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8. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) SaskaĦā ar datiem no Eiropas 
Aăentūras operatīvās sadarbības vadībai 
pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (Frontex) Vidusjūras centrālā un 
austrumu daĜa ir bijusi galvenā nelikumīgas 
robežšėērsošanas vieta Savienībā 
2014. gadā. 2014. gadā Itālijā vien ir 
ieceĜojuši vairāk nekā 170 000 migrantu – 
par 277 % vairāk salīdzinājumā ar 
2013. gadu. Pastāvīgs pieaugums bija 
vērojams arī Grieėijā, kuru sasniedza 
50 000 nelikumīgo migrantu – par 153 % 
vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. 
Statistika 2015. gada pirmajos mēnešos 
apliecina šo skaidro tendenci attiecībā uz 
Itāliju. Turklāt Grieėija 2015. gada 
pirmajos mēnešos ir piedzīvojusi 
nelikumīgas robežšėērsošanas gadījumu 
skaita strauju pieaugumu – par vairāk 
nekā 50 % no kopējā nelikumīgas 
robežšėērsošanas gadījumu skaita 
2014. gadā (gandrīz 28 000 gadījumu 
2015. gada pirmajos četros mēnešos 
salīdzinājumā ar gandrīz 55 000 visā 
2014. gadā). Ievērojama daĜa no kopējā 
nelikumīgo migrantu skaita šajos abos 
reăionos ietver migrantus ar tādu 
valstspiederību, kam saskaĦā ar Eurostat 

(8) SaskaĦā ar datiem no Eiropas 
Aăentūras operatīvās sadarbības vadībai 
pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (Frontex) Vidusjūras centrālā un 
austrumu daĜa ir bijusi galvenā nelikumīgas 
robežšėērsošanas vieta Savienībā 
2014. gadā. 2014. gadā Itālijā vien ir 
ieceĜojuši vairāk nekā 170 000 nelegālo 
migrantu – par 277 % vairāk salīdzinājumā 
ar 2013. gadu; šo migrantu vidū bija 
26 100 bērnu, no kuriem aptuveni 13 000 
bija nepavadīti nepilngadīgie, kas veidoja 
7,6 % no kopējā migrantu skaita. 
Pastāvīgs pieaugums bija vērojams arī 
Grieėijā, kuru sasniedza 50 000 
nelikumīgo migrantu – par 153 % vairāk 
salīdzinājumā ar 2013. gadu. Statistika 
2015. gada pirmajos mēnešos apliecina šo 
skaidro tendenci attiecībā uz Itāliju. 
Laikposmā no 2015. gada janvāra līdz 
jūlijam Itālijā ieradās 115 000 nelegālo 
migrantu, kas bija atceĜojuši pa jūru. 
Turklāt saskaĦā ar UNHCR datiem 
Grieėija 2015. gada pirmajos mēnešos ir 
piedzīvojusi nelikumīgas robežšėērsošanas 
gadījumu skaita strauju pieaugumu 
(206 670 laikposmā no 2015. gada 
janvāra līdz augustam) salīdzinājumā ar 
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datiem ir bijis liels atzīšanas īpatsvars 
Savienības mērogā (2014. gadā sīrieši un 
eritrejieši, kam atzīšanas īpatsvars 
Savienības mērogā pārsniedz 75 %, bija 
vairāk nekā 40 % no visiem 
nelikumīgajiem migrantiem Itālijā un 
vairāk nekā 50 % no visiem 
nelikumīgajiem migrantiem Grieėijā). 
SaskaĦā ar Eurostat datiem Grieėijā 
2014. gadā nelikumīgi atradās 30 505 
sīrieši salīdzinājumā ar 8220 sīriešiem 
2013. gadā. 

gandrīz 55 000 visā 2014. gadā). 
Ievērojama daĜa no kopējā nelikumīgo 
migrantu skaita šajos abos reăionos ietver 
migrantus ar tādu valstspiederību, kam 
saskaĦā ar Eurostat datiem ir bijis liels 
atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā 
(2014. gadā sīrieši un eritrejieši, kam 
atzīšanas īpatsvars Savienības mērogā 
pārsniedz 75 %, bija vairāk nekā 40 % no 
visiem nelikumīgajiem migrantiem Itālijā 
un vairāk nekā 50 % no visiem 
nelikumīgajiem migrantiem Grieėijā; no 
2015. gada janvāra līdz augustam sīrieši 
un eritrejieši bija 33 % no Itālijā 
ieceĜojušo cilvēku skaita un 63 % — no 
Grieėijā ieceĜojušo cilvēku skaita). 
SaskaĦā ar Eurostat datiem Grieėijā 
2014. gadā nelikumīgi atradās 30 505 
sīrieši salīdzinājumā ar 8220 sīriešiem 
2013. gadā. 

Or. en 
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19. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pagaidu pasākumi ir paredzēti, lai 
Itālijā un Grieėijā mazinātu ievērojamo 
spiedienu patvēruma jomā, jo īpaši, 
pārceĜot ievērojamu skaitu pieteikumu 
iesniedzēju, kuriem nepārprotami 
vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri 
ir ieceĜojuši Itālijā un Grieėijā pēc šā 
lēmuma piemērošanas dienas. ĥemot vērā 
trešo valstu valstspiederīgo kopējo skaitu, 
kuri 2014. gadā nelikumīgi ieceĜojuši 
Itālijā un Grieėijā, un to personu skaitu, 
kurām nepārprotami vajadzīga 
starptautiska aizsardzība, no Itālijas un 
Grieėijas kopumā būtu jāpārceĜ 40 000 
pieteikumu iesniedzēju, kuriem 
nepārprotami vajadzīga starptautiska 
aizsardzība. Tas ir apmēram 40 % no 
kopējā trešo valstu valstspiederīgo skaita, 
kuriem nepārprotami vajadzīga 
starptautiska aizsardzība un kuri 
nelikumīgi ieceĜojuši Itālijā un Grieėijā 
2014. gadā. Tādējādi šajā lēmumā 
ierosinātais pārcelšanas pasākums 
nodrošina taisnīgu sloga sadali starp Itāliju 
un Grieėiju, no vienas puses, un pārējām 
dalībvalstīm, no otras puses. ĥemot vērā 
šos pašus pieejamos kopējos skaitĜus par 

(19) Pagaidu ārkārtas pasākumi ir 
paredzēti taisnīga un vienlīdzīga 
pārcelšanas mehānisma izveidei, lai Itālijā 
un Grieėijā mazinātu ievērojamo spiedienu 
patvēruma jomā, jo īpaši, pārceĜot 
ievērojamu skaitu pieteikumu iesniedzēju, 
kuriem nepārprotami vajadzīga 
starptautiska aizsardzība un kuri ir 
ieceĜojuši Itālijā un Grieėijā. ĥemot vērā 
trešo valstu valstspiederīgo kopējo skaitu, 
kuri no 2014. gada janvāra nelikumīgi 
ieceĜojuši Itālijā un Grieėijā, un to personu 
skaitu, kurām nepārprotami vajadzīga 
starptautiska aizsardzība, no Itālijas un 
Grieėijas kopumā būtu jāpārceĜ 110 000 
pieteikumu iesniedzēju, kuriem 
nepārprotami vajadzīga starptautiska 
aizsardzība. Tas ir apmēram 40 % no 
kopējā trešo valstu valstspiederīgo skaita, 
kuriem nepārprotami vajadzīga 
starptautiska aizsardzība un kuri 
nelikumīgi ieceĜojuši Itālijā un Grieėijā no 
2014. gada janvāra. Tādējādi šajā lēmumā 
ierosinātais pārcelšanas pasākums 
nodrošina taisnīgu atbildības sadali starp 
Itāliju un Grieėiju, no vienas puses, un 
pārējām dalībvalstīm, no otras puses. 
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2014. gadu un 2015. gada pirmajiem 
četriem mēnešiem Itālijā salīdzinājumā ar 
Grieėiju, 60 % no šiem pieteikumu 
iesniedzējiem būtu jāpārceĜ no Itālijas un 
40 % no Grieėijas.  

ĥemot vērā šos pašus pieejamos kopējos 
skaitĜus par 2014. gadu un 2015. gada 
pirmajiem četriem mēnešiem Itālijā 
salīdzinājumā ar Grieėiju, 40 000 no šiem 
pieteikumu iesniedzējiem būtu jāpārceĜ no 
Itālijas un 70 000 no Grieėijas. Viena gada 
laikā pēc dienas, kad stājas spēkā šis 
lēmums, Komisijai, pamatojoties uz 
jaunākajiem pieejamajiem datiem, būtu 
jānovērtē to personu kopskaits un 
īpatsvars, kas pārceĜamas no Itālijas un 
Grieėijas, lai to pielāgotu mainīgajām 
bēgĜu plūsmām. Ārkārtas pārcelšanas 
mehānisms nav risinājums ilgtermiĦa 
problēmai, ko rada patvēruma meklētāju 
skaita pieaugums pie ārējām Savienības 
robežām, bet gan drīzāk izmēăinājuma 
projekts, gaidot tiesību akta priekšlikumu 
par pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas 
shēmu, pamatojoties uz LESD 78. panta 
2. punktu, un tāpēc tas sākotnēji attiecas 
tikai uz 110 000 pieteikumu iesniedzēju. 
Tomēr būtu jāapsver turpmāks 
pārcelšanas vietu palielinājums, ja tas 
vajadzīgs, lai pielāgotos strauji 
mainīgajām bēgĜu plūsmām un 
tendencēm šā lēmuma piemērošanas 
laikā. Jebkuram priekšlikumam par 
pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas 
mehānismu jābūt balstītam uz daudz 
būtiskāku ieguldījumu solidaritātē un 
atbildības dalīšanu dalībvalstu starpā, 
tostarp ievērojami palielinot pieejamo 
pārcelšanas vietu skaitu, lai pielāgotos 
strauji mainīgajām migrācijas plūsmām 
un tendencēm. Tā pamatā jābūt skaidri 
noteiktiem kritērijiem, tostarp par trešo 
valstu valstspiederīgo pēkšĦu ieplūdumu 
un ar ārkārtas patvēruma meklētāju 
skaitu saistīto spiedienu, paredzot sākt tā 
izmantošanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un objektīviem rādītājiem. 

Or. en 
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4. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Lai atslogotu ievērojamo patvēruma 
meklētāju problēmu Itālijā un Grieėijā un 
arī īstenotu svarīgu izmēăinājuma 
projektu, gaidot tiesību akta priekšlikumu 
par pastāvīgu ārkārtas pārcelšanas 
shēmu, pamatojoties uz LESD 78. panta 
2. punktu, sākotnēji tiks īstenota 110 000 
pieteikumu iesniedzēju pārcelšana no 
Itālijas un Grieėijas. Vajadzības gadījumā 
tiks apsvērts turpmāks minētā skaita 
palielinājums, lai pielāgotos strauji 
mainīgajām bēgĜu plūsmām un 
tendencēm šā lēmuma piemērošanas 
laikā. 

1. No Itālijas uz pārējo dalībvalstu 
teritorijām pārceĜ 24 000 pieteikumu 
iesniedzēju, kā norādīts I pielikumā. 

1. Sākotnēji no Itālijas uz pārējo 
dalībvalstu teritorijām pārceĜ 40 000 
pieteikumu iesniedzēju. 

2. No Grieėijas uz pārējo dalībvalstu 
teritorijām pārceĜ 16 000 pieteikumu 
iesniedzēju, kā norādīts II pielikumā. 

2. Sākotnēji no Grieėijas uz pārējo 
dalībvalstu teritorijām pārceĜ 70 000 
pieteikumu iesniedzēju. 

 2.a Līdz [seši mēneši pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā] Komisija novērtē to 
personu attiecīgo īpatsvaru, kas 
pārceĜamas no Itālijas un Grieėijas, lai to 
pielāgotu mainīgajām bēgĜu plūsmām, 
pamatojoties uz jaunākajiem 
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pieejamajiem Frontex datiem. 

Or. en 
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5. pants – 5. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pieteikumu iesniedzējus, no kuriem 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 603/2013 
9. pantā izklāstītajām saistībām jāpaĦem 
pirkstu nospiedumi, var pārcelt tikai tad, ja 
tas ir izdarīts. 

5. Pieteikumu iesniedzējus, no kuriem 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 603/2013 
9. pantā izklāstītajām saistībām jāpaĦem 
pirkstu nospiedumi, var pārcelt tikai tad, ja 
tas ir izdarīts, pilnībā ievērojot attiecīgo 
personu pamattiesības un neveicot 
nekādus piespiedu vai aizturēšanas 
pasākumus. 

Or. en 

 
 


