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ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējo gadu laikā ES rodas arvien vairāk ar migrāciju, mobilitāti un drošību saistītu 
problēmu. Lai šos jautājumus risinātu, Komisija 2018. gada maijā ierosināja būtiski palielināt 
migrācijai un robežu pārvaldībai piešķirto finansējumu 2021.–2027. gadam.

Ar ierosināto regulu izveidotais finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām ir 
daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, un tā ir vērsta tikai uz darbībām, kas saistītas ar 
personu pārbaudēm saistībā ar robežkontroli.

Kopumā atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosināto regulu, kas nodrošina finanšu satvaru 
spēcīgai un efektīvai robežu pārvaldībai, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos. 
Viņš jo īpaši atbalsta lielāka finansējuma piešķiršanu šim fondam, elastīguma palielināšanu, 
lai palīdzētu efektīvāk risināt jaunās problēmas, koncentrēšanos uz izdevumu kvalitāti, kā arī 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas uzlabošanu. 

Tādēļ viņš uzskata, ka šis instruments, jo īpaši tā ārējā dimensija, ir piemērots un atbilst ES 
prioritātēm. Tomēr īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu konsekvenci un veidotu 
sinerģijas starp šo instrumentu un visiem citiem finansējuma veidiem migrācijas un robežu 
pārvaldības jomā, izmantojot vai nu ES ārējos finansēšanas instrumentus, vai fondus, kam ir 
ārēja dimensija, piemēram, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas preikšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punktu 
un 79. panta 2. punkta d) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punktu 
un 79. panta 2. punkta d) apakšpunktu un 
80. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas preikšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(2) Saskaņā ar LESD 80. pantu uz šīm 
Savienības politikas jomām un to 
īstenošanu būtu jāattiecina solidaritātes 
princips un atbildības, tostarp tās 
finansiālās ietekmes, taisnīga sadale starp 
dalībvalstīm.

(2) Saskaņā ar LESD 80. pantu uz šīm 
Savienības politikas jomām un to 
īstenošanu būtu jāattiecina solidaritātes 
princips un atbildības, tostarp tās 
finansiālās ietekmes, taisnīga sadale starp 
visām Savienības dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 3

Regulas preikšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Instruments būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot tiesības un principus, kas 
paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, un Savienības starptautiskās saistības 
attiecībā uz pamattiesībām.

(15) Instruments būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot tiesības un principus, kas 
paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, un Savienības starptautiskās saistības 
attiecībā uz pamattiesībām un uz 
neizraidīšanas principu. turklāt tas 
jāīsteno, pilnībā ievērojot pārredzamības 
un izsekojamības principus.

Grozījums Nr. 4

Regulas preikšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai stiprinātu papildināmību un 
jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī 
izvairītos no centienu dublēšanās un 
mazinātu budžeta ierobežojumus tādā 
darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir 
jūrniecības joma, ar instrumentu būtu 
jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības 
darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu 
uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī 
citus mērķus.

(33) Lai stiprinātu papildināmību un 
jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī 
izvairītos no centienu dublēšanās un 
mazinātu budžeta ierobežojumus tādā 
darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir 
jūrniecības joma, ar instrumentu būtu 
jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības 
darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu 
uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī 
citus mērķus, kas ar to saistīti, piemēram, 
apkarot cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr. 5

Regulas preikšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pasākumi trešās valstīs un saistībā 
ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu 
jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un 
papildināmībā ar citām darbībām ārpus 
Savienības, kuras atbalsta no Savienības 
ārējās finansēšanas instrumentiem. 
Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu 
jācenšas panākt pilnīgu atbilstību 
Savienības ārējās darbības un ārlietu 
politikas principiem un vispārīgajiem 
mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai 
reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju 
instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs 
atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām 
valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu 
uzraudzības un pārvaldības spēju 
svarīgākos aspektus jomās, kas ir 
nozīmīgas Savienības migrācijas politikai 
un Savienības drošības mērķiem.

(34) Pasākumi trešās valstīs un saistībā 
ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu 
jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un 
papildināmībā ar citām darbībām ārpus 
Savienības, kuras atbalsta, izmantojot
Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentus, kā arī jebkuru citu 
Savienības finanšu instrumentu, kuram ir 
ārējas dimensijas komponents, piemēram, 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas 
fondu. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši 
būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību 
Savienības ārējās darbības un ārlietu 
politikas principiem un vispārīgajiem 
mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai 
reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju 
instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs 
atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām 
valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu 
uzraudzības un pārvaldības spēju 
svarīgākos aspektus jomās, kas ir 
nozīmīgas Savienības migrācijas politikai 
un Savienības drošības mērķiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas preikšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Instrumenta darbībā būtu 
jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt 
lielāku elastību un vienkāršošanu, 
vienlaikus ievērojot prasības paredzamības 
ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu 
resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā 
izklāstītos mērķus.

(37) Instrumenta darbībā būtu 
jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt 
lielāku elastību un vienkāršošanu, 
vienlaikus ievērojot prasības paredzamības 
ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu 
resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā 
izklāstītos mērķus. Lai izpildītu prasības 
attiecībā uz finansējuma pārredzamību, 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu 
jāpublicē informācija par gada un 
daudzgadu programmu izstrādi saskaņā 
ar tematisko mehānismu. Dalībvalstīm 
vajadzētu būt pienākumam dalīties ar visu 
informāciju, kas ir to rīcībā, par dalītās 
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pārvaldības programmu izstrādi. 
Komisijai šī informācija būtu jācentralizē 
un jāpublicē vienotā portālā.

Grozījums Nr. 7

Regulas preikšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Daļu no resursiem, kas pieejami 
saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt 
dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno 
īpašas darbības, papildus tām iedalītajam 
sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās 
darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, 
un tām būtu jābūt darbībām, kurās 
vajadzīga sadarbība, vai darbībām, lai 
reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, 
kam nepieciešams papildu finansējums 
vienai vai vairākām dalībvalstīm, 
piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, 
tehnisko iekārtu pirkšana, kuras 
nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, 
vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, 
jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un 
sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. 
Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās 
darba programmās.

(43) Daļu no resursiem, kas pieejami 
saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt 
dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno 
īpašas darbības, papildus tām iedalītajam 
sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās 
darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, 
un tām būtu jābūt darbībām, kurās 
vajadzīga sadarbība starp dalībvalstīm, vai 
darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību 
Savienībā, kam nepieciešams papildu 
finansējums vienai vai vairākām 
dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu 
programmu ietvaros, tehnisko iekārtu 
pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūrai 
darbības veikšanai, vīzu pieteikumu 
apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma 
IT sistēmu attīstība un sadarbspējas 
veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās 
darbības Komisija definēs savās darba 
programmās.

Grozījums Nr. 8

Regulas preikšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta, kas ir daļa no 
Integrētas robežu pārvaldības fonda, 
politikas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un 
efektīvu Eiropas integrētu robežu 
pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus 
nodrošinot personu brīvu pārvietošanos 
tajā, pilnībā ievērojot Savienības saistības 

1. Instrumenta, kas ir daļa no 
Integrētas robežu pārvaldības fonda, 
politikas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un 
efektīvu Eiropas integrētu robežu 
pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus 
nodrošinot personu brīvu pārvietošanos 
tajā, pilnībā ievērojot Savienības saistības 
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attiecībā uz pamattiesībām, tādējādi 
palīdzot nodrošināt augstu drošības līmeni 
Savienībā.

attiecībā uz pamattiesībām, tādējādi 
palīdzot nodrošināt augstu drošības un 
drošuma līmeni Savienībā.

Grozījums Nr. 9

Regulas preikšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu 
robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko 
īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze 
kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūru un par robežu 
pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai 
atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, 
atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju 
un pārrobežu noziedzību un efektīvi 
pārvaldītu migrācijas plūsmas;

(a) atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu 
robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko 
īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze 
kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūru un par robežu 
pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai 
atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, 
atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju 
un pārrobežu noziedzību un efektīvi 
pārvaldītu migrācijas plūsmas, vienlaikus 
nodrošinot patvēruma tiesību ievērošanu 
un piemērojot solidaritātes principu un 
vienlīdzīgas sloga sadales principu;

Grozījums Nr. 10

Regulas preikšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbilstīgi Instrumentam finansētās 
darbības īsteno, pilnībā ievērojot 
pamattiesības un cilvēka cieņas 
neaizskaramības principu. Jo īpaši 
darbību īstenošanā ievēro Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu, 
Savienības datu aizsardzības noteikumus, 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju (ECHR), 
taisnīgas attieksmes principu pret trešo 
valstu valstspiederīgajiem, tiesības uz 
patvērumu un starptautisko aizsardzību, 
neizraidīšanas principu un Savienības un 
dalībvalstu starptautiskās saistības, kuras 
tās uzņēmušās, pievienojoties 
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starptautiskiem instrumentiem, piemēram, 
1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas 
par bēgļu statusu, kura papildināta ar 
1967. gada 31. janvāra Ņujorkas 
protokolu.

Grozījums Nr. 11

Regulas preikšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Īstenojot saskaņā ar Instrumentu 
finansētās darbības, kas saistītas ar jūras 
robežas uzraudzību, dalībvalstis pievērš 
īpašu uzmanību starptautiskajās jūras 
tiesībās noteiktajam pienākumam sniegt 
palīdzību personām, kas nonākušas 
briesmās. Aprīkojumu un sistēmas, ko 
atbalsta saskaņā ar šo instrumentu, var 
izmantot šādās meklēšanas un glābšanas 
situācijās, kuras var rasties jūras robežu 
uzraudzības operācijā, tādējādi palīdzot 
nodrošināt aizsardzību un glābšanu jūrā.

Grozījums Nr. 12

Regulas preikšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, 
ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu 
un ko sniedz dalībvalstis, atbilst 
attiecīgajām Savienības darbībām, politikas 
virzieniem un prioritātēm un papildina 
citus Savienības instrumentus.

2. Komisija, Eiropas Parlaments un 
dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko 
sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz 
dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības 
darbībām, politikas virzieniem un 
prioritātēm un papildina citus Savienības 
instrumentus.

Grozījums Nr. 13

Regulas preikšlikums
8. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija nosaka kopējo summu, 
kas saskaņā ar ikgadējām Savienības 
budžeta apropriācijām ir pieejama 
tematiskajam mehānismam.

5. Komisija pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu nosaka kopējo 
summu, kas saskaņā ar ikgadējām 
Savienības budžeta apropriācijām ir 
pieejama tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr. 14

Regulas preikšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pieņem Finanšu regulas 
110. pantā minētos finansēšanas lēmumus 
attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot 
atbalstāmos mērķus un darbības un 
precizējot summas, kas atvēlētas katram šā 
mehānisma elementiem, kuri minēti 1. 
punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā 
gadījumā norāda kopējo summu, kas 
paredzēta finansējuma apvienošanas 
darbībām.

6. Komisija pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu pieņem Finanšu 
regulas 110. pantā minētos finansēšanas 
lēmumus attiecībā uz tematisko 
mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus 
un darbības un precizējot summas, kas 
atvēlētas katram šā mehānisma 
elementiem, kuri minēti 1. punktā. 
Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā 
norāda kopējo summu, kas paredzēta 
finansējuma apvienošanas darbībām.

Grozījums Nr. 15

Regulas preikšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc 3. punktā minētā finansēšanas 
lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt 
izmaiņas programmās, kas attiecīgi 
īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

7. Pēc 3. punktā minētā finansēšanas 
lēmuma pieņemšanas Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var 
veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi 
īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

Grozījums Nr. 16

Regulas preikšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo iedaļu piemēro tai finansējuma 
daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri 
īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. 
pantā minēto Komisijas lēmumu par 
tematisko mehānismu.

1. Šo iedaļu piemēro tai finansējuma 
daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri 
īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. 
pantā minēto Komisijas lēmumu, kas 
pieņemts pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, par tematisko mehānismu.

Grozījums Nr. 17

Regulas preikšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūra un –
attiecīgā gadījumā – eu-LISA jau agrīnā 
posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu 
izstrādes procesā, ciktāl tas ir aģentūru 
kompetencē.

2. Komisija un Eiropas Parlaments 
nodrošina, ka Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra un – attiecīgā 
gadījumā – eu-LISA jau agrīnā posmā ir 
iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes 
procesā, ciktāl tas ir aģentūru kompetencē.

Grozījums Nr. 18

Regulas preikšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tā apspriežas ar Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūru par programmu 
projektiem, veltot īpašu uzmanību 
pasākumiem, kas iekļauti darbības atbalsta 
saņemšanai saskaņā ar 3. panta 2. punkta a)
apakšpunktu, lai tādējādi nodrošinātu 
aģentūras un dalībvalstu darbību 
saskaņotību un papildināmību attiecībā uz 
robežu pārvaldību, kā arī nepieļautu 
dubultu finansēšanu un panāktu izmaksu 
efektivitāti.

3. Komisija apspriežas ar Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru par 
programmu projektiem, veltot īpašu 
uzmanību pasākumiem, kas iekļauti 
darbības atbalsta saņemšanai saskaņā ar 
3.panta 2.punkta a)apakšpunktu, lai 
tādējādi nodrošinātu aģentūras un 
dalībvalstu darbību saskaņotību un 
papildināmību attiecībā uz robežu 
pārvaldību, kā arī nepieļautu dubultu 
finansēšanu un panāktu izmaksu 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 19
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Regulas preikšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var iesaistīt Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru un –
attiecīgā gadījumā – eu-LISA 5. iedaļā 
minētajos uzraudzības un novērtēšanas 
uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka 
ar instrumenta atbalstu īstenotās darbības 
atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm.

4. Komisija un Eiropas Parlaments 
var iesaistīt Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūru un – attiecīgā 
gadījumā – eu-LISA 5. iedaļā minētajos 
uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, 
jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar 
instrumenta atbalstu īstenotās darbības 
atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr. 20

Regulas preikšlikums
12. pants – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Attiecībā uz darbības aprīkojumu, 
tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un 
drošai robežkontrolei nepieciešamajām 
sakaru sistēmām, kas iegādāts ar šā 
instrumenta atbalstu, piemēro šādus 
nosacījumus:

12. Attiecībā uz darbības aprīkojumu, 
tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un 
drošai robežkontrolei un meklēšanas un 
glābšanas operācijām nepieciešamajām 
sakaru sistēmām, kas iegādātas ar šā 
instrumenta atbalstu, piemēro šādus 
nosacījumus:

Grozījums Nr. 21

Regulas preikšlikums
12. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Apmācība robežu pārvaldības jomā, 
ko veic ar šā instrumenta atbalstu, 
pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem 
un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un 
kopīgas apmācības standartiem robežu un 
krasta apsardzes jomā.

13. Apmācība robežu pārvaldības jomā, 
ko veic ar šā instrumenta atbalstu, 
pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem 
un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un 
kopīgas apmācības standartiem robežu un 
krasta apsardzes jomā, jo īpaši ņemot vērā 
cilvēktiesību jautājumus un starptautiskās 
konvencijas par minēto tematiku.
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Grozījums Nr. 22

Regulas preikšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija 2024. gadā saskaņā ar 
I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 
2.–11. punktā minētajiem kritērijiem 
piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 
10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto 
papildu summu. Piešķīrums pamatojas uz 
jaunākajiem pieejamajiem statistikas 
datiem par I pielikuma 1. punkta c) 
apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem 
kritērijiem. Finansējums ir spēkā 
laikposmam no 2025. kalendārā gada.

1. Komisija 2024. gadā pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu 
saskaņā ar I pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā un 2.–11. punktā 
minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo 
dalībvalstu programmām 10. panta 
1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu 
summu. Piešķīrums pamatojas uz 
jaunākajiem pieejamajiem statistikas 
datiem par I pielikuma 1. punkta c) 
apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem 
kritērijiem. Finansējums ir spēkā 
laikposmam no 2025. kalendārā gada.

Grozījums Nr. 23

Regulas preikšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus 
no tematiskā mehānisma, attiecīgā 
gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts 
Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. pantā 
minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu 
sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas 
trūkumus.

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus 
no tematiskā mehānisma, attiecīgā 
gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts 
Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. pantā 
minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu 
sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas 
trūkumus. Tiek veikts programmu 
vidusposma novērtējums saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. ... . /... [KNR] 14. un 40. 
pantu un šīs regulas 26. pantu.

Grozījums Nr. 24

Regulas preikšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā un gada darbības 4. Programmā un gada darbības 
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rezultātu ziņojumā, kas minēts 27. pantā, 
dalībvalstis pamato darbības atbalsta 
izmantošanu šīs regulas mērķu 
sasniegšanai. Pirms programmas 
apstiprināšanas Komisija, apspriežoties ar 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūru attiecībā uz aģentūras pilnvarām 
saskaņā ar 12. panta 3. punktu, novērtē 
sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras 
paudušas savu nodomu izmantot darbības 
atbalstu, ņemot vērā minēto dalībvalstu 
sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā
– informāciju, kas pieejama Šengenas 
izvērtējumu un neaizsargātības 
novērtējumu ietvaros, tostarp ieteikumus, 
kuri sniegti pēc Šengenas izvērtējumiem un 
neaizsargātības novērtējumiem.

rezultātu ziņojumā, kas minēts 27. pantā, 
dalībvalstis pamato darbības atbalsta 
izmantošanu šīs regulas mērķu 
sasniegšanai. Pirms programmas 
apstiprināšanas Komisija pēc apspriešanās
ar Eiropas Parlamentu un  Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru 
attiecībā uz aģentūras pilnvarām saskaņā ar 
12. panta 3. punktu, novērtē sākotnējo 
situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu 
nodomu izmantot darbības atbalstu, ņemot 
vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju 
un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas 
pieejama Šengenas izvērtējumu un 
neaizsargātības novērtējumu ietvaros, 
tostarp ieteikumus, kuri sniegti pēc 
Šengenas izvērtējumiem un neaizsargātības 
novērtējumiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas preikšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās 
palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc 
Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā.
Minētos pasākumus var finansēt 100 % 
apmērā.

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās 
palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc 
Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā
pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu. Minētos pasākumus var 
finansēt 100 % apmērā.

Grozījums Nr. 26

Regulas preikšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā, sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību, pārredzamību un 
izsekojamību, jo īpaši darbību un to 
rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām
auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, 
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un samērīga. kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

Grozījums Nr. 27

Regulas preikšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, ievērojot savas ziņošanas 
prasības saskaņā ar Finanšu regulas 43.
panta 3. punkta h) apakšpunkta i) punkta 
iii) apakšpunktu, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei informāciju par 
gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V
pielikumu.

1. Komisija, ievērojot savas ziņošanas 
prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/10461a 41. panta 3. punkta 
h) apakšpunkta i) un ii) punktu, reizi gadā
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
informāciju par gūtajiem rezultātiem 
saskaņā ar V pielikumu.

____________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 18. jūlija Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas preikšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic šīs regulas, tostarp šā 
instrumenta ietvaros īstenoto darbību, 
vidusposma novērtējumu un retrospektīvu 
izvērtējumu.

1. Komisija veic šīs regulas, tostarp šā 
instrumenta ietvaros īstenoto darbību, 
vidusposma novērtējumu un retrospektīvu 
izvērtējumu. Šā novērtējuma rezultātus 
nekavējoties nosūta Eiropas 
Parlamentam.
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Grozījums Nr. 29

Regulas preikšlikums
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc vidusposma novērtējuma un 
retrospektīvā izvērtējuma Komisija 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai iesniedz: ((

a) līdz 2024. gada jūnijam — starpposma 
novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu. Minētajā starpposma 
izvērtēšanas ziņojumā ietver arī 
izvērtējumu par starpposma pārskatīšanu, 
ko veic saskaņā ar šo regulu un Regulu 
(ES) Nr. .../... [KNR];

b) ne vēlāk kā 2027. gada 30. jūnijā — ex 
post novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 
un konkrēto regulu ietekmi pēc valsts 
programmu pabeigšanas. 

Eiropas Parlaments aicina Komisiju 
piedalīties strukturētā dialogā par 
vidusposma novērtējumu un ex post 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas preikšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2023. gada 15. februārim un 
līdz katra nākamā gada tam pašam 
datumam līdz pat 2031. gadam, to 
ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai 
gada darbības rezultātu ziņojumu, kas 
minēts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 
36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais 
ziņojums aptver programmas īstenošanu, 
kas veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2023. gada 15. februārim un 
līdz katra nākamā gada tam pašam 
datumam līdz pat 2031. gadam, to 
ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai 
un Eiropas Parlamentam gada darbības 
rezultātu ziņojumu, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 36. panta 
6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums 
aptver programmas īstenošanu, kas veikta 
līdz 2022. gada 30. jūnijam.
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Grozījums Nr. 31

Regulas preikšlikums
32. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra. To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 32

Regulas preikšlikums
III pielikums – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) apmaiņu ar labāko praksi, lai 
novērtētu, veicinātu, atbalstītu un tālāk 
attīstītu Savienības politikas virzienus un 
mērķus, jo īpaši attiecībā uz pamattiesību 
aizsardzību saistībā ar dažādajiem 
robežkontroles elementiem, konkrēti 
attiecībā uz neaizsargātu personu, jo īpaši 
sieviešu, bērnu un nepavadītu 
nepilngadīgo, identificēšanu, palīdzības 
sniegšanu šīm personām un viņu 
nodošanu aizsardzības dienestiem;

Grozījums Nr. 33

Regulas preikšlikums
IV pielikums – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot IT 
sistēmu un komunikāciju tīklu 
sadarbspēju.
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