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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izmantot elastības instrumentu, 

lai finansētu daļu no izdevumiem, kas nepieciešami saistībā ar priekšlikumu noteikt pagaidu 

pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā par labu Itālijai un Grieķijai (pārvietošanas 

mehānisms) (sk. 2015/0125(NLE)). 

 

Tā kā šī ir pirmā reize, kad Komisija ierosina izmantot elastības instrumentu brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpas jomā, tas liecina par to, ka politikas norises šajā jomā patiešām 

var būt tik svarīgas, ka tām ir nepieciešami ievērojami papildu līdzekļi, kā Parlaments to ir 

vairākkārt norādījis1. 

 

Šis priekšlikums par pārvietošanas mehānismu sākotnēji paredzēja 40000 starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu iesniedzēju pārvietošanu no Itālijas un Grieķijas uz citām 

dalībvalstīm. Tas nosaka šādas pārvietošanas procedūru un paredz, ka saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, 18. pantā 

izklāstītajām procedūrām katra dalībvalsts saņems vienreizēju maksājumu EUR 6000 apmērā 

par katru minēto personu, kas uz šo dalībvalsti tiks pārvietota no Itālijas vai Grieķijas. Līdz ar 

to Komisijas sākotnējā priekšlikuma kopējā ietekme uz budžetu būtu bijusi EUR 240 miljoni. 

Minētais neietvertu izmaksas par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju fizisku 

pārvietošanu no Itālijas un Grieķijas uz dalībvalstīm, uz kurām viņi ir jāpārceļ. 

 

Šis konkrētais priekšlikums ir daļa no plašāka pasākumu kopuma, ar kuru Komisija nesen 

nāca klajā migrācijas jomā un kurā ir iekļautas arī citas likumdošanas un budžeta iniciatīvas, 

piemēram, priekšlikums budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektam un jaunas iniciatīvas, kas ir 

iekļautas Eiropas programmā migrācijas jomā. Tomēr tagad ir skaidrs, ka minētie 

priekšlikumi nebija un arī tagad nav pietiekami. 

 

Tāpat kā budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekta gadījumā — lai gan atzinuma sagatavotājs 

atzinīgi vērtē minētos priekšlikumus un Komisijas izrādīto vadības uzņemšanās iniciatīvu, ir 

jāatgādina, ka, ņemot vērā to personu kopējo skaitu, kas ES lūdz starptautisko aizsardzību, 

ierosinātie pasākumi noteikti nebūs pietiekami. 

 

Ņemot vērā to, ka 3. izdevumu kategorijas rezervē vairs nav līdzekļu, attiecībā uz 

2016. finanšu gadu ierosinātajam līdzekļu palielinājumam ir jābūt lielākam, pārsniedzot šīs 

kategorijas izdevumu maksimālo apjomu. Ierosinātā summa ir paredzēta, lai varētu ne tikai 

finansēt pārvietošanas mehānismu, bet arī palielināt tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru 

budžetu un personālu, ņemot vērā to, ka šīm aģentūrām jāveic arvien vairāk uzdevumu, jo 

īpaši saistībā ar bēgļu pārvietošanas un pārmitināšanas mehānismiem un ierosinājumiem par 

karsto punktu izveidi, meklēšanas un glābšanas darbībām, kas tiek veiktas jūrā, kopējās 

Eiropas patvēruma sistēmas īstenošanu un nesen pieņemtajiem lēmumiem un stratēģijām, 

kuru mērķis ir cīnīties pret terorismu un organizēto noziedzību. Tajā paredzēts arī palielināt 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļus, lai finansētu starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu iesniedzēju fizisku pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas uz dalībvalstīm, uz kurām 

                                                 
1 Sk., piemēram, LIBE komitejas atzinumu par starpposma ziņojumu labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–

2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā (2011/0177(APP)) un LIBE komitejas 

atzinumu par priekšlikumu atjaunot Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu 

(2004/2099(ACI)). 
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viņus paredzēts pārvietot. Priekšlikumā paredzēti papildu līdzekļi, lai uzlabotu dalībvalstu 

savstarpējo solidaritāti, ņemot vērā pašreizējo krīzi, un finansējums dažādiem pasākumiem 

3. izdevumu kategorijā (piemēram, izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām). 

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina Budžeta komiteju tās ziņojumā par 

priekšlikumu lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu iekļaut ierosinātos grozījumus 

un attiecīgi apspriest minēto priekšlikumu ar Padomi un Komisiju. 

GROZĪJUMI 

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

komiteju ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

Virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES LĒMUMS par elastības 

instrumenta izmantošanu pagaidu 

pasākumiem starptautiskās aizsardzības 

jomā par labu Itālijai un Grieķijai 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES LĒMUMS par elastības 

instrumenta izmantošanu pagaidu 

pasākumiem starptautiskās aizsardzības 

jomā par labu Itālijai un Grieķijai un 

citiem steidzamiem pasākumiem tieslietu 

un iekšlietu jomā 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Savienība pašreiz saskaras ar vēl 

nepieredzētām problēmām migrācijas 

jomā, kuras daudzgadu finanšu shēmas 

(DFS) 2014–2020 plānošanā netika 

paredzētas; tādēļ, lai risinātu dramatiskās 

un arvien pieaugošās problēmas minētajā 

jomā, ir jāpārskata DFS un attiecīgie 

finanšu instrumenti, lai Savienība varētu 

labāk pārvaldīt ārkārtas apstākļus, ar 
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kuriem tā pašlaik saskaras. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Lai risinātu jautājumu par 

pašreizējām bēgļu plūsmām, kas ierodas 

Eiropā, un notiekošo humanitāro krīzi 

Savienībā pie tās ārējām robežām un 

Vidusjūras reģionā, ir nepieciešama ātra 

un apņēmīga politiskā rīcība un būtisks 

finansējuma palielinājums, lai nepieļautu 

turpmāku dzīvību zaudēšanu un lai 

steidzami izveidotu mehānismu 

solidaritātes un taisnīga atbildības 

sadalījuma principa ievērošanai, īstenojot 

Savienības patvēruma un imigrācijas 

politiku. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pēc tam, kad bija izskatītas visas 

iespējas apropriāciju pārdalīšanai 

izdevumu kategorijā Drošība un 

pilsoniskums (3. izdevumu kategorija) un 

izsmelta visa nepiešķirtu līdzekļu rezerve, 

Komisija ierosina izmantot EUR 123 966 

698 miljonus no elastības instrumenta, lai 

papildinātu Eiropas Savienības 2016. 

finanšu gada vispārējā budžeta 

finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu 

kategorijai noteikto maksimālo apjomu, 

pagaidu pasākumu kopumam patvēruma 

jomā, lai palīdzētu mazināt tūlītēju un 

ārkārtēju spiedienu uz patvēruma un 

migrācijas sistēmu Itālijā un Grieķijā. 

(2) Pēc tam, kad bija izskatītas visas 

iespējas apropriāciju pārdalīšanai 

izdevumu kategorijā Drošība un 

pilsoniskums (3. izdevumu kategorija) un 

izsmelta visa nepiešķirtu līdzekļu rezerve, 

ir nepieciešams izmantot 

EUR 229 534 334 no elastības instrumenta, 

lai papildinātu Eiropas Savienības 

2016. finanšu gada vispārējā budžeta 

finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu 

kategorijai noteikto maksimālo apjomu, 

pagaidu pasākumu kopumam patvēruma 

jomā, lai palīdzētu mazināt tūlītēju un 

ārkārtēju spiedienu uz patvēruma un 

migrācijas sistēmu Itālijā un Grieķijā. 
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Kopējās minēto pasākumu izmaksas 2016. 

gadā tiek lēstas EUR 150 000 000 apmērā. 

Kopējās minēto pasākumu izmaksas 

2016. gadā tiek lēstas EUR 150 000 000 

apmērā. Lai palielinātu tieslietu un 

iekšlietu jomas aģentūru budžetu un 

personālu, ir nepieciešamas papildu 

apropriācijas, ņemot vērā to, ka šīm 

aģentūrām ir jāveic arvien vairāk 

uzdevumu, jo īpaši saistībā ar bēgļu 

pārvietošanas un pārmitināšanas 

mehānismiem, un ņemot vērā ierosināto 

karsto punktu izveidi, meklēšanas un 

glābšanas darbības, kas tiek veiktas jūrā, 

kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 

īstenošanu un nesen pieņemtos lēmumus 

un stratēģijas, kuru mērķis ir cīnīties pret 

terorismu un organizēto noziedzību. 

Papildu apropriācijas ir nepieciešamas, 

lai palielinātu Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda līdzekļus nolūkā 

finansēt starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu iesniedzēju fizisku 

pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas uz 

dalībvalstīm, uz kurām viņus paredzēts 

pārvietot. Visbeidzot, ir nepieciešami 

papildu līdzekļi, lai uzlabotu dalībvalstu 

savstarpējo solidaritāti, ņemot vērā 

pašreizējo krīzi, un finansējums dažādiem 

pasākumiem 3. izdevumu kategorijā 

(piemēram, izmēģinājuma projektiem un 

sagatavošanas darbībām). 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Lai īstenotu Komisijas 2015. gada 

9. septembrī paziņotos pasākumus, šis 

instruments būs jāizmanto arī turpmāk. 
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Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējo 

budžetu 2016. finanšu gadam elastības 

instrumentu izmanto, lai par EUR 123 966 

698 palielinātu saistību apropriācijas virs 

izdevumu kategorijas Drošība un 

pilsoniskums (3. izdevumu kategorija) 

noteiktā maksimālā apjoma 

Attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējo 

budžetu 2016. finanšu gadam elastības 

instrumentu izmanto, lai par EUR 

229 534 334 palielinātu saistību 

apropriācijas virs izdevumu kategorijas 

Drošība un pilsoniskums (3. izdevumu 

kategorija) noteiktā maksimālā apjoma 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētās summas izmanto nolūkā papildināt 

finansējumu pagaidu pasākumu kopumam 

patvēruma jomā, lai palīdzētu mazināt 

tūlītēju un ārkārtēju spiedienu uz 

patvēruma un migrācijas sistēmu Itālijā un 

Grieķijā. 

Minētās summas izmanto nolūkā papildināt 

finansējumu pagaidu pasākumu kopumam 

patvēruma jomā, lai palīdzētu mazināt 

tūlītēju un ārkārtēju spiedienu uz 

patvēruma un migrācijas sistēmu Itālijā un 

Grieķijā, kā noteikts Padomes Lēmumā 

2015/.., ar ko pieņem pagaidu pasākumus 

starptautiskās aizsardzības jomā par labu 

Itālijai un Grieķijai+, lai varētu finansēt 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

iesniedzēju fizisku pārvietošanu no 

Grieķijas un Itālijas uz dalībvalstīm, uz 

kurām viņus paredzēts pārvietot, 

palielinātu tieslietu un iekšlietu jomas 

aģentūru budžetu un personālu un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda līdzekļus un lai finansētu ar minēto 

saistītos izdevumus 3. izdevumu kategorijā 

„Drošība un pilsoniskums”. 

 __________________ 

 + Zemsvītras piezīmē tiks ierakstīta 

atsauce uz OV. 
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