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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma 
un migrācijas fonda izveidi, kas ir daļa no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
2021.‒2027. gadam. Fonds sniegs ES dalībvalstīm atbalstu 10,4 EUR miljardu apmērā, lai tās 
efektīvi pārvaldītu migrāciju.

Migrācijas krīze ir parādījusi to, ka ir nepieciešama kopēja Eiropas pieeja, kas pamatojas uz 
solidaritāti un atbildības taisnīgu sadali. Tāpēc referente atzinīgi vērtē migrācijai un 
pavērumam paredzēto budžeta palielinājumu, uzskatot, ka tas ir svarīgs solis, lai izveidotu 
spēcīgu, taisnīgu un efektīvu patvēruma un uzņemšanas sistēmu Eiropas Savienībā. 

Taču referente uzskata, ka pašreizējais priekšlikums ir pārlieku vērsts uz atgriešanas rādītāju 
palielināšanu. Patiesībā ierosinātie kritēriji, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu valsts 
programmām saskaņā ar dalītu pārvaldību, paredz, ka 40 % no šā finansējuma tiks piešķirti, 
ņemot vērā neatbilstīgas migrācijas apkarošanas un pieņemto atgriešanas lēmumu rādītājus, 
taču tas kaitēs pasākumiem patvēruma, likumīgas migrācijas un integrācijas jomā. Tādējādi 
tiktu radīti stimuli dalībvalstīm pieņemt un īstenot atgriešanas lēmumus, neņemot vērā riskus 
atgriežamajām personām un iespējamo ietekmi uz izcelsmes valstīm. 

Komisijas īstenotie pasākumi, lai izveidotu stabilu ES migrācijas politiku, ir vērtējami 
atzinīgi. Referente tomēr uzskata, ka Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumā būtu 
jāiekļauj atgriežamajām personām un izcelsmes valstīm nepieciešamās garantijas. Atgriešanas 
lēmumus nevar pieņemt, visaptveroši neizvērtējot situāciju izcelsmes valstīs un absorbcijas 
spēju vietējā līmenī. Ir būtiski pārliecināties par atgriežamo personu iespējamo ietekmi uz 
izcelsmes valstu stabilitāti, jo atgriezušās personas varētu veicināt konfliktus, spriedzi un 
nestabilitāti. 

Turklāt Parlamentam un Padomei būtu jānodrošina, lai ES attiecības ar trešām valstīm nebūtu 
atkarīgas no sadarbības atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā. Sadarbībai ar trešām valstīm 
būtu jābalstās uz savstarpēju ieinteresētību un visaptverošu pieeju, nevis ES interesēm un 
prioritātēm migrācijas jomā. Šaurs skatījums uz migrācijas pārvaldību var apdraudēt ES 
sadarbību ar trešām valstīm.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Fondam būtu pilnībā jārespektē 
cilvēktiesības un jāatbilst programmai 
2030. gadam, principam par politikas 
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saskaņotību attīstības jomā, kā noteikts 
LESD 208. pantā, un starptautiskā līmeņa 
saistībām migrācijas un patvēruma jomā, 
galvenokārt globālajam paktam par 
bēgļiem un globālajam paktam par drošu, 
sakārtotu un likumīgu migrāciju (GCM).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Pārvaldot fondu no attīstības 
perspektīvas, būtu jāņem vērā dažādie 
migrācijas pamatcēloņi, piemēram, 
konflikti, nabadzība, lauksaimniecisko 
spēju trūkums, izglītība un nelīdztiesība.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Sadarbībai ar trešām valstīm 
attīstības jomā vajadzētu būt, inter alia, 
svarīgai atpakaļuzņemšanas nolīgumu 
daļai, lai stimulētu darba tirgu un darba 
iespējas atgriešanās valstīs un mazinātu 
stimulus atgrieztajiem migrantiem vēlreiz 
šķērsot Eiropas robeža.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar fondu būtu jāatbalsta migrācijas 
plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā 

(7) Ar fondu būtu jāatbalsta kopīgu 
pasākumu veicināšana patvēruma jomā, 
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veicinot kopīgus pasākumus patvēruma 
jomā, tostarp dalībvalstu centienus, 
uzņemot personas, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, ar 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības 
saņēmēju pārmitināšanu un pārsūtīšanu
starp dalībvalstīm, atbalstot integrācijas 
stratēģijas un efektīvāku likumīgās 
migrācijas politiku, lai nodrošinātu 
Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un 
tās sociālā modeļa nākotni un samazinātu 
neatbilstīgas migrācijas stimulus ar 
ilgtspējīgu atgriešanas un 
atpakaļuzņemšanas politiku. Ar fondu būtu 
jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām 
valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas
pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita 
veida starptautisko aizsardzību, atvērtu 
iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu 
neatbilstīgu migrāciju un nodrošinātu 
atgriešanas un efektīvas 
atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju.

tostarp dalībvalstu centieni, uzņemot 
personas un tās pārmitinot un pārsūtot
starp dalībvalstīm, jāatbalsta integrācijas, 
uzņemšanas un iekļaušanas stratēģijas un 
efektīvāka likumīgās migrācijas politika, 
jāapkaro neatbilstīga migrācija un 
jāīsteno ilgtspējīga atgriešanas un 
atpakaļuzņemšanas politika. Ar fondu būtu 
jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām 
valstīm, lai stiprinātu migrācijas plūsmu
pārvaldību, izveidotu likumīgas migrācijas 
kanālus, apkarotu neatbilstīgu migrāciju, 
cīnītos pret migrantu tirdzniecību,
nodrošinātu atgriešanas un efektīvas 
atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju. 
Sadarbībai ar trešām valstīm patiesi būtu 
jāpamatojas uz savstarpēju ieinteresētību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Migrācijas krīze ir izvirzījusi 
uzmanības centrā nepieciešamību 
reformēt kopējo Eiropas patvēruma 
sistēmu, lai nodrošinātu efektīvas
patvēruma procedūras, kas nepieļauj 
sekundāru pārvietošanos, nodrošinātu 
vienotus un pienācīgus uzņemšanas 
apstākļus starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzējiem, vienotus 
standartus starptautiskās aizsardzības 
piešķiršanai un attiecīgās tiesības un 
priekšrocības starptautiskās aizsardzības 
saņēmējiem. Vienlaikus reforma ir 
nepieciešama, lai izveidotu taisnīgāku un 
efektīvāku sistēmu, kā noteikt dalībvalstu 
atbildību par starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzējiem, kā arī 

(8) Ir lietderīgi atbalstīt un uzlabot 
dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi 
īstenot Savienības acquis patvēruma jomā, 
jo īpaši nodrošināt piemērotus pārvietoto 
personu un starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu iesniedzēju un starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju uzņemšanas 
apstākļus, nodrošināt pareizu statusa 
noteikšanu, piemērot taisnīgas un 
efektīvas patvēruma procedūras un 
veicināt paraugpraksi patvēruma jomā, lai 
aizsargātu to personu tiesības, kurām 
vajadzīga starptautiska aizsardzība, un 
nodrošinātu, ka dalībvalstu patvēruma 
sistēmas darbojas efektīvi. Tāpēc ar fondu
būtu vairāk jāatbalsta dalībvalstu centieni
pilnībā un pareizi īstenot pārskatīto kopējo 
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Savienības satvaru dalībvalstu veiktajiem 
pārmitināšanas centieniem. Tāpēc ir 
lietderīgi ar fondu vairāk atbalstīt
dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi 
īstenot pārskatīto kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu.

Eiropas patvēruma sistēmu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Fondam būtu arī jāpapildina un 
jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA), 
kura izveidota ar Regulu (ES) .../.. [EUAA 
regula]14, ar mērķi veicināt un uzlabot 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 
darbību, koordinējot un pastiprinot 
praktisko sadarbību un informācijas 
apmaiņu dalībvalstu starpā, veicinot 
Savienības tiesības un darbības standartus 
attiecībā uz patvēruma meklētājiem, lai 
nodrošinātu augstu vienveidības pakāpi, 
kas balstīta uz augstiem aizsardzības 
standartiem attiecībā uz starptautisko 
aizsardzību, uzņemšanas apstākļiem un 
aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā 
Savienībā, nodrošinātu ilgtspējīgu un 
taisnīgu starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu sadalījumu, sekmētu 
konverģenci starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu novērtēšanā visā Savienībā, 
atbalstītu dalībvalstu centienus
pārmitināšanas jomā un sniegtu operatīvo 
un tehnisko palīdzību dalībvalstīm to 
patvēruma un uzņemšanas sistēmu 
pārvaldībā, sevišķi tām dalībvalstīm, kuru 
sistēmas ir nesamērīgi noslogotas.

(9) Fondam būtu arī jāpapildina un 
jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA), 
kura izveidota ar Regulu (ES) .../.. [EUAA 
regula]14, ar mērķi veicināt un uzlabot 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 
darbību, koordinējot un pastiprinot 
praktisko sadarbību un informācijas 
apmaiņu dalībvalstu starpā, veicinot 
Savienības tiesības un darbības standartus 
attiecībā uz patvērumu, lai nodrošinātu 
cilvēktiesību ievērošanu un augstu 
vienveidības pakāpi, kas balstīta uz 
augstiem aizsardzības standartiem attiecībā 
uz procedūrām saistībā ar starptautisko 
aizsardzību, uzņemšanas nosacījumiem un 
aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā 
Savienībā, nodrošinot ilgtspējīgu un 
taisnīgu starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu sadalījumu, vienmēr cenšoties 
ņemt vērā pieteikumu iesniedzēju 
intereses, sekmētu konverģenci
starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
novērtēšanā visā Savienībā, atbalstītu 
dalībvalstu centienus pārmitināšanas jomā 
un sniegtu operatīvo un tehnisko palīdzību 
dalībvalstīm to patvēruma un uzņemšanas 
sistēmu pārvaldībā, sevišķi tām 
dalībvalstīm, kuru sistēmas ir nesamērīgi 
noslogotas.

Grozījums Nr. 7
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības 
un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu 
spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to 
patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības 
saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības 
tiesību aktiem.

(10) Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības 
un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu 
spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to 
patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības 
saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības 
tiesību aktiem un starptautiskajām 
tiesībām, kas pamatojas uz vispusīgu 
cilvēktiesību ievērošanas pieeju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Partnerattiecības un sadarbība ar 
trešām valstīm ir būtiska Savienības 
patvēruma politikas sastāvdaļa, lai 
nodrošinātu to personu plūsmu, kuras lūdz 
patvērumu vai cita veida starptautisko 
aizsardzību, pienācīgu pārvaldību. Ar 
mērķi aizstāt trešo valstu valstspiederīgo 
vai bezvalstnieku, kuriem nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, nedrošu un 
neatbilstīgu ieceļošanu ar likumīgu un 
drošu ierašanos dalībvalstu teritorijā, 
paužot solidaritāti ar valstīm reģionos, uz 
kuriem vai kuru teritorijā ir pārvietots liels 
skaits personu, kam nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, palīdzot mazināt 
spiedienu uz šīm valstīm, palīdzot sasniegt 
Eiropas Savienības migrācijas politikas 
mērķu sasniegšanu, palielinot Savienības 
ietekmi attiecībā uz trešām valstīm un 
efektīvi sniedzot ieguldījumu globālajās 
pārmitināšanas iniciatīvās ar vienotu 
nostāju starptautiskos forumos un sarunās 
ar trešām valstīm, fondam būtu jāsniedz 
finansiāli stimuli, lai īstenotu Savienības 
pārmitināšanas [un humanitāras 
uzņemšanas] sistēmu.

(11) Partnerattiecības un sadarbība ar 
trešām valstīm ir būtiska Savienības 
migrācijas un patvēruma politikas 
sastāvdaļa, lai nodrošinātu, ka cilvēki 
netiek spiesti pamest savas piederības 
valstis, personu, tostarp to, kuras lūdz 
patvērumu vai cita veida starptautisko 
aizsardzību, migrācijas plūsmu pienācīgu 
pārvaldību. Ar mērķi aizstāt trešo valstu 
valstspiederīgo vai bezvalstnieku, tostarp 
to, kuriem nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, nedrošu un neatbilstīgu 
ieceļošanu ar likumīgu un drošu ierašanos 
dalībvalstu teritorijā, paužot solidaritāti ar 
valstīm reģionos, uz kuriem vai kuru 
teritorijā ir pārvietots liels skaits personu, 
kam nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, palīdzot mazināt spiedienu uz 
šīm valstīm un efektīvi sniedzot 
ieguldījumu globālajās pārmitināšanas 
iniciatīvās ar vienotu nostāju starptautiskos 
forumos un sarunās ar trešām valstīm, 
fondam būtu jāsniedz finansiāli stimuli, lai 
īstenotu Savienības pārmitināšanas [un 
humanitāras uzņemšanas] sistēmu un citas 
analogas humanitāras iniciatīvas, ko 
dalībvalstis pieņēmušas atsevišķi vai 
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kopīgi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā lielās migrācijas 
plūsmas uz Savienību pēdējos gados un 
to, cik svarīgi ir nodrošināt mūsu 
sabiedrību kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi 
atbalstīt dalībvalstu politiku tādu trešo 
valstu valstspiederīgo, kuri uzturas 
likumīgi, agrīnai integrācijai, tostarp 
prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības 
plānā trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. 
gadā.

(12) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt mūsu sabiedrību kohēziju, ir 
ārkārtīgi svarīgi atbalstīt dalībvalstu 
politiku tādu trešo valstu valstspiederīgo, 
kuri uzturas likumīgi, agrīnai uzņemšanai, 
integrācijai un iekļaušanai, tostarp 
prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības 
plānā trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. 
gadā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai palielinātu efektivitāti, 
panāktu vislielāko Savienības pievienoto 
vērtību un nodrošinātu Savienības 
darbību saskaņotību, veicinot trešo valstu 
valstspiederīgo integrāciju, fonda 
finansētajām darbībām vajadzētu būt 
konkrētām un būtu jāpapildina Eiropas 
Sociālā fonda+ (ESF+) un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansētās darbības. Pasākumiem, kurus 
finansē ar šo fondu, būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas īpaši pielāgoti trešo valstu 
valstspiederīgo vajadzībām un kas 
pārsvarā tiek īstenoti integrācijas 
sākumposmā, kā arī horizontālas 
darbības, kuras atbalsta dalībvalstu spējas 
integrācijas jomā, kamēr pasākumus ar 
ilgtermiņa ietekmi attiecībā uz trešo valstu 

(13) Lai uzlabotu un pastiprinātu 
integrācijas procesu Eiropas sabiedrībās, 
fondam būtu jāveicina likumīga migrācija 
uz Savienību atbilstīgi dalībvalstu 
ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām
un jāparedz, ka jau izcelsmes valstī notiek 
integrācijas procesa sagatavošana tiem
trešo valstu valstspiederīgajiem, kas 
ieceļos Savienībā. darbībām trešajās 
valstīs vajadzētu būt pilnībā atbilstošām 
principam par politikas saskaņotību 
attīstības jomā un saistībām attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.
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valstspiederīgajiem būtu jāfinansē 
saskaņā ar ERAF un ESF+.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Integrācijas pasākumu darbības 
jomā būtu jāietver arī starptautiskās 
aizsardzības saņēmēji, lai nodrošinātu 
visaptverošu pieeju integrācijai, ņemot 
vērā minētās mērķgrupas konkrētās 
iezīmes. Gadījumos, kad integrācijas 
pasākumi ir apvienoti ar uzņemšanu, 
darbības vajadzības gadījumā būtu 
jāattiecina arī uz patvēruma meklētājiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā kontekstā dalībvalstu 
iestādēm, kuras ir atbildīgas par fonda 
īstenošanu, būtu jāliek sadarboties un 
veidot koordinācijas mehānismus ar 
iestādēm, ko dalībvalstis noteikušas, lai 
pārvaldītu ESF+ un ERAF darbības, un 
vajadzības gadījumā – ar to pārvaldības 
iestādēm un citu Savienības fondu, kuri 
veicina trešo valstu valstspiederīgo 
integrāciju, pārvaldības iestādēm.

(14) Lai fonds būtu efektīvs un panāktu 
iespējami lielāku pievienoto vērtību, tam 
būtu jāīsteno mērķtiecīgāka pieeja, 
atbalstot saskanīgas stratēģijas, kas ir 
konkrēti izstrādātas, lai vajadzības 
gadījumā veicinātu trešo valstu 
valstspiederīgo integrāciju valsts, vietējā 
un/vai reģionālā līmenī. Minētās 
stratēģijas būtu jāīsteno galvenokārt 
vietējām vai reģionālām iestādēm un 
nevalstiskiem dalībniekiem, vienlaikus 
neizslēdzot valsts iestādes, jo īpaši ja to 
prasa dalībvalsts konkrētā administratīvā 
sistēma vai ja dalībvalstī uzņemšanas, 
integrācijas un iekļaušanas darbības ir 
valsts un decentralizētas pārvaldes kopīgā 
kompetencē. Īstenotājām organizācijām 
no pieejamo pasākumu klāsta būtu 
jāizvēlas pasākumi, kas ir vispiemērotākie 
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to konkrētai situācijai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Efektīva atgriešanas politika ir 
neatņemama sastāvdaļa visaptverošā 
migrācijas pieejā Savienībā un tās 
dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un 
jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi 
īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas 
kopīgos standartus, jo īpaši, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota 
pieeja atgriešanas pārvaldībai. Attiecībā uz 
ilgtspējīgu atgriešanas politiku ar fondu 
būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās 
valstīs, piemēram, atgriezto personu 
reintegrācija.

(20) Efektīva atgriešanas politika ir 
neatņemama sastāvdaļa visaptverošā 
migrācijas pieejā Savienībā un tās 
dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un 
jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi 
īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas 
kopīgos standartus, liekot uzsvaru uz 
brīvprātīgu atgriešanos, jo īpaši, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un 
saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. 
Ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti 
pasākumi trešās valstīs, lai veicinātu un 
garantētu drošu un cieņpilnu atgriešanu 
un atpakaļuzņemšanu, kā arī ilgtspējīgu 
reintegrāciju, kā paredzēts GCM.

__________________ __________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. 
decembris) par kopīgiem standartiem un 
procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to 
trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas 
dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 
24.12.2008., 98. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. 
decembris) par kopīgiem standartiem un 
procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to 
trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas 
dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 
24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka 
brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem. Lai 
sekmētu brīvprātīgu atgriešanos, 
dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, 
piemēram, būtu jāparedz preferenciāls 

(21) Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka 
brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem. Lai 
sekmētu brīvprātīgu atgriešanos, 
dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, 
piemēram, būtu jāparedz preferenciāls 
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režīms lielākas atgriešanās palīdzības 
veidā. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir 
gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu 
interesēs, ņemot vērā tās izmaksu 
lietderību.

režīms lielākas atgriešanās palīdzības 
veidā, nodrošinot profesionālās 
apmācības Eiropā, kas palīdzētu 
personām, kas atgriežas, no jauna 
iekļauties savu izcelsmes valstu darba 
tirgos. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir 
gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu 
interesēs, ņemot vērā tās izmaksu 
lietderību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Īpaši atbalsta pasākumi 
atgriežamajām personām dalībvalstīs un 
atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas 
apstākļus un sekmēt šo personu 
reintegrāciju.

(23) Īpaši atbalsta pasākumi 
atgriežamajām personām, pievēršot īpašu 
uzmanību viņu humanitārajām un 
aizsardzības vajadzībām, dalībvalstīs un 
atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas 
apstākļus un sekmēt šo personu 
reintegrāciju. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš neaizsargātām grupām. 
Atgriešanas lēmumi būtu jāpieņem, 
pamatojoties uz visaptverošu un rūpīgu 
izcelsmes valsts situācijas novērtējumu, 
tostarp izvērtējot absorbcijas spēju vietējā 
līmenī. Īpaši pasākumi un darbības 
izcelsmes valstu un jo īpaši neaizsargātu 
cilvēku atbalstam, veicina atgriešanas 
ilgtspējas, drošības un efektivitātes 
nodrošināšanu. Šie pasākumi būtu 
jāīsteno ar aktīvu vietējo iestāžu, 
pilsoniskās sabiedrības un diasporu 
līdzdalību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un 
citas vienošanās ir Savienības atgriešanas 

(24) Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un 
citas vienošanās ir Savienības atgriešanas 
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politikas neatņemama sastāvdaļa un 
galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu 
efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo 
neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. 
Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs 
elements saistībā ar dialogu un sadarbību
ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo 
migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un 
to īstenošana trešās valstīs būtu jāatbalsta, 
lai sekmētu valstu un Savienības līmeņa 
atgriešanas politikas efektivitāti.

politikas neatņemama sastāvdaļa un 
galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu 
efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo 
neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. 
Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs 
elements saistībā ar sadarbību un politisko 
dialogu ar trešām valstīm, kas ir 
neatbilstīgo migrantu izcelsmes un tranzīta 
valstis, un to īstenošana trešās valstīs būtu 
jāatbalsta, lai sekmētu valstu un Savienības 
līmeņa atgriešanas politikas efektivitāti.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Papildus tam, ka tiek atbalstīta 
personu atgriešana, kā paredzēts šajā 
regulā, ar fondu būtu jāatbalsta arī citi 
pasākumi neatbilstīgās migrācijas
apkarošanai, jāpievēršas likumīgas 
migrācijas stimulēšanai un spēkā esošo 
likumīgās migrācijas noteikumu apiešanas 
problēmai, tādējādi nodrošinot dalībvalstu
imigrācijas sistēmu integritāti.

(25) Papildus tam, dalībvalstīs tiek 
atbalstīta trešo valstu valstspiederīgo vai 
bezvalstnieksu integrācija, ar fondu, 
pilnībā ievērojot principu par saskaņotību 
attīstības jomā, būtu jāatbalsta arī citi 
pasākumi migrantu tirdzniecības
apkarošanai, jāveicina un jāatvieglo 
likumīgas migrācijas noteikumu izveide, 
tādējādi aizsargājot imigrācijas sistēmu 
integritāti izcelsmes valstīs.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Neatbilstīgo migrantu 
nodarbināšana ir neatbilstīgu migrāciju 
veicinošs faktors un apdraud tādas 
darbaspēka mobilitātes politikas attīstību, 
kura balstīta uz likumīgas migrācijas 
shēmām. Tādēļ ar fondu tieši vai netieši 
būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt 
trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas 

(26) Ar fondu tieši vai netieši būtu 
jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt 
trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas 
nelikumīgi, un paredz sankcijas pret darba 
devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro. Tā 
ietver arī tādus aizsargelementus kā 
nelikumīgi nodarbinātu trešo valstu 
valstspiederīgo tiesības iesniegt sūdzības 
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nelikumīgi, un paredz sankcijas pret darba 
devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro.

un pieprasīt atalgojuma samaksu. Ar 
fondu būtu jāatbalsta minēto tiesību 
īstenošana, jo šie aizsargelementi nav 
pietiekami īstenoti, kā tika norādīts 
Komisijas 2014. gada 22. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par 2009. gada 18. jūnija 
Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka 
minimālos standartus sankcijām un 
pasākumiem pret darba devējiem, kas 
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, 
kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi 
piemērošanu, piemērošanu.

_________________ _________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. 
jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus 
sankcijām un pasākumiem pret darba 
devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. 
lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. 
jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus 
sankcijām un pasākumiem pret darba 
devējiem, kas nodarbina trešo valstu 
valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. 
lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Dalībvalstīm būtu jāatbalsta 
pilsoniskās sabiedrības un darba ņēmēju 
asociāciju prasības, piemēram, tās, kas 
attiecas uz abu dzimumu darba ņēmēju 
uzņemšanas Eiropas tīkla izveidi, lai 
savienotu Eiropā visus migrācijas jomā 
strādājošos darba ņēmējus, sekmētu 
pienācīgu uzņemšanu un pieeju 
migrācijai, pamatojoties uz cilvēktiesībām 
un paraugprakses apmaiņu uzņemšanas 
un migrantu nodarbināšanas iespēju ziņā.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pasākumiem trešās valstīs un
saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda, 
būtu jāpapildina citas darbības ārpus 
Savienības, ko 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, kā arī Savienības starptautiskajām 
saistībām. Attiecībā uz ārējo dimensiju 
fondam būtu jānodrošina mērķtiecīgs 
atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām 
valstīm un pastiprinātu migrācijas 
pārvaldības svarīgākos aspektus jomās, 
kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas 
politikai.

(30) Fonda atbalstītajiem pasākumiem
saistībā ar trešām valstīm pilnībā atbilst
Savienības ārējās darbības, ārlietu 
politikas un attīstības politikas principiem 
un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar 
attiecīgo valsti vai reģionu, kā arī 
Savienības starptautiskajām saistībām. 
Nevajadzētu paredzēt tādu sadarbību ar 
trešām valstīm, kas atbalsta darbības, 
kuras ir tieši orientētas uz attīstību, un kas 
mazina principu par politikas saskaņotību 
attīstības jomā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Šīm sākotnējām summām būtu 
jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa 
ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas 
migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības 
patvēruma un uzņemšanas sistēmas 
pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo, 
kuri uzturas likumīgi, integrācijā, un lai
cīnītos pret neatbilstīgu migrāciju ar
efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanas politiku, 
dalībvalstīm būtu vidusposmā jāpiešķir 
papildu summa, ņemot vērā līdzekļu 
apguves līmeni. Šī summa būtu jānosaka, 
pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
statistikas datiem, kā izklāstīts I pielikumā, 
atspoguļojot izmaiņas dalībvalstu sākotnējā 

(35) Šīm sākotnējām summām būtu 
jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa 
ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas 
migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības 
patvēruma un uzņemšanas sistēmas 
pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijā, cīnītos pret migrantu 
tirdzniecību, īstenotu efektīvu, tiesībām 
atbilstošu un ilgtspējīgu atgriešanas 
politiku, dalībvalstīm būtu vidusposmā 
jāpiešķir papildu summa, ņemot vērā 
līdzekļu apguves līmeni. Šī summa būtu 
jānosaka, pamatojoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem statistikas datiem, kā 
izklāstīts I pielikumā, atspoguļojot 
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situācijā. izmaiņas dalībvalstu sākotnējā situācijā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai papildinātu šā fonda politikas 
mērķa sasniegšanu valstu līmenī, 
izmantojot dalībvalstu programmas, 
fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi 
Savienības līmenī. Ar šādām darbībām 
būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda 
darbības jomā saistībā ar politikas analīzi 
un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un 
partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu 
iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā 
Savienībā.

(41) Lai papildinātu šā fonda politikas 
mērķa sasniegšanu valstu līmenī, 
izmantojot dalībvalstu programmas, 
fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi 
Savienības līmenī. Ar šādām darbībām 
būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda 
darbības jomā saistībā ar politikas analīzi 
un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un 
partnerībām starpvalstu līmenī, diasporas 
kopienu veikto darbs un starpniecības 
lomu, ko tās šajā sakarā var uzņemties, kā 
arī jaunu iniciatīvu un darbību 
izmēģināšanu visā Savienībā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai stiprinātu Savienības spējas 
nekavējoties novērst neparedzētu vai 
nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā 
vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs 
liels vai nesamērīgs trešo valstu 
valstspiederīgo pieplūdums, kas rada 
būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā 
ar to uzņemšanas un aizturēšanas 
infrastruktūru, patvēruma un migrācijas 
pārvaldības sistēmām un procedūrām un 
lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs 
sakarā ar politiskām norisēm vai 
konfliktiem, būtu jārada iespēja sniegt 
ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, 
kuri izklāstīti šajā regulā.

(42) Lai stiprinātu Savienības spējas 
nekavējoties novērst neparedzētu vai 
nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā 
vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs 
liels vai nesamērīgs trešo valstu 
valstspiederīgo pieplūdums, kas rada 
būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā 
ar to uzņemšanas un aizturēšanas 
infrastruktūru, patvēruma un migrācijas 
pārvaldības sistēmām un procedūrām un 
lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs 
sakarā ar politiskām norisēm vai 
konfliktiem, būtu jārada iespēja vienmēr 
sniegt ārkārtas palīdzību darbībām, kas 
paredzētas, lai nodrošinātu migrantu 
cilvēktiesību ievērošanu un dalībvalstu 
starptautisko saistību izpildi, tostarp 
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patvēruma jomā, saskaņā ar noteikumiem, 
kuri izklāstīti šajā regulā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Fonda finansēto programmu 
plānošanā, īstenošanā un vērtēšanā būtu 
jāapspriežas ar dalībvalstu un trešo valstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
vietējām un reģionālajām iestādēm un 
valstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt 
migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību 
saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un 
Savienības saistībām attiecībā uz 
pamattiesībām.

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt 
migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību 
saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un 
Savienības saistībām attiecībā uz 
pamattiesībām, jo īpaši tiesībām uz 
patvērumu, kas ietvertas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, un 
principu par politikas saskaņotību 
attīstības jomā.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniegt atbalstu likumīgai migrācijai
uz dalībvalstīm, tostarp veicinot trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju;

(b) sniegt atbalstu drošu un likumīgu 
ceļu uz dalībvalstīm izveidei, tostarp 
veicinot trešo valstu valstspiederīgo, arī 
patvēruma meklētāju un starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju, integrāciju, un 
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migrantu cilvēktiesību aizsardzības 
stiprināšanai;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dot ieguldījumu cīņā pret 
neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt
efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu 
trešās valstīs.

(c) dot ieguldījumu cīņā pret 
neatbilstīgu migrāciju, izveidojot 
likumīgus migrācijas ceļus, cīnoties pret 
cilvēku tirdzniecību un nodrošinot gan 
personām, kas atgriežas, gan viņu 
izcelsmes valstīm efektīvu un ilgtspējīgu
atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās 
valstīs.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dot ieguldījumu cīņā pret 
neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt 
efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu 
trešās valstīs.

(c) dot ieguldījumu cīņā pret 
neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt gan 
atgriežamajām personām, gan izcelsmes 
valstīm efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanu 
un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) stiprināt solidaritāti un atbildības 
dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, 
kuras visvairāk ietekmē migrācijas un 
patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot 
praktisku sadarbību.



PE628.531v02-00 18/30 AD\1172894LV.docx

LV

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondā var piedalīties trešās valstis 
saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti 
konkrētā nolīgumā, kas attiecas uz trešās 
valsts dalību Patvēruma un migrācijas 
fondā, ja vien šis nolīgums:

Saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti 
konkrētā nolīgumā, kas attiecas uz trešās 
valsts dalību Patvēruma un migrācijas 
fondā, fondā var piedalīties tās trešās 
valstis, kas neierobežo migrantu 
pamattiesības tādu darbību dēļ, kuras 
saistītas ar likumīgas migrācijas, 
atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomu, 
un šim nolīgumam vajadzētu būt publiski 
pieejamam, ja tajā:

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ir paredzēts tiesiskās aizsardzības 
mehānisms personām, kas uzskata, ka 
viņu pamattiesības ir pārkāptas.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, ka darbības attiecībā uz trešām 
valstīm tiek īstenotas atbilstoši citām 
darbībām, kas tiek īstenotas ar Savienības 
instrumentiem, un ka tajās tiek ievērots 
princips par politikas saskaņotību 
attīstības jomā, uzmanība ir vērsta uz 
pasākumiem, kuri nav orientēti uz 
attīstības jomu, un pilnībā tiek ievērotas 
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cilvēktiesības un starptautiskās tiesības.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ar tematisko mehānismu jo īpaši 
atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta 
b) apakšpunktā minētā īstenošanas 
pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un 
reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas.

6. Ar tematisko mehānismu jo īpaši 
atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta 
b) apakšpunktā minētā īstenošanas 
pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un 
reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, jo īpaši 
diasporas kopienas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
programmā ietvertās prioritātes atbilst 
Savienības prioritātēm un uzdevumiem 
migrācijas pārvaldības jomā un tos risina 
un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm. 
Nosakot savu programmu prioritātes, 
dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi 
ņemti vērā II pielikumā izklāstītie 
īstenošanas pasākumi.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
programmā ietvertās prioritātes atbilst 
Savienības prioritātēm un uzdevumiem 
migrācijas pārvaldības, patvēruma un 
uzņemšanas jomā un tos risina un ka 
minētās prioritātes pilnībā atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm. 
Nosakot savu programmu prioritātes, 
dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi 
ņemti vērā II pielikumā izklāstītie 
īstenošanas pasākumi.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra un Eiropas 

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra, Eiropas 
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Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau 
agrīnā posmā ir iesaistītas programmu 
izstrādes procesā savās kompetences 
jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru un 
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par 
programmu projektiem, lai nodrošinātu 
aģentūru un dalībvalstu veikto darbību 
saskaņotību un papildināmību.

Savienības Pamattiesību aģentūra un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas 
programmu izstrādes procesā savās 
kompetences jomās. Komisija apspriežas ar 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru par programmu projektiem, lai 
nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto 
darbību saskaņotību un papildināmību.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra un Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau 
agrīnā posmā ir iesaistītas programmu 
izstrādes procesā savās kompetences 
jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru un 
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par 
programmu projektiem, lai nodrošinātu 
aģentūru un dalībvalstu veikto darbību 
saskaņotību un papildināmību.

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūra, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas 
programmu izstrādes procesā savās 
kompetences jomās. Komisija apspriežas ar 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru par programmu projektiem, lai 
nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto 
darbību saskaņotību un papildināmību.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija vajadzības gadījumā var 
iesaistīt Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru un Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūru 5. iedaļā minētajos 
uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, 
jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda 
atbalstu īstenotās darbības atbilst 
attiecīgajiem Savienības acquis un 

3. Komisija vajadzības gadījumā var 
iesaistīt Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru, Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu 
un krasta apsardzes aģentūru 5. iedaļā 
minētajos uzraudzības un novērtēšanas 
uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka 
ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst 
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saskaņotajām Savienības prioritātēm. attiecīgajiem Savienības acquis un 
saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc uzraudzības, kas veikta saskaņā 
ar Regulu (ES) [ ../..] [ESPA regula], vai 
pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs 
regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts 
kopā ar Komisiju un – vajadzības 
gadījumā – Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru, un Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūru izvērtē, kā ievērot 
secinājumus, tostarp novērst visus 
trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību 
saistītus jautājumus, un savas programmas 
ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

4. Pēc uzraudzības, kas veikta saskaņā 
ar Regulu (ES) [ ../..] [ESPA regula], vai 
pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs 
regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts 
kopā ar Komisiju un – vajadzības 
gadījumā – Eiropas Savienības Patvēruma 
aģentūru, Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu 
un krasta apsardzes aģentūru izvērtē, kā 
ievērot secinājumus, tostarp novērst visus 
trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību 
saistītus jautājumus, un savas programmas 
ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kas izmanto darbības 
atbalstu, ievēro Savienības acquis 
patvēruma un atgriešanas jomā.

3. Dalībvalstis, kas izmanto darbības 
atbalstu, ievēro Savienības acquis 
patvēruma un atgriešanas jomā un 
pamattiesības.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā un gada darbības 
rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, 

4. Programmā un gada darbības 
rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, 
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dalībvalstis pamato darbības atbalsta 
izmantošanu šīs regulas mērķu 
sasniegšanai. Pirms programmas 
apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas 
Robežu un krasta apsardzes aģentūru 
saskaņā ar 13. pantu novērtē sākotnējo 
situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu 
nodomu izmantot darbības atbalstu. 
Komisija ņem vērā minēto dalībvalstu 
sniegto informāciju un – attiecīgā 
gadījumā – informāciju, kas pieejama tās 
uzraudzības ietvaros, kura veikta saskaņā 
ar Regulu (ES) ../.. [ESPA regula] un 
Regulu (ES) Nr. 1053/2013, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā.

dalībvalstis pamato darbības atbalsta 
izmantošanu šīs regulas mērķu 
sasniegšanai. Pirms programmas 
apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūru, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūru un 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūru saskaņā ar 13. pantu novērtē 
sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras 
paudušas savu nodomu izmantot darbības 
atbalstu. Komisija ņem vērā minēto 
dalībvalstu sniegto informāciju un –
attiecīgā gadījumā – informāciju, kas 
pieejama tās uzraudzības ietvaros, kura 
veikta saskaņā ar Regulu (ES) ../.. [ESPA 
regula] un Regulu (ES) Nr. 1053/2013, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) liels migrācijas spiediens trešās 
valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, 
kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu 
nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai 
konfliktu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu 
ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES.

(c) liels migrācijas spiediens trešās 
valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, 
kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu 
nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai 
konfliktu dēļ.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija veic šīs regulas, tostarp 
fonda ietvaros īstenoto darbību, 
vidusposma novērtējumu un retrospektīvu 
izvērtējumu, kā arī novērtē atgriešanas 
ietekmi uz trešām valstīm un migrantu 
pamattiesību ievērošanu.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vidusposma novērtējumu un 
retrospektīvu izvērtējumu veic laikus, lai to 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

2. Vidusposma novērtējumu un 
retrospektīvu izvērtējumu veic laikus, lai to 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā, un novērtējuma 
rezultātus publisko un dara pieejamus.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) to, kā, īstenojot fondu, ir garantēta 
migrantu pamattiesību ievērošana.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 30 % patvērumam, – 40 % patvērumam,

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 30 % likumīgai migrācijai 
integrācijai,

– 40 % likumīgai migrācijai,
integrācijai un iekļaušanai,

Grozījums Nr. 47
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 40 % neatbilstīgas migrācijas 
apkarošanai, tostarp atgriešanai.

– 20% neatbilstīgas migrācijas 
apkarošanai, tostarp atgriešanai.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sekmēt solidaritāti un sadarbību ar 
migrācijas plūsmu skartajām trešām 
valstīm, tostarp veicot pārmitināšanu un 
piedāvājot citas likumīgas iespējas 
aizsardzībai Savienībā, kā arī migrācijas 
pārvaldības nolūkā noslēdzot partnerības 
un īstenojot sadarbību ar trešām valstīm.

(d) sekmēt solidaritāti, sadarbību un 
paraugprakses apmaiņu ar migrācijas 
plūsmu skartajām trešām valstīm, tostarp 
veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas 
likumīgas iespējas aizsardzībai Savienībā, 
kā arī migrācijas pārvaldības nolūkā 
noslēdzot partnerības un īstenojot 
sadarbību ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) apmaiņas un dialoga veicināšana 
starp trešo valstu valstspiederīgajiem,
uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām 
iestādēm, tostarp konsultējoties ar trešo 
valstu valstspiederīgajiem un risinot 
kultūru un reliģiju dialogu.

(k) apmaiņas un dialoga veicināšana, jo 
īpaši ar diasporas kopienu palīdzību, starp 
trešo valstu valstspiederīgajiem, uzņēmējas 
valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, 
tostarp konsultējoties ar trešo valstu 
valstspiederīgajiem un risinot kultūru un 
reliģiju dialogu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) uzņemšanas vai aizturēšanas 
infrastruktūra, tostarp, iespējams, panākot 
to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā 
viena dalībvalsts;

(a) uzņemšanas infrastruktūra, tostarp, 
iespējams, panākot to, ka šādus objektus 
izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) neatbilstīgas migrācijas stimulu, 
tostarp neatbilstīgo migrantu 
nodarbinātības, novēršana, veicot efektīvas 
un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir 
riska novērtējums, nodrošinot darbinieku 
apmācību, izveidojot un īstenojot 
mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi 
migranti var pieprasīt atmaksāt 
maksājumus un iesniegt sūdzības pret 
saviem darba devējiem, vai arī 
informācijas un izpratnes veidošanas 
kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba 
devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu 
tiesībām un pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/52/EK8;

(d) neatbilstīgas migrācijas, tostarp 
neatbilstīgo migrantu nodarbinātības, 
novēršana, veicot efektīvas un pienācīgas 
pārbaudes, kuru pamatā ir riska 
novērtējums, nodrošinot darbinieku 
apmācību, izveidojot un īstenojot 
mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi 
migranti var pieprasīt atmaksāt 
maksājumus un iesniegt sūdzības pret 
saviem darba devējiem, vai arī 
informācijas un izpratnes veidošanas 
kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba 
devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu 
tiesībām un pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/52/EK8;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcelsmes valstu situācijas un 
stabilitātes un vietējā līmeņa absorbcijas 
spējas novērtēšana;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atgriešanas sagatavošana, tostarp 
pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti 
atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu 
valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas 
dokumenti un meklēti ģimenes locekļi;

(e) atgriešanas sagatavošana, tostarp 
pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti 
atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu 
valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas 
dokumenti, meklēti ģimenes locekļi un 
nodrošināta iespēja saņemt profesionālo 
apmācību Eiropā, lai sekmētu 
reintegrāciju izcelsmes valstī;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) izraidīšanas darbības, tostarp saistīti 
pasākumi saskaņā ar Savienības tiesību 
aktos noteiktajiem standartiem, izņemot 
piespiedu līdzekļu izmantošanu;

(h) izraidīšanas darbības, tostarp saistīti 
pasākumi, pilnībā respektējot 
cilvēktiesības un saskaņā ar Savienības 
tiesību aktos noteiktajiem standartiem, 
izņemot piespiedu līdzekļu izmantošanu;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) pasākumi, ar kuriem atbalsta
atgriežamo personu ilgstošu atgriešanos un 
reintegrāciju;

(i) pasākumi ar ilgtermiņa pieeju, lai 
atbalstītu atgriežamo personu ilgstošu 
atgriešanos un reintegrāciju, tostarp 
prasmju attīstības pasākumus;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) telpas un pakalpojumi trešās 
valstīs, ar ko pēc personu, tostarp 

(j) atbalsts trešām valstīm, lai 
nodrošinātu pienācīgu pagaidu 
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nepavadītu nepilngadīgo un citu 
neaizsargātu grupu, ierašanās nodrošina
pienācīgu pagaidu izmitināšanu un 
uzņemšanu saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem;

izmitināšanu un uzņemšanu saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) sadarbība ar trešām valstīm 
neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un 
efektīvas atgriešanas un 
atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, 
tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumus un citus režīmus;

svītrots

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) atbalsts darbībām trešās valstīs un 
darbības tajās, tostarp saistībā ar 
infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī 
pasākumi, ja tie palīdz uzlabot efektīvu 
sadarbību starp trešām valstīm un 
Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas 
un atpakaļuzņemšanas jomā.

(m) atbalsts darbībām trešās valstīs un 
darbības tajās, ja tie palīdz uzlabot efektīvu 
sadarbību starp trešām valstīm un 
Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas 
un atpakaļuzņemšanas jomā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Integrācijas pasākumi, kurus īsteno 
vietējās un reģionālās pašvaldības un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

– Integrācijas pasākumi, kurus īsteno 
vietējās un reģionālās pašvaldības un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
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tostarp diasporas kopienas;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis Nr. 2 atbalstīt 
likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, 
tostarp ieguldījums trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijā: 

svītrots

1. to personu skaits, kuras piedalījās 
fonda atbalstītajos pirmsizceļošanas 
pasākumos;

2. to personu skaits, kuras piedalījās 
fonda atbalstītajos integrācijas 
pasākumos un norādīja, ka šie pasākumi 
sekmēja viņu agrīno integrāciju, –
salīdzinājumā ar fonda atbalstītajos 
integrācijas pasākumos piedalījušos 
personu kopējo skaitu.
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