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GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 

ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Lai novērstu to, ka pieteikuma 

iesniedzēji, kuru pieteikumi nav 

pieņemami vai kuriem diez vai vajadzīga 

starptautiskā aizsardzība, dodas potenciāli 

bīstamā ceļā no izcelsmes valsts uz kādu 

no dalībvalstīm, Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūrai sadarbībā ar 

Komisiju un dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka potenciālie migranti ir 

informēti par iespējām, kā Savienībā 

ieceļot likumīgi, un ar nelikumīgu 

migrāciju saistītajiem riskiem. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir novērst nelikumīgu migrāciju un mazināt nepareizas informācijas dēļ 

iesniegtu patvēruma pieprasījumu skaitu. 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Grūtības, kas saistītas ar 

migrācijas plūsmu pārvaldību pirmās 

ierašanās dalībvalstu uzņemšanas un 

šķirošanas centros (“karstajos punktos”), 

liecina, ka nepieciešama vairāk uz 

sadarbību vērsta un konkrētāka pieeja.  

Pamatojums 

Šis grozījums uzsver, kāpēc nepieciešama vienota ES pieeja. 
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Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai novērstu, ka starp dalībvalstīm 

tiek pārsūtīti tādi pieteikuma iesniedzēji, 

kuru pieprasījumi ir nepieņemami vai 

kuriem, visticamāk, nav nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, vai kuri 

apdraud drošību, ir nepieciešams 

nodrošināt, ka pirmā pieteikuma 

iesniegšanas dalībvalsts pārbauda 

pieprasījuma pieņemamību attiecībā uz 

pirmo patvēruma valsti un drošu trešo 

valsti un paātrinātā procedūrā izskata 

pieteikumus, kurus iesnieguši pieteikuma 

iesniedzēji, kas nāk no kādas no ES 

sarakstā norādītajām drošajām izcelsmes 

valstīm, kā arī pieteikuma iesniedzēji, kas 

rada bažas par drošību. 

svītrots 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

Regula (ES) 604/2013 

16. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai pilnībā nodrošinātu ģimenes 

vienotības principa un bērna interešu 

ievērošanu, par saistošu atbildības kritēriju 

būtu jākļūst atkarības attiecībām starp 

pieteikuma iesniedzēju un viņa bērnu, brāli 

vai māsu vai vecāku, ņemot vērā 

pieteikuma iesniedzējas grūtniecību vai 

maternitāti, pieteikuma iesniedzēja 

veselības stāvokli vai lielo vecumu. Ja 

pieteikuma iesniedzējs ir nepavadīts 

nepilngadīgais , par saistošu atbildības 

kritēriju būtu jākļūst arī ģimenes locekļa 

vai radinieka, kas var par viņu rūpēties, 

(20) Lai pilnībā nodrošinātu ģimenes 

vienotības principa un bērna interešu 

ievērošanu, par saistošu atbildības kritēriju 

būtu jākļūst atkarības attiecībām starp 

pieteikuma iesniedzēju un viņa bērnu, brāli 

vai māsu vai vecāku, ņemot vērā 

pieteikuma iesniedzējas grūtniecību vai 

maternitāti, pieteikuma iesniedzēja 

veselības stāvokli vai lielo vecumu. Ja 

pieteikuma iesniedzējs ir nepavadīts 

nepilngadīgais , par saistošu atbildības 

kritēriju būtu jākļūst arī ģimenes locekļa 

vai radinieka, kas var par viņu rūpēties, 
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klātbūtnei citas dalībvalsts teritorijā. Lai 

novērstu nepavadītu nepilngadīgo 

sekundārās kustības, kas nav viņu 

interesēs, bez ģimenes locekļa vai 

radinieka, atbildīgajai dalībvalstij 

vajadzētu būt tai valstij, kurā nepavadītais 

nepilngadīgais starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu iesniedzis vispirms, ja vien 

netiek pierādīts, ka tas nebūtu bērna 

interesēs. Pirms nepavadīts nepilngadīgais 

tiek pārsūtīts uz citu dalībvalsti, pārsūtītājai 

dalībvalstij būtu jāpārliecinās, ka attiecīgā 

dalībvalsts veiks visus vajadzīgos un 

piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu 

bērna pienācīgu aizsardzību, un jo īpaši, ka 

ātri tiks iecelts pārstāvis vai pārstāvji, kam 

uzdots nodrošināt visu attiecīgo bērna 

tiesību ievērošanu. Pirms tiek pieņemts 

jebkāds lēmums par nepavadīta 

nepilngadīgā pārsūtīšanu, darbiniekiem, 

kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija un 

zināšanas, būtu jānovērtē bērna intereses. 

klātbūtnei citas dalībvalsts teritorijā. 

Nošķirti bērni, kas juridiski tiek uzskatīti 

arī par nepavadītiem nepilngadīgajiem, ir 

atsevišķa kategorija, kam būtu jāpievērš 

īpaša uzmanība. Lai novērstu nepavadītu 

nepilngadīgo sekundārās kustības, kas nav 

viņu interesēs, bez ģimenes locekļa vai 

radinieka, atbildīgajai dalībvalstij 

vajadzētu būt tai valstij, kurā nepavadītais 

nepilngadīgais starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu iesniedzis vispirms, ja vien 

netiek pierādīts, ka tas nebūtu bērna 

interesēs. Pirms nepavadīts nepilngadīgais 

tiek pārsūtīts uz citu dalībvalsti, pārsūtītājai 

dalībvalstij būtu jāpārliecinās, ka attiecīgā 

dalībvalsts veiks visus vajadzīgos un 

piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu 

bērna pienācīgu aizsardzību, un jo īpaši, ka 

ātri tiks iecelts pārstāvis vai pārstāvji, kam 

uzdots nodrošināt visu attiecīgo bērna 

tiesību ievērošanu. Pirms tiek pieņemts 

jebkāds lēmums par nepavadīta 

nepilngadīgā pārsūtīšanu, darbiniekiem, 

kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija un 

zināšanas, būtu jānovērtē bērna intereses. 

 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu 

sasniegšanu un tās piemērošanas šķēršļu 

novēršanu un lai jo īpaši novērstu bēgšanu 

un sekundārās kustības starp dalībvalstīm, 

ir nepieciešams noteikt skaidrus 

pienākumus, kuri pieteikuma iesniedzējam 

jāievēro procedūras ietvaros un par kuriem 

viņš būtu pienācīgi un laikus jāinformē. Šo 

juridisko pienākumu pārkāpuma gadījumā 

būtu jāiestājas atbilstīgām un samērīgām 

procesuālajām sekām attiecībā uz 

pieteikuma iesniedzēju un atbilstīgām un 

samērīgām sekām attiecībā uz viņa 

uzņemšanas apstākļiem. Atbilstoši Eiropas 

(22) Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu 

sasniegšanu un tās piemērošanas šķēršļu 

novēršanu un lai jo īpaši novērstu bēgšanu 

un sekundārās kustības starp dalībvalstīm, 

ir nepieciešams noteikt skaidrus 

pienākumus, kuri pieteikuma iesniedzējam 

jāievēro procedūras ietvaros un par kuriem 

viņš būtu pienācīgi un laikus jāinformē. Šo 

pienākumu neievērošanai nevajadzētu 

skart pieteikuma iesniedzēja tiesības uz 

taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi vai 

izraisīt liekas, nepienācīgas vai 

nesamērīgas sekas attiecībā uz viņa 

uzņemšanas apstākļiem. Atbilstoši Eiropas 
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Savienības Pamattiesību hartai tai 

dalībvalstij, kurā atrodas šāds pieteikuma 

iesniedzējs, jebkurā gadījumā būtu 

jānodrošina, ka tiek apmierinātas šīs 

personas tūlītējās materiālās vajadzības. 

Savienības Pamattiesību hartai un Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijai tai dalībvalstij, 

kurā atrodas šāds pieteikuma iesniedzējs, 

jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka tiek 

apmierinātas šīs personas tūlītējās 

pamatvajadzības. 

 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

Regula (ES) 604/2013 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu attiecīgo personu 

tiesību efektīvu aizsardzību, būtu jānosaka 

juridiskās garantijas un tiesības uz 

efektīviem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem attiecībā uz lēmumiem par 

pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti, jo īpaši 

saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas 47. pantu. Efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi būtu jāparedz arī 

situācijām, kad pārsūtīšanas lēmums netiek 

pieņemts, bet pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka atbildīga ir cita dalībvalsts, jo 

viņam citā dalībvalstī ir kāds ģimenes 

loceklis, vai attiecībā uz nepavadītiem 

nepilngadīgajiem – radinieks. Lai 

nodrošinātu starptautisko tiesību 

ievērošanu, efektīvi tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi pret šādiem lēmumiem būtu 

jāattiecina gan uz šīs regulas piemērošanas, 

gan juridiskās un faktiskās situācijas 

pārbaudi dalībvalstī, uz kuru pārsūta 

pieteikuma iesniedzēju. Efektīvā tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa piemērošanas jomai 

būtu jāaprobežojas ar to, ka tiek izvērtēts, 

vai pastāv risks pārkāpt pieteikuma 

iesniedzēja pamattiesības uz ģimenes 

dzīves neaizskaramību, bērna tiesības vai 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 

aizliegumu. 

(24) Ikvienai personai, uz ko attiecas šī 

regula, vajadzētu būt tiesībām uz efektīvu 

tiesiskās aizsardzības līdzekli, proti, 

faktisku un juridisku apelāciju vai 

pārskatīšanu saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem. Lai nodrošinātu attiecīgo 

personu tiesību efektīvu aizsardzību, būtu 

jānosaka juridiskās garantijas un tiesības uz 

efektīviem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem attiecībā uz lēmumiem par 

pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti, jo īpaši 

saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas 47. pantu. Efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi būtu jāparedz arī 

situācijām, kad pārsūtīšanas lēmums netiek 

pieņemts, bet pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka atbildīga ir cita dalībvalsts, jo 

viņam citā dalībvalstī ir kāds ģimenes 

loceklis, vai attiecībā uz nepavadītiem 

nepilngadīgajiem – radinieks. Lai 

nodrošinātu starptautisko tiesību un 

attiecīgās Eiropas Savienības Tiesas, kā 

arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

judikatūras ievērošanu, efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi pret šādiem 

lēmumiem būtu jāattiecina gan uz šīs 

regulas piemērošanas, gan juridiskās un 

faktiskās situācijas pārbaudi dalībvalstī, uz 

kuru pārsūta vai atgriež pieteikuma 

iesniedzēju. Efektīvā tiesiskās aizsardzības 

līdzekļa piemērošanas jomai galvenokārt 
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būtu jāietver izvērtējums par to, vai pastāv 

risks pārkāpt pieteikuma iesniedzēja 

pamattiesības uz ģimenes dzīves 

neaizskaramību, bērna tiesības vai 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 

aizliegumu. 

Pamatojums 

Apsvērumu sākot ar atsaukšanos uz tiesībām uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli un ar 

atsauci uz ES Tiesas un ECTK judikatūru, ar grozījumu iecerēts šīs tiesības nostiprināt. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai nodrošinātu ātru atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanu un starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzēju sadali 

starp dalībvalstīm, būtu jāracionalizē un 

pēc iespējas jāsaīsina termiņi, kas paredzēti 

uzņemšanas pieprasījumu iesniegšanai un 

atbildēšanai uz tiem, atpakaļuzņemšanas 

paziņojumu izdarīšanai un pārsūtīšanas 

izpildei, kā arī pārsūdzēšanai un lēmuma 

pieņemšanai par pārsūdzību. 

(26) Lai nodrošinātu ātru atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanu un starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzēju sadali 

starp dalībvalstīm, būtu jāracionalizē un 

pēc iespējas jāsaīsina termiņi, kas paredzēti 

uzņemšanas pieprasījumu iesniegšanai un 

atbildēšanai uz tiem, atpakaļuzņemšanas 

paziņojumu izdarīšanai un pārsūtīšanas 

izpildei, kā arī pārsūdzēšanai un lēmuma 

pieņemšanai par pārsūdzību, bet tas 

darāms, ievērojot pieteikuma iesniedzēju 

pamattiesības, neaizsargātu personu 

tiesības, jo īpaši bērnu tiesības un bērna 

interešu pamatprincipu, kā arī tiesības uz 

ģimenes atkalapvienošanos. 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai korektīvais sadales mehānisms 

spētu darboties kā līdzeklis, kurš palīdz 

nesamērīgi noslogotajām dalībvalstīm, šā 

mehānisma darbībā par atsauces punktu 

būtu jāizmanto atslēga, kas balstās uz 

(32) Lai korektīvais sadales mehānisms 

spētu darboties kā līdzeklis, kurš palīdz 

nesamērīgi noslogotajām dalībvalstīm, šā 

mehānisma darbībā par atsauces punktu 

būtu jāizmanto atslēga, kas balstās uz 
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dalībvalstu iedzīvotāju skaitu un 

tautsaimniecību lielumu, kopā ar noteiktu 

slieksni. Korektīvās sadales piemērošana 

dalībvalstij būtu jāiedarbina automātiski, ja 

to starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

skaits, par kuriem ir atbildīga šī dalībvalsts, 

pārsniedz 150 % no saskaņā ar atsauces 

atslēgu noteiktā skaita. Lai visaptveroši 

atspoguļotu katras dalībvalsts centienus, šā 

aprēķina vajadzībām pie starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu skaita būtu 

jāpieskaita uz šo dalībvalsti faktiski 

pārmitināto personu skaits. 

dalībvalstu iedzīvotāju skaitu, 

tautsaimniecību lielumu un apkārtējo trešo 

valstu stabilitātes pakāpi, kopā ar noteiktu 

slieksni. Korektīvās sadales piemērošana 

dalībvalstij būtu jāiedarbina automātiski, ja 

to starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

skaits, par kuriem ir atbildīga šī dalībvalsts, 

pārsniedz 150 % no saskaņā ar atsauces 

atslēgu noteiktā skaita. Lai visaptveroši 

atspoguļotu katras dalībvalsts centienus, šā 

aprēķina vajadzībām pie starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu skaita būtu 

jāpieskaita uz šo dalībvalsti faktiski 

pārmitināto personu skaits. 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

42. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Lai sekmētu praktisko sadarbību un 

informācijas apmaiņu visos ar šīs regulas 

piemērošanu saistītajos jautājumos, tostarp 

attiecībā uz praktisko rīku un norāžu 

izstrādi, būtu jāizveido dalībvalstu 

kompetento iestāžu tīkls, kuram darboties 

palīdzētu Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra. 

(42) Lai sekmētu praktisko sadarbību un 

informācijas apmaiņu visos ar šīs regulas 

piemērošanu saistītajos jautājumos, tostarp 

attiecībā uz praktisko rīku un norāžu 

izstrādi, būtu jāizveido dalībvalstu 

kompetento iestāžu tīkls, kuram darboties 

palīdzētu Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra. Šim tīklam būtu jāspēj 

sadarboties ar tranzītvalstu, izcelsmes 

valstu, kandidātvalstu un potenciālo 

kandidātvalstu, Eiropas kaimiņvalstu 

iestādēm, kā arī starptautiskajām 

organizācijām, jo īpaši Apvienoto Nāciju 

Organizācijas aģentūrām, un 

nevalstiskajām organizācijām. 

 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

52. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(52) Lai varētu novērtēt, vai šajā regulā 

paredzētais korektīvais sadales mehānisms 

(52) Lai varētu novērtēt, vai šajā regulā 

paredzētais korektīvais sadales mehānisms 
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ļauj sasniegt mērķi panākt atbildības 

taisnīgu sadali dalībvalstu vidū un mazināt 

atsevišķu dalībvalstu nesamērīgo 

noslogotību, Komisijai būtu jāizvērtē 

korektīvā sadales mehānisma darbība un jo 

īpaši jāpārbauda, vai korektīvās sadales 

iedarbināšanas un pārtraukšanas slieksnis 

faktiski nodrošina atbildības taisnīgu sadali 

dalībvalstu vidū un starptautiskās 

aizsardzības piešķiršanas procedūru ātru 

pieejamību pieteikuma iesniedzējiem 

situācijās, kad kādā dalībvalstī ir iesniegts 

nesamērīgi daudz starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu, par kuriem tā 

saskaņā ar šo regulu ir atbildīga. 

ļauj sasniegt mērķi panākt atbildības 

taisnīgu sadali dalībvalstu vidū un mazināt 

atsevišķu dalībvalstu nesamērīgo 

noslogotību, Komisijai būtu jāizvērtē 

korektīvā sadales mehānisma darbība un jo 

īpaši jāpārbauda, vai korektīvās sadales 

iedarbināšanas un pārtraukšanas slieksnis 

faktiski nodrošina atbildības taisnīgu sadali 

dalībvalstu vidū un starptautiskās 

aizsardzības piešķiršanas procedūru ātru 

pieejamību pieteikuma iesniedzējiem 

situācijās, kad kādā dalībvalstī ir iesniegts 

nesamērīgi daudz starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu, par kuriem tā 

saskaņā ar šo regulu ir atbildīga. Šajā 

sakarā Komisijai būtu regulāri jāpublicē 

katras dalībvalsts saņemto starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu skaits, tostarp 

pozitīvo atbilžu īpatsvars, pieteikuma 

iesniedzēju izcelsme un katra pieteikuma 

izskatīšanas laiks. 

 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

Regula (ES) 604/2013 

2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

j) “nepavadīts nepilngadīgais ” ir 

nepilngadīgais, kas ieradies dalībvalstu 

teritorijā bez tāda pieaugušā pavadības, 

kurš ir par viņu atbildīgs saskaņā ar 

attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai 

praksi, un kamēr šāds pieaugušais nav par 

viņu uzņēmies aizgādību; tas ietver arī 

nepilngadīgo, kas palicis bez pavadības pēc 

ierašanās dalībvalstu teritorijā; 

j) “nepavadīts nepilngadīgais ” ir 

nepilngadīgais, kas ieradies dalībvalstu 

teritorijā bez tāda pieaugušā pavadības, 

kurš ir par viņu atbildīgs saskaņā ar 

attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai 

praksi, un kamēr šāds pieaugušais nav par 

viņu uzņēmies aizgādību; tas ietver arī 

nepilngadīgo, kas palicis bez pavadības pēc 

ierašanās dalībvalstu teritorijā, kā arī 

nepilngadīgos, kuri nošķirti no abiem 

vecākiem vai iepriekšējā ar likumu vai 

saskaņā ar paražām ieceltā galvenā 

aprūpētāja; 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt jēdziena “nepavadīti nepilngadīgie” definīciju. 



 

PE599.593v06-00 10/18 AD\1125089LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pirms saskaņā ar III un IV nodaļu 

piemēro kritērijus, pēc kuriem nosaka 

atbildīgo dalībvalsti, pirmā dalībvalsts, 

kurā iesniegts starptautiskās aizsardzības 

pieteikums: 

svītrots 

a) izvērtē, vai starptautiskās 

aizsardzības pieteikums nav nepieņemams 

saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 33. 

panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu, jo 

par pirmo patvēruma valsti vai pieteikuma 

iesniedzējam drošu trešo valsti ir 

uzskatāma valsts, kas nav dalībvalsts; un 

 

b)  pieteikumu izskata paātrinātā 

procedūrā saskaņā ar Direktīvas 

2013/32/ES 31. panta 8. punktu, ja tam ir 

šāds pamatojums: 

 

i)  pieteikuma iesniedzējs ir tādas 

trešās valsts valstspiederīgais vai ir 

bezvalstnieks, kuram iepriekš parastā 

dzīvesvieta bija šajā valstī, kas norādīta kā 

droša izcelsmes valsts ES kopējā drošu 

izcelsmes valstu sarakstā, kurš noteikts 

saskaņā ar Regulu [2015. gada 9. 

septembra priekšlikums COM (2015) 

452]; vai 

 

ii)  nopietnu iemeslu dēļ var uzskatīt, 

ka pieteikuma iesniedzējs attiecīgajā 

dalībvalstī apdraud valsts drošību vai 

sabiedrisko kārtību, vai pieteikuma 

iesniedzējs saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir bijis izraidīts no valsts nopietnu 

sabiedriskās drošības vai sabiedriskās 

kārtības apsvērumu dēļ. 

 

 

Grozījums Nr.   13 

Regulas priekšlikums 
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6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) to, ka tiesības pieteikties uz 

starptautisko aizsardzību neietver nekādas 

pieteikuma iesniedzēja izvēles iespējas 

attiecībā uz dalībvalsti, kura atbild par 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

izskatīšanu; 

a) to, ka tiesības pieteikties uz 

starptautisko aizsardzību neietver nekādas 

pieteikuma iesniedzēja izvēles iespējas 

attiecībā uz dalībvalsti, kura atbild par 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

izskatīšanu, izņemot gadījumus, kad 

pieteikuma iesniedzējam ir tiesības uz 

ģimenes atkalapvienošanos; 

 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – 2. daļa 

Regula (ES) 604/2013 

6. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vajadzības gadījumā, lai pieteikuma 

iesniedzējs pienācīgi saprastu sniegto 

informāciju, to sniedz arī mutiski, 

piemēram, saistībā ar personisko sarunu, 

kas minēta 7. pantā. 

Vajadzības gadījumā, lai pieteikuma 

iesniedzējs pienācīgi saprastu sniegto 

informāciju, to sniedz arī mutiski, 

piemēram, saistībā ar personisko sarunu, 

kas minēta 7. pantā. Ja pieteikuma 

iesniedzējs ir nepilngadīga persona, viņu 

informē bērnam saprotamā veidā. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot nepilngadīgo īpašo situāciju, nostiprinot viņu tiesības. Tas ir 

saistīts ar 7., 8. un 10. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

Regula (ES) 604/2013 

7. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Personiskā saruna notiek valodā, 

kuru pieteikuma iesniedzējs saprot vai kuru 

ir pamats uzskatīt par viņam saprotamu un 

kurā viņš spēj sazināties. Ja vajadzīgs, 

3. Personiskā saruna notiek valodā, 

kuru pieteikuma iesniedzējs saprot vai kuru 

ir pamats uzskatīt par viņam saprotamu un 

kurā viņš spēj sazināties, un, ja 
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dalībvalstis izmanto tulku, kas spēj 

nodrošināt pienācīgu saziņu starp 

pieteikuma iesniedzēju un personu, kas 

vada personisko sarunu. 

nepieciešams, bērnam saprotamā veidā. Ja 

vajadzīgs, dalībvalstis izmanto tulku, kas 

spēj nodrošināt pienācīgu saziņu starp 

pieteikuma iesniedzēju un personu, kas 

vada personisko sarunu. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot nepilngadīgo īpašo situāciju, nostiprinot viņu tiesības. Tas ir 

saistīts ar 6., 8. un 10. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 604/2013 

8. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Bērna intereses ir svarīgs 

dalībvalstu apsvērums attiecībā uz visām 

šajā regulā paredzētajām procedūrām. 

1. Bērna intereses sistemātiski izvērtē, 

un tās ir svarīgākais dalībvalstu apsvērums 

attiecībā uz visām šajā regulā paredzētajām 

procedūrām. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt nepilngadīgo tiesības un palielināt dalībvalstu pienākumus 

attiecībā uz nepilngadīgajiem. Tas ir saistīts ar pārējiem 8. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

Regula (ES) 604/2013 

8. pants –2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katra dalībvalsts , kurā ir jāatrodas 

nepavadītajam nepilngadīgajam, 

nodrošina, ka saistībā ar attiecīgajām šajā 

regulā paredzētajām procedūrām 

nepavadīto nepilngadīgo pārstāv un/vai 

viņam palīdz pārstāvis. Pārstāvis ir 

kvalificēts un viņam ir īpašas zināšanas, lai 

Katra dalībvalsts , kurā atrodas nepavadīts 

nepilngadīgais, nodrošina, ka saistībā ar 

attiecīgajām šajā regulā paredzētajām 

procedūrām nekavējoties pēc ierašanās 

ieceļ labi apmācītu pārstāvi, kas pārstāv 

nepavadīto nepilngadīgo un/vai viņam 

palīdz. Pārstāvis ir kvalificēts un viņam ir 
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nodrošinātu, ka, veicot šajā regulā 

noteiktās procedūras, nepilngadīgā 

intereses tiek ņemtas vērā. Šādam 

pārstāvim ir pieeja attiecīgo dokumentu 

saturam pieteikuma iesniedzēja lietā, 

tostarp īpašajam bukletam, kas paredzēts 

nepavadītiem nepilngadīgajiem . 

īpašas zināšanas, lai nodrošinātu, ka, veicot 

šajā regulā noteiktās procedūras, 

nepilngadīgā intereses tiek ņemtas vērā. 

Šādam pārstāvim ir pieeja attiecīgo 

dokumentu saturam pieteikuma iesniedzēja 

lietā, tostarp īpašajam bukletam, kas 

paredzēts nepavadītiem nepilngadīgajiem .  

Šis punkts neskar attiecīgos Direktīvas 

2013/32/ES 25. panta noteikumus. 

Šis punkts neskar attiecīgos Direktīvas 

2013/32/ES 25. panta noteikumus. 

 Tā kā nepavadīti nepilngadīgie ir 

neaizsargāti, uz citu dalībvalsti viņi būtu 

jāpārsūta vien tad, ja tas ir viņu interesēs. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt nepavadītu nepilngadīgo tiesības un uzsvērt, ka valstis ir 

par tiem atbildīgas. 

 

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) 604/2013 

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ģimenes atkalapvienošanās 

iespējas; 

a) ģimenes dzīves saglabāšanu, 

tostarp ģimenes atkalapvienošanās 

iespējas; 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nostiprināt garantijas nepilngadīgajiem, palielinot dalībvalstu 

pienākumus attiecībā uz nepilngadīgajiem. Tas ir saistīts ar pārējiem 8. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts – 3. daļa 

Regula (ES) 604/2013 

8. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šīs regulas 47. pantā minēto kompetento Šīs regulas 47. pantā minēto kompetento 
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iestāžu darbinieki, kuri izskata lūgumus, 

kas saistīti ar nepavadītiem 

nepilngadīgajiem , jau ir pienācīgi apmācīti 

saistībā ar nepilngadīgo īpašajām 

vajadzībām un turpina saņemt šādu 

apmācību. 

iestāžu darbinieki, kuri izskata lūgumus, 

kas saistīti ar nepavadītiem 

nepilngadīgajiem , jau ir pienācīgi apmācīti 

saistībā ar nepilngadīgo īpašajām 

vajadzībām un turpina saņemt šādu 

apmācību. Šādā apmācībā ietver riska 

novērtēšanas moduļus, kas attiecas uz 

aprūpi un aizsardzību atbilstoši bērna 

individuālajām vajadzībām, īpaši 

pievēršoties agrīnai cilvēku tirdzniecības 

un izmantošanas upuru identificēšanai, 

kā arī apmācību par labu praksi, kā 

novērst pazušanu. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot nepilngadīgo īpašo situāciju, nostiprinot garantijas, ka 

kompetentās dalībvalstu iestādes viņiem nodrošinās pienācīgu aprūpi. Tas ir saistīts ar 7., 8. 

un 10. panta grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

Regula (ES) 604/2013 

10. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja nepilngadīgajam nav ģimenes locekļa 

vai radinieka, kā minēts 2. un 3. punktā, 

atbildīgā dalībvalsts ir pirmā dalībvalsts, 

kurā nepavadītais nepilngadīgais iesniedzis 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu, 

izņemot, ja ir pierādīts , ka tas nav 

nepilngadīgā interesēs. 

Ja nepilngadīgajam nav ģimenes locekļa 

vai radinieka, kā minēts 2. un 3. punktā, 

atbildīgā dalībvalsts ir dalībvalsts, kurā 

nepavadītais nepilngadīgais atrodas vai ir 

iesniedzis patvēruma pieteikumu, ja tas ir 

nepilngadīgā interesēs. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir iepriekšējo 8. panta grozījumu. Valsts ir atbildīga par ikvienu nepavadītu 

nepilngadīgo, kas atrodas tās teritorijā. 

 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 
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19. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Regula (ES) 604/2013 

19. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalsts, kurā ir iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums un kura veic 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas 

procedūru, var jebkurā laikā, pirms ir 

noteikta atbildīgā dalībvalsts , pieprasīt 

citai dalībvalstij uzņemt pieteikuma 

iesniedzēju, lai apvienotu personas, ar ko ir 

jebkādas ģimenes attiecības , pat ja minētā 

cita dalībvalsts nav atbildīga saskaņā ar 10. 

līdz 13. un 18. pantā noteiktajiem 

kritērijiem. Attiecīgajām personām 

rakstiski jāpauž sava piekrišana . 

Dalībvalsts, kurā ir iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums un kura veic 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas 

procedūru, var jebkurā laikā, pirms ir 

noteikta atbildīgā dalībvalsts, pieprasīt citai 

dalībvalstij uzņemt pieteikuma iesniedzēju, 

lai apvienotu personas, ar ko ir jebkādas 

ģimenes attiecības, vai pamatojoties uz 

ģimenes, kultūras vai sociālajām saitēm 

vai valodas prasmēm, kas atvieglotu viņa 

integrāciju šajā citā dalībvalstī, pat ja 

minētā cita dalībvalsts nav atbildīga 

saskaņā ar 10. līdz 13. un 18. pantā 

noteiktajiem kritērijiem. Attiecīgajām 

personām rakstiski jāpauž sava piekrišana . 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 604/2013 

29. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis neaiztur personu vienīgi tādēļ, 

ka uz viņu attiecas šajā regulā paredzētā 

procedūra. 

Dalībvalstis neaiztur personu vienīgi tādēļ, 

ka uz viņu attiecas šajā regulā paredzētā 

procedūra. Aizturēšana vienmēr ir galējais 

līdzeklis, un prioritāte vienmēr ir 

aizturēšanas alternatīvām. Bērnus 

neaiztur, jo aizturēšana nekādi nevar būt 

bērna interesēs. Nepilngadīgos un 

ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem 

iekārto kopā sabiedriskos izmitinājumos, 

kas neierobežo brīvību. 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir panākt, ka attiecībā uz bērniem tiek veikti pienācīgi pasākumi, kas 

atbilst viņu interesēm. 
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Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra 

izveido 47. panta 1. punktā minēto 

kompetento iestāžu tīklu un atbalsta tā 

darbības, lai veicinātu praktisko sadarbību 

un informācijas apmaiņu visos jautājumos, 

kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu, 

tostarp attiecībā uz praktisko rīku un 

norāžu izstrādi. 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra 

izveido 47. panta 1. punktā minēto 

kompetento iestāžu tīklu un atbalsta tā 

darbības, lai veicinātu praktisko sadarbību 

un informācijas apmaiņu visos jautājumos, 

kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu, 

tostarp attiecībā uz praktisko rīku un 

norāžu izstrādi. Sadarboties ar šo tīklu var 

uzaicināt kandidātvalstu un potenciālo 

kandidātvalstu, kā arī Eiropas 

kaimiņvalstu kompetentās iestādes. 

 

 

 

 



 

AD\1125089LV.docx 17/18 PE599.593v06-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Kritēriju un mehānismu paredzēšana, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir 

atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka 
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Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David 
McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica 

S&D Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex 

Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena 
Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala 

VERTS/ALE Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes 
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ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

ENF Mario Borghezio 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 
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GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 
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