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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kurš ir izstrādāts, lai pārstrādātu 

un aizstātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 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. Ņemot vērā migrācijas un bēgļus krīzi, tika izdarīts secinājums, ka ir 

nepieciešama Dublinas sistēmas reforma — gan lai vienkāršotu un uzlabotu tās efektivitāti 

praksē, gan lai ņemtu vērā to, ka atsevišķas dalībvalstis saskārās ar nesamērīgi lielu 

pieprasījumu skaitu. 

Korektīvais mehānisms  

Nepieciešamās budžeta apropriācijas, lai nodrošinātu šā priekšlikuma īstenošanu, laikposmā 

2017.–2020. gads sasniedz EUR 1,828 miljardus. Ar šo summu būtu jāpietiek, lai pēc tam, 

kad attiecībā uz konkrēto dalībvalsti tiek iedarbināts „taisnīguma mehānisma”, segtu 

pārsūtīšanas izmaksas un patvēruma meklētāju reģistrācijas un automātiskas sadales IT 

sistēmas izveides un darbības izmaksas, kā arī papildu uzņemšanas spējas izveides un 

pārsūtīto patvēruma meklētāju apgādes ar pārtiku un pamata pakalpojumu sniegšanas 

izmaksas. 

Atzinuma sagatavotājs pieņem zināšanai Komisijas nostāju, kurā ir noteikts patvēruma 

pieteikumu maksimālais skaits, sākot ar kuru, automātiski iedarbojas korektīvais sadales 

mehānisms. Viņš uzskata par nepieciešamu paredzēt šādu iedarbināšanas slieksni, lai novērstu 

to, ka kāda dalībvalsts saskaras ar nesamērīgi lielu patvēruma pieteikumu skaitu vai prasa 

izmantot šos pārdales mehānismus, neskatoties uz to, ka tā uzņem ļoti maz patvēruma 

meklētāju, ņemot vērā sadales formulu. 

Atzinuma sagatavotājs tomēr uzskata, ka, nosakot maksimālo skaitu 150 % apmērā no 

dalībvalstu atsauces vērtībām, Komisija pārāk lielu slogu uzliek dažām valstīm, jo ierosinātajā 

variantā tām, pirms sāk darboties solidaritātes mehānisms, vienām pašām ir jātiek galā ar tādu 

pieteikumu apjomu, kas ir uz pusi lielāks, nekā tās spēj izskatīt. Pie viena viņš uzskata, ka 

pārāk zems robežlielums, ja netiek izvirzīti papildu nosacījumi, varētu likt kādai dalībvalstij 

zaudēt priekštatu par saviem pienākumiem, tām kontrolējot un pārvaldot savas robežas. Tādēļ 

viņš ierosina šo robežlielumu noteikt 100 % apmērā no kādas dalībvalsts atsauces vērtības, 

taču, lai novērstu iespējamu vienaldzības politiku uz robežām, ir jāpievieno savstarpējas 

solidaritātes klauzula, pamatojoties uz kuru var apturēt korektīvā mehānisma darbību, ja kāda 

dalībvalsts pienācīgi neizpilda savus pienākumus pārvaldīt tās ārējo robežu, kā tas ir noteikts 

Regulā par Eiropas Robežu un krasta apsardzi. Visbeidzot, viņš ierosina paredzēt korektīvā 

mehānisma īstenošanas izbeigšanu tikai tajos gadījumos, ja to patvēruma pieteikumu skaits 

labuma guvējā dalībvalstī ir samazinājies līdz 90 % no šīs dalībvalsts atsauces vērtības, 

tādējādi novēršot daudzkārtēju sistēmas iedarbināšanu un atkārtotu iedarbināšanu.  

Pārsūtīšanas izmaksas  

No EUR 1,828 pieejamiem miljardiem 375 miljoni ir rezervēti kopskaitā 750 000 personu 

pārsūtīšanas no vienas dalībvalsts uz otru izmaksu segšanai. Pārstrādātā priekšlikuma 

42. pantā ir paredzēts, ka labuma guvēja dalībvalsts, kas kādu patvēruma meklētāju pārsūta uz 

iedalīto valsti, par katru pārsūtīto personu saņem fiksētu summu EUR 500 apmērā.  
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Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikumu, saskaņā ar kuru valstij, kas īsteno pārsūtīšanu, ir 

tiesības uz atlīdzību. Viņš uzskata, ka fiksēta atlīdzība ir pamatota, jo, pateicoties tai, var 

novērst reālo izmaksu kontroles milzīgo birokrātisko slogu. Tomēr viņš uzskata, ka, šo 

summu nosakot EUR 500 apmērā par katru pārsūtīto cilvēku ar pamatojumu, ka tā summas 

daļa, kas pārsniedz reālās izmaksas, var palīdzēt visvairāk skartajām valstīm, Komisija nav 

ņēmusi vērā neseno tāda steidzamās palīdzības instrumenta izveidi1, kura mērķis ir papildināt 

to dalībvalstu sākto rīcību, kuru teritorijā, piemēram, pēkšņi ierodas liels skaits trešo valstu 

iedzīvotāju (bēgļi un imigranti). 

Atzinuma sagatavotājs līdz ar to ierosina šo fiksēto summu noteikt EUR 300 apmērā par katru 

pārsūtīto personu, lai tā nedaudz vairāk atbilstu reālajām aplēstajām izmaksām. Kopējā 

personu pārsūtīšanai atvēlētā summa tādējādi laikposmā 2017. –2020. gads sasniegtu 

EUR 225 miljoni, kas ļautu ietaupīt EUR 150 miljonus. No šiem ietaupījumiem vismaz 

110 miljonus varētu izmantot, lai finansētu steidzamās palīdzības rezervju fondu 

(EUR 30 miljoni 2017. gadā un EUR 40 miljoni katru gadu 2018. gadā un 2019. gadā) pirms 

juridiskā pamata spēkā esamības termiņa beigām 2019. gada martā.  

Finansiālā solidaritāte un Dublinas Rezervju fonda izveide Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (AMIF) ietvaros  

Atzinuma sagatavotājs uzskata par leģitīmu, nepieciešamu un proporcionālu Komisijas 

priekšlikumu, kuru izstrādāja, lai dalībvalstīm noteiktu pienākumu sniegt finansiālu 

ieguldījumu, ja tās atsakās uzņemties atbildību par patvēruma meklētājiem, kas tām ir iedalīti 

saskaņā ar sadales mehānismu. Viņš uzsver, ka šāds obligātais finansiālais ieguldījums 

nekādā ziņā nav uzskatāms par soda sankciju, bet gan par taisnīgu dalību nepieciešamajā 

dalībvalstu solidaritātē (LESD 80. pants). Tomēr viņš uzskata, ka Komisijas šajā gadījumā 

paredzētais finanšu mehānisms nav pats piemērotākais — nedz no summas, nedz no metodes 

viedokļa.  

Atzinuma sagatavotājs ierosina, ka finansiālās solidaritātes dēļ dalībvalstij, kura ievēro 

korektīvajā sadales mehānismā paredzētos pienākumus, par katru pieteikuma iesniedzēju, 

kurš tai tiktu piešķirts, pirmajā un otrajā gadā ir jāmaksā EUR 50 000, trešajā un ceturtajā 

gadā — EUR 75 000, piektajā un turpmākajos gados — EUR 100 000. Šīs summas būtu 

pilnībā jāiemaksā AMI fondā, kas ir izveidots saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 516/2014, lai 

nodobinātu „Dublinas rezervju fondu”. Šo rezervju izveide, protams, ir iespējama tikai, 

īstenojot AMI fonda pārskatīšanu, kas ir paredzēta Regulas 514/2014 60. pantā un Regulas 

(ES) Nr. 516/2014 28. pantā — vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam. Ja dalībvalsts 

nesamaksā, Komisija ietur šīs summas no summām, kas dalībvalstīm pienākas no citiem 

Savienības fondiem. 

Šīs Dublinas Rezervju fondam paredzētās budžeta apropriācijas ir paredzētas, lai segtu tādas 

fiksētās summas piešķīrumu uz vienu patvēruma meklētāju, kas ir proporcionāli sadalīta starp 

dalībvalstīm, kuras piedalās korektīvajā sadales mehānismā, pildot savus pienākumus; 

Lēmumā (ES) 2015/1601 ir precizēts, ka pārsūtīšanas pasākumu veikšanai tiek piešķirts AMI 

fonda finansējums. Šim nolūkam dalībvalstis, uz kurām patvēruma meklētājus pārvieto, 

saņem fiksētu summu EUR 6000 apmērā par katru uz šīm valstīm pārceltu starptautiskās 

aizsardzības pieprasītāju. Pārmitināšanas vajadzībām šī summa sasniedz EUR 10 000 par 

vienu personu. Atzinuma sagatavotājs tādēļ uzskata par lietderīgu sniegt finansiālu atbalstu 

                                                 
1 Padomes 2016. gada 15. marta Regula (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā. 
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dalībvalstīm, kas piedalās solidaritātes mehānismā. Izmantojot ierosināto sistēmu, vienam 

patvēruma meklētājam paredzētās finansiālā atbalsta summas pieaugs proporcionāli slogam, 

kurš dažām dalībvalstīm ir jāuzņemas, ņemot vērā citu dalībvalstu nepiedalīšanos mehānismā.  

Pieprasījumu reģistrācijas un pārraudzības automatizētā sistēma  

No EUR 1,828 miljardiem EUR 3,603 miljoni ir piešķirti Eiropas Aģentūras lielapjoma IT 

sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) budžetam, ar ko 

finansē patvēruma meklētāju sadales automatizētās informātikas sistēmas sagatavošanu, 

izstrādi un darbības pārvaldību. Brīdī, kad 44. pantā paredzētā pieprasījumu reģistrācijas un 

pārraudzības, un sadales mehānisma automatizētā sistēma nosaka iedalīto dalībvalsti, šī 

informācija ir automātiski jāievada pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmā Eurodac. 

Tādēļ ir jāparedz korektīvā mehānisma centrālās sistēmas sadarbspēja ar Eurodac centrālo 

sistēmu. 

 

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Par centrālās sistēmas un attiecīgi 

centrālās sistēmas un valstu infrastruktūru 

savstarpējās komunikācijas infrastruktūras 

sagatavošanu, izstrādi un darbības 

pārvaldību būtu jāatbild Eiropas Aģentūrai 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas 

izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/201121. 

(30) Par centrālās sistēmas, tās 

sadarbspējas ar citām sistēmām un 
centrālās sistēmas un valstu infrastruktūru 

savstarpējās komunikācijas infrastruktūras 

sagatavošanu, izstrādi un darbības 

pārvaldību būtu jāatbild Eiropas Aģentūrai 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas 

izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/201121. 

___ ___ 

21Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 25. 

oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 

(OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.). 

21Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1077/2011 (2011. gada 

25. oktobris), ar ko izveido Eiropas 

Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības 

pārvaldībai brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. 

lpp.). 
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Grozījums Nr.  2 

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 

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. 

(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 

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 100 % 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. 

Pamatojums 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Sadales mehānisma ietvaros 

izmaksas, ko rada pieteikuma iesniedzēja 

pārsūtīšana uz iedalīto dalībvalsti, būtu 

jāatlīdzina no ES budžeta. 

(34) Sadales mehānisma ietvaros 

izmaksas, ko rada pieteikuma iesniedzēja 

pārsūtīšana uz iedalīto dalībvalsti, būtu 

jāatlīdzina no ES budžeta, izmaksājot 

fiksētu summu EUR 300 apmērā par 

katru pārsūtīto personu. 

Pamatojums 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Iedalītā dalībvalsts var nolemt 

divpadsmit mēnešus nepieņemt iedalītos 

pieteikuma iesniedzējus, un šādā gadījumā 

šī informācija tai būtu jāievada 

automatizētajā sistēmā un par to jāpaziņo 

pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas 

Savienības Patvēruma aģentūrai. Pēc tam 

pieteikuma iesniedzēji, kas būtu tikuši 

iedalīti minētajai dalībvalstij, būtu jāiedala 

pārējām dalībvalstīm. Dalībvalstij, kas 

pagaidu kārtā nepiedalās korektīvajā 

sadalē, būtu par katru nepieņemto 

pieteikuma iesniedzēju jāveic solidaritātes 

iemaksa EUR 250 000 apmērā tai 

dalībvalstij, kura bija noteikta par valsti, 

kas atbild par attiecīgo pieteikumu 

izskatīšanu. Komisijai ar īstenošanas aktu 

būtu jānosaka praktiskā kārtība, kādā 

(35) Iedalītajai dalībvalstij, kas 

divpadsmit mēnešus nepieņem iedalītos 

pieteikuma iesniedzējus, informācija par 

to būtu jāievada automatizētajā sistēmā un 

jādara zināma pārējām dalībvalstīm, 

Komisijai un Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūrai. Pēc tam pieteikuma 

iesniedzēji, kas būtu tikuši iedalīti 

minētajai dalībvalstij, būtu jāiedala 

pārējām dalībvalstīm. Ir jāizveido fonds 

(„Dublinas Rezervju fonds”) un 

dalībvalstij, kas nepiedalās korektīvajā 

sadalē, būtu šajā fondā par katru iedalīto 

pieteikuma iesniedzēju, kuru šī dalībvalsts 

nepieņem, pirmajā un otrajā gadā jāveic 

ikgadējs maksājums EUR 50 000 apmērā, 

trešajā un ceturtajā gadā — EUR 75 000, 

un par turpmākajiem gadiem — 
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īsteno solidaritātes iemaksu mehānismu. 

Finansiālās solidaritātes mehānisma 

piemērošanu pārraudzīs Eiropas 

Savienības Patvēruma aģentūra, kura par 

to ik gadu ziņos Komisijai. 

EUR 100 000. Šīs Dublinas Rezervju 

fondam atvēlētais finansējums ir 

paredzēts, lai segtu tādas fiksētās summas 

piešķīrumu par katru starptautiskās 

aizsardzības pieprasītāju, kas ir 

proporcionāli sadalīta starp dalībvalstīm, 

kuras piedalās korektīvajā sadales 

mehānismā. Ja dalībvalsts minēto 

iemaksu neveic, Komisijai tāda pati 

summa ir jāietur no maksājumiem, kas 

attiecīgajai dalībvalstij pienākas no citiem 

Savienības fondiem. Komisijai ir jānosaka 

iepriekš konkrēti minēto principu 

īstenošanas praksē risinājumi, pieņemot 

īstenošanas aktu, un Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūra šo īstenošanu 

uzraudzīs un ziņos Komisijai katru gadu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

41. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) Būtu jānodrošina ar Regulu (ES) 

Nr. 604/2013 paredzētās sistēmas 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanai un ar šo 

regulu noteiktās sistēmas nepārtrauktība. 

Tāpat būtu jānodrošina šīs regulas 

atbilstība Regulai [priekšlikums regulai, ar 

kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 603/2013] 

(41) Būtu jānodrošina ar Regulu (ES) 

Nr. 604/2013 paredzētās sistēmas 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanai un ar šo 

regulu noteiktās sistēmas nepārtrauktība. 

Tāpat būtu jānodrošina šīs regulas 

atbilstība Regulai [priekšlikums regulai, ar 

kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 603/2013]. 

Brīdī, kad 44. pantā paredzētā pieteikumu 

reģistrācijas un pārraudzības, un sadales 

mehānisma automatizētā sistēma būs 

noteikusi iedalīto dalībvalsti, šī 

informācija ir automātiski jāievada 

pirkstu nospiedumu salīdzināšanas 

sistēmā Eurodac. Tādēļ ir jāparedz 

korektīvā mehānisma centrālās sistēmas 

sadarbspēja ar Eurodac centrālo sistēmu. 

Pamatojums 

Šis grozījums padara nepārprotamu abu šeit aplūkojamo regulu saikni, un tā veikšanas 

mērķis ir nodrošināt abu sistēmu saskaņu, panākot to sadarbspēju. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktu piemēro, ja 44. 

panta 1. punktā minētā automatizētā 

sistēma liecina, ka to starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu skaits, par kuriem 

dalībvalsts ir atbildīga saskaņā ar III 

nodaļas, 3. panta 2. vai 3. punkta, 18. un 

19. panta kritērijiem, papildus faktiski 

pārmitināto personu skaitam, pārsniedz 150 

% no attiecīgās dalībvalsts atsauces skaita, 

kas noteikts atbilstoši 35. pantā minētajai 

atslēgai. 

2. Šā panta 1. punktu piemēro, ja 

44. panta 1. punktā minētā automatizētā 

sistēma liecina, ka to starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu skaits, par kuriem 

dalībvalsts ir atbildīga saskaņā ar 

III nodaļas, 3. panta 2. vai 3. punkta, 18. un 

19. panta kritērijiem, papildus faktiski 

pārmitināto personu skaitam, pārsniedz 

100 % no attiecīgās dalībvalsts atsauces 

skaita, kas noteikts atbilstoši 35. pantā 

minētajai atslēgai. 

Pamatojums 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

37. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansiālā solidaritāte Finansiālā solidaritāte un Dublinas 

Rezervju fonda izveide 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Beidzoties triju mēnešu periodam 

no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam 

beidzoties katram divpadsmit mēnešu 

periodam, dalībvalsts var automatizētajā 

sistēmā ievadīt informāciju, ka tā pagaidu 

kārtā nepiedalīsies šīs regulas VII nodaļā 

paredzētajā korektīvajā sadales 

mehānismā kā iedalītā dalībvalsts, un 

paziņo par to dalībvalstīm, Komisijai un 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai. 

1. Dalībvalstij, kas kā iedalītā 

dalībvalsts neizpilda tai no VII nodaļā 

izklāstītā korektīvās sadales mehānisma 

izrietošos pienākumus, beidzoties triju 

mēnešu periodam no šīs regulas stāšanās 

spēkā un pēc tam beidzoties katram 

divpadsmit mēnešu periodam, ir šī 

informācija jāievada automātiskajā 

sistēmā un jādara tā zināma dalībvalstīm, 

Komisijai un Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūrai. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Beidzoties 2. punktā minētajam 

divpadsmit mēnešu periodam, automatizētā 

sistēma dalībvalstij, kura nepiedalās 

korektīvajā sadales mehānismā, paziņo 

pieteikuma iesniedzēju skaitu, attiecībā uz 

kuriem tā citādi būtu bijusi iedalītā 

dalībvalsts. Minētā dalībvalsts pēc šā 

paziņojuma veic solidaritātes iemaksu 

EUR 250 000 apmērā par katru pieteikuma 

iesniedzēju, kurš attiecīgajā divpadsmit 

mēnešu periodā citādi būtu bijis iedalīts 

minētajai dalībvalstij. Solidaritātes 

iemaksu maksā dalībvalstij, kas noteikta 

par atbildīgo par attiecīgo pieteikumu 

izskatīšanu. 

3. Beidzoties 2. punktā minētajam 

divpadsmit mēnešu periodam, automatizētā 

sistēma dalībvalstij, kura nepiedalās 

korektīvajā sadales mehānismā, paziņo 

pieteikuma iesniedzēju skaitu, attiecībā uz 

kuriem tā citādi būtu bijusi iedalītā 

dalībvalsts. Tiek izveidots fonds 

(„Dublinas Rezervju fonds”) un 

dalībvalsts, kas nepiedalās korektīvajā 

sadalē šajā fondā par katru iedalīto 

pieteikuma iesniedzēju, kuru šī dalībvalsts 

nepieņem, pirmajā un otrajā gadā veic 

ikgadēju maksājumu EUR 50 000 

apmērā, trešajā un ceturtajā gadā — 

EUR 75 000, un par turpmākajiem 

gadiem — EUR 100 000. Šīs Dublinas 

Rezervju fondam atvēlētās budžeta 

apropriācijas sedz tādas fiksētās summas 

piešķīrumu par katru starptautiskās 

aizsardzības pieprasītāju, kas ir 
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proporcionāli sadalīta starp dalībvalstīm, 

kuras piedalās korektīvajā sadales 

mehānismā. Ja dalībvalsts maksājumu 

šajā fondā neveic, Komisija tādu pašu 

summu ietur no maksājumiem, kas 

dalībvalstij pienākas no citiem Savienības 

fondiem. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz izmaksām, ko rada pieteikuma 

iesniedzēja pārsūtīšana uz iedalīto 

dalībvalsti, labuma guvējai dalībvalstij 

atlīdzina fiksētu summu EUR 500 apmērā 

par katru personu, kas pārsūtīta saskaņā ar 

38. panta c) punktu. Šo finansiālo atbalstu 

īsteno, piemērojot Regulas (ES) Nr. 

516/2014 18. pantā noteiktās procedūras. 

Attiecībā uz izmaksām, ko rada pieteikuma 

iesniedzēja pārsūtīšana uz iedalīto 

dalībvalsti, labuma guvējai dalībvalstij 

atlīdzina fiksētu summu EUR 300 apmērā 

par katru personu, kas pārsūtīta saskaņā ar 

38. panta c) punktu. Šo finansiālo atbalstu 

īsteno, piemērojot Regulas (ES) 

Nr. 516/2014 18. pantā noteiktās 

procedūras. 

Pamatojums 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kolīdz labuma guvējā dalībvalstī to 

pieteikumu skaits, par kuriem tā ir atbildīga 

Kolīdz labuma guvējā dalībvalstī to 

pieteikumu skaits, par kuriem tā ir atbildīga 
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saskaņā ar šo regulu, ir mazāks nekā 150 % 

no šīs dalībvalsts īpatsvara saskaņā ar 35. 

panta 1. punktu, automatizētā sistēma par 

to paziņo dalībvalstīm un Komisijai. 

saskaņā ar šo regulu, ir mazāks nekā 90 % 

no šīs dalībvalsts īpatsvara saskaņā ar 

35. panta 1. punktu, automatizētā sistēma 

par to paziņo dalībvalstīm un Komisijai. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja dalībvalsts pienācīgi nepilda savus 

pienākumus, proti, nepārvalda savas 

ārējās robežas saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) 2016/16241a, Padome ar 

kvalificēto balsu vairākumu var pieņemt 

lēmumu apturēt korektīvā mehānisma 

darbību. Lēmums apturēt šo mehānismu 

ir spēkā ne ilgāk par noteiktu laikposmu 

— vienu gadu. 

 ___ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 14. septembra Regula (ES) 

2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta 

apsardzi un ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2016/399 un ar ko atceļ Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) 

Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 

2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 

1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Datorsistēmas un Eurodac 

sadarbspēju nodrošina ar tiešās saziņas 

palīdzību starp centrālajām sistēmām, lai 

garantētu informācijas par iedalītās 
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dalībvalsts noteikšanu korektīvā 

mehānismā automātisku pārraidi. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Par centrālās sistēmas un attiecīgi 

centrālās sistēmas un valstu infrastruktūru 

savstarpējās komunikācijas infrastruktūras 

sagatavošanu, izstrādi un darbības 

pārvaldību atbild Eiropas Aģentūra 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas 

izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011. 

3. Par centrālās sistēmas, tās 

sadarbspējas ar citām sistēmām un 

centrālās sistēmas un valstu infrastruktūru 

savstarpējās komunikācijas infrastruktūras 

sagatavošanu, izstrādi un darbības 

pārvaldību ir jāatbild Eiropas Aģentūrai 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas 

izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1077/2011. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

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

atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 

dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) 

Atsauces COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD) 
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