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GROZĪJUMI

Budžeta 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) Eiropas Savienība pašlaik 
saskaras ar lielām grūtībām robežu 
pārvaldības, robežaizsardzības un vīzu 
politikas jomā. Eiropas Parlaments 
2018. gada 14. marta rezolūcijā atgādina 
par savām prioritātēm stiprināt ārējās 
robežas un nākotnē nodrošināt 
pietiekamu finansējumu patvēruma un 
migrācijas jomā. Spēcīgāku un 
vērienīgāku Eiropu var panākt tikai tad, 
ja šim mērķim paredz lielākus finanšu 
līdzekļus, tāpēc vajadzīgs pastāvīgs 
atbalstu pašreizējai rīcībpolitikai, lielāki 
resursi Savienības pamatprogrammām un 
papildu pienākumi jāsaskaņo ar papildu 
finanšu līdzekļiem. Jaunajiem 
uzdevumiem un pastiprinātajiem 
centieniem vajadzīgi finanšu līdzekļi, 
tehniskais aprīkojums un personāls 
attiecīgajām programmām, aģentūrām un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veicinātu to, ka tiek īstenota 
Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai 
saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. 
pantu ir šādi komponenti –  robežkontrole, 
meklēšana un glābšana, veicot robežu 
uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp 

(10) Lai veicinātu to, ka tiek īstenota 
Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai 
saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. 
pantu ir šādi komponenti – robežkontrole, 
meklēšana un glābšana, veicot robežu 
uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp 
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dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra), sadarbība starp aģentūrām 
(ietverot regulāru informācijas apmaiņu), 
sadarbība ar trešām valstīm, tehniski un 
operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas ir 
saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai 
vērstos pret nelikumīgu imigrāciju un 
labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, 
modernu tehnoloģiju izmantošana, 
kvalitātes kontrole un solidaritātes 
mehānismi –, un lai nodrošinātu, ka tā kļūst 
par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm 
būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam 
Savienības finansiālajam atbalstam.

dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra), sadarbība starp aģentūrām 
(ietverot regulāru informācijas apmaiņu)
un sadarbība ES ārējās darbības, 
piemēram, krīžu civilās pārvarēšanas, 
jomā, sadarbība ar trešām valstīm, tehniski 
un operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas 
ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, 
lai vērstos pret neatbilstīgu imigrāciju un 
labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, 
modernu tehnoloģiju izmantošana, 
kvalitātes kontrole un solidaritātes 
mehānismi –, un lai nodrošinātu, ka tā kļūst 
par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm 
būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam 
Savienības finansiālajam atbalstam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu vienotu un 
kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un 
atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām 
robežām, instrumentam būtu jāsekmē tādas
Eiropas integrētas robežu pārvaldības 
attīstība, kas ietver visus pasākumus 
saistībā ar politiku, tiesību aktiem, 
sistemātisku sadarbību, sloga sadali, 
situācijas un mainīgo apstākļu saistībā ar 
neatbilstīgo migrantu robežšķērsošanas 
punktiem novērtēšanu, personālu, iekārtām 
un tehnoloģijām un ko dažādos līmeņos 
veic dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra sadarbībā ar citiem dalībniekiem, 
piemēram, trešām valstīm vai citām ES 
struktūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-
LISA), Eiropolu un starptautiskām 
organizācijām.

(17) Lai nodrošinātu vienotu un 
kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un 
atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām 
robežām, instrumentam būtu jāsekmē tādas 
Eiropas integrētas robežu pārvaldības 
attīstība, kas ietver visus pasākumus 
saistībā ar politiku, tiesību aktiem, 
sistemātisku sadarbību, sloga sadali, 
situācijas un mainīgo apstākļu saistībā ar 
neatbilstīgo migrantu robežšķērsošanas 
punktiem novērtēšanu, personālu, iekārtām 
un tehnoloģijām un ko dažādos līmeņos 
veic dalībvalstu kompetentās iestādes un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra sadarbībā ar citiem dalībniekiem, 
piemēram, trešām valstīm vai citām ES 
struktūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-
LISA), Eiropolu, ES krīžu pārvarēšanas 
struktūru un starptautiskām organizācijām.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Jauno izaicinājumu un papildu 
uzdevumu dēļ robežu pārvaldībā 
iesaistītajām aģentūrām jābūt 
nodrošinātām ar nepieciešamo 
finansējumu un personālu. Līdzās 
jauniem speciālistiem būtu jāpieņem 
darbā arī pieredzējuši eksperti no 
dalībvalstīm, kuri būtu jāiedala pakāpēs 
pēc pieredzes.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Tā kā robežu un vīzu pārvaldība ir 
cieši saistīta ar citām politikas jomām, 
piemēram, Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un ES Krāpšanas apkarošanas 
programmu, Komisijai attiecīgo līdzekļu 
izlietošanā būtu jānodrošina cieši 
koordinēta pieeja, iespējamas sinerģijas 
un pārredzamība. Skaidriem un 
pārredzamiem noteikumiem būtu jānovērš 
dubulta finansēšana.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

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 

(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 
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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.

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, tostarp ar dalību krīžu civilajā 
pārvarēšanā, un pastiprinātu šo valstu 
robežu uzraudzības un pārvaldības spēju 
svarīgākos aspektus jomās, kas ir
nozīmīgas Savienības migrācijas politikai 
un Savienības drošības mērķiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ar šo regulu būtu jāparedz 
dalībvalstu programmām noteiktās 
sākotnējās summas, ko aprēķina, 
pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I 
pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras 
robežu garumu un apdraudējuma līmeņus 
pie tām, lidostu un konsulātu darba slodzi, 
kā arī konsulātu skaitu.

(38) Ar šo regulu būtu jāparedz 
dalībvalstu programmām noteiktās 
sākotnējās summas, ko aprēķina, 
pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I 
pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras 
robežu garumu un apdraudējuma līmeņus 
pie tām (uz jaunāko un vēsturisko datu 
pamata), lidostu un konsulātu darba slodzi, 
kā arī konsulātu skaitu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Izmantojot vidusposma 
novērtēšanu, būtu jāizskata, kāda ir 
programmu lietderība un ES pievienotā 
vērtība, jāatrisina problēmas, kas radušās 
pirmajā posmā, un jāsniedz pārredzams 
īstenošanas pārskats.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
dramatisko pieredzi ar robežu pārvaldības 
un vīzu sarežģījumiem iepriekšējos gados 
un to risināšanai vajadzīgā elastīgā 
finansējuma trūkumu, tematiskajam 
mehānismam vajadzētu būt pieejamam 
turpmāku jaunu sarežģījumu risināšanai 
un radīt ES pievienoto vērtību, neizlietojot 
pieejamās rezerves un elastības 
instrumentus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
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, vai darbībām, kuras 
vajadzīgas, lai reaģētu uz notikumu 
attīstību Savienībā vai piedalītos tās ārējā 
darbībā, piemēram, krīžu civilajā 
pārvarēšanā, 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 
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darbības Komisija definēs savās darba 
programmās.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šis instruments palīdzēs integrēt
klimata pasākumus un sasniegt kopējo
mērķi – ar 25 % no ES budžeta 
izdevumiem atbalstīt klimata mērķu 
sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas instrumenta sagatavošanas un 
īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas 
attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

(57) Atspoguļojot to, cik steidzami ir 
jācīnās pret klimata pārmaiņām, ievērojot 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un ieņemt vadošo pozīciju ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu, tostarp 
dzimumu līdztiesības, īstenošanā, šis 
instruments palīdzēs maģistralizēt klimata 
pasākumus un sasniegt vispārējo mērķi ar 
vismaz 25 % DFS 2021.–2027. gada 
periodā un pēc iespējas drīz un vēlākais 
līdz 2027. gadam ar 30 % no ES budžeta 
izdevumiem atbalstīt klimata mērķu 
sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas instrumenta sagatavošanas un 
īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas 
attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Ir svarīgi pārejas laikā un 
instrumenta īstenošanas laikā nodrošināt 
pareizu finanšu pārvaldību un tiesisko 
noteiktību. Pārejas laikā nevajadzētu 
pārtraukt 2014.–2020. gada periodā 
veiktās darbības.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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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;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem 
konkrētajiem mērķiem instrumentu īsteno 
ar II pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas 
pasākumiem.

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem 
konkrētajiem mērķiem instrumentu īsteno 
cita starpā ar II pielikumā uzskaitītajiem 
īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu 
ietvaros un saskaņā ar īstenošanas 
pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
instruments jo īpaši atbalsta III pielikumā 
minētās darbības.

1. Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu 
ietvaros un attiecīgos gadījumos saskaņā ar 
īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti 
II pielikumā, instruments jo īpaši atbalsta 
III pielikumā minētās darbības.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Instrumenta īstenošana nerada 
smagu administratīvo slogu, kas 
nelabvēlīgi ietekmē tā efektivitāti vai liedz 
dalībvalstīm atgūt līdzekļus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija un dalībvalstis 
sadarbojas instrumenta īstenošanā. 
Komisija izveido palīdzības dienestu un 
kontaktpunktu, kas sniedz atbalstu 
dalībvalstīm un palīdz efektīvi piešķirt 
finansējumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta īstenošanai paredzētais 
finansējums 2021.–2027. gada laikposmam 
ir EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās.

1. Instrumenta īstenošanai paredzētais 
finansējums 2021.–2027. gada laikposmam 
ir EUR 7 087 760 000 2018. gada cenās 
(EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās).

Pamatojums

Tiek ierosināts finansējumu grozīt saskaņā ar Eiropas Parlamenta 14. marta un 30. maija 
rezolūcijām par nākamo DFS, pamatojoties uz provizorisku tehnisko sadalījumu pa 
programmām, ko vēlāk varētu koriģēt, vienlaikus ievērojot kopējo Parlamenta nostāju, kas 
izklāstīta minētajās rezolūcijās, un vispārējo līmeni — 1,3 % no ES-27 valstu NKI.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts



AD\1168015LV.docx 11/18 PE626.953v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 4 811 000 000 piešķir dalītā 
pārvaldībā īstenotajām programmām, no 
kuriem EUR 157 200 000 piešķir 16. pantā 
minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko 
īsteno dalītā pārvaldībā;

(a) EUR 4 252 833 000 2018. gada 
cenās (EUR 4 811 000 000 faktiskajās 
cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotajām 
programmām, no kuriem EUR 138 962 000 
2018. gada cenās (EUR 157 200 000 
faktiskajās cenās) piešķir 16. pantā 
minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko 
īsteno dalītā pārvaldībā;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 3 207 000 000 piešķir 
tematiskajam mehānismam.

(b) EUR 2 834 927 000 2018. gada 
cenās (EUR 3 207 000 000 faktiskajās 
cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 4 009 000 000 dalībvalstīm 
saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem;

(a) EUR 3 543 880 000 2018. gada 
cenās (EUR 4 009 000 000 faktiskajās 
cenās) dalībvalstīm saskaņā ar I pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 802 000 000 dalībvalstīm, lai 
veiktu programmu piešķīrumu korekcijas, 
kā minēts 13. panta 1. punktā.

(b) EUR 708 953 000 2018. gada 
cenās (EUR 802 000 000 faktiskajās 
cenās) dalībvalstīm, lai veiktu programmu 
piešķīrumu korekcijas, kā minēts 13. panta 
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1. punktā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ieguldījumu no Savienības budžeta 
var palielināt līdz 100 % no ārkārtas 
palīdzības kopējiem attiecināmiem 
izdevumiem.

5. Ieguldījumu no Savienības budžeta 
var palielināt līdz 100 % no ārkārtas 
palīdzības kopējiem attiecināmiem 
izdevumiem, ieskaitot arī līdzdalību krīžu 
civilās pārvarēšanas ceļā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar 
instrumenta atbalstu projektus kopā ar trešo 
valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts 
pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar 
Komisiju.

10. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar 
instrumenta atbalstu, tostarp līdzdalību 
krīžu civilajā pārvarēšanā, projektus kopā 
ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā 
dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas 
apspriežas ar Komisiju.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar 
instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar 
trešo valsti vai trešā valstī, kuras ir saistītas 
ar neatļautas robežu šķērsošanas 
uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, 
izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu 
nolūkā atklāt, novērst un apkarot 
nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu 
noziedzību vai sekmēt migrantu labāku 
aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, 

11. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar 
instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar 
trešo valsti vai trešā valstī, kuras ir saistītas 
ar neatļautas robežu šķērsošanas 
uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, 
izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu 
nolūkā atklāt, novērst un apkarot 
neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu 
noziedzību vai sekmēt migrantu labāku 
aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, 
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minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo 
Komisijai par visiem divpusējiem vai 
daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas 
noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu.

minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo 
Komisijai par visiem divpusējiem vai 
daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas 
noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
12. pants – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalstis var nolemt iegādāties 
ar instrumenta atbalstu priekšmetus, kas 
paredzēti daudzfunkcionālām jūras 
operācijām, ja tad, kad šie priekšmeti ir 
attiecīgo valsts iestāžu rīcībā, tos vismaz 
60 % no to kopējā, valsts vajadzībām 
paredzētā izmantošanas laika gadā izmanto 
robežuzraudzības operācijās. Šos 
priekšmetus reģistrē Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūras tehniskā 
aprīkojuma rezervē, lai šos aktīvus darītu 
pieejamus saskaņā ar Regulas 
(ES) 2016/1624 39. panta 8. punktu;

(c) dalībvalstis var nolemt iegādāties 
daudzfunkcionālus aktīvus vai izstrādāt 
IKT sistēmas, ja tad, kad šie priekšmeti vai 
sistēmas ir attiecīgo valsts iestāžu rīcībā, 
tos vismaz 60 % no to kopējā, valsts 
vajadzībām paredzētā izmantošanas laika 
gadā izmanto robežuzraudzības operācijās. 
Priekšmetus reģistrē Eiropas Robežu un 
krasta apsardzes aģentūras tehniskā 
aprīkojuma rezervē, lai šos aktīvus darītu 
pieejamus saskaņā ar Regulas (ES)
2016/1624 39. panta 8. punktu;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var nolemt iegādāties 
aprīkojumu vai izstrādāt IKT sistēmas 
daudzfunkcionālam lietojumam, ja 
attiecīgās valsts iestādes šos priekšmetus 
un sistēmas izmanto pārsvarā darbībām, 
uz kurām attiecas fonds vai instruments.
Šo darbību izmaksas var pilnībā attiecināt 
uz fondu vai instrumentu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi 
novērtēta instrumenta virzība uz tā mērķu 
sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un 
papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, 
un papildināt šo regulu ar noteikumiem par 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas 
izveidi, tostarp par informāciju, kas 
jāsniedz dalībvalstīm.

5. Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi 
novērtēta instrumenta virzība uz tā mērķu 
sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un 
papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, 
un papildināt šo regulu ar noteikumiem par 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas 
izveidi, tostarp par informāciju, kas 
jāsniedz dalībvalstīm. Pārskatīšanas 
pamatā Komisija ņem vērā projektu 
uzlaboto īstenošanu, kvalitatīvu līdzekļu 
izlietošanu, lieka administratīvā sloga 
samazināšanu, dalībvalstīm sniegtā 
atbalsta lietderību un vispārējās Iekšējās 
drošības fonda prioritātes attiecībā uz 
robežām un vīzām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Sākotnējā finansējuma piešķiršanas 
nolūkos darba slodzes novērtējums balstās 
uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par 
iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami 
šīs regulas piemērošanas dienā.  
Vidusposma pārskatīšanas nolūkos darba 
slodzes novērtējums balstās uz jaunākajiem 
vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 
mēnešiem, kas pieejami vidusposma 
pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Darba 
slodzes novērtējums balstās uz šādiem 
faktoriem:

7. Sākotnējā finansējuma piešķiršanas 
nolūkos darba slodzes novērtējums balstās 
uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par 
iepriekšējiem 36 mēnešiem un 
vēsturiskajiem datiem, kas pieejami šīs 
regulas piemērošanas dienā. Vidusposma 
pārskatīšanas nolūkos darba slodzes 
novērtējums balstās uz jaunākajiem un 
vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem, kas 
pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 
2024. gadā. Darba slodzes novērtējums 
balstās uz šādiem faktoriem:

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 11 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Sākotnējā finansējuma piešķiršanas 
nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek 
norādīts vidējais apdraudējuma līmenis 
katrā robežas posmā, pamatojoties uz 
jaunākajiem vidējiem rādītājiem par 
iepriekšējiem 36 mēnešiem pirms šīs 
regulas piemērošanas dienas. Vidusposma 
pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā 
ziņojumā tiek norādīts vidējais 
apdraudējuma līmenis katrā robežas 
posmā, pamatojoties uz jaunākajiem 
vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 
mēnešiem, kas pieejami vidusposma 
pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Tajā nosaka 
šādus konkrētus svēruma koeficientus 
katram posmam, piemērojot apdraudējuma 
līmeņus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 
1052/2013:

11. Sākotnējā finansējuma piešķiršanas 
nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek 
norādīts vidējais apdraudējuma līmenis 
katrā robežas posmā, pamatojoties uz 
jaunākajiem vidējiem rādītājiem par 
iepriekšējiem 36 mēnešiem un 
vēsturiskajiem datiem pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas. Vidusposma 
pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā 
ziņojumā tiek norādīts vidējais 
apdraudējuma līmenis katrā robežas 
posmā, pamatojoties uz jaunākajiem un 
vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem, kas 
pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 
2024. gadā. Tajā nosaka šādus konkrētus 
svēruma koeficientus katram posmam, 
piemērojot apdraudējuma līmeņus, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 1052/2013:

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) aģentūru sadarbības stiprināšana 
valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir 
atbildīgas par robežkontroli vai par 
uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un 
ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp 
dalībvalstīm, no vienas puses, un 
attiecīgajām Savienības struktūrām, 
birojiem un aģentūrām vai trešām valstīm, 
no otras puses;

(c) aģentūru sadarbības stiprināšana 
valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir 
atbildīgas par robežkontroli vai par 
uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un 
ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp 
dalībvalstīm, no vienas puses, un 
attiecīgajām Savienības struktūrām, 
birojiem un aģentūrām, tostarp ārējās 
darbības un pasākumu jomā, vai trešām 
valstīm, no otras puses;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mācības Eiropas integrētas robežu 
pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, 
ņemot vērā darbības vajadzības un riska 
analīzi un pilnīgi ievērojot pamattiesības;

(c) mācības Eiropas integrētas robežu 
pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, 
arī krīžu civilās pārvarēšanas nolūkos, 
ņemot vērā darbības vajadzības un riska 
analīzi un pilnīgi ievērojot pamattiesības;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
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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