu saskaņotu 

procedūru atbilstīgi Eiropas Savienības vērtībām un humānisma tradīcijām.

(2) Pēdējos gados ir gūti lieli panākumi virzībā uz KEPS izveidošanu, pateicoties tam, ka ir 

ieviesti kopējie minimālie standarti. Dalībvalstu starpā tomēr pastāv krasas atšķirības 

starptautiskās aizsardzības piešķiršanā un šādas aizsardzības veidos.

(3) Komisija 2008. gada jūnijā pieņemtajā Patvēruma politikas plānā paziņoja savu nodomu 

attīstīt KEPS, ierosinot pārskatīt esošos juridiskos instrumentus, lai labāk saskaņotu 

piemērojamos standartus, un stiprinot atbalstu dalībvalstu praktiskajai sadarbībai, jo īpaši

iesniedzot likumdošanas priekšlikumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (Atbalsta 

birojs) izveidi, lai uzlabotu dalībvalstu operatīvās sadarbības koordināciju nolūkā efektīvi 

īstenot kopīgos noteikumus. 
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(4) Eiropadome 2008. gada septembrī pieņemtajā Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā 

svinīgi atgādināja, ka visiem vajātiem ārvalstniekiem ir tiesības saņemt palīdzību un 

aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas 

Konvenciju par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas 

Protokolu, kā arī ar to saistītos citus līgumus. Tika arī skaidri nolemts 2009. gadā izveidot 

Eiropas atbalsta biroju. 

(5) Praktiskā sadarbība patvēruma jomā ir paredzēta, lai Eiropas tiesiskajā regulējumā

palielinātu dalībvalstu lēmumu pieņemšanas procedūru konverģenci un nodrošinātu to 

nepārtrauktu kvalitāti šajā jomā atbilstīgi Eiropas tiesiskajam pamatam. Pēdējos gados jau 

ir uzsākts liels skaits praktiskās sadarbības pasākumu, īpaši pieņemot kopēju pieeju

informācijai par izcelsmes valstīm un izveidojot kopēju Eiropas apmācību programmu

patvēruma jomā. Lai nostiprinātu un attīstītu šos sadarbības pasākumus, būtu jāizveido 

Atbalsta birojs.

(6) Lai vienkāršotu darbības praktiskās sadarbības atbalstam patvēruma jomā un ciktāl 

Atbalsta birojam būtu jāuztic daži no uzdevumiem, kurus pašreiz finansē no Eiropas Bēgļu 

fonda, atbildība par dažām Kopienas darbībām, kas paredzētas Lēmuma Nr. 573/2007/EK1

4. pantā, no Eiropas Bēgļu fonda jānodod Atbalsta birojam, lai nodrošinātu optimālu 

praktisko sadarbību patvēruma jomā.

                                               

1 OV L 144, 6.6.2007., 1. lpp.
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(7) Ņemot vērā šo Kopienas darbību jomas sašaurinājumu, to finansējuma apjoms, kas 

Lēmumā Nr. 573/2007/EK ir noteikts 10 % apmērā no Fondam pieejamā finansējuma, būtu

jāsamazina līdz 4 %. 

(8) Finansējums Lēmuma Nr. 573/2007/EK īstenošanai būtu jāsamazina, lai atbrīvotu 

līdzekļus Atbalsta biroja finansēšanai.

(9) Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas Nostāju saistībā ar 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un 

Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka 

vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(10) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par 

Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā 

lēmuma pieņemšanā, un tādēļ šis lēmums Dānijai nav saistošs un nav tai jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.
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1. pants

Lēmumu Nr. 573/2007/EK ar šo groza šādi.

1) Lēmuma 4. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktā "10%" aizstāj ar "4%";

b) panta 2. punkta a) un f) apakšpunktu svītro;

2) lēmuma 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais finansējums no 2008. gada 1. janvāra līdz 

2013. gada 31. decembrim ir EUR 614 miljoni.".

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī.
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3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I. IEVADS

Komisija 2009. gada 18. februārī pieņēma priekšlikumu, ar ko groza Lēmumu par Eiropas Bēgļu 

fondu (EBF) 1, kas saistīts ar priekšlikumu Regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta 

biroju (EASO) 2.

Eiropas Parlaments 2009. gada 7. maijā pieņēma attiecīgus atzinumus pirmajā lasījumā – par EBF 

lēmumu, saistībā ar kuru nebija ierosināti grozījumi 3, un par EASO regulu, kurā izklāstīti 40 

grozījumi attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 4. 

Padome 2010. gada 25. februārī saskaņā ar Līguma 294. pantu pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 

par abiem priekšlikumiem.

Reģionu Komiteja 2009. gada 5.–7. oktobrī pieņēma atzinumu par Topošo kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu II 5 un tostarp vairākus ieteikumus par EASO regulu.

II. PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

EBF lēmums ir grozīts, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas radušās sakarā ar Eiropas Patvēruma lietu 

atbalsta biroja izveidi, un jo īpaši, lai Eiropas Patvēruma lietu atbalsta birojs savā pārziņā varētu 

pārņemt noteiktas darbības, kuras līdz šim finansēja Eiropas Bēgļu fonds. Eiropas Patvēruma lietu 

atbalsta birojs ir izveidots, lai uzlabotu kopēju Eiropas patvēruma sistēmu, stiprinātu dalībvalstu 

praktisko sadarbību patvēruma jomā un sniegtu un/vai koordinētu operatīvo atbalstu dalībvalstīm, 

kuru patvēruma sistēmas ir īpaši un nesamērīgi noslogotas.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 07.05.2009.
4 T6-0379/2009, 07.05.2009.
5 RK 90/2009 galīgā redakcija.



16627/1/09 REV 1 ADD 1 ib/JBR/iak 3
DG H 1B LV

III. PADOMES NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ – ANALĪZE

Vispārīga informācija

Sarunas notika Hāgas programmas politiskā gaisotnē; ar minēto programmu laikposmam no 

2005. līdz 2010. gadam nosaka mērķus un instrumentus tieslietu un iekšlietu jomā. Eiropadome 

pauda apņemšanos, grozot tiesisko regulējumu un stiprinot praktisku un konstruktīvu sadarbību,

inter alia, izveidojot Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju, turpināt attīstīt kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu. Pēc tam 2008. gada oktobra Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā 

Eiropadome vienojās par šāda biroja izveidi 2009. gadā. 

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju attiecībā uz brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka vēlas piedalīties šī 

lēmuma pieņemšanā un piemērošanā. 

Saskaņā ar 1. un 2  pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās EBF lēmuma

pieņemšanā, un tai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

Saskaņā ar Kopīgo deklarāciju par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem 1, Padomes, 

Parlamenta un Komisijas pārstāvji ir sazinājušies, lai panāktu vienošanos par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā. Minēto iestāžu pārstāvji vienojās par EASO regulas un EBF lēmuma tekstu.

                                               
1 OV C 148, 28.5.1999., 1. lpp.
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IV. SECINĀJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo kompromisu, ko ar Komisijas atbalstu panākusi 

Padome un Eiropas Parlaments. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2009. gada 20. novembrī apstiprināja 

šo kompromisu ar politisku vienošanos par EBF lēmumu un par EASO regulu. Eiropas Parlamenta 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju 

komitejas priekšsēdētājam norādīja, ka, ja kompromisa tekstus Eiropas Parlamentam nosūtīs kā 

Padomes nostājas pirmajā lasījumā, viņš ieteiks LIBE locekļiem un attiecīgi plenārsēdei pieņemt 

attiecīgās Padomes nostājas bez grozījumiem Eiropas Parlamenta otrā lasījumā, pēc tam, kad to būs 

izskatījuši abu iestāžu juristi lingvisti. Tiklīdz EBF lēmums un EASO regula būs pieņemta, būs 

pavērts ceļš drīzai Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja izveidei, kas ir ļoti nozīmīga turpmākai 

praktiskās sadarbības veicināšanai patvēruma jomā.

_____________
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par Padomes nostāju, lai pieņemtu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju, un priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr.°573/2007/EK, ar ko 
laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz 

finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to finansējuma ierobežojumu 
izmaiņām 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktu  

par Padomes nostāju, lai pieņemtu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju, un priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr.°573/2007/EK, ar ko 
laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz 

finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to finansējuma ierobežojumu 
izmaiņām 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegts 
priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta 
biroju (dokuments COM(2009/66 galīgā redakcija –
 [2009/0027(COD): 

Datums, kad Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegts 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru 
groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada 
līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz 
finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to 
finansējuma ierobežojumu izmaiņām (dokuments 
COM(2009)67 - 2009/0026(COD): 

 

2009. gada 
19. februāris 

 

 

 

 

2009. gada 
18. februāris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums Nepiemēro 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis 
atzinumu: 

2009. gada 7. maijs 

Grozītā priekšlikuma iesniegšanas datums: Nepiemēro 

Padomes nostājas pieņemšanas datums: 2010. gada 
25. februāris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 
Priekšlikums regulai par Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja izveidi un priekšlikums 
grozījumiem lēmumā par EBF izveidošanu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam ir to 
Eiropas Savienības centienu vidū, kuru mērķis ir izstrādāt vispārēju politiku patvēruma jomā. 
Tie ir paredzēti kā atbilde uz Padomes un Eiropadomes pieprasījumiem izveidot patvēruma 
atbalsta struktūru un ir daļa no darbībām, kas paredzētas Patvēruma politikas rīcības plānā, ko 
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Komisija pieņēma 2008. gada jūnijā. Komisija ierosina izveidot Eiropas Patvēruma lietu 
atbalsta biroju, kura uzdevums būs veicināt un nostiprināt dalībvalstu praktisko sadarbību 
patvēruma jomā, kā arī palīdzēt sekmēt kopējās patvēruma sistēmas īstenošanu. Biroja 
institucionālā forma būs regulatīva aģentūra, un tā būs struktūra Finanšu regulas 185. panta 
nozīmē.  
To finansēs no budžeta pozīcijas, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Lai 
vienkāršotu pieejamo līdzekļu izmantošanu un tā kā Eiropas Patvēruma atbalsta birojs būs 
atbildīgs par dažiem uzdevumiem, kurus pašlaik finansē no EBF, saskaņā ar lēmuma 
priekšlikumu daļu EBF piešķirto budžeta līdzekļu pārvieto uz Biroja pozīciju, lai nodrošinātu 
optimālu finansējumu praktiskajai sadarbībai patvēruma jomā. 

3. PIEZĪMES PAR PADOMES NOSTĀJU 

3.1. Vispārīga piezīme par Padomes nostāju 

Padomes nostājas teksts pēc būtības un lielā mērā ir saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem, un 
tāpēc to var pilnībā atbalstīt.  

3.2 Vienošanās, pieņemot Padomes nostāju  

Padomes nostāja ir panākta intensīvu starpiestāžu sarunu rezultātā, kas notika pēc Komisijas 
2009. gada 18. februāra priekšlikuma, kā arī pēc atzinuma, ko 2009. gada 6. maijā pirmajā 
lasījumā pieņēma Eiropas Parlaments. Neformālās un tehniskās sanāksmēs bija iespējams 
panākt kompromisu par dažādiem neatrisinātiem jautājumiem. Ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome neizdarīja grozījumus priekšlikumā lēmumam par Biroja finansējumu.  

Pēc sarunām Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2009. gada 11. un 16. novembrī panāca vienošanos 
par tā tekstu. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Juan Fernando 
López Aguilar ar vēstuli apstiprināja prezidentūrai, ka referenti un atzinuma sagatavotāji ir 
vienojušies par Pastāvīgo pārstāvju komitejas apstiprināto tekstu un tam pievienoto 
starpiestāžu deklarāciju, un norādīja, ka gadījumā, ja šie teksti tiks oficiāli iesniegti Eiropas 
Parlamentam kā Padomes nostāja, viņš pēc tam ieteiks Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejā un pēc tam plenārajā sesijā pieņemt tos bez grozījumiem. Pamatojoties uz minēto, 
Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2009. gada 20. novembrī panāca politisku vienošanos.  

Galvenie sarunu elementi, par kuriem panākta vienošanās, ir šādi. 

Solidaritātes mehānismi, ko atbalsta Birojs (pārvietošana un iekārtošanās citā dzīvesvietā) un 
attiecībā uz kuriem panākts kompromiss par neitrālu formulējumu, lai Birojs varētu efektīvi 
atbalstīt visus pašreizējos un turpmākos mehānismus.  

Biroja izpilddirektora iecelšanā panāktais kompromiss, kas Eiropas Parlamentam ļauj ciešāk 
iesaistīties tā iecelšanā, paredzot, ka pēc Biroja valdes izraudzītā kandidāta uzklausīšanas 
Parlaments varēs sniegt atzinumu un ka Biroja valdei ir jāatskaitās par to, kā būs ņemts vērā 
Parlamenta atzinums, lai veiktu izpilddirektora galīgo iecelšanu. Parlaments aicināja šo 
starpiestāžu horizontālo noteikumu pilnībā iekļaut darbībās, ko pašlaik veic regulatīvo 
aģentūru starpiestāžu darba grupa. Rezultātā tika pieņemta šāda starpiestāžu deklarācija:  

„Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir izveidojuši iestāžu darba grupu, kas ir atbildīga 
par to, lai novērtētu regulatīvo aģentūru saskaņotību, efektivitāti un pārredzamību, kā arī to, 
kā tās ziņo par savu darbību, un lai noteiktu kopīgas perspektīvas, kā uzlabot to darbību. Šī 
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grupa šobrīd ir pievērsusies vairākiem tādiem būtiskiem jautājumiem kā regulatīvo aģentūru 
nozīme un vieta ES iestāžu struktūrā, to izveide, struktūra un darbība, kā arī jautājumiem, kas 
saistīti ar to finansējumu, budžeta uzraudzību un pārvaldi. 

Veids, par kādu vienojās topošā Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja direktora iecelšanai 
amatā (pamatregulas 28. pants), nosakot, ka Eiropas Parlaments „var pieņemt atzinumu, 
izklāstot savu nostāju par izvēlēto kandidātu” un ka „Biroja Valde informē EP par veidu, 
kādā tā atzinums ir ņemts vērā”, būtu jāskata saistībā ar starpiestāžu centieniem uzlabot 
aģentūru pārvaldību un pārskatatbildību.”  

Padome un Eiropas Parlaments vienojās par Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra 
bēgļu lietās biroja (UNCHR) līdzdalību Biroja darbā, lai Birojs savā turpmākajā darbā varētu 
pilnībā izmantot UNCHR īpašās zināšanas.  

Pēc Parlamenta lūguma bija iespējams rast kompromisu par pilsoniskās sabiedrības pilnīgu 
iesaistīšanu Biroja darbā, izmantojot konsultatīvo forumu, kura darbības noteikumi tika 
precizēti.  

4. SECINĀJUMS 

Padomes nostāja un tai pievienotā starpiestāžu deklarācija atbilst Komisijas sākotnējā 
priekšlikuma mērķiem. Tāpēc Komisija apstiprina tās tekstu. 
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