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PR_COD_1recastingam 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 

 

 

 



 

PR\1118296LV.docx 3/91 PE599.751v02-00 

 LV 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Lpp. 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ........................... 5 

PASKAIDROJUMS ................................................................................................................. 83 

PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE .......................................................... 88 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 

DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS...................................................... 90 

 



 

PE599.751v02-00 4/91 PR\1118296LV.docx 

LV 



 

PR\1118296LV.docx 5/91 PE599.751v02-00 

 LV 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 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 (pārstrādāta redakcija) 

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

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0270), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 78. panta 

2. punkta e) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 

(C8-0173/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 

principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta 

Deputātu palāta, Čehijas parlamenta Senāts, Itālijas parlamenta Senāts, Ungārijas 

parlaments, Polijas Sejms, Polijas Senāts, Rumānijas parlamenta Deputātu palāta un 

Slovākijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 8. decembra atzinumu2, 

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 

tehnikas strukturētāku izmantošanu3, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2016. gada 30. novembra vēstuli Pilsoņu brīvību, 

tieslietu un iekšlietu komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 

3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu 

komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0000/2017), 

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 

                                                 
1 OV C 34, 2.2.2017., 144. lpp. 
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
3 OV C 77, 28.3.2002, 1. lpp. 



 

PE599.751v02-00 6/91 PR\1118296LV.docx 

LV 

konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 

grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību 

aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, 

negrozot to būtību, 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūrai būtu jāsniedz pienācīgs atbalsts 

šīs regulas īstenošanā, jo īpaši uz Eurostat 

datu pamata nosakot atsauces atslēgu 

patvēruma meklētāju sadalei atbilstoši 

korektīvajam sadales mehānismam un ik 

gadu koriģējot atsauces atslēgas pamatā 

esošos skaitļus, kā arī atsauces atslēgu. 

(9) Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūrai (turpmāk “Patvēruma 

aģentūra”) būtu jāsniedz pienācīgs atbalsts 

šīs regulas īstenošanā, jo īpaši uz Eurostat 

datu pamata nosakot atsauces atslēgu 

patvēruma meklētāju sadalei atbilstoši 

korektīvajam sadales mehānismam un ik 

gadu koriģējot atsauces atslēgas pamatā 

esošos skaitļus, kā arī atsauces atslēgu. 

Ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 

dalībvalstu iestādēm Patvēruma aģentūrai 

būtu jāizstrādā arī informatīvs materiāls. 

Patvēruma aģentūrai būtu pakāpeniski 

jāuzņemas atbildība par starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai 

starptautiskās aizsardzības saņēmēju 

pārsūtīšanu saskaņā ar šo regulu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atjaunina apsvēruma tekstu, ņemot vērā īpaši 6. un 38. pantā izdarītās 

izmaiņas. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Saskaņā ar 1989. gada Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Bērna tiesību 

aizsardzības konvenciju un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu dalībvalstu 

svarīgam apsvērumam, piemērojot šo 

regulu, vajadzētu būt bērna interesēm. 

Izvērtējot bērna intereses, dalībvalstīm jo 

īpaši būtu pienācīgi jāņem vērā 

nepilngadīgās personas labklājība un 

sociālā attīstība, drošuma un drošības 

apsvērumi un paša nepilngadīgā uzskati 

atbilstoši viņa vecumam un briedumam, 

tostarp šīs personas izcelsme. Turklāt būtu 

jānosaka īpašas procesuālās garantijas 

nepavadītiem nepilngadīgajiem , ņemot 

vērā viņu īpašo neaizsargātības situāciju. 

(15) Saskaņā ar 1989. gada Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Bērna tiesību 

aizsardzības konvenciju un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu dalībvalstu 

svarīgākajam apsvērumam, piemērojot šo 

regulu, vajadzētu būt bērna interesēm. 

Izvērtējot bērna intereses, dalībvalstīm jo 

īpaši būtu pienācīgi jāņem vērā 

nepilngadīgās personas labklājība un 

sociālā attīstība, drošuma un drošības 

apsvērumi un paša nepilngadīgā uzskati 

atbilstoši viņa vecumam un briedumam, 

tostarp šīs personas izcelsme. Turklāt būtu 

jānosaka īpašas procesuālās garantijas 

nepavadītiem nepilngadīgajiem, ņemot 

vērā viņu īpašo neaizsargātības situāciju. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar 8. panta izmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai novērstu, ka starp dalībvalstīm 

tiek pārsūtīti tādi pieteikuma iesniedzēji, 

kuru pieprasījumi ir nepieņemami vai 

kuriem, visticamāk, nav nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, vai kuri 

apdraud drošību, ir nepieciešams 

nodrošināt, ka pirmā pieteikuma 

iesniegšanas dalībvalsts pārbauda 

pieprasījuma pieņemamību attiecībā uz 

pirmo patvēruma valsti un drošu trešo 

valsti un paātrinātā procedūrā izskata 

svītrots 
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pieteikumus, kurus iesnieguši pieteikuma 

iesniedzēji, kas nāk no kādas no ES 

sarakstā norādītajām drošajām izcelsmes 

valstīm, kā arī pieteikuma iesniedzēji, kas 

rada bažas par drošību. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums izriet no 3. panta 3. punkta svītrošanas. Referente principā neiestājas pret 

pieņemamības procedūru izmantošanu, taču tās izmantot pirms atbildīgās dalībvalsts 

noteikšanas nozīmētu uzlikt nesamērīgu (jaunu) papildu slogu priekšposteņa dalībvalstīm. 

Dalībvalstīm joprojām būtu iespējams izmantot pieņemamības procedūru, tiklīdz pieteikuma 

iesniedzējs nonācis atbildīgajā dalībvalstī (saskaņā ar Patvēruma procedūru regulas 

noteikumiem). Drošības jautājumi skatīti atsevišķi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Vienas ģimenes locekļu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

kopīga izskatīšana vienā dalībvalstī rada 

iespēju nodrošināt pieteikumu rūpīgu 

izskatīšanu, saskaņotu lēmumu pieņemšanu 

attiecībā uz tiem un vienas ģimenes locekļu 

neizšķiršanu. 

(18) Vienas ģimenes locekļu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

kopīga izskatīšana vienā dalībvalstī rada 

iespēju nodrošināt pieteikumu rūpīgu 

izskatīšanu, saskaņotu lēmumu pieņemšanu 

attiecībā uz tiem un vienas ģimenes locekļu 

neizšķiršanu. Ģimenes pieteikumu kopīga 

izskatīšana neskar pieteikuma iesniedzēja 

tiesības pieteikumu iesniegt individuāli. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums nevis maina, bet drīzāk precizē piemērojamās tiesības. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai pilnībā nodrošinātu ģimenes 

vienotības principa un bērna interešu 

ievērošanu, par saistošu atbildības kritēriju 

būtu jākļūst atkarības attiecībām starp 

pieteikuma iesniedzēju un viņa bērnu, brāli 

vai māsu vai vecāku, ņemot vērā 

pieteikuma iesniedzējas grūtniecību vai 

maternitāti, pieteikuma iesniedzēja 

veselības stāvokli vai lielo vecumu. Ja 

pieteikuma iesniedzējs ir nepavadīts 

nepilngadīgais , par saistošu atbildības 

kritēriju būtu jākļūst arī ģimenes locekļa 

vai radinieka, kas var par viņu rūpēties, 

klātbūtnei citas dalībvalsts teritorijā. Lai 

novērstu nepavadītu nepilngadīgo 

sekundārās kustības, kas nav viņu 

interesēs, bez ģimenes locekļa vai 

radinieka, atbildīgajai dalībvalstij 

vajadzētu būt tai valstij, kurā nepavadītais 

nepilngadīgais starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu iesniedzis vispirms, ja vien 

netiek pierādīts, ka tas nebūtu bērna 

interesēs. Pirms nepavadīts nepilngadīgais 

tiek pārsūtīts uz citu dalībvalsti, pārsūtītājai 

dalībvalstij būtu jāpārliecinās, ka attiecīgā 

dalībvalsts veiks visus vajadzīgos un 

piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu 

bērna pienācīgu aizsardzību, un jo īpaši, ka 

ātri tiks iecelts pārstāvis vai pārstāvji, kam 

uzdots nodrošināt visu attiecīgo bērna 

tiesību ievērošanu. Pirms tiek pieņemts 

jebkāds lēmums par nepavadīta 

nepilngadīgā pārsūtīšanu, darbiniekiem, 

kuriem ir nepieciešamā kvalifikācija un 

zināšanas, būtu jānovērtē bērna intereses. 

(20) Lai pilnībā nodrošinātu ģimenes 

vienotības principa un bērna interešu 

ievērošanu, par saistošu atbildības kritēriju 

būtu jākļūst atkarības attiecībām starp 

pieteikuma iesniedzēju un viņa bērnu, brāli 

vai māsu vai vecāku, ņemot vērā 

pieteikuma iesniedzējas grūtniecību vai 

maternitāti, pieteikuma iesniedzēja 

veselības stāvokli vai lielo vecumu. Ja 

pieteikuma iesniedzējs ir nepavadīts 

nepilngadīgais, par saistošu atbildības 

kritēriju būtu jākļūst arī ģimenes locekļa 

vai radinieka, kas var par viņu rūpēties, 

klātbūtnei citas dalībvalsts teritorijā. Pirms 

nepavadīts nepilngadīgais tiek pārsūtīts uz 

citu dalībvalsti, pārsūtītājai dalībvalstij 

būtu jāpārliecinās, ka attiecīgā dalībvalsts 

veiks visus vajadzīgos un piemērotos 

pasākumus, lai nodrošinātu bērna 

pienācīgu aizsardzību, un jo īpaši, ka ātri 

tiks iecelts aizbildnis, kam uzdots 

nodrošināt visu attiecīgo bērna tiesību 

ievērošanu. Pirms tiek pieņemts jebkāds 

lēmums par nepavadīta nepilngadīgā 

pārsūtīšanu, daudznozaru speciālistu 

grupai, kam ir nepieciešamā kvalifikācija 

un zināšanas, būtu jānovērtē bērna 

intereses. 

Or. en 

Pamatojums 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 
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distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ja dalībvalsts uzņemas atbildību 

par tai iesniegta pieteikuma izskatīšanu 

tādos gadījumos, kad saskaņā ar šajā 

regulā noteiktajiem kritērijiem izskatīšana 

nav tās pienākums, var tikt iedragāta 

sistēmas efektivitāte un ilgtspēja, tāpēc tas 

būtu pieļaujams tikai izņēmuma 

gadījumos. Tāpēc dalībvalstij vajadzētu 

būt iespējai atkāpties no atbildības 

kritērijiem tikai humānu apsvērumu dēļ, 

jo īpaši ģimenes iemeslu dēļ, pirms ir 

noteikta atbildīgā dalībvalsts, un izskatīt 

tajā vai citā dalībvalstī iesniegtu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu pat 

tad, ja šāda izskatīšana nav tās pienākums 

saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 

saistošajiem kritērijiem. 

(21) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 

atkāpties no atbildības kritērijiem un 

izskatīt tajā vai citā dalībvalstī iesniegtu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu pat 

tad, ja šāda izskatīšana nav tās pienākums 

saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 

saistošajiem kritērijiem. Lai vērstos pret 

sekundāro kustību un rosinātu patvēruma 

meklētājus nekavējoties pieteikties pirmās 

ierašanās dalībvalstī, pieteikuma 

iesniedzējam būtu jāļauj iesniegt 

rakstisku, pienācīgi pamatotu 

pieprasījumu — jo īpaši atsaucoties uz 

savu paplašināto ģimeni, kultūras vai 

sociālajām saitēm vai valodas prasmēm, 

kas atvieglotu viņa integrāciju konkrētā 
dalībvalstī, —, lai viņa pieteikumu izskata 

dalībvalsts, kurā tas iesniegts, vai lai šī 

dalībvalsts prasa atbildību uzņemties citai 

dalībvalstij. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums atbilst 19. panta grozījumiem, kuru mērķis ir atjaunot Dublinas III regulā lietoto 

formulējumu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm bija lielāka rīcības brīvība uzņemties atbildību arī 

tādos gadījumos, kad saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem tas nebija obligāti. Lai vērstos 

pret sekundāro kustību un lai būtu pieejams vienkāršs pieteikuma iesniedzēju un dalībvalstu 

kopāsavešanas rīks, pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt iespējai prasīt, lai par viņa 

pieteikumu atbildību uzņemas konkrēta dalībvalsts. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu 

sasniegšanu un tās piemērošanas šķēršļu 

novēršanu un lai jo īpaši novērstu bēgšanu 

un sekundārās kustības starp dalībvalstīm, 

ir nepieciešams noteikt skaidrus 

pienākumus, kuri pieteikuma 

iesniedzējam jāievēro procedūras ietvaros 

un par kuriem viņš būtu pienācīgi un 

laikus jāinformē. Šo juridisko pienākumu 

pārkāpuma gadījumā būtu jāiestājas 

atbilstīgām un samērīgām procesuālajām 

sekām attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju 

un atbilstīgām un samērīgām sekām 

attiecībā uz viņa uzņemšanas apstākļiem. 

Atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartai tai dalībvalstij, kurā atrodas šāds 

pieteikuma iesniedzējs, jebkurā gadījumā 

būtu jānodrošina, ka tiek apmierinātas šīs 

personas tūlītējās materiālās vajadzības. 

(22) Lai nodrošinātu šīs regulas mērķu 

sasniegšanu un tās piemērošanas šķēršļu 

novēršanu un lai jo īpaši novērstu bēgšanu 

un sekundārās kustības starp dalībvalstīm, 

būtu jāievieš procedūras, kas nodrošinātu 

pieteikuma iesniedzēju un dalībvalstu 

sadarbību, lai likvidētu stimulus kavēt šīs 

regulas darbību. Jāparedz arī skaidri 

pienākumi, kas pieteikuma iesniedzējam 

procedūrā jāievēro, un jānodrošina, ka 

visi pieteikuma iesniedzēji ir pienācīgi 

informēti par šīs regulas piemērošanu. 

Būtu jānostiprina nepilngadīgo, jo īpaši 

nepavadītu nepilngadīgo, atbalstīšana un 

aizsardzība. 

Or. en 

Pamatojums 

Sekundārās kustības novēršanas nolūkā referente izvēlējusies citādu pieeju. Tā vietā, lai 

mēģinātu piemērot neefektīvas sankcijas pret rīcību, kas pašreizējo noteikumu kontekstā ir 

pilnīgi racionāla, mums vajadzētu mēģināt novērst iemeslus, kas liek izlemt par labu 

sekundārajai kustībai. Pieteikuma iesniedzējam nevajadzētu būt iespējai ietekmēt to, kura 

dalībvalsts uzņemsies atbildību par viņa pieteikumu, ar to vien, ka viņš uz to ir aizceļojis. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Lai pieteikuma iesniedzēji labāk 

izprastu kopējās Eiropas patvēruma 

sistēmas (KEPS) darbību, būtiski jāuzlabo 

informācijas sniegšana. Ieguldījumi 

agrīnā informācijas sniegšanā pieteikuma 

iesniedzējiem ievērojami palielinās 

varbūtību, ka viņi vairāk nekā līdz šim 
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sapratīs, pieņems un ievēros šajā regulā 

paredzētās procedūras. Lai mazinātu 

administratīvās prasības un efektīvi 

izmantotu kopīgus resursus, Patvēruma 

aģentūrai ciešā sadarbībā ar valstu 

iestādēm būtu jāizstrādā piemērots 

informatīvais materiāls. Šā materiāla 

izstrādē Patvēruma aģentūrai būtu 

pilnvērtīgi jāizmanto modernās 

informācijas tehnoloģijas. Lai pienācīgi 

palīdzētu patvēruma meklētājiem, 

Patvēruma aģentūrai būtu jāizstrādā arī 

audiovizuāls informatīvais materiāls, ko 

varētu izmantot papildus rakstiskajai 

informācijai. Patvēruma aģentūrai būtu 

jāuzņemas uzturēt īpašu tīmekļa vietni ar 

pieteikuma iesniedzējiem un potenciāliem 

pieteikuma iesniedzējiem paredzētu 

informāciju par KEPS darbību, kas 

atspēkotu bieži vien nepareizo 

informāciju, kuru tiem sniedz 

kontrabandisti. Patvēruma aģentūras 

izstrādātais informatīvais materiāls būtu 

jātulko un jādara pieejams visās lielākajās 

valodās, kurās runā Eiropā ieceļojošie 

patvēruma meklētāji. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai gan labākas informācijas sniegšana pieteikuma iesniedzējiem prasa gan Eiropas 

Savienības, gan dalībvalstu ieguldījumus, tā varētu būtiski palīdzēt samazināt vēl lielākas 

izmaksas citos sistēmas aspektos, novēršot sekundāro kustību un ļaujot izvairīties no dārgas 

sekundārās pārsūtīšanas un tiesvedības. Turklāt tā ievērojami palielinātu KEPS izpratni un 

pieņemšanu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

22.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22b) Dažādām pieteikuma iesniedzēju 

kategorijām ir dažādas informācijas 

vajadzības, tāpēc informācija būs jāsniedz 
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dažādos veidos, to pielāgojot šīm 

vajadzībām. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka 

nepilngadīgajiem ir piekļuve bērniem 

draudzīgai informācijai, kas atbilst viņu 

vajadzībām un apstākļiem. Precīzas, 

kvalitatīvas informācijas sniegšana gan 

pavadītiem, gan nepavadītiem 

nepilngadīgajiem bērniem draudzīgos 

apstākļos var būt svarīga gan labu 

apstākļu nodrošināšanā nepilngadīgajam, 

gan arī nolūkā identificēt iespējamas 

cilvēku tirdzniecības gadījumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis apsvērums precizē, kāpēc 6. pantā iekļautas dažādas informācijas kategorijas. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Lai atvieglotu par starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma izskatīšanu 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanu, būtu 

jārīko personiska saruna ar pieteikuma 

iesniedzēju , izņemot, ja pieteikuma 

iesniedzējs ir aizbēdzis vai ja atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanai pietiek ar 

pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju 

. Tiklīdz starptautiskās aizsardzības 

pieteikums ir iesniegts, pieteikuma 

iesniedzējs būtu jāinformē jo īpaši par šīs 

regulas piemērošanu, par to, ka viņš nevar 

izvēlēties, kura dalībvalsts izskatīs viņa 

patvēruma pieteikumu, par viņa 

pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par 

to neizpildes sekām 

(23) Lai atvieglotu par starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma izskatīšanu 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanu, būtu 

jārīko personiska saruna ar pieteikuma 

iesniedzēju, izņemot, ja pieteikuma 

iesniedzējs ir aizbēdzis vai ja atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanai pietiek ar 

pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju. 

Tiklīdz starptautiskās aizsardzības 

pieteikums ir iesniegts, pieteikuma 

iesniedzējs būtu jāinformē jo īpaši par šīs 

regulas piemērošanu, par to, ka viņš nevar 

izvēlēties, kura dalībvalsts izskatīs viņa 

patvēruma pieteikumu, par viņa 

pienākumiem saskaņā ar šo regulu un par 

to neizpildes sekām. Pieteikuma 

iesniedzējs būtu arī pilnībā jāinformē par 

viņa tiesībām, tostarp tiesībām uz efektīvu 

tiesību aizsardzību un tiesisko palīdzību. 

Informācija pieteikuma iesniedzējam būtu 

jāsniedz viņam saprotamā valodā, 
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kodolīgi, pārredzami, saprotami un viegli 

pieejami, izmantojot skaidru un vienkāršu 

valodu. 

Or. en 

Pamatojums 

Apsvērums precizēts, lai nodrošinātu, ka tas attiecas ne tikai uz pieteikuma iesniedzēja 

pienākumiem, bet arī tiesībām, kas izriet no 6. un 7. panta. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu attiecīgo personu 

tiesību efektīvu aizsardzību, būtu jānosaka 

juridiskās garantijas un tiesības uz 

efektīviem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem attiecībā uz lēmumiem par 

pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti, jo īpaši 

saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas 47. pantu. Efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi būtu jāparedz arī 

situācijām, kad pārsūtīšanas lēmums netiek 

pieņemts, bet pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka atbildīga ir cita dalībvalsts, jo 

viņam citā dalībvalstī ir kāds ģimenes 

loceklis, vai attiecībā uz nepavadītiem 

nepilngadīgajiem – radinieks. Lai 

nodrošinātu starptautisko tiesību 

ievērošanu, efektīvi tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi pret šādiem lēmumiem būtu 

jāattiecina gan uz šīs regulas piemērošanas, 

gan juridiskās un faktiskās situācijas 

pārbaudi dalībvalstī, uz kuru pārsūta 

pieteikuma iesniedzēju. Efektīvā tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa piemērošanas jomai 

būtu jāaprobežojas ar to, ka tiek izvērtēts, 

vai pastāv risks pārkāpt pieteikuma 

iesniedzēja pamattiesības uz ģimenes 

dzīves neaizskaramību, bērna tiesības vai 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 

aizliegumu. 

(24) Lai nodrošinātu attiecīgo personu 

tiesību efektīvu aizsardzību, būtu jānosaka 

juridiskās garantijas un tiesības uz 

efektīviem tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem attiecībā uz lēmumiem par 

pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti, jo īpaši 

saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartas 47. pantu. Efektīvi tiesiskās 

aizsardzības līdzekļi būtu jāparedz arī 

situācijām, kad pārsūtīšanas lēmums netiek 

pieņemts, bet pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka atbildīga ir cita dalībvalsts, jo 

viņam citā dalībvalstī ir kāds ģimenes 

loceklis, vai attiecībā uz nepavadītiem 

nepilngadīgajiem – radinieks, ja šāda 

pārsūtīšana ir bērna interesēs. Lai 

nodrošinātu starptautisko tiesību 

ievērošanu, efektīvi tiesiskās aizsardzības 

līdzekļi pret šādiem lēmumiem būtu 

jāattiecina gan uz šīs regulas piemērošanas, 

gan juridiskās un faktiskās situācijas 

pārbaudi dalībvalstī, uz kuru pārsūta 

pieteikuma iesniedzēju. 
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Or. en 

Pamatojums 

Svītrojums atbilst izmaiņām, kas izdarītas 28. pantā attiecībā uz tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem, jo tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem dot vien konkrētu tiesību 

pārkāpumu gadījumā nebūtu saderīgi ar Hartas 47. panta prasībām. Pievienots arī īss teksts, 

kas precizē, ka bērna pārsūtīšanā jāpievērš uzmanība bērna interesēm. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Visu ES patvēruma pieteikumu 

pienācīgai reģistrācijai ar unikālu 

pieteikuma numuru vajadzētu palīdzēt 

atklāt vairākkārtējus pieteikumus un 

novērst neatbilstīgas sekundārās kustības 

un izdevīgāko patvēruma noteikumu 

meklēšanu. Nolūkā atvieglot šīs regulas 

piemērošanu būtu jāizveido automatizēta 

sistēma. Tai būtu jādod iespēja reģistrēt ES 

iesniegtos patvēruma pieteikumus, efektīvi 

pārraudzīt katras dalībvalsts pieteikumu 

īpatsvaru un pareizi piemērot korektīvo 

sadales mehānismu. 

(29) Visu ES patvēruma pieteikumu 

pienācīgai reģistrācijai ar unikālu 

pieteikuma numuru vajadzētu palīdzēt 

atklāt vairākkārtējus pieteikumus un 

novērst neatbilstīgas sekundārās kustības 

un izdevīgāko patvēruma noteikumu 

meklēšanu. Nolūkā atvieglot šīs regulas 

piemērošanu būtu jāizveido automatizēta 

sistēma. Tai būtu jādod iespēja reģistrēt ES 

iesniegtos patvēruma pieteikumus, efektīvi 

pārraudzīt katras dalībvalsts pieteikumu 

īpatsvaru un pareizi piemērot korektīvo 

sadales mehānismu. Pilnībā ievērojot datu 

izmantošanas mērķa ierobežojuma 

principu, unikālo numuru nekādā 

gadījumā nedrīkstētu izmantot nolūkiem, 

kas nav paredzēti šajā regulā. 

Or. en 

Pamatojums 

Šo papildinājumu ierosināja EDAU, lai nodrošinātu, ka jaunajam personas identifikācijas 

numuram tiek piemērots izmantošanas mērķa ierobežojuma princips, un referente uzskata, ka 

tas ir piemēroti. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 
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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 atsauces 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. Korektīvās sadales 

piemērošana būtu jāizbeidz, kad to 

pieteikuma iesniedzēju skaits, par kuriem 

ir atbildīga šī dalībvalsts, vairs nesasniedz 

75 % 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar korektīvās sadales sistēmas izmaiņām VII nodaļā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

32.a apsvērums (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (32a) Starptautiskās aizsardzības 

pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas 

sakarā dalībvalstu pieredze atšķiras. Lai 

nodrošinātu, ka dalībvalstīm, kas pēdējos 

gados nav bijušas starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu iesniedzēju 

galveno galamērķu skaitā, ir pietiekams 
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laiks attīstīt savas uzņemšanas spējas, 

korektīvajam sadales mehānismam būtu 

jādara iespējama pakāpeniska pāreja no 

pašreizējās situācijas uz situāciju, kurā ar 

korektīvo sadales mehānismu atbildība 

būtu sadalīta taisnīgāk. Pārejas sistēmai 

būtu jāizveido bāzes punkts, par pamatu 

izmantojot dalībvalstīs vēsturiski iesniegto 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

vidējo relatīvo skaitu, un pēc tam no šā 

“status quo” modeļa jāpāriet uz 

taisnīgāku sadalījumu, ik gadu no bāzes 

punkta atskaitot 20 % un 20 % pieskaitot 

taisnīga sadalījuma modelim, līdz sistēma 

ir pilnībā balstīta uz taisnīgu atbildības 

sadalījumu. Ir svarīgi, lai dalībvalstis, kas 

pēdējos gados nav bijušas starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu iesniedzēju 

galamērķu skaitā, pilnībā izmanto 

korektīvā sadales mehānisma dotās 

pakāpeniskās īstenošanas iespējas, lai 

nodrošinātu, ka to uzņemšanas spējas ir 

pietiekami nostiprinātas, jo īpaši attiecībā 

uz nepilngadīgo uzņemšanu. Pārejas 

periodā Patvēruma aģentūrai būtu jāveic 

īpaša nepavadītu nepilngadīgo 

uzņemšanas spēju izvērtēšana visās 

dalībvalstīs, lai apzinātu nepilnības un 

piedāvātu palīdzību to novēršanā. 

Or. en 

Pamatojums 

Apsvērums min pakāpenisku taisnīga sadalījuma modeļa ieviešanu un attiecas uz 53. panta 

2.a punktu un Ia pielikumu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Ja ir piemērojams sadales 

mehānisms, pieteikuma iesniedzēji, kas 

savus pieteikumus iesnieguši labuma 

(33) Ja ir piemērojams sadales 

mehānisms, pieteikuma iesniedzēji, kas 

savus pieteikumus iesnieguši labuma 
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guvējā dalībvalstī, būtu jāiedala 

dalībvalstīm, kurās vēl nav sasniegts 

pieteikumu īpatsvars, kas noteikts, 

balstoties uz atsauces atslēgas piemērošanu 

šīm dalībvalstīm. Būtu jāparedz atbilstīgi 

noteikumi gadījumiem, kad nopietnu 

iemeslu dēļ var uzskatīt, ka pieteikuma 

iesniedzējs apdraud valsts drošību vai 

sabiedrisko kārtību, jo īpaši noteikumi par 

informācijas apmaiņu starp dalībvalstu 

kompetentajām patvēruma iestādēm. Kad 

veikta pārsūtīšana, iedalītajai dalībvalstij 

būtu jānosaka atbildīgā dalībvalsts un būtu 

jākļūst atbildīgai par pieteikuma 

izskatīšanu, izņemot, ja saskaņā ar 

primārajiem atbildības kritērijiem, īpaši 

saistībā ar ģimenes locekļu atrašanos 

konkrētajā valstī, tiek noteikts, ka 

atbildīgai vajadzētu būt citai dalībvalstij. 

guvējā dalībvalstī, būtu jāiedala 

dalībvalstīm, kurās vēl nav sasniegts 

pieteikumu īpatsvars, kas noteikts, 

balstoties uz atsauces atslēgas piemērošanu 

šīm dalībvalstīm. Būtu jāparedz atbilstīgi 

noteikumi gadījumiem, kad nopietnu 

iemeslu dēļ var uzskatīt, ka pieteikuma 

iesniedzējs apdraud valsts drošību vai 

sabiedrisko kārtību, jo īpaši noteikumi par 

informācijas apmaiņu starp dalībvalstu 

kompetentajām patvēruma iestādēm. Kad 

veikta pārsūtīšana, iedalītajai dalībvalstij 

būtu jānosaka atbildīgā dalībvalsts un būtu 

jākļūst atbildīgai par pieteikuma 

izskatīšanu, izņemot, ja saskaņā ar 

primārajiem atbildības kritērijiem tiek 

noteikts, ka atbildīgai vajadzētu būt citai 

dalībvalstij. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar vienkārša ģimenes atkalapvienošanās procesa ieviešanu 36.b pantā. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

33.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33a) Dalībvalstīm — jo īpaši tad, ja tās 

gūst labumu no korektīvās sadales, — 

būtu jānodrošina, ka procedūras ir 

efektīvas un ļauj starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzējus 

nekavējoties pārcelt uz citu dalībvalsti. 

Lai nebūtu jāveic dārga un laikietilpīga 

sekundārā pārsūtīšana un lai korektīvā 

sadales mehānisma darbībā nodrošinātu 

pieteikuma iesniedzējiem efektīvu ģimenes 

vienotības iespēju, tajā pašā laikā neradot 

lieku slogu priekšposteņa dalībvalstīm, 

būtu jāparedz vienkārša ģimenes 

atkalapvienošanās procedūra, kas ļautu 
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pārsūtīt pieteikuma iesniedzējus, kuri, 

ticamākais, atbilst attiecīgajiem 

kritērijiem, lai viņi varētu pievienoties 

ģimenes locekļiem kādā konkrētā 

dalībvalstī. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar vienkāršo ģimenes atkalapvienošanās procesu 36.b pantā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

33.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33b) Lai novērstu sekundārās kustības, 

palielinātu integrācijas izredzes un 

atvieglotu starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu administratīvo izskatīšanu, 

būtu lietderīgi nodrošināt, ka korektīvajā 

sadales mehānismā pieteikuma 

iesniedzēji, kas vēlas tikt pārsūtīti kopā, 

var reģistrēties un tikt pārsūtīti kā grupa 

uz vienu dalībvalsti, nevis atsevišķi uz 

vairākām dalībvalstīm. Grupas 

noteikšanai vajadzētu būt pašu 

pieteikuma iesniedzēju ziņā, un viņiem 

būtu jādara skaidri zināms, ka šādas 

grupas reģistrēšana pati par sevi nozīmē 

nevis tiesības tikt pārsūtītiem uz konkrētu 

dalībvalsti, bet gan tiesības tikt kopā 

nosūtītiem uz dalībvalsti, kas noteikta 

saskaņā ar korektīvo sadales mehānismu. 

Ja pieteikuma iesniedzējs atbilst ģimenes 

atkalapvienošanās kritērijiem vai 

dalībvalsts ir izvēlējusies uzņemties 

atbildību par pieteikumu saskaņā ar šīs 

regulas diskrecionārajiem noteikumiem, 

pieteikuma iesniedzējam nedrīkstētu būt 

iespēja iekļauties grupā korektīvā sadales 

mehānisma kontekstā. Lai piemērošana 

varētu būt raita un praktiska, pārcelšanas 

sistēma būtu jābalsta uz pārsūtīšanas 



 

PE599.751v02-00 20/91 PR\1118296LV.docx 

LV 

sarakstiem, katrā sarakstā iekļaujot 30 

pieteikuma iesniedzējus. Tāpēc grupa, 

kurā būtu vairāk nekā 30 pieteikuma 

iesniedzēju, būtu jāsadala pa vairākiem 

sarakstiem, tomēr nodrošinot ģimenes 

vienotības ievērošanu. Ja pie grupas 

piederīgu pieteikuma iesniedzēju nav 

iespējams pārsūtīt, piemēram, veselības 

iemeslu vai sabiedriskās drošības vai 

kārtības dēļ, vajadzētu būt iespējai pārējo 

grupu vai grupas daļas pārsūtīt pirms 

pieteikuma iesniedzēja, kuru nav 

iespējams pārsūtīt. Tiklīdz pārsūtīšanas 

šķēršļi ir novērsti, attiecīgais pieteikuma 

iesniedzējs būtu jāpārsūta uz to pašu 

dalībvalsti, uz kuru pārsūtīta pārējā 

grupa. 

Or. en 

Pamatojums 

Referentes izdarītās izmaiņas korektīvajā sadales sistēmā paredz iespēju pieteikuma 

iesniedzējus pārcelt grupās. Šis apsvērums precizē dažus pantos iekļautos noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) 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 

svītrots 
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par valsti, kas atbild par attiecīgo 

pieteikumu izskatīšanu. Komisijai ar 

īstenošanas aktu būtu jānosaka praktiskā 

kārtība, kādā īsteno solidaritātes iemaksu 

mehānismu. Finansiālās solidaritātes 

mehānisma piemērošanu pārraudzīs 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, 

kura par to ik gadu ziņos Komisijai. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums iekļauts tāpēc, ka referente ierosina svītrot 37. pantu. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

38.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38a) Informācija par starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem 

Savienībā varētu būt vērtīga to trešo 

valstu iestādēm, no kurām pieteikuma 

iesniedzēji devušies prom, lai meklētu 

starptautisko aizsardzību. Tā kā ES 

informācijas sistēmas saskaras ar aizvien 

lielāku apdraudējumu no trešām valstīm 

un tā kā šajā regulā paredzētā sistēma 

nozīmē, ka reģistrējot vienmēr tiks 

piešķirts unikāls identifikācijas numurs, 

dalībvalstīm un atbildīgajām Savienības 

aģentūrām būtu jāveic visi samērīgie un 

nepieciešamie pasākumi, lai šie dati tiktu 

glabāti droši. 

Or. en 

Pamatojums 

Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēji, īpaši tie, kas bēg no politiskas vajāšanas, 

bieži vien bēg no trešo valstu režīmiem, kuri var gribēt šos pieteikuma iesniedzējus atrast. Tā 

kā vairākas valstis aizvien vairāk un sistemātiskāk izmanto uzlaušanu un informācijas kara 

metodes, gan dalībvalstīm, gan ES aģentūrām būtu jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, 
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lai nodrošinātu, ka dati par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem nenonāk 

nepareizās rokās. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

45. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Pārbaudes procedūra būtu 

jāizmanto, lai pieņemtu kopēju bukletu par 

Dublinu/Eurodac, kā arī īpašu bukletu 

nepilngadīgajiem bez pavadības, standarta 

veidlapu attiecīgas informācijas par 

nepavadītiem nepilngadīgajiem apmaiņai, 

vienādus nosacījumus attiecībā uz 

apspriešanos un informācijas apmaiņu par 

nepilngadīgajiem un apgādājamajiem , 

vienādus nosacījumus uzņemšanas 

pieprasījumu un atpakaļuzņemšanas 

paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai, 

divus sarakstus, kuros norāda tiešo un 

netiešo pierādījumu būtiskos elementus, un 

regulāru to pārskatīšanu, caurlaides 

paraugu, vienādus nosacījumus attiecībā uz 

apspriešanos un informācijas par 

pārsūtīšanu apmaiņu, datu apmaiņas pirms 

pārsūtīšanas standarta veidlapu, vienotu 

veselības sertifikātu, vienādus nosacījumus 

un praktiskos noteikumus attiecībā uz 

informācijas apmaiņu par personas 

veselības datiem pirms pārsūtīšanas un 

drošus elektroniskās datu pārraides kanālus 

pieprasījumu pārsūtīšanai. 

(45) Pārbaudes procedūra būtu 

jāizmanto, lai pieņemtu standarta veidlapu 

attiecīgas informācijas par nepavadītiem 

nepilngadīgajiem apmaiņai, vienādus 

nosacījumus attiecībā uz apspriešanos un 

informācijas apmaiņu par nepilngadīgajiem 

un apgādājamajiem, vienādus nosacījumus 

uzņemšanas pieprasījumu un 

atpakaļuzņemšanas paziņojumu 

sagatavošanai un nosūtīšanai, divus 

sarakstus, kuros norāda tiešo un netiešo 

pierādījumu būtiskos elementus, un 

regulāru to pārskatīšanu, caurlaides 

paraugu, vienādus nosacījumus attiecībā uz 

apspriešanos un informācijas par 

pārsūtīšanu apmaiņu, datu apmaiņas pirms 

pārsūtīšanas standarta veidlapu, vienotu 

veselības sertifikātu, vienādus nosacījumus 

un praktiskos noteikumus attiecībā uz 

informācijas apmaiņu par personas 

veselības datiem pirms pārsūtīšanas un 

drošus elektroniskās datu pārraides kanālus 

pieprasījumu pārsūtīšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs izmaiņas izdarītas, ņemot vērā grozījumus 6. pantā, kur referente atbildību par 

informatīvo materiālu izstrādi pārliek no Komisijas uz aģentūru. Tas nozīmē, ka šajā 

gadījumā īstenošanas akts vairs nav vajadzīgs. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

k) “pārstāvis” ir persona vai 

organizācija, ko kompetentās struktūras ir 

norīkojušas, lai palīdzētu nepavadītam 

nepilngadīgajam un pārstāvētu viņu šajā 

regulā noteiktajās procedūrās nolūkā 

nodrošināt bērna intereses un vajadzības 

gadījumā īstenot nepilngadīgās personas 

tiesībspēju un rīcībspēju. Ja kā pārstāvis 

ir norīkota organizācija, tā ieceļ personu, 

kas ir atbildīga par tās pienākumu 

veikšanu attiecībā uz nepilngadīgo 

saskaņā ar šo regulu; 

k) “aizbildnis” ir persona, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. XXX/XXX 

[Procedūru regula] [4. panta 2. punkta 

f) apakšpunktā]; 

Or. en 

Pamatojums 

Referente ierosina terminus saskaņot ar Patvēruma procedūru regulu un Uzņemšanas 

nosacījumu direktīvu, kur termins “pārstāvis” aizstāts ar “aizbildnis”. Termins “aizbildnis” 

definēts Patvēruma procedūru regulā, un šeit lietotais formulējums sasaucas ar Uzņemšanas 

nosacījumu direktīvā lietoto. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja, pamatojoties uz šajā regulā 

uzskaitītajiem kritērijiem, nav iespējams 

izraudzīties atbildīgo dalībvalsti, tad par 

pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga 

dalībvalsts, kurai pirmajai iesniegts 

starptautiskās aizsardzības pieteikums. 

Ja, pamatojoties uz šajā regulā 

uzskaitītajiem kritērijiem, nav iespējams 

izraudzīties atbildīgo dalībvalsti, tad par 

pieteikuma izskatīšanu atbildīgo dalībvalsti 

nosaka saskaņā ar 24.a pantā noteikto 

procedūru. 

Or. en 
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Pamatojums 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja nav iespējams pieteikuma iesniedzēju 

pārsūtīt uz dalībvalsti, kas sākotnēji 

izraudzīta par atbildīgo, jo ir pamatots 

iemesls uzskatīt, ka pastāv sistēmiskas 

problēmas patvēruma procedūrā un 

pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas 

apstākļos minētajā dalībvalstī, kā 

rezultātā pastāv necilvēcīgas vai 

pazemojošas attieksmes risks Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 4. panta 

nozīmē, dalībvalsts, kas nosaka atbildīgo 

dalībvalsti, turpina izskatīt III nodaļā 

izklāstītos kritērijus, lai noteiktu, vai par 

atbildīgo var tikt izraudzīta cita dalībvalsts. 

Ja nav iespējams pieteikuma iesniedzēju 

pārsūtīt uz dalībvalsti, kas izraudzīta par 

atbildīgo, jo ir pamatots iemesls uzskatīt, 

ka pieteikuma iesniedzēju apdraudētu 

reāls smaga pamattiesību pārkāpuma 
risks, dalībvalsts, kas nosaka atbildīgo 

dalībvalsti, turpina izskatīt III nodaļā 

izklāstītos kritērijus, lai noteiktu, vai par 

atbildīgo var tikt izraudzīta cita dalībvalsts, 

ja vien tas pārlieku nepagarina 

procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Sistēmisku nepilnību definīcija bijusi par pamatu dažādu valstu tiesu atšķirīgiem 

nolēmumiem, neraugoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas norādījumiem lietā Tarakhel/Šveice. 
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Šeit ierosinātas izmaiņas izdarītas, lai nodrošinātu juridisko skaidrību un vienādu 

piemērošanu attiecībā uz principu, ka cilvēkus nevajadzētu pārsūtīt, ja viņiem būs jāsaskaras 

ar reālu smagas sliktas izturēšanās risku saskaņā ar ECTK 3. pantu (Hartas 4. pantu). Šīs 

izmaiņas atbilst arī ierosinātajiem 28. panta 4. punkta grozījumiem par tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja saskaņā ar šo punktu nav iespējama 

pārsūtīšana uz nevienu dalībvalsti, kas 

izraudzīta, balstoties uz III nodaļā 

izklāstītajiem kritērijiem, vai uz pirmo 

dalībvalsti, kurā pieteikums iesniegts, 

dalībvalsts, kas nosaka atbildīgo 

dalībvalsti, kļūst par atbildīgo dalībvalsti. 

Ja saskaņā ar šo punktu nav iespējama 

pārsūtīšana uz nevienu dalībvalsti, kas 

izraudzīta, balstoties uz III nodaļā 

izklāstītajiem kritērijiem, vai uz pirmo 

dalībvalsti, kurā pieteikums iesniegts, par 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

izskatīšanu atbildīgo dalībvalsti nosaka 

saskaņā ar 24.a pantā noteikto procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pirms saskaņā ar III un IV nodaļu 

piemēro kritērijus, pēc kuriem nosaka 

atbildīgo dalībvalsti, pirmā dalībvalsts, 

kurā iesniegts starptautiskās aizsardzības 

pieteikums: 

svītrots 

a)  izvērtē, vai starptautiskās 

aizsardzības pieteikums nav nepieņemams 

saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 33. 

panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu, jo 

par pirmo patvēruma valsti vai pieteikuma 

iesniedzējam drošu trešo valsti ir 

uzskatāma valsts, kas nav dalībvalsts; un 

 

b)  pieteikumu izskata paātrinātā 

procedūrā saskaņā ar Direktīvas 

2013/32/ES 31. panta 8. punktu, ja tam ir 

šāds pamatojums: 

 

i)  pieteikuma iesniedzējs ir tādas 

trešās valsts valstspiederīgais vai ir 

bezvalstnieks, kuram iepriekš parastā 

dzīvesvieta bija šajā valstī, kas norādīta kā 

droša izcelsmes valsts ES kopējā drošu 

izcelsmes valstu sarakstā, kurš noteikts 

saskaņā ar Regulu [2015. gada 9. 

septembra priekšlikums COM (2015) 

452]; vai 

 

ii)  nopietnu iemeslu dēļ var uzskatīt, 

ka pieteikuma iesniedzējs attiecīgajā 

dalībvalstī apdraud valsts drošību vai 

sabiedrisko kārtību, vai pieteikuma 

iesniedzējs saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir bijis izraidīts no valsts nopietnu 

sabiedriskās drošības vai sabiedriskās 

kārtības apsvērumu dēļ. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāatgādina, ka šis jautājums ir saistīts ar Patvēruma procedūru regulu, kas nosaka šo 

procedūru izmantošanu. Tiklīdz saskaņā ar Dublinas regulu noteikta atbildīgā dalībvalsts, tai 

ir iespējams veikt šīs pieņemamības pārbaudes. Tomēr referente uzskata, ka šo pārbaužu 

ieviešana pirms Dublinas kritērijiem radītu ievērojamu papildu slogu priekšposteņa 

dalībvalstīm. Līdz ar to vājinātos motivācija pienācīgi reģistrēt pieteikuma iesniedzējus un 
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tiktu stimulēta sekundārā kustība. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja dalībvalsts saskaņā ar 3. 

punktu pieteikumu atzīst par 

nepieņemamu vai pieteikumu izskata 

paātrinātā procedūrā, šo dalībvalsti 

uzskata par atbildīgo dalībvalsti. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāatgādina, ka šis jautājums ir saistīts ar Patvēruma procedūru regulu, kas nosaka šo 

procedūru izmantošanu. Tiklīdz saskaņā ar Dublinas regulu noteikta atbildīgā dalībvalsts, tai 

ir iespējams veikt šīs pieņemamības pārbaudes. Tomēr referente uzskata, ka šo pārbaužu 

ieviešana pirms Dublinas kritērijiem radītu ievērojamu papildu slogu priekšposteņa 

dalībvalstīm. Līdz ar to vājinātos motivācija pienācīgi reģistrēt pieteikuma iesniedzējus un 

tiktu stimulēta sekundārā kustība. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalsts, kura ir izskatījusi 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu, 

tostarp 3. punktā minētajos gadījumos, 

atbild par konkrētā pieteikuma iesniedzēja 

papildu paziņojumiem vai turpmākiem 

pieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 

2013/32/ES 40., 41. un 42. pantu neatkarīgi 

no tā, vai pieteikuma iesniedzējs ir atstājis 

dalībvalstu teritoriju vai ticis no tās 

izraidīts. 

5. Dalībvalsts, kura bija atbildīga par 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

izskatīšanu, atbild par konkrētā pieteikuma 

iesniedzēja papildu paziņojumiem vai 

turpmākiem pieteikumiem saskaņā ar 

Direktīvas 2013/32/ES 40., 41. un 42. 

pantu neatkarīgi no tā, vai pieteikuma 

iesniedzējs ir atstājis dalībvalstu teritoriju 

vai ticis no tās izraidīts. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu ierosinātas tehniskas izmaiņas, kuru mērķis ir precizēt, ka pastāvīga 

atbildība būtu jāpiemēro, tiklīdz ir noteikta atbildīgā dalībvalsts, nevis tikai pēc tam, kad ir 

izskatīti Dublinas kritēriji. Referente piekrīt Komisijai, ka stabila atbildība par pieteikumiem 

uzlabos sistēmas darbību, bet, lai šādu noteikumu varētu piemērot arī praksē, ir izšķirīgi 

svarīgi nodrošināt, ka atbildība par pieteikumiem starp dalībvalstīm tiek sadalīti vienlīdzīgi. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pieteikuma iesniedzējs pēc iespējas 

drīz un vēlākais sarunā saskaņā ar 7. 

pantu iesniedz visus elementus un 

informāciju, kas ir būtiski atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanai, un sadarbojas ar 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

2. Pieteikuma iesniedzējs pēc iespējas 

drīz iesniedz visus pieejamos elementus un 

informāciju, kas ir būtiski atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanai, un sadarbojas ar 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

Kompetentās iestādes ņem vērā šos 
elementus un informāciju, kas ir būtiski 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanai, vien tad, 

ja tie iesniegti, pirms pieņemts galīgais 

lēmums par atbildīgās dalībvalsts 

noteikšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja pieteikuma iesniedzējs neievēro 

4. panta 1. punktā noteikto pienākumu, 

dalībvalsts, kas ir atbildīga saskaņā ar šo 

regulu, pieteikumu izskata paātrinātā 

procedūrā saskaņā ar Direktīvu 

2013/32/ES. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pieteikuma iesniedzējam šajā 

regulā paredzēto procedūru laikā tajās 

dalībvalstīs, kas nav dalībvalsts, kurā 

viņam ir jāatrodas, nav tiesību uz 

Direktīvas 2013/33/ES 14.–19. pantā 

paredzētajiem uzņemšanas apstākļiem, 

izņemot neatliekamo veselības aprūpi. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 
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in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiklīdz kādā dalībvalstī ir iesniegts 

starptautiskās aizsardzības pieteikums 21. 

panta 2. punkta nozīmē, tās kompetentās 

iestādes informē pieteikuma iesniedzēju 

par šīs regulas piemērošanu un par 4. 

pantā noteiktajiem pienākumiem, kā arī 5. 

pantā noteiktajām pienākumu 

neievērošanas sekām, un jo īpaši par: 

1. Tiklīdz kādā dalībvalstī ir reģistrēts 

starptautiskās aizsardzības pieteikums 

[Patvēruma procedūru regulas 

priekšlikuma] 27. panta nozīmē, tās 

kompetentās iestādes informē pieteikuma 

iesniedzēju par šīs regulas piemērošanu un 

jo īpaši par: 

Or. en 

Pamatojums 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) 4. pantā noteiktajiem pieteikuma 

iesniedzēja pienākumiem, kā arī 5. pantā 

noteiktajām pienākumu neievērošanas 

sekām; 

Or. en 

Pamatojums 

Teksts no 6. panta 1. punkta pārcelts uz uzskaitījumu, jo šādi pants ir vieglāk lasāms un 

skaidrāks. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) šīs regulas mērķiem un sekām, ko 

radītu vēl kāda pieteikuma iesniegšana citā 

dalībvalstī, kā arī par sekām, ko izraisa tās 

dalībvalsts atstāšana, kurā viņam jāatrodas, 

laikā, kamēr tiek noteikta saskaņā ar šo 

regulu atbildīgā dalībvalsts un kamēr tiek 

izskatīts starptautiskās aizsardzības 

pieteikums , jo īpaši par to, ka pieteikuma 

iesniedzējam tajās dalībvalstīs, kas nav 

dalībvalsts, kurā viņam ir jāatrodas, nav 

tiesību uz Direktīvas 2013/33/ES 14.–19. 

pantā paredzētajiem uzņemšanas 

apstākļiem, izņemot neatliekamo veselības 

aprūpi ; 

b) šīs regulas mērķiem un sekām, ko 

radītu vēl kāda pieteikuma iesniegšana citā 

dalībvalstī, kā arī par sekām, ko izraisa tās 

dalībvalsts atstāšana, kurā viņam jāatrodas, 

laikā, kamēr tiek noteikta saskaņā ar šo 

regulu atbildīgā dalībvalsts un kamēr tiek 

izskatīts starptautiskās aizsardzības 

pieteikums; 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā sakarā referente ierosina vienkāršāku un vispārīgāku tekstu, īpaši tāpēc, ka ir ierosināts 

svītrot 5. panta noteikumu par materiālo uzņemšanas apstākļu nenodrošināšanu. 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) noteikumiem, kas attiecas uz 

ģimenes atkalapvienošanos, un šajā 

sakarā arī par piemērojamām ģimenes 

locekļu un radinieku definīcijām, kā arī 

par to, ka pieteikuma iesniedzējam agrīnā 

procedūras posmā jāatklāj visa būtiskā 

informācija, kas var palīdzēt noteikt citā 

dalībvalstī esošu ģimenes locekļu vai 

radinieku atrašanās vietu, kā arī jebkādu 

palīdzību, ko dalībvalsts var piedāvāt, lai 

sameklētu ģimenes locekļus vai 

radiniekus; 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības labad noteikumi par ģimenes vienotību pārcelti no punkta par personisku sarunu 

un paplašināti, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējs ir informēts par piemērojamām 

ģimenes definīcijām atbilstoši šīs regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cb) iespēju saskaņā ar 19. pantu no 

dalībvalsts, kurā pieteikuma iesniedzējs 

atrodas, pieprasīt, lai cita dalībvalsts 

piemēro diskrecionāro klauzulu, kā arī 

par šīs procedūras izmantošanas kārtību; 

Or. en 

Pamatojums 

19. pantā paredzētā procedūra ļautu pieteikuma iesniedzējam prasīt konkrētā dalībvalstī 

piemērot diskrecionāro klauzulu jau tad, kad pieteikuma iesniedzējs atrodas pirmajā 
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iesniegšanas dalībvalstī. Tas atturētu no sekundārās kustības, kā arī nodrošinātu konkrētajam 

patvēruma meklētājam zināmas patstāvīgas rīcības iespējas. Šeit pievienotais teksts nozīmētu, 

ka iestādēm būtu jāinformē par šīs procedūras esamību un ar to saistīto kārtību. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) personisko sarunu atbilstīgi 7. 

pantam un pienākumu iesniegt un 

pamatot informāciju par to, ka dalībvalstīs 

atrodas ģimenes locekļi, radinieki vai 

personas, ar ko ir jebkādas citas ģimenes 

attiecības, tostarp par veidiem, kādos 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt šādu 

informāciju; 

d) 7. pantā paredzētās personiskās 

sarunas mērķi, kā arī par to, kāda 

informācija sarunas laikā no pieteikuma 

iesniedzēja tiks prasīta; 

Or. en 

Pamatojums 

Ņemot vērā jauno ca) apakšpunktu par informāciju, kas saistīta ar ģimenes locekļu 

sameklēšanu, ir ierosināts šo apakšpunktu pārveidot tā, lai tā uzmanības centrā būtu 

pieteikuma iesniedzēja informēšana par personiskās sarunas mērķi, kā arī par to, kāda 

informācija viņam būs jāsniedz iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) iespēju apstrīdēt lēmumu par 

pārsūtīšanu 7 dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas un to, ka šajā pārsūdzībā 

izskata tikai to, vai ir pārkāpts 3. panta 2. 

punkts par necilvēcīgas vai pazemojošas 

attieksmes riska pastāvēšanu vai 10.–13. 

un 18. pants ; 

e) iespēju apstrīdēt pārsūtīšanas 

lēmumu un par kārtību, kādā tas darāms, 

kā arī par tiesībām uz efektīvu tiesību 

aizsardzību tiesā saskaņā ar 28. pantu, 

tostarp gadījumā, kad pārsūtīšanas 

lēmums netiek pieņemts; 

Or. en 
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Pamatojums 

Izmaiņas izdarītas, lai ņemtu vērā 28. panta izmaiņas. Tagad skaidri minētas arī tiesības uz 

efektīvu tiesību aizsardzību gadījumos, kad pārsūtīšana — piemēram, ģimenes 

atkalapvienošanās nolūkā — netiek veikta. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ia) nepavadītu nepilngadīgo 

gadījumā — aizbildņa lomu un 

pienākumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Ir izšķirīgi svarīgi nepavadītus nepilngadīgos pienācīgi informēt par aizbildņu lomu un 

pienākumiem kopējā Eiropas patvēruma sistēmā, jo tas palielina uzticēšanos patvēruma 

sistēmai, nodrošina augstu aizsardzības līmeni un attur nepavadītus nepilngadīgos no 

bēgšanas. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ib) tiesībām lūgt bezmaksas tiesisko 

palīdzību un pārstāvību visos procedūras 

posmos saskaņā ar [Patvēruma procedūru 

regulas priekšlikuma] 14. un 15. pantu; 

Or. en 

Pamatojums 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 
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on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ic) informatīvo tīmekļa vietni, kas 

izveidota saskaņā ar 6. panta 3.a punktu; 

Or. en 

Pamatojums 

6. panta 3.a punktā paredzēta īpaša informatīva tīmekļa vietne, ko uzturēs ES Patvēruma 

aģentūra, tāpēc pieteikuma iesniedzējs būtu jāinformē par šo tīmekļa vietni, lai viņam pašam 

būtu vieglāk atrast vajadzīgo informāciju. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informāciju, kas minēta 1. punktā, sniedz 

rakstiski valodā, kuru pieteikuma 

iesniedzējs saprot vai kuru ir pamats 

uzskatīt par viņam saprotamu. 

Dalībvalstis izmanto kopējo bukletu, kas 

saskaņā ar 3. punktu izveidots minētajam 

nolūkam. 

Informāciju, kas minēta 1. punktā, sniedz 

rakstiski valodā, kuru pieteikuma 

iesniedzējs saprot, kodolīgi, pārredzami, 

saprotami un viegli pieejami, izmantojot 

skaidru un vienkāršu valodu. 

Nepilngadīgajiem un jo īpaši 

nepavadītiem nepilngadīgajiem 

informāciju bērniem draudzīgā veidā 

sniedz pienācīgi apmācīti darbinieki. 

Dalībvalstis izmanto kopīgo informatīvo 

materiālu, kas saskaņā ar 3. punktu 

izveidots minētajam nolūkam. 

Or. en 
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Pamatojums 

Ir svarīgi nodrošināt, ka bērniem, jo īpaši nepavadītiem nepilngadīgajiem, tiek sniegts viņu 

īpašajām vajadzībām pielāgots informatīvais materiāls. Ja vēlamies, lai patvēruma meklētāji 

oficiālajā kopējā Eiropas patvēruma sistēmā ir sadarbīgi un atturas no sekundārās kustības, 

ir izšķirīgi svarīgi viņiem sniegt precīzu un piemērotu informāciju par procedūrām, kas 

viņiem būs jāievēro. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vajadzības gadījumā, lai pieteikuma 

iesniedzējs pienācīgi saprastu sniegto 

informāciju, to sniedz arī mutiski, 

piemēram, saistībā ar personisko sarunu, 

kas minēta 7. pantā. 

Informāciju sniedz, tiklīdz pieteikums ir 

reģistrēts. Informāciju sniedz gan 

rakstiski, gan mutiski, vajadzības 

gadījumā — ar multivides aprīkojuma 

palīdzību. Mutisko informāciju var sniegt 

individuālās vai grupas sesijās, un 

pieteikuma iesniedzējiem dod iespēju 

uzdot jautājumus par procedūras 

posmiem, kas tiem būs jāievēro atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanas procesā saskaņā 
ar šo regulu. Nepilngadīgajiem 

informāciju bērniem draudzīgā veidā 

sniedz pienācīgi apmācīti darbinieki, 

iesaistot aizbildni. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja vēlamies, lai patvēruma meklētāji oficiālajā kopējā Eiropas patvēruma sistēmā ir 

sadarbīgi un atturas no sekundārās kustības, ir izšķirīgi svarīgi viņiem sniegt precīzu un 

piemērotu informāciju par procedūrām, kas viņiem būs jāievēro. Mutiskas informācijas 

sniegšana, kā arī iespēja uzdot jautājumus par procedūrām varētu būtiski uzlabot pieteikuma 

iesniedzēja izpratni par procedūrām un līdz ar to — uzlabot sadarbību ar iestādēm un atturēt 

no bēgšanas un sekundārās kustības. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem 

izstrādā kopēju bukletu, kā arī īpašu 

bukletu nepavadītiem nepilngadīgajiem , 

kurš satur vismaz šā panta 1. punktā 

minēto informāciju. Šajā kopējā bukletā 

iekļauj arī informāciju par to, kā piemērot 

Regulu (ES) [priekšlikums regulai, ar kuru 

pārstrādā Regulu Nr. 603/2013], un jo īpaši 

par nolūku, kādēļ pieteikuma iesniedzēja 

dati var tikt apstrādāti Eurodac sistēmā. 

Kopējais buklets ir veidots tā, lai 

dalībvalstis to varētu papildināt ar 

dalībvalstij specifisku papildu informāciju. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar šīs regulas 56. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

3. Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra ciešā sadarbībā ar atbildīgajām 

valstu aģentūrām izstrādā kopīgu 

informatīvo materiālu, kurš satur vismaz 

šā panta 1. punktā minēto informāciju. Šajā 

kopīgajā informatīvajā materiālā iekļauj 

arī informāciju par to, kā piemērot Regulu 

(ES) [priekšlikums regulai, ar kuru 

pārstrādā Regulu Nr. 603/2013], un jo īpaši 

par nolūku, kādā pieteikuma iesniedzēja 

dati var tikt apstrādāti Eurodac sistēmā. 

Kopīgais informatīvais materiāls ir veidots 

tā, lai dalībvalstis to varētu papildināt ar 

dalībvalstij specifisku papildu informāciju. 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra 

izveido īpašu informatīvo materiālu, kas 

paredzēts šādām mērķgrupām: 

 a)  pieaugušiem pieteikuma 

iesniedzējiem; 

 b)  nepavadītiem nepilngadīgajiem; 

 c)  pavadītiem nepilngadīgajiem. 

 Īpašu informatīvo materiālu izstrādā 

gadījumiem, kad piemērojams korektīvais 

sadales mehānisms un parastās 

procedūras saskaņā ar šo regulu. 

Or. en 

Pamatojums 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 
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Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra nodrošina starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem un 

potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem 

paredzētu īpašu tīmekļa vietni ar 

informāciju par KEPS un jo īpaši par šīs 

regulas darbību. Tīmekļa vietnē ievieto 

vispusīgu un aktuālāko informāciju, ko 

sniedz kodolīgi, pārredzami, saprotami un 

viegli pieejami, izmantojot skaidru un 

vienkāršu valodu, turklāt visās lielākajās 

valodās, kurās runā starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma iesniedzēji, kas 

ierodas Eiropā. 

Or. en 

Pamatojums 

Izveidojot īpašu patvēruma meklētājiem un potenciālajiem patvēruma meklētājiem paredzētu 

tīmekļa vietni par KEPS praktisko darbību, mēs varētu sniegt ātru un vieglu piekļuvi 

informācijai cilvēkiem, kas jau ir pieteikušies uz starptautisko aizsardzību Eiropā, kā arī 

atspēkot kontrabandistu un citu personu izplatītos mītus un dezinformāciju, lai cilvēki, kas 

diez vai atbilstu starptautiskās aizsardzības prasībām, nedotos liekā, bīstamā un dārgā ceļā 

pāris Vidusjūrai ar mērķi pieteikties uz starptautisko aizsardzību Eiropā. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Dalībvalstu kompetentās iestādes 

informē pieteikuma iesniedzējus par to, 

kāds progress sasniegts šajā regulā 

paredzēto procedūru īstenošanā attiecībā 

uz viņu pieteikumiem. Šādu informāciju 

sniedz regulāri un rakstiski. Nepilngadīgo 

gadījumā kompetentās iestādes vienādā 

kārtībā informē gan nepilngadīgo, gan 
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aizbildini. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

īstenošanas aktus, lai noteiktu šādas 

informācijas sniegšanas kārtību. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi pieteikuma iesniedzējus informēt par pieteikuma virzību, lai nodrošinātu 

uzticēšanos patvēruma sistēmai. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai atvieglotu atbildīgās dalībvalsts 

noteikšanas procesu, dalībvalsts, kas 

nosaka atbildīgo dalībvalsti, rīko 

personisku sarunu ar pieteikuma 

iesniedzēju , izņemot, ja pieteikuma 

iesniedzējs ir aizbēdzis vai ja atbildīgās 

dalībvalsts noteikšanai pietiek ar 

informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs 

ir sniedzis saskaņā ar 4. panta 2. punktu . 

Saruna arī ļauj pareizi izprast informāciju, 

kas pieteikuma iesniedzējam sniegta 

saskaņā ar 6. pantu. 

1. Lai atvieglotu atbildīgās dalībvalsts 

noteikšanas procesu, dalībvalsts, kas 

nosaka atbildīgo dalībvalsti, rīko 

personisku sarunu ar pieteikuma 

iesniedzēju. Dalībvalsts, kas nosaka 

atbildīgo dalībvalsti, proaktīvi uzdod 

jautājumus par visiem pieprasījuma 

aspektiem, kuri dotu iespēju noteikt 

atbildīgo dalībvalsti. Saruna arī ļauj pareizi 

izprast informāciju, kas pieteikuma 

iesniedzējam sniegta saskaņā ar 6. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 
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information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalsts var nerīkot personisko 

sarunu, ja pieteikuma iesniedzējs ir 

aizbēdzis vai ja atbildīgās dalībvalsts 

noteikšanai pietiek ar informāciju, kuru 

pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis saskaņā 

ar 4. panta 2. punktu. Ja dalībvalsts 

nerīko sarunu, tā sniedz pieteikuma 

iesniedzējam iespēju sniegt visu papildu 

informāciju, kas ir būtiska, lai pareizi 

noteiktu atbildīgo dalībvalsti, pirms tiek 

pieņemts galīgs lēmums pārsūtīt 

pieteikuma iesniedzēju uz atbildīgo 

dalībvalsti saskaņā ar 30. panta 1. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Personiskā saruna notiek valodā, 

kuru pieteikuma iesniedzējs saprot vai 

kuru ir pamats uzskatīt par viņam 

3. Personiskā saruna notiek valodā, 

kuru pieteikuma iesniedzējs saprot un kurā 

viņš spēj sazināties. Sarunas ar 
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saprotamu un kurā viņš spēj sazināties. Ja 

vajadzīgs, dalībvalstis izmanto tulku, kas 

spēj nodrošināt pienācīgu saziņu starp 

pieteikuma iesniedzēju un personu, kas 

vada personisko sarunu. 

nepilngadīgajiem notiek bērniem 

draudzīgā veidā aizbildņa un — 

vajadzības gadījumā — juridiskā 

konsultanta vai padomdevēja klātbūtnē. Ja 

vajadzīgs, dalībvalstis izmanto kvalificētu 

tulku, kas spēj nodrošināt pienācīgu saziņu 

starp pieteikuma iesniedzēju un personu, 

kas vada personisko sarunu. 

Or. en 

Pamatojums 

Sarunas gan ar pavadītiem, gan ar nepavadītiem bērniem ir svarīgi veikt bērniem draudzīgā 

veidā aizbildņa klātbūtnē. Šis grozījums arī precizē, ka sarunai vienmēr jānotiek valodā, kuru 

pieteikuma iesniedzējs saprot, un ka tulkam jābūt kvalificētam. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Dalībvalsts, kas vada personisko 

sarunu, sastāda tās rakstisku kopsavilkumu, 

kurā iekļauj vismaz galveno informāciju, 

ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis sarunā. 

Šis kopsavilkums var būt ziņojuma vai 

standarta veidlapas formā. Dalībvalsts 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam 

un/vai juridiskajam konsultantam vai citam 

padomdevējam, kas pārstāv pieteikuma 

iesniedzēju, tiek savlaicīgi nodrošināta 

pieeja kopsavilkumam. 

5. Dalībvalsts, kas vada personisko 

sarunu, sastāda tās rakstisku kopsavilkumu, 

kurā iekļauj vismaz galveno informāciju, 

ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis sarunā. 

Šis kopsavilkums var būt ziņojuma vai 

standarta veidlapas formā. Dalībvalsts 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam 

un/vai aizbildnim, juridiskajam 

konsultantam vai padomdevējam, kas 

pārstāv pieteikuma iesniedzēju, pēc 

iespējas drīz pēc sarunas un katrā ziņā 

pirms pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanas 

tiek nodrošināta piekļuve kopsavilkumam. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar vispārējiem centieniem nepavadītu nepilngadīgo pārstāvju jēdzienu 

aizstāt ar aizbildņa jēdzienu (saskaņojot ar Patvēruma procedūru regulu un Uzņemšanas 

nosacījumu direktīvu), kā arī nosaka, ka pieteikuma iesniedzējam piekļuve kopsavilkumam 

sniedzama pēc iespējas drīz vai vismaz pirms pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanas. Papildu 
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darbs, ko šis noteikums uzliks dalībvalstu pārvaldes iestādēm, tiktu atsvērts, ja tas palīdzētu 

uzlabot pirmās instances lēmumu kvalitāti un tādējādi samazinātu vajadzību pēc dārgām un 

laikietilpīgām apelācijām un/vai sekundārajām pārsūtīšanām. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Bērna intereses ir svarīgs 

dalībvalstu apsvērums attiecībā uz visām 

šajā regulā paredzētajām procedūrām. 

1. Bērna intereses ir svarīgākais 

dalībvalstu apsvērums attiecībā uz visām 

šajā regulā paredzētajām procedūrām. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka bērna interesēm jābūt svarīgākajam apsvērumam, nevis vienkārši vienam 

no vērā ņemamiem apsvērumiem. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katra dalībvalsts , kurā ir jāatrodas 

nepavadītajam nepilngadīgajam, 

nodrošina, ka saistībā ar attiecīgajām šajā 

regulā paredzētajām procedūrām 

nepavadīto nepilngadīgo pārstāv un/vai 

viņam palīdz pārstāvis. Pārstāvis ir 

kvalificēts un viņam ir īpašas zināšanas, lai 

nodrošinātu, ka, veicot šajā regulā 

noteiktās procedūras, nepilngadīgā 

intereses tiek ņemtas vērā. Šādam 

pārstāvim ir pieeja attiecīgo dokumentu 

saturam pieteikuma iesniedzēja lietā, 

tostarp īpašajam bukletam, kas paredzēts 

nepavadītiem nepilngadīgajiem . 

Katra dalībvalsts, kurā atrodas nepavadīts 

nepilngadīgais, nodrošina, ka saistībā ar 

visām šajā regulā paredzētajām 

procedūrām nepavadīto nepilngadīgo 

pārstāv un/vai viņam palīdz aizbildnis. 

Aizbildnis ir kvalificēts un viņam ir īpašas 

zināšanas, lai nodrošinātu, ka, veicot šajā 

regulā noteiktās procedūras, nepilngadīgā 

intereses tiek ņemtas vērā. Šādam 

aizbildnim ir piekļuve attiecīgo dokumentu 

saturam pieteikuma iesniedzēja lietā, 

tostarp īpašajam informatīvajam 

materiālam, kas paredzēts nepavadītiem 

nepilngadīgajiem. Aizbildni ieceļ pēc 

iespējas drīz un ne vēlāk kā piecās dienās 

pēc pieteikuma paušanas dienas. 
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Or. en 

Pamatojums 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Aizbildni pēc iespējas plašāk iesaista 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas procesā 

saskaņā ar šo regulu. Šajā nolūkā 

aizbildnis nepilngadīgajam palīdz sniegt 

informāciju, kas ir būtiska viņa interešu 

izvērtēšanai saskaņā ar 3. punktu, tostarp 

palīdz īstenot tiesības tikt uzklausītam, un 

palīdz nepilngadīgā saskarsmē ar citām 

struktūrām, piemēram, ģimenes locekļu 

meklēšanas organizācijām, kad tas 

nepieciešams un pienācīgi ievērojot 

konfidencialitātes pienākumu pret bērnu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis noteikums ir iekļauts īstenošanas regulā, bet tas ir tik svarīgs, ka būtu jāiekļauj arī pašā 

regulā. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) nepilngadīgā labklājību un sociālo 

attīstību; 

b) nepilngadīgā labklājību un sociālo 

attīstību, jo īpaši ņemot vērā viņa etnisko, 

reliģisko, kultūras un valodas izcelsmi, kā 

arī nepieciešamību nodrošināt stabilitāti 

un nepārtrauktību attiecībā uz 

nepilngadīgā aprūpi un aizbildnības 

kārtību, kā arī piekļuvi veselības aprūpes 

un izglītības pakalpojumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Referente uzskata, ka šie ir vērtīgi papildinājumi, kas būtu jāapsver, izvērtējot bērna 

intereses. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) drošuma un drošības apsvērumus, 

jo īpaši, ja pastāv risks, ka nepilngadīgais 

varētu būt cilvēku tirdzniecības upuris; 

c) drošuma un drošības apsvērumus, 

jo īpaši, ja pastāv risks, ka nepilngadīgais 

varētu būt jebkādas vardarbības un 

ekspluatācijas, tostarp cilvēku 

tirdzniecības, upuris; 

Or. en 

Pamatojums 

Apakšpunkts būtu jāpaplašina, lai ietvertu ne vien cilvēku tirdzniecību, bet arī citas 

vardarbības un ekspluatācijas formas. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) garantiju par nodošanu ieceltajam 

aizbildnim uzņēmējā dalībvalstī; 

Or. en 

Pamatojums 

Pirms pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanas dalībvalstīm būtu jāpārliecinās, ka ir garantēts, ka 

uzņēmējā dalībvalstī nepilngadīgajam tiks piešķirts aizbildnis. Aizbildnim vajadzētu būt 

zināmam un iesaistītam pārsūtīšanas procedūrā pirms pārsūtīšanas. Turklāt jāpiezīmē, ka šī 

prasība atbilst Atgriešanas direktīvas (2008/115/EK) 10. panta 2. punktam, kas nosaka, ka, 

pirms pārsūtīšanu drīkst veikt, uzņēmējai valstij jāieceļ aizbildnis. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (db) informāciju, ko sniedzis aizbildnis 

dalībvalstī, kurā nepilngadīgais atrodas. 

Or. en 

Pamatojums 

Aizbildņa sniegtajai informācijai vajadzētu būt dabiskai bērna interešu izvērtēšanas daļai. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pirms nepavadītais nepilngadīgais 

tiek pārsūtīts uz atbildīgo dalībvalsti vai 

attiecīgā gadījumā uz iedalīto dalībvalsti, 

pārsūtītāja dalībvalsts pārliecinās, ka 

atbildīgā dalībvalsts vai iedalītā dalībvalsts 

nekavējoties veic Direktīvas 2013/33/ES 

14. un 24. pantā un Direktīvas 2013/33/ES 

4. Pirms nepavadītais nepilngadīgais 

tiek pārsūtīts uz atbildīgo dalībvalsti vai 

attiecīgā gadījumā uz iedalīto dalībvalsti, 

pārsūtītāja dalībvalsts pārliecinās, ka 

atbildīgā dalībvalsts vai iedalītā dalībvalsts 

nekavējoties veic Direktīvas 2013/33/ES 

14. un 24. pantā un Direktīvas 2013/33/ES 
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25. pantā minētos pasākumus. Pirms 

lēmuma par nepavadīta nepilngadīgā 

pārsūtīšanu izvērtē viņa intereses. Šajā 

izvērtējumā balstās uz 3. punktā 

uzskaitītajiem faktoriem. Izvērtējumu ātri 

veic darbinieki, kuriem ir vajadzīgā 

kvalifikācija un zināšanas, lai nodrošinātu, 

ka tiek ņemtas vērā nepilngadīgā intereses. 

25. pantā minētos pasākumus. Pirms 

lēmuma par nepavadīta nepilngadīgā 

pārsūtīšanu izvērtē viņa intereses. Šajā 

izvērtējumā balstās uz 3. punktā 

uzskaitītajiem faktoriem, un secinājumus, 

kas gūti, izvērtējot katru faktoru, skaidri 

norāda pārsūtīšanas lēmumā. Izvērtējumu 

ātri veic daudznozaru speciālistu grupa, 

kam ir vajadzīgā kvalifikācija un 

zināšanas, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas 

vērā nepilngadīgā intereses. Daudznozaru 

izvērtējumā iesaista kompetentus 

darbiniekus, kam ir specializētās 

zināšanas bērna tiesībās un bērna 

psiholoģijā un attīstībā, kā arī 

nepilngadīgā aizbildni. 

Or. en 

Pamatojums 

Pienācīgam bērna interešu izvērtējumam vajadzīgs plašs kompetenču klāsts, tāpēc tas būtu 

jāveic nevis vienam atsevišķam darbiniekam, bet gan daudznozaru grupai, kuru veido 

pieaugušie, kas var pienācīgi izvērtēt bērna intereses. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Pirms nepavadīta nepilngadīgā 

pārsūtīšanas iestādes nodrošina aizbildņa 

iecelšanu uzņēmējā dalībvalstī. Iestādes 

informāciju par uzņēmējas dalībvalsts 

iecelto aizbildni paziņo līdzšinējam 

aizbildnim līdz ar pārsūtīšanas kārtību. 

Or. en 

Pamatojums 

Pienācīga nodošana no viena aizbildņa otram nepavadītu nepilngadīgo gadījumos varētu būt 

efektīvs līdzeklis, kā nodrošināt attiecīgās informācijas nodošanu no viena aizbildņa otram, 

labu bērna uzņemšanu jaunajā dalībvalstī un bērna pazušanas risku samazināšanu. Turklāt 



 

PR\1118296LV.docx 47/91 PE599.751v02-00 

 LV 

jāpiezīmē, ka šī prasība atbilst Atgriešanas direktīvas (2008/115/EK) 10. panta 2. punktam, 

kas nosaka, ka, pirms pārsūtīšanu drīkst veikt, uzņēmējai valstij jāieceļ aizbildnis. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Komisija pieņem deleģētus aktus 

saskaņā ar 57. pantu, lai papildinātu šo 

regulu, saskaņā ar šo pantu paredzot 

noteikumus un procedūras, kas attiecas 

uz transnacionālo sadarbību bērna 

interešu izvērtēšanā. 

Or. en 

Pamatojums 

Ja būtu deleģētais akts par bērna interešu izvērtēšanu, dalībvalstu pieejas būtu labāk 

saskaņotas. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja nepilngadīgajam nav ģimenes 

locekļa vai radinieka, kā minēts 2. un 3. 

punktā, atbildīgā dalībvalsts ir pirmā 

dalībvalsts, kurā nepavadītais 

nepilngadīgais iesniedzis starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu, izņemot, ja ir 

pierādīts , ka tas nav nepilngadīgā 

interesēs. 

5. Ja nepilngadīgajam nav ģimenes 

locekļa vai radinieka, kā minēts 2. un 3. 

punktā, atbildīgo dalībvalsti nosaka pirmā 

dalībvalsts, kurā pieteikuma iesniedzējs 

atrodas, saskaņā ar 15. panta 1. vai 

1.a punktu, izņemot, ja ir konstatēts, ka tas 

nav nepilngadīgā interesēs. Pirms šādas 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas 

pieteikuma iesniedzējam ļauj izmantot 

19. pantā minētās procedūras. 

Or. en 
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Pamatojums 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja, pamatojoties uz tiešiem vai netiešiem 

pierādījumiem, kas aprakstīti abos šīs 

regulas 25. panta 4. punktā minētajos 

sarakstos, tostarp Regulā [priekšlikums 

regulai, ar kuru pārstrādā Regulu Nr. 

603/2013] minēto informāciju, ir 

konstatēts, ka pieteikuma iesniedzējs 

nelikumīgi šķērsojis dalībvalsts sauszemes, 

jūras vai gaisa robežu, ieceļojot no trešās 

valsts, tad par starptautiskās aizsardzības 

pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga 

dalībvalsts, kurā viņš šādā veidā ieceļojis. 

Ja, pamatojoties uz tiešiem vai netiešiem 

pierādījumiem, kas aprakstīti abos šīs 

regulas 25. panta 4. punktā minētajos 

sarakstos, tostarp Regulā [priekšlikums 

regulai, ar kuru pārstrādā Regulu Nr. 

603/2013] minēto informāciju, ir 

konstatēts, ka pieteikuma iesniedzējs 

nelikumīgi šķērsojis dalībvalsts sauszemes, 

jūras vai gaisa robežu, tieši ieceļojot no 

trešās valsts, tad par starptautiskās 

aizsardzības pieteikuma izskatīšanu ir 

atbildīga dalībvalsts, kurā viņš šādā veidā 

ieceļojis. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir cieši saistīts ar nākamo grozījumu, kas 15. pantā pievieno 1.a punktu. Abi 
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grozījumi izveido atsevišķas procedūras, ko piemēro, ja pieteikuma iesniedzējs reģistrējas 

pirmajā neatbilstīgas ieceļošanas valstī vai ja pieteikuma iesniedzējs, lai nokļūtu dalībvalstī, 

kurā iesniedz pieteikumu, ir ceļojis caur citu(-ām) dalībvalsti(-īm). Pirmo daļu veido 

“klasiskie” pirmās ieceļošanas kritēriji, ko piemēro, ja pieteikuma iesniedzējs reģistrējas 

pirmajā neatbilstīgas ieceļošanas dalībvalstī — kā pašlaik. Laikā, kad konkrēta dalībvalsts 

saskaras ar lielu pieteikuma iesniedzēju pieplūdumu, situāciju atvieglo korektīvā sadales 

sistēma. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja tās dalībvalsts robežu, kurā iesniegts 

pieteikums, pieteikuma iesniedzējs 

šķērsojis, ieceļojot no citas dalībvalsts, un 

ja, pamatojoties uz tiešiem vai netiešiem 

pierādījumiem saskaņā ar 1. punktu, nav 

iespējams skaidri konstatēt pirmās 

neatbilstīgas ieceļošanas dalībvalsti, par 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

izskatīšanu atbildīgo dalībvalsti nosaka 

saskaņā ar 24.a pantā noteikto procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 
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This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja pieteikuma iesniedzējs 

jaundzimuša bērna, nopietnas saslimšanas, 

smagas invaliditātes vai vecuma dēļ ir 

atkarīgs no palīdzības, ko sniedz viņa 

bērns, brālis vai māsa vai vecāks, kas 

likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, vai ja 

pieteikuma iesniedzēja bērns, brālis vai 

māsa vai vecāks, kas likumīgi uzturas kādā 

no dalībvalstīm, ir atkarīgs no pieteikuma 

iesniedzēja palīdzības, dalībvalstis 

pieteikuma iesniedzēju parasti patur kopā 

vai apvieno ar minēto bērnu, brāli vai māsu 

vai vecāku, ar noteikumu, ka ģimenes 

saites pastāvēja jau izcelsmes valstī, ka 

bērns, brālis vai māsa vai vecāks, vai 

pieteikuma iesniedzējs ir spējīgs rūpēties 

par apgādājamo un ka attiecīgās personas 

ir rakstiski paudušas savu vēlmi. 

1. Ja pieteikuma iesniedzējs 

jaundzimuša bērna, nopietnas saslimšanas, 

smagas invaliditātes, smagas traumas vai 

vecuma dēļ ir atkarīgs no palīdzības, ko 

sniedz viņa bērns, brālis vai māsa vai 

vecāks, kas likumīgi uzturas kādā 

dalībvalstī, vai ja pieteikuma iesniedzēja 

bērns, brālis vai māsa vai vecāks, kas 

likumīgi uzturas kādā no dalībvalstīm, ir 

atkarīgs no pieteikuma iesniedzēja 

palīdzības, dalībvalstis pieteikuma 

iesniedzēju parasti patur kopā vai apvieno 

ar minēto bērnu, brāli vai māsu vai vecāku, 

ja ģimenes saites jau pastāvēja, pirms 

pieteikuma iesniedzējs ieradās dalībvalstu 

teritorijā, ja bērns, brālis vai māsa vai 

vecāks, vai pieteikuma iesniedzējs ir 

spējīgs rūpēties par apgādājamo un ja 

attiecīgās personas ir rakstiski paudušas 

savu vēlmi. 

Or. en 

Pamatojums 

Principā šā grozījuma mērķis ir ģimenes saišu definīciju saskaņot ar Komisijas priekšlikuma 

2. panta g) punktu, lai iekļautu arī tādas ģimenes, kas izveidojušās ceļā uz Eiropu, nevis 

izcelsmes valstī. Izdarītas arī nelielas izmaiņas, lai atkarības no palīdzības kritērijus 

papildinātu ar smagas traumas gadījumu. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta un tikai 

tad, ja neviena dalībvalsts nav noteikta 

par atbildīgo , katra dalībvalsts var nolemt 

izskatīt starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu, ko tai iesniedzis trešās valsts 

valstspiederīgais vai bezvalstnieks , 

balstoties uz ģimenes iemesliem saistībā 

ar paplašināto ģimeni, kuras locekļi nav 

uzskaitīti 2. panta g) punktā , pat ja 

saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 

kritērijiem šāda izskatīšana nav attiecīgās 

dalībvalsts pienākums. 

Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta, katra 

dalībvalsts var nolemt izskatīt 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ko 

tai iesniedzis trešās valsts valstspiederīgais 

vai bezvalstnieks, pat ja saskaņā ar šajā 

regulā noteiktajiem kritērijiem šāda 

izskatīšana nav attiecīgās dalībvalsts 

pienākums. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai gan diskrecionāro klauzulu izmanto vien dažas dalībvalstis, tā ir izrādījusies elastīgs un 

progresīvs līdzeklis, ar ko nodrošināt, ka atsevišķos gadījumos pienācīgi tiek ņemti vērā 

humāni apsvērumi, un tāpēc to pozitīvi novērtējušas gan dalībvalstis, gan NVO, kas darbojas 

ar patvēruma meklētājiem. Tāpēc referente vēlas šīs procedūras izmantošanu paplašināt, 

nevis ierobežot. 19. panta grozījums atjauno pašreizējā Dublinas III regulā lietoto 

formulējumu. 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalsts, kas nolemj saskaņā ar šo 

punktu izskatīt starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu, kļūst par atbildīgo dalībvalsti 

un uzņemas ar minēto atbildību saistītos 

pienākumus. Vajadzības gadījumā tā 

informē iepriekšējo atbildīgo dalībvalsti, 

dalībvalsti, kas veic procedūru, lai noteiktu 

atbildīgo dalībvalsti, vai dalībvalsti, kura 

saņēmusi pieprasījumu par pieteikuma 

iesniedzēja uzņemšanu . 

Dalībvalsts, kas nolemj saskaņā ar šo 

punktu izskatīt starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu, kļūst par atbildīgo dalībvalsti 

un uzņemas ar minēto atbildību saistītos 

pienākumus. Vajadzības gadījumā tā, 

izmantojot elektroniskās komunikācijas 

tīklu DubliNet, kas izveidots saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 1560/2003 18. pantu, 
informē iepriekšējo atbildīgo dalībvalsti, 

dalībvalsti, kas veic procedūru, lai noteiktu 

atbildīgo dalībvalsti, vai dalībvalsti, kura 

saņēmusi pieprasījumu par pieteikuma 

iesniedzēja uzņemšanu. 
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Or. en 

Pamatojums 

Lai gan diskrecionāro klauzulu izmanto vien dažas dalībvalstis, tā ir izrādījusies elastīgs un 

progresīvs līdzeklis, ar ko nodrošināt, ka atsevišķos gadījumos pienācīgi tiek ņemti vērā 

humāni apsvērumi, un tāpēc to pozitīvi novērtējušas gan dalībvalstis, gan NVO, kas darbojas 

ar patvēruma meklētājiem. Tāpēc referente vēlas šīs procedūras izmantošanu paplašināt, 

nevis ierobežot. 19. panta grozījums atjauno pašreizējā Dublinas III regulā lietoto 

formulējumu. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

iesniedzējs var prasīt, lai dalībvalsts, kurā 

pieteikums iesniegts, piemēro 1. punktu. 

Šādu pieprasījumu iesniedz rakstiski un 

pienācīgi pamato. 

Or. en 

Pamatojums 

Referente ierosina ļaut pieteikuma iesniedzējam prasīt, lai dalībvalsts, kurā pieteikums 

iesniegts, īsteno tiesības izmantot 19. panta 1. punkta diskrecionāro klauzulu. Dalībvalsts tad 

izlemtu, vai vēlas īstenot savas tiesības saskaņā ar diskrecionāro klauzulu. Saskaņā ar 

pašreizējiem noteikumiem dalībvalstis var izmantot 19. panta 1. punkta procedūru, taču 

pieteikuma iesniedzējs to nekādi nevar oficiāli prasīt. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalsts, kurā ir iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums un kura veic 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas 

procedūru, var jebkurā laikā, pirms ir 

noteikta atbildīgā dalībvalsts , pieprasīt 

Dalībvalsts, kurā ir iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums un kura veic 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas 

procedūru, vai atbildīgā dalībvalsts var 

jebkurā brīdī, pirms ir pieņemts pirmais 
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citai dalībvalstij uzņemt pieteikuma 

iesniedzēju, lai apvienotu personas, ar ko ir 

jebkādas ģimenes attiecības , pat ja minētā 

cita dalībvalsts nav atbildīga saskaņā ar 10. 

līdz 13. un 18. pantā noteiktajiem 

kritērijiem. Attiecīgajām personām 

rakstiski jāpauž sava piekrišana . 

lēmums pēc būtības, pieprasīt citai 

dalībvalstij uzņemt pieteikuma iesniedzēju, 

lai apvienotu personas, ar ko ir jebkādas 

ģimenes attiecības, uz humānu apsvērumu 

pamata, jo īpaši balstoties uz ģimenes, 

kultūras vai sociālajām saitēm vai valodas 

prasmēm, kas atvieglotu pieteikuma 

iesniedzēja integrāciju minētajā citā 

dalībvalstī, pat ja minētā cita dalībvalsts 

nav atbildīga saskaņā ar 10. līdz 13. un 18. 

pantā noteiktajiem kritērijiem. 

Attiecīgajām personām rakstiski jāpauž 

sava piekrišana. 

Or. en 

Pamatojums 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Starptautiskās aizsardzības 

pieteikuma iesniedzējs var prasīt, lai 

dalībvalsts, kurā pieteikums iesniegts, 

piemēro 2. punktu. Šādu pieprasījumu 

iesniedz rakstiski un pienācīgi pamato, un 

to adresē atbildīgajām iestādēm 

pieteikuma iesniegšanas vietā. Šīs iestādes 

nodrošina, ka pieprasījums tiek nosūtīts 

atbildīgajām iestādēm pieteikuma 

iesniedzēja pieprasījuma norādītajā 

dalībvalstī, izmantojot elektroniskās 

komunikācijas tīklu DubliNet, kas 

izveidots saskaņā ar Regulas (EK) 
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Nr. 1560/2003 18. pantu. 

 Dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu 

saskaņā ar pirmo daļu, divās nedēļās 

sniedz atbildi par to, vai vēlas uzņemties 

atbildību par pieteikumu. Pieprasījumā 

norādītā dalībvalsts termiņu var pagarināt 

par divām nedēļām, ja par to rakstiski ar 

elektroniskās komunikācijas tīklu 

DubliNet paziņo dalībvalstij, kurā 

iesniegts pieteikums. Ja atbildi minētajā 

termiņā nesaņem, lūgumu uzskata par 

noraidītu. Neskarot 1. un 2. punktu, 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

iesniedzējiem nav tiesību šo procedūru 

izmantot vairāk par vienu reizi. 

Or. en 

Pamatojums 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ja pieprasījumā norādītā 

dalībvalsts pieņem šo pieprasījumu 

saskaņā ar 2.a punktu, tā pārņem 

atbildību par pieteikuma izskatīšanu. 

Dalībvalsts, kurā pieteikums tika 
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iesniegts, nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzēju pārsūta saskaņā ar 27. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis punkts attiecas arī uz jauno procedūru, kas 19. pantu ļauj piemērot no citas dalībvalsts. 

Tajā vienkārši precizēta procedūra, kas attiecas uz pārsūtīšanu gadījumos, kad dalībvalsts 

uzņemas atbildību saskaņā ar jauno procedūru. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Komisija ar īstenošanas aktiem 

izstrādā kopīgu veidlapu, ko izmanto 

2.a punktā minētajā procedūrā. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

56. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai vienkāršotu procedūras un samazinātu administratīvā darba slodzi, ir ierosināts, ka 

Komisijai jāizstrādā īstenošanas akts, kas nosaka veidlapu, kura jāizmanto jaunajā 

procedūrā, kas 19. pantu ļauj piemērot no citas dalībvalsts. 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) saskaņā ar 24., 25. un 30. pantā 

izklāstītajiem nosacījumiem uzņemt 

pieteikuma iesniedzēju, kas iesniedzis 

pieteikumu citā dalībvalstī; 

a) saskaņā ar 24., 24.a, 25. un 30. 

pantā izklāstītajiem nosacījumiem uzņemt 

pieteikuma iesniedzēju, kas iesniedzis 

pieteikumu citā dalībvalstī; 
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Or. en 

Pamatojums 

Šis ir tehnisks grozījums, kura mērķis ir noteikumu saskaņot ar jauno procedūru, kas 

ierosināta 24.a pantā (uzņemšanas paziņojums). 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Situācijā, kas minēta 1. punkta a) 

apakšpunktā, atbildīgā dalībvalsts izskata 

vai pabeidz izskatīt starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu. 

2. Situācijā, kas minēta 1. punkta a) 

vai b) apakšpunktā, atbildīgā dalībvalsts 

izskata vai pabeidz izskatīt starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Paātrinātās procedūras ir svarīgs rīks, ar ko uzturēt sistēmas efektivitāti, ātri izskatot 

pieteikumus, par kuriem ir relatīvi viegli pieņemt lēmumu. Referente neatbalsta paātrināto 

procedūru izmantošanu par līdzekli, kā sodīt par bēgšanu, galvenokārt tāpēc, ka tas nav 

sevišķi efektīvi un var pat nozīmēt, ka pieteikuma iesniedzējiem ir lielāka motivācija bēgt, jo ir 

lielas izredzes uz pozitīvu lēmumu par viņu patvēruma pieteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Situācijā, kas minēta 1. punkta b) 

apakšpunktā, atbildīgā dalībvalsts izskata 

vai pabeidz izskatīt starptautiskās 

aizsardzības pieteikumu paātrinātajā 

procedūrā saskaņā ar Direktīvas 

2013/32/ES 31. panta 8. punktu. 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Paātrinātās procedūras ir svarīgs rīks, ar ko uzturēt sistēmas efektivitāti, ātri izskatot 

pieteikumus, par kuriem ir relatīvi viegli pieņemt lēmumu. Referente neatbalsta paātrināto 

procedūru izmantošanu par līdzekli, kā sodīt par bēgšanu, galvenokārt tāpēc, ka tas nav 

sevišķi efektīvi un var pat nozīmēt, ka pieteikuma iesniedzējiem ir lielāka motivācija bēgt, jo ir 

lielas izredzes uz pozitīvu lēmumu par viņu patvēruma pieteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Situācijā, kas minēta 1. punkta c) 

apakšpunktā, atbildīgā dalībvalsts visus 

pieteikuma iesniedzēja papildu 

paziņojumus vai jaunus pieteikumus 

apstrādā kā turpmāku pieteikumu saskaņā 

ar Direktīvu 2013/32/ES. 

4. Situācijā, kas minēta 1. punkta c) 

apakšpunktā, kad atbildīgā dalībvalsts ir 

pārtraukusi pieteikuma izskatīšanu pēc 

tam, kad pieteikuma iesniedzējs to ir 

atsaucis, pirms ir pieņemts lēmums pēc 

būtības pirmajā instancē, minētā 

dalībvalsts nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa 
pieteikuma izskatīšana tiek pabeigta, vai 

iesniegt jaunu starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu, kuru neuzskatīs par turpmāku 

pieteikumu, kā noteikts Direktīvā 

2013/32/ES. Šādā gadījumā dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek pabeigta pieteikuma 

izskatīšana. 

Or. en 

Pamatojums 

Pienākums obligāti visus papildu paziņojumus skatīt kā jaunus vai turpmākus nozīmētu 

būtiskas procesuālas sekas pieteikuma iesniedzējam (ko daļēji reglamentē arī Patvēruma 

procedūru regula). Referente šajā sakarā ierosina atgriezties pie Dublinas III regulā lietotā 

formulējuma. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Situācijā, kas minēta 1. punkta d) 

apakšpunktā, uz atbildīgās dalībvalsts 

atbildīgās iestādes pieņemto lēmumu par 

pieteikuma noraidīšanu vairs neattiecas 

tiesiskā aizsardzība, kas paredzēta 
Direktīvas 2013/32/ES V nodaļā. 

5. Situācijā, kas minēta 1. punkta d) 

apakšpunktā, kad pieteikums ir noraidīts 

tikai pirmajā instancē, atbildīgā 
dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgajai 

personai ir vai ir bijusi iespēja izmantot 

efektīvu tiesisko aizsardzību saskaņā ar 
Direktīvas 2013/32/ES 46. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz lēmumu pēc būtības par patvēruma pieteikumu nedot tiesības uz efektīvu tiesību 

aizsardzību, ticamākais, nozīmētu nonākt pretrunā ar Hartas 47. pantu par tiesībām uz 

efektīvu tiesību aizsardzību. Referente piekrīt, ka šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs būtu 

jāuzņem atpakaļ atbildīgajai dalībvalstij (1.d punkts), bet tam joprojām vajadzētu būt iespējai 

izmantot savas tiesības apstrīdēt lēmumu par pieteikumu. Tāpēc ir ierosināts atgriezties pie 

Dublinas III regulā lietotā formulējuma. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Process, kurā nosaka atbildīgo 

dalībvalsti, sākas, tiklīdz kādā no 

dalībvalstīm pirmo reizi tiek iesniegts 

starptautiskās aizsardzības pieteikums , ar 

nosacījumu, ka pirmo pieteikumu saņēmusī 

dalībvalsts jau nav atbildīgā dalībvalsts 

saskaņā ar 3. panta 4. vai 5. punktu . 

1. Process, kurā nosaka atbildīgo 

dalībvalsti, sākas, tiklīdz kādā no 

dalībvalstīm pirmo reizi tiek iesniegts 

starptautiskās aizsardzības pieteikums , ar 

nosacījumu, ka pirmo pieteikumu saņēmusī 

dalībvalsts jau nav atbildīgā dalībvalsts 

saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Izmaiņa saistīta ar to, ka svītrots 3. panta 3. un 4. punkts. 
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Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) attiecīgā gadījumā – saites uz kopā 

ceļojošo ģimenes locekļu vai radinieku 

pieteikumiem; 

b) attiecīgā gadījumā – saites uz 

pieteikumiem, ko iesnieguši ģimenes 

locekļi, radinieki vai pieteikuma 

iesniedzēju grupa, kas prasa, lai viņus 

reģistrē kā ceļojošus kopā; 

Or. en 

Pamatojums 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) ja saskaņā ar VII nodaļu ir 

piemērojams sadales mehānisms, 

informācija, kas minēta 36. panta 4. punktā 

un 39. panta h) punktā. 

h) ja saskaņā ar VII nodaļu ir 

piemērojams sadales mehānisms, 

informācija, kas minēta 36.a panta 3. 

punktā un 39. panta h) punktā. 

Or. en 
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Pamatojums 

Izdarītas tehniskas izmaiņas, jo 36. panta 4. punkts ir svītrots un daļa tā satura pārnesta uz 

36.a pantu. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts, kurai iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums, uzskata, ka par šā 

pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita 

dalībvalsts, tā iespējami īsā laikā un 

jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no 

pieteikuma iesniegšanas dienas 21. panta 2. 

punkta nozīmē pieprasa minētajai otrajai 

dalībvalstij uzņemt attiecīgo pieteikuma 

iesniedzēju. 

Ja dalībvalsts, kurai iesniegts starptautiskās 

aizsardzības pieteikums, uzskata, ka par šā 

pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita 

dalībvalsts, tā iespējami īsā laikā un 

jebkurā gadījumā divos mēnešos no 

pieteikuma iesniegšanas dienas 21. panta 2. 

punkta nozīmē pieprasa minētajai otrajai 

dalībvalstij uzņemt attiecīgo pieteikuma 

iesniedzēju. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstis izteikušas daudzas piezīmes, ka ierosinātais jaunais termiņš (saīsināts no 

Dublinas III regulā paredzētajiem trim mēnešiem uz vienu šajā Komisijas priekšlikumā). 

Referente uzskata, ka ir svarīgi saīsināt Dublinas procedūru ilgumu, taču tajā pašā laikā 

dalībvalstīm jādod pietiekams laiks visu šajā regulā paredzēto procedūru īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neatkarīgi no pirmās daļas, ja Eurodac ir 

trāpījums ar datiem, kas reģistrēti saskaņā 

ar Regulas [priekšlikums regulai, ar kuru 

pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 603/2013] 13. pantu , vai 

VIS ir trāpījums ar datiem, kas reģistrēti 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 767/2008 21. 

panta 2. punktu , pieprasījumu nosūta divās 

Neatkarīgi no pirmās daļas, ja Eurodac ir 

trāpījums ar datiem, kas reģistrēti saskaņā 

ar Regulas [priekšlikums regulai, ar kuru 

pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 603/2013] 13. pantu , vai 

VIS ir trāpījums ar datiem, kas reģistrēti 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 767/2008 21. 

panta 2. punktu , pieprasījumu nosūta 
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nedēļās no minētā trāpījuma . viena mēneša laikā no minētā trāpījuma. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstis izteikušas daudzas piezīmes, ka ierosinātais jaunais termiņš (saīsināts no 

Dublinas III regulā paredzētajiem diviem mēnešiem uz divām nedēļām šajā Komisijas 

priekšlikumā). Referente uzskata, ka ir svarīgi saīsināt Dublinas procedūru ilgumu, taču tajā 

pašā laikā dalībvalstīm jādod pietiekams laiks visu šajā regulā paredzēto procedūru 

īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz nepilngadīgajiem šā punkta 

pirmajā un otrajā daļā minētos termiņus 

aprēķina, laiku sākot skaitīt no brīža, kad 

ir iecelts aizbildnis un kad ir pabeigts 

8. panta 3. punktā paredzētais interešu 

izvērtējums. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pietiekamu laiku procedūrām, kurās iesaistīti nepilngadīgie, un lai 

nepilngadīgais saņemtu atbalstu visu procedūras laiku, referente ierosina oficiālos termiņus 

sākt skaitīt tikai no brīža, kad ir iecelts aizbildnis un ir pabeigts interešu izvērtējums. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

24.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 24.a pants 

 Uzņemšanas paziņojuma iesniegšana 

 1.  Ja pieteikuma iesniedzējs 

jāpārsūta uz citu dalībvalsti saskaņā ar 
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15. panta 1.a punktu vai 36.b panta 

4. punktu, iedalīto dalībvalsti pēc 

nejaušības principa nosaka 44. pantā 

minētā automatizētā sistēma no to 

dalībvalstu vidus, kuras tobrīd negūst 

labumu no 34. pantā minētā korektīvā 

sadales mehānisma. 

 2.  Tiklīdz saskaņā ar 1. punktu 

noteikta iedalītā dalībvalsts, informāciju 

par to ievada Eurodac un ar automātisku 

paziņojumu informē iedalīto dalībvalsti. 

 3.  Dalībvalsts, kurā atrodas 

pieteikuma iesniedzējs, informē 

pieteikuma iesniedzēju par noteikšanu 

saskaņā ar 2. punktu un — sadarbībā ar 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru 

— par pārsūtīšanas kārtību. 

 4.  Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzēju no dalībvalsts, kur viņš 

atrodas, ātri pārsūta uz atbildīgo 

dalībvalsti. 

 5.  Mutatis mutandis piemēro 39., 40., 

41. un 42. pantā noteiktos pienākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 
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Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis paredz 7 dienu termiņu 

no pārsūtīšanas lēmuma paziņošanas , kurā 

attiecīgā persona var īstenot savas tiesības 

uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli 

saskaņā ar 1. punktu. 

2. Dalībvalstis paredz samērīgu 

termiņu — vismaz 15 dienas — no 

pārsūtīšanas lēmuma paziņošanas, kurā 

attiecīgā persona var īstenot savas tiesības 

uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli 

saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības līdzekļa efektivitāti, attiecīgajai personai noteikti 

vajadzīgs pietiekams laiks šo tiesību izmantošanai. Septiņu dienu termiņš vienkārši ir pārāk 

īss. Pieteikuma iesniedzējam būtu jādod vismaz 15 dienas apelācijas iesniegšanai, lai 

nodrošinātu, ka sistēma sniedz pienācīgas garantijas, savukārt dalībvalstīm vajadzētu būt 

iespējai pēc savas vēlēšanās noteikt ilgāku termiņu. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Šā panta 1. punktā paredzētā 

efektīvā tiesiskās aizsardzības līdzekļa 

darbības joma aprobežojas ar to, ka 

izvērtē, vai ir pārkāpts 3. panta 2. punkts 

par necilvēcīgas vai pazemojošas 

attieksmes riska pastāvēšanu vai 10.–13. 

un 18. pants. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Referente neuzskata, ka apelācijas tiesības būtu iespējams šauri attiecināt vien uz konkrētiem 

Hartas aspektiem, neradot sarežģījumus, kas saistīti ar Hartas 47. pantā paredzētajām 

tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību. 
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Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja 1. punktā minētais pārsūtīšanas 

lēmums netiek pieņemts, dalībvalstis 

paredz efektīvu tiesisko aizsardzību tiesā 

gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka dalībvalstī, kas nav 

dalībvalsts, kura izskata viņa 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu, 

likumīgi atrodas viņa ģimenes loceklis vai 

– nepavadītu nepilngadīgo gadījumā – 

radinieks, un tāpēc uzskata, ka minētā 

otra dalībvalsts ir par pieteikuma 

izskatīšanu atbildīgā dalībvalsts. 

5. Ja 1. punktā minētais pārsūtīšanas 

lēmums netiek pieņemts, dalībvalstis 

paredz efektīvu tiesisko aizsardzību tiesā 

gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs 

apgalvo, ka par pieteikuma izskatīšanu 

atbildīga ir cita dalībvalsts. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas ierosinājums dot tiesības uz tiesību aizsardzību gadījumos, kad ģimenes 

atkalapvienošanās ir liegta, jo nenotiek pārsūtīšana uz dalībvalsti, kur ģimene atrodas, ir 

vērtējams atzinīgi. Taču būtu saprātīgi — īpaši ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 

nolēmumu Ghezelbash lietā — šo tiesību tvērumu paplašināt, attiecinot uz visiem 

saskatītajiem nepareizas Dublinas kritēriju piemērošanas gadījumiem. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Nepieciešamās izmaksas 

pieteikuma iesniedzēja vai citas personas, 

kas minēta 20. panta 1. punkta c), d) vai e) 

apakšpunktā, pārsūtīšanai uz atbildīgo 

dalībvalsti sedz pārsūtītāja dalībvalsts. 

1. Nepieciešamās izmaksas 

pieteikuma iesniedzēja vai citas personas, 

kas minēta 20. panta 1. punkta c), d) vai e) 

apakšpunktā, pārsūtīšanai uz atbildīgo 

dalībvalsti sedz no Savienības vispārējā 

budžeta. 

Or. en 
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Pamatojums 

Pārsūtīšana, ko veic saskaņā ar šo regulu, būtu jāsedz no Eiropas Savienības budžeta, lai 

ikkatrai dalībvalstij būtu lielāka motivācija bez kavēšanās reģistrēt visus patvēruma 

pieteikuma iesniedzējus, kuri atrodas tās teritorijā, un lai nodrošinātu, ka regulas noteikumu 

ievērošana dalībvalstīm nerada papildu finansiālās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  87 

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. 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Korektīvā sadales sistēma būtu jāiedarbina, pirms patvēruma meklētāju pieplūdums labuma 

guvējā dalībvalstī kļuvis pārmērīgs. Tāpēc procentuālā vērtība, pie kuras sistēmu iedarbina, 

ir pazemināta no 150 % uz 100 % no atsauces atslēgas. Referente turklāt uzskata, ka atsauces 

vērtībā būtu jāieskaita arī pieteikumi, uz kuriem attiecas 3. panta 1. punkta kritēriji. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pieteikuma iesniedzējus, kuri savu 

pieteikumu labuma guvējā dalībvalstī ir 

iesnieguši pēc 34. panta 5. punktā minētā 

paziņojuma par sadali, iedala 1. punktā 

minētajām dalībvalstīm, un šīs dalībvalstis 

2. Ja atbildīgo dalībvalsti nav bijis 

iespējams noteikt saskaņā ar 19. panta 

2.a punktu vai 36.b pantu, pieteikuma 

iesniedzējus, kuri savu pieteikumu labuma 

guvējā dalībvalstī ir iesnieguši pēc 34. 
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nosaka atbildīgo dalībvalsti. panta 5. punktā minētā paziņojuma par 

sadali, iedala 1. punktā minētajām 

dalībvalstīm, un šīs dalībvalstis nosaka 

atbildīgo dalībvalsti. 

Or. en 

Pamatojums 

Tas nozīmē, ka vienkāršā ģimenes atkalapvienošanās procedūra un iespēja prasīt 

diskrecionārās klauzulas piemērošanu būtu jāatļauj, pirms pieteikuma iesniedzējs pārcelts, 

izmantojot korektīvo sadales sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Sadali neattiecina uz 

pieteikumiem, kuri saskaņā ar 3. panta 3. 

punktu ir atzīti par nepieņemamiem vai 

kuri tiek izskatīti paātrinātajā procedūrā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Svītrojums izriet no tā, ka svītrots 3. panta 3. punkts par pieņemamības procedūrām pirms 

atbildīgās dalībvalsts noteikšanas. Jāpiezīmē, ka, tiklīdz noteikta atbildība, visas dalībvalstis 

var piemērot pieņemamības pārbaudi saskaņā ar Patvēruma procedūru regulas noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Labuma guvēja dalībvalsts 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējiem, 

kuri pieteikumu labuma guvējā dalībvalstī 

iesnieguši pēc 34. pantā minētā 

paziņojuma par sadali, ir piekļuve 

19. panta 2.a punktā un 36.b pantā 
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minētajai procedūrai. 

Or. en 

Pamatojums 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Balstoties uz atsauces atslēgas 

piemērošanu saskaņā ar 1. punktu, 44. 

panta 1. punktā minētā automatizētā 

sistēma norāda iedalīto dalībvalsti un 

paziņo šo informāciju labuma guvējai 

dalībvalstij un iedalītajai dalībvalstij 

vēlākais 72 stundu laikā no 22. panta 1. 

punktā minētās reģistrācijas, un ieraksta 

iedalīto dalībvalsti 23. panta 2. punktā 

minētajā elektroniskajā lietā. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šis punkts ir svītrots, jo 36.a pantā ierosināta jauna iedalītās dalībvalsts noteikšanas sistēma. 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

36.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 36.a pants 

 Iedalītās dalībvalsts noteikšana 

 1. Balstoties uz 35. pantā minēto 

atsauces atslēgu, 44. panta 1. punktā 

minētā automatizētā sistēma norāda sešas 

dalībvalstis ar zemāko pieteikuma 

iesniedzēju skaitu attiecībā pret katras šīs 

dalībvalsts daļu taisnīgajā sadalījumā. 

 2. Par katru no šīm sešām 

dalībvalstīm automatizētā sistēma atver 

pārsūtīšanas sarakstu ar 30 vietām. 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus 

piesaista kādam no atvērtajiem 

pārsūtīšanas sarakstiem saskaņā ar 

41. pantu. 

 3. Kad visas pieejamās vietas 

pārsūtīšanas sarakstā ir atbilstoši 

2. punktam aizpildītas, automatizētā 

sistēma šo informāciju paziņo labuma 

guvējai dalībvalstij un iedalītajai 

dalībvalstij un ieraksta iedalīto dalībvalsti 

23. panta 2. punktā minētajā 

elektroniskajā lietā. 

 4. Tiklīdz pārsūtīšanas saraksts ir 

atbilstoši 3. punktam pilnīgi aizpildīts, 

automatizētā sistēma atver jaunu 

pārsūtīšanas sarakstu tai dalībvalstij ar 

zemāko pieteikuma iesniedzēju skaitu 

attiecībā pret tās daļu taisnīgajā 

sadalījumā, par kuru saraksts vēl nav 

atvērts. 

Or. en 

Pamatojums 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 
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integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

36.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 36.b pants 

 Ģimenes atkalapvienošanās procedūra 

korektīvās sadales gadījumā 

 1. Dalībvalsts, kas gūst labumu no 

korektīvā sadales mehānisma saskaņā ar 

34. pantu, ir atbildīga par īpašas ģimenes 

atkalapvienošanās procedūras īstenošanu 

attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, lai 

pieteikuma iesniedzējiem nodrošinātu 

ātru ģimenes atkalapvienošanos un 

piekļuvi patvēruma procedūrām, kad 

prima facie ir pietiekamas liecības, ka 

viņiem, ticamākais, ir tiesības uz ģimenes 

atkalapvienošanos saskaņā ar 10., 11., 12. 

vai 13. pantu. 

 2. Nosakot, vai ir pietiekamas 

liecības, ka pieteikuma iesniedzējam ir 

ģimenes locekļi dalībvalstī, par kuru viņš 

to apgalvo, noteicēja dalībvalsts 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs ir 

sapratis piemērojamo ģimenes locekļa 

un/vai radinieka definīciju un ka 

pieteikuma iesniedzējs ir pārliecināts, ka 

attiecīgie ģimenes locekļi un/vai radinieki 

neatrodas citā dalībvalstī. Noteicēja 

dalībvalsts arī nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējs saprot, ka viņam netiks atļauts 

palikt dalībvalstī, kurā saskaņā ar viņa 

apgalvojumu ir viņa ģimenes locekļi 

un/vai radinieki, ja šī dalībvalsts šo 

apgalvojumu nevarēs verificēt. Ja 

pieteikuma iesniedzēja sniegtā 

informācija nerada acīmredzamus 

iemeslus apšaubīt ģimenes locekļu un/vai 

radinieku atrašanos pieteikuma 

iesniedzēja norādītajā dalībvalstī, 

secināms, ka prima facie ir pietiekamas 
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liecības, ka pieteikuma iesniedzējam ir 

ģimenes locekļi un/vai radinieki minētajā 

dalībvalstī, lai izpildītu 1. punkta prasības. 

 3. Ja saskaņā ar 1. un 2. punktu 

noteikts, ka pieteikuma iesniedzējam, 

ticamākais, prima facie ir tiesības uz 

ģimenes atkalapvienošanos saskaņā ar 

10., 11., 12. vai 13. pantu, labuma guvēja 

dalībvalsts par to paziņo attiecīgajai 

dalībvalstij un pieteikuma iesniedzēju 

pārsūta uz šo dalībvalsti. 

 4. Dalībvalsts, kas uzņem pieteikuma 

iesniedzēju saskaņā ar 3. punktā minēto 

procedūru, nosaka, vai ir izpildīti ģimenes 

atkalapvienošanās nosacījumi saskaņā ar 

10., 11., 12. vai 13. pantu. Ja tiek 

konstatēts, ka ģimenes atkalapvienošanās 

nosacījumi nav izpildīti, uzņēmēja 

dalībvalsts nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzēju pārceļ uz citu dalībvalstī 

saskaņā ar 24.a pantā noteikto procedūru. 

 5. Tās dalībvalsts iestādes, kurā 

saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja 

apgalvojumu atrodas viņa ģimenes locekļi 

un/vai radinieki, palīdz noteicējas 

dalībvalsts atbildīgajām iestādēm gūt 

atbildes uz jebkādiem jautājumiem, kuru 

mērķis ir noskaidrot, vai apgalvojumi par 

ģimenes saitēm atbilst patiesībai. 

Or. en 

Pamatojums 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 
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Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

37. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. pants svītrots 

Finansiālā solidaritāte  

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. 

 

2.  Tādā gadījumā 44. panta 1. punktā 

minētā automatizētā sistēma šajā 

divpadsmit mēnešu periodā atsauces 

atslēgu piemēro dalībvalstīm, kurās to 

pieteikumu skaits, attiecībā uz kurām tās 

ir atbildīgās dalībvalstis, ir mazāks par šo 

dalībvalstu īpatsvaru saskaņā ar 35. panta 

1. punktu, izņemot informāciju ievadījušo 

dalībvalsti un labuma guvēju dalībvalsti. 

Automatizētā sistēma, kas minēta 44. 

panta 1. punktā, katru pieteikumu, kurš 

citādi būtu iedalīts dalībvalstij, kas 

ievadījusi informāciju, saskaņā ar 36. 

panta 4. punktu ieskaita minētās 

dalībvalsts īpatsvarā. 

 

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 
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dalībvalstij, kas noteikta par atbildīgo par 

attiecīgo pieteikumu izskatīšanu. 

4.  Komisija ar īstenošanas aktiem 

saskaņā ar 56. pantā minēto pārbaudes 

procedūru pieņem lēmumu, ar kuru 

nosaka 3. punkta īstenošanas kārtību. 

 

5.  Finansiālās solidaritātes 

mehānisma piemērošanu pārrauga 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, 

kura par to ik gadu ziņo Komisijai. 

 

Or. en 

Pamatojums 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

38. pants – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) vēlākais četru nedēļu laikā no 

galīgā pārsūtīšanas lēmuma dienas pārsūta 

pieteikuma iesniedzēju uz iedalīto 

dalībvalsti. 

c) sniedz nepieciešamo palīdzību, lai 

nodrošinātu, ka Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūra var vēlākais četru 

nedēļu laikā no galīgā pārsūtīšanas lēmuma 

dienas pārsūtīt pieteikuma iesniedzēju uz 

iedalīto dalībvalsti. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar ierosinājumu atbildību par pārsūtīšanu nodot Eiropas Patvēruma 

aģentūrai. 
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Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja drošības pārbaudes iznākums 

apstiprina, ka nopietnu iemeslu dēļ var 

uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs apdraud 

valsts drošību vai sabiedrisko kārtību, 

pieteikumu saņēmusī labuma guvēja 

dalībvalsts ir atbildīgā dalībvalsts un 

pieteikumu izskata paātrinātajā procedūrā 

saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 31. panta 

8. punktu. 

3. Ja drošības pārbaudes iznākums 

apstiprina, ka nopietnu iemeslu dēļ var 

uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs apdraud 

valsts drošību vai sabiedrisko kārtību, 

pieteikumu saņēmusī labuma guvēja 

dalībvalsts ir atbildīgā dalībvalsts un 

pieteikumu var izskatīt paātrinātajā 

procedūrā saskaņā ar Direktīvas 

2013/32/ES 31. panta 8. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Dublinas regulai būtu jāparedz skaidri noteikumi par to, kā sadalāma dalībvalstu atbildība 

par pieteikumiem. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā tiesības izvērtēt, kāda Patvēruma procedūru 

regulas kontekstā ir labākā pieteikuma izskatīšanas procedūra. Ja tas vislabāk panākams ar 

paātrinātu procedūru, tai jābūt iespējamai, nevis obligātai. 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

41. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Pieteikuma iesniedzējus, kas 

reģistrējušies kā ceļojoši kopā saskaņā ar 

22. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 

kam piemēro sadales procedūru, bet kas 

nav cits cita ģimenes locekļi, pēc iespējas 

iedala vienai un tai pašai dalībvalstij. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar referentes ierosināto pārskatīto pārcelšanas modeli pieteikuma iesniedzējus būtu 

iespējams pārcelt uz dalībvalstīm grupās, nevis tikai atsevišķi, taču tas nenozīmētu tiesības 

izraudzīties galamērķa valsti un būtu darāms, vien ciktāl iespējams, atšķirībā no ģimenes 
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locekļu gadījuma — tie vienmēr jāpārsūta uz vienu un to pašu dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. daļa 

 

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. 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras 

izmaksas, ko rada pieteikuma iesniedzēja 

pārsūtīšana uz iedalīto dalībvalsti, sedz no 

Savienības vispārējā budžeta un atlīdzina 

ar fiksētu summu EUR 300 apmērā par 

katru personu, kas pārsūtīta saskaņā ar 38. 

panta c) punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Referente ierosina atbildību par Dublinas pārsūtīšanas procedūru no dalībvalstīm nodot 

Eiropas Patvēruma aģentūrai. Atlīdzības samazināšanu no EUR 500 uz EUR 300 radītu 

būtiskus ietaupījumus, kas, pēc referentes domām, būtu jāiegulda sistēmas atbalstīšanā. 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kolīdz labuma guvējā dalībvalstī to 

pieteikumu skaits, par kuriem tā ir atbildīga 

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. 

Kolīdz labuma guvējā dalībvalstī to 

pieteikumu skaits, par kuriem tā ir atbildīga 

saskaņā ar šo regulu, ir mazāks nekā 75 % 

no šīs dalībvalsts īpatsvara saskaņā ar 35. 

panta 1. punktu, automatizētā sistēma par 

to paziņo dalībvalstīm un Komisijai. 

Or. en 

Pamatojums 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 
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allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

VIIa nodaļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 VIIa nodaļa 

 Savstarpējā solidaritāte 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

43.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 43.a pants 

 Korektīvā sadales mehānisma apturēšana 

 Ja par dalībvalsti pēc tam, kad tā nav 

pienācīgi izpildījusi savus pienākumus 

pārvaldīt savu ārējās robežas daļu, ir 

pieņemts Regulas (ES) 2016/1624 

19. panta 1. punktā minētais lēmums, 

Padome, pamatojoties uz Komisijas 

priekšlikumu, var ar īstenošanas aktu 

nekavējoties pieņemt lēmumu, ar ko aptur 

šīs regulas 34. pantā minētā korektīvā 

sadales mehānisma piemērošanu attiecībā 

uz minēto dalībvalsti. Lēmums apturēt 

korektīvo sadales mehānismu ir spēkā uz 

noteiktu laikposmu, kas nepārsniedz 

vienu gadu un ko var pagarināt. 

Sagatavojot un izstrādājot īstenošanas 

aktu, Komisija nodrošina savlaicīgu un 

vienlaicīgu visu dokumentu, arī akta 
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projekta, nosūtīšanu Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Eiropas 

Parlamentu nekavējoties informē par 

visiem turpmākiem pieņemtiem 

pasākumiem un lēmumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

43.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 43.b pants 

 Piespiedu līdzekļi 

 Ja dalībvalsts nepilda savus VII nodaļā 

noteiktos pienākumus, piemēro 

procedūru, kas paredzēta XXX pantā 

Regulā (ES) Nr. 1303/2013, kura grozīta 

ar Regulu (ES) Nr. XXXX. 

Or. en 
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Pamatojums 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai reģistrētu un pārraudzītu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

īpatsvaru saskaņā ar 22. pantu un 

piemērotu VII nodaļā paredzēto sadales 

mehānismu, izveido automatizētu sistēmu. 

1. Lai reģistrētu un pārraudzītu 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu 

īpatsvaru saskaņā ar 22. un 24.a pantu un 

piemērotu VII nodaļā paredzēto sadales 

mehānismu, izveido automatizētu sistēmu. 

Or. en 

Pamatojums 

Automatizētajai sistēmai vajadzētu varēt atbalstīt ne vien korektīvo sadali, bet arī jaunajā 

24.a pantā paredzēto sadales modeli. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūrai ir piekļuve automatizētajai 

sistēmai attiecībā uz atsauces atslēgas 

ievadīšanu un koriģēšanu saskaņā ar 35. 

panta 4. punktu un attiecībā uz 22. panta 3. 

punktā minētās informācijas ievadīšanu. 

2. Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūrai ir piekļuve automatizētajai 

sistēmai attiecībā uz atsauces atslēgas 

ievadīšanu un koriģēšanu saskaņā ar 35. 

panta 4. punktu, attiecībā uz 22. panta 3. 

punktā minētās informācijas ievadīšanu un 

attiecībā uz 36.a pantā paredzēto 

pienākumu izpildi. 

Or. en 

Pamatojums 

Jaunajā 36.a pantā ierosināts, ka ES Patvēruma aģentūrai jāuzņemas atbildība aizpildīt 

sarakstus ar pieteikuma iesniedzējiem no valstīm, kam piemēro korektīvo sadali, un šis 

grozījums nodrošina, ka tai šajā nolūkā ir piekļuve elektroniskajai sistēmai. 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atkāpjoties no 35. panta, pirmos piecus 

gadus pēc ... [šīs regulas spēkā stāšanās 

datums] korektīvās sadales atsauces 

atslēgu aprēķina ar Ia pielikumā doto 

formulu. 

Or. en 

Pamatojums 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 
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in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atkāpjoties no 38. panta c) punkta, 

pirmajos piecos gados pēc ... [šīs regulas 

spēkā stāšanās datums] dalībvalsts, kas 

gūst labumu no korektīvās sadales, 

nodrošina pieteikuma iesniedzēja 

pārsūtīšanu un iedalīto dalībvalsti 

vēlākais četrās nedēļās pēc galīgā 

pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanas. 

 Atkāpjoties no 42. panta 1. punkta, 

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 53. pantu. Šo 

finansiālo atbalstu īsteno, piemērojot 

Regulas (ES) Nr. 516/2014 18. pantā 

noteiktās procedūras. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums paredz piecu gadu laikposmu, kurā dalībvalstis paturēs atbildību par 

pārsūtīšanu saskaņā ar korektīvās sadales sistēmu, tādējādi atkāpjoties no 38. panta 

c) punkta, lai ES Patvēruma aģentūrai būtu pietiekams laiks attīstīt zinātību un organizāciju, 

kas vajadzīga šīs atbildības pārņemšanai. ES Patvēruma aģentūra saņems daudzus papildu 

uzdevumus atbilstoši jaunajām KEPS regulām, un aģentūrai ir izšķirīgi svarīgi vispirms 

pievērsties svarīgākajiem sistēmas aspektiem, lai tā arī turpmāk varētu sniegt kvalitatīvus 

pakalpojumus. 
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Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

58. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 53. panta 2.a punktā minētajā pārejas 

periodā Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra veic nepavadītu nepilngadīgo 

uzņemšanas spēju izvērtēšana visās 

dalībvalstīs, lai apzinātu nepilnības un 

piedāvātu dalībvalstīm palīdzību to 

novēršanā. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir īpaši svarīgi, lai nepavadītiem nepilngadīgajiem, ko pārsūta saskaņā ar korektīvās sadales 

modeli, tiek nodrošināta pienācīga aprūpe visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpēc šķiet 

pareizi piešķirt ES Patvēruma aģentūrai pilnvaras izvērtēt dalībvalstu spējas uzņemt 

nepavadītus nepilngadīgos, lai sniegtu palīdzību dalībvalstīm, kurām šīs spējas jāuzlabo. 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

60. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz dalībvalstīm, kurām ir 

saistoša šī regula, Regulu (ES) Nr. 

604/2013 atceļ attiecībā uz pienākumiem 

to savstarpējās attiecībās . 

Regulu (ES) Nr. 604/2013 atceļ. 

Or. en 

Pamatojums 

Referente uzskata, ka dalībvalstīm, kas nepiedalās, būtu jādod skaidra izvēle — iesaistīties 

Dublinas sistēmā vai ne. Ja dažām valstīm tiktu ļauts pieturēties pie Dublinas III regulas, bet 

pārējās jau izmantotu Dublinas IV regulu, rastos lieki sarežģījumi. 

 



 

PR\1118296LV.docx 81/91 PE599.751v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

Ia pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ia pielikums 

 35. pantā paredzētās atsauces atslēgas 

aprēķināšanas pārejas noteikumi 

 1. Korektīvā sadales mehānisma 

vajadzībām šajā pielikumā noteiktajā 

pārejas periodā atsauces skaitu katrai 

dalībvalstij nosaka, kombinējot bāzes 

atslēgu un 35. pantā minēto atsauces 

atslēgu. Šo pagaidu atsauces atslēgu sauc 

par pārejas atsauces atslēgu un pārejas 

periodā piemēro 35. pantā minētās 

atsauces atslēgas vietā. 

 2. 1. punktā minēto bāzes atsauces 

atslēgu aprēķina, saskaitot 2011., 2012., 

2013., 2014. un 2016. gadā dalībvalstīs 

iesniegtos pieteikumus — pēc Eurostat 

datiem — un dalot ar visās dalībvalstīs 

minētajā laikā iesniegto pieteikumu 

kopskaitu. 

 3. Eiropas Savienības Patvēruma 

aģentūra nosaka gan bāzes atsauces 

atslēgu, gan 35. pantā minēto atsauces 

atslēgu. 

 4. Pārejas atsauces atslēgu aprēķina 

šādi: 

 a) no stāšanās spēkā līdz pirmā 

kalendārā gada beigām pēc stāšanās 

spēkā (“X gads”) pārejas atsauces atslēga 

ir tāda pati kā bāzes atsauces atslēga; 

 b) X+1 gadā pārejas atsauces atslēgu 

veido 80 % no bāzes atsauces atslēgas un 

20 % no šīs regulas 35. pantā minētās 

atsauces atslēgas; 

 c) X+2 gadā pārejas atsauces atslēgu 

veido 60 % no bāzes atsauces atslēgas un 

40 % no šīs regulas 35. pantā minētās 

atsauces atslēgas; 

 d) X+3 gadā pārejas atsauces atslēgu 
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veido 40 % no bāzes atsauces atslēgas un 

60 % no šīs regulas 35. pantā minētās 

atsauces atslēgas; 

 e) X+4 gadā pārejas atsauces atslēgu 

veido 20 % no bāzes atsauces atslēgas un 

80 % no šīs regulas 35. pantā minētās 

atsauces atslēgas. 

 5. Pēc 4. punkta e) apakšpunktā 

minētā perioda beigām atsauces atslēgu 

aprēķina saskaņā ar 35. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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PASKAIDROJUMS 

Uz solidaritāti balstīta labi funkcionējoša sistēma ir iespējama! 

 

Pašreizējā Dublinas regula, pēc kuras nosaka par patvēruma pieteikumu atbildīgo valsti, vairs 

nav derīga savam nolūkam. Tas kļuva skaidrs 2015. gadā, kad vairāk nekā miljons cilvēku, 

bēgot no kara, konfliktiem un vajāšanas, iesniedza starptautiskās aizsardzības pieteikumu ES, 

un rezultātā Dublinas sistēma pilnīgi sabruka. 

 

Eiropas Komisija, uz to reaģējot, 2016. gada maijā iesniedza pārskatītas Dublinas regulas 

priekšlikumu. Kopš mani iecēla par Eiropas Parlamenta referenti šīs pārskatīšanas lietā, es 

esmu priekšlikumu analizējusi, un, veikusi savu uzdevumu sagatavot Eiropas Parlamenta 

nostāju, tagad esmu gatava iepazīstināt ar savu ziņojuma projektu. 

 

ES atrodas krustcelēs. Vairs nav iespējams iztikt ar blāviem kompromisiem un steidzīgiem ad 

hoc krīzes situāciju risinājumiem, kas — kā mēs visi jau pirms tam zinām — netiks īstenoti 

laikus vai pat vispār. Mums jādomā novatoriski un radoši. Esmu nonākusi pie secinājuma, ka 

pašreizējā Dublinas regula ir fundamentāli jāmaina un ka jaunajai regulai jānodrošina, ka: 

• visas valstis ir līdzatbildīgas par patvēruma meklētājiem;  

• dalībvalstis ar ārējām robežām — pirmā vieta, kur Eiropā ierodas lielākā daļa 

bēgļu, — uzņemas atbildību reģistrēt visus šos cilvēkus, kā arī sargāt un uzturēt 

ES ārējās robežas; 

• cilvēki, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, to saņem daudz ātrāk nekā 

pašlaik, bet tie, par kuriem pierādīts, ka viņiem nav patvēruma tiesību, tiek ātri 

un cilvēka cienīgi atgriezti piederības valstī. 

 

Ir jāizbeidz uzturēt sistēmu, kas bēgļus iegrūž bezatbildīgu cilvēku tirgotāju rokās, kuri viņus 

kontrabandas ceļā pārvadā caur Eiropu. Tā vietā jāizveido sistēma, kas visus bēgļus motivē 

tūlītēji reģistrēties, ierodoties ES. 

 

Patvēruma meklētājiem jāvar rēķināties ar juridiski pareizu patvēruma procesu neatkarīgi no 

tā, kurā ES dalībvalstī iesniegts pieteikums. Viņiem būtu arī jāzina, ka viņiem nav tiesību 

pašiem izlemt, kurā ES dalībvalstī meklēt patvērumu, un ka patvēruma pieteikumu izskatīs — 

un starptautisko aizsardzību potenciāli piešķirs — Eiropas Savienība. 

 

Jaunajai Dublinas regulai jābūt vienkāršai, balstītai uz pārdomātiem principiem un praktiski 

īstenojamai. Manuprāt, šajā ziņojuma projektā man ir izdevies tai ielikt pamatus. Šis projekts 

paredz pilnīgu un vienlīdzīgu visu dalībvalstu dalību. Ja tas tiks pilnībā īstenots, tiks panākta 

kopīga atbildība un īsta solidaritāte. 

 

Vajadzīga praktiska pastāvīga pārcelšanas sistēma 

 

160 000 patvēruma meklētāju ad hoc pārcelšana no Itālijas uz Grieķiju lielākoties bijusi 

nesekmīga. Mums jāmācās no pieredzes, kas gūta ar šo sistēmu, lai ar Dublinas regulu 

izveidotu noturīgu un praktiski funkcionējošu pārcelšanas sistēmu. 

 

Svarīgākais, ko no pašreizējās krīzes laikā ieviestā pagaidu pārcelšanas mehānisma varam 

mācīties, ir tas, ka krīzes mehānismiem un ārkārtas situāciju risinājumiem jābūt izveidotiem 
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jau pirms pašas krīzes. Eiropas lēmumu pieņemšanas process vienkārši nav pietiekami 

reaģētspējīgs, lai krīzes laikā varētu pienācīgi un laikus risināt šādus sarežģītus jautājumus. 

 

Pastāvošie pasākumi, piemēram, Dublinas regulā paredzētais agrīnas brīdināšanas mehānisms 

un Pagaidu aizsardzības direktīva, kurus iecerēts izmantot ārkārtas situācijās, bet par kuru 

sākšanu jābalso Padomē, vēl ne reizi nav iedarbināti neatkarīgi no krīzes apmēra. Tāpēc 

pārcelšanas sistēmu balstīt uz ko citu, nevis automatizētu sistēmu, nebūtu saprātīgi. 

 

Komisijas ierosinātā korektīvās sadales modeļa izmaiņas 

 

Lai uzlabotu Komisijas ierosināto korektīvās sadales modeli, ierosinātas šādas izmaiņas. 

 

Bez pieņemamības pārbaudēm pirms Dublinas procesa 

Priekšlikums paredz prasību noskaidrot, vai pieteikums ir pieņemams, pirms noteikta 

atbildīgā dalībvalsts, bet tādējādi priekšposteņa dalībvalstīm tiktu uzlikts nepārvarams 

administratīvais slogs. 

 

Vienkāršas ģimenes procedūras ieviešana 

Komisijas priekšlikums paredz ģimenes atkalapvienošanu veikt no otras iedalītās dalībvalsts, 

un tas nozīmētu veikt dārgu divkāršu pārsūtīšanu. Otra galvenā alternatīva ir ģimenes 

atkalapvienošanu atstāt priekšposteņa dalībvalstu ziņā, bet tas palielinātu administratīvo slogu 

un pagarinātu procedūras. Es ierosinu vidusceļu, proti, pieteikuma iesniedzēju pārsūtīt uz 

dalībvalsti, kurā saskaņā ar viņa apgalvojumiem ir viņa ģimenes locekļi, un izvērtēšanu 

uzticēt šai dalībvalstij. Ja pieteikuma iesniedzēja norādītajā dalībvalstī viņa ģimenes locekļu 

tomēr nav, viņu pārsūta uz dalībvalsti, ko izraudzījis korektīvais sadales mehānisms.  

 

Diskrecionārās klauzulas piemērošanas pieprasījums 

Pieteikuma iesniedzējiem būtu jādod iespēja prasīt, lai dalībvalsts izmanto savas 

diskrecionārās tiesības uzņemties atbildību arī gadījumos, kad tām nav šāda pienākuma. 

Brīvprātīga konkrētu pieteikuma iesniedzēju uzņemšana tiktu ieskaitīta dalībvalsts kvotā. 

Iespēja saskaņā ar šo sistēmu uzņemt pieteikuma iesniedzējus ar labākām integrācijas 

izredzēm attiecīgajās dalībvalstīs tām varētu šķist interesants priekšlikums, turklāt tā motivētu 

pieteikuma iesniedzējus darboties sistēmas ietvaros. 

 

Grupu sadale 

Tā vietā, lai pieteikuma iesniedzējus pārceltu pa vienam, tas būtu jādara 30 cilvēku grupās. Šo 

izmaiņu sakarā es ierosinu ļaut pieteikuma iesniedzējiem, ierodoties Eiropā, reģistrēties 

grupā. Šāda reģistrēšanās grupā nozīmētu nevis tiesības tikt pārsūtītiem uz konkrētu 

dalībvalsti, bet gan tiesības kopā ar pārējiem grupas locekļiem tikt pārsūtītiem uz korektīvās 

sadales sistēmas noteiktu dalībvalsti. 

 

Korektīvās sadales un robežu aizsardzības saikne 

Ja dalībvalsts, kas gūst labumu no korektīvā sadales mehānisma, ārējo robežu pārvaldības un 

pieteikuma iesniedzēju reģistrēšanas ziņā nepilda savus pienākumus attiecībā pret pārējām 

dalībvalstīm, jābūt iespējai ar Padomes lēmumu apturēt korektīvo sadales mehānismu 

attiecībā uz šo dalībvalsti. 

 

Korektīvās sadales iedarbināšanas robežvērtības 

Komisijas priekšlikums paredz, ka, pirms dalībvalsts var saņemt korektīvās sadales sistēmas 
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atbalstu, tai jāuzņemas 150 % no tās taisnīgās patvēruma pieteikumu daļas. Es ierosinu šo 

robežvērtību samazināt uz 100 %. Turklāt es ierosinu korektīvo sadali izbeigt, tiklīdz 

dalībvalsts relatīvā daļa korektīvajā sadalē samazinājusies uz 75 % no kopējā iedalījumu 

skaita, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu iesaiste korektīvajā sadalē nav nemitīgi svārstīga. 

 

Piespiedu līdzekļi un nepiedalīšanās attiecībā uz finansiālo solidaritāti 

Komisija ierosinājusi ieviest iespēju nepiedalīties korektīvajā sadales sistēmā, kas 

dalībvalstīm, maksājot EUR 250 000 uz pieteikuma iesniedzēju, ļautu neiesaistīties 

korektīvajā sadalē. Manuprāt, šāda cilvēku cenas noteikšana ir nepieņemama, tāpēc es 

ierosinu šo noteikumu svītrot. 

 

Katrai Eiropas Savienības dalībvalstij jāievēro tiesību akti, par kuriem likumdevēji ir 

demokrātiski vienojušies. Šajā sakarā mani māc bažas par dažu vadošu politiķu izteikumiem, 

ka viņi ignorēs ES demokrātiski pieņemtus lēmumus, ja tie nesaskanēs ar viņu dalībvalstu 

vēlmēm. Šo komentāru kontekstā es esmu ierosinājusi sasaistīt pienācīgu dalību korektīvajā 

sadales mehānismā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Nebūtu loģiski ļaut 

dalībvalstīm gūt labumu no citu solidaritātes, ignorējot savas saistības, ko paredz kopīgi 

pieņemti noteikumi. 

 

Pakāpeniska korektīvās sadales modeļa ieviešana 

Attiecībā uz sadales atslēgu, pēc kuras nosaka katras dalībvalsts kvotu, es ierosinu piecu gadu 

pārejas periodu. Pārejas perioda sākumā atslēgai jābūt balstītai uz dalībvalstīs vēsturiski 

iesniegto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaita vidējo īpatsvaru. Ik gadu tiktu atskaitīti 

20 % vēsturiskās atslēgas un pieskaitīti 20 % atslēgas, ko, balstoties uz IKP un iedzīvotāju 

skaitu, ierosinājusi Eiropas Komisija. 

 

Izmantojot šādu sistēmu, tiktu nodrošināts, ka dalībvalstīm, kas iepriekš uzņēmušas daudzus 

patvēruma pieteikuma iesniedzējus, atbildības daļa tiktu pakāpeniski samazināta. Savukārt 

dalībvalstīm, kam šādas pieredzes nav, tiktu dots laiks attīstīt savas uzņemšanas sistēmas, 

vēlams — ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) palīdzību un Eiropas 

Savienības Patvēruma aģentūras atbalstu. 

 

Pienācīga bērnu aprūpe, īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem 

Nepavadītu nepilngadīgo gadījumā ātra aizbildņu iecelšana (piecās dienās), labāka interešu 

izvērtēšana, kā arī daudznozaru grupu izmantošana izvērtēšanā ļaus iestādēm panākt 

nepilngadīgo uzticēšanos, kā arī cīnīties pret cilvēku kontrabandistu un tirgotāju negatīvo 

ietekmi. Tas būtiski palielinās izredzes, ka nepilngadīgie uzticēsies sistēmai un darbosies tās 

ietvaros. Mēs nevaram turpināt izmantot sistēmu, kuras dēļ tūkstošiem bērnu pazūd, kā 

diemžēl notiek pašlaik. Apvienojumā ar būtiski uzlabotajām ģimenes atkalapvienošanās 

procedūrām un iespēju pieprasīt diskrecionārās klauzulas piemērošanu nepilngadīgajiem tiks 

nodrošināta ātrāka piekļuve procedūrām un stabili apstākļi. 

 

Ieguldījumi informēšanā un pienācīgā aprūpē, īpaši attiecībā uz nepavadītiem 

nepilngadīgajiem, tiklīdz viņi ierodas Savienībā, ļaus gūt ievērojamus ietaupījumus citās 

Dublinas sistēmas daļās, jo mazināsies nepieciešamība pēc vairākkārtējām pārsūtīšanām, 

ieilgušām apelācijām utt.  

 

Sistēma, kas pašos pamatos novērstu sekundārās kustības cēloņus 

Lai nodrošinātu Dublinas regulas darbību, ir svarīgi pārraut saiti starp pieteikuma reģistrēšanu 
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dalībvalstī un šīs dalībvalsts kļūšanu par atbildīgo dalībvalsti. Cita starpā šajā nolūkā jāpanāk, 

ka regulas procedūras ir izpildāmas un praktiskas. 

 

Es pilnībā atbalstu Komisijas centienus novērst nepilnības, kas ļāvušas pārcelt atbildību, un 

atbalstu arī mērķi nodrošināt procedūru paātrināšanu. Bet tā tiek risināta tikai viena problēmas 

daļa. Teorētiski atbildība jāuzņemas pirmās ieceļošanas ES dalībvalstij, ja vien citi regulas 

kritēriji neliek atbildību nodot kādai konkrētai valstij. Taču praksē to noteikt ir vairāk vai 

mazāk neiespējami, ja vien persona jau nav reģistrēta Eurodac datubāzē, kas pašlaik ir rets 

gadījums. 

 

Pēc mēnešiem ilgām bezjēdzīgām birokrātiskām procedūrām dalībvalstij, kurā pieteikuma 

iesniedzējs atrodas, parasti nākas uzņemties atbildību. Līdz ar to procedūras ieilgst, palielinās 

izmaksas, pieteikuma iesniedzējiem nav nekādas skaidrības un, svarīgākais, pieteikuma 

iesniedzējiem, kas vēlas iesniegt pieteikumu konkrētā valstī, doties uz konkrētu valsti  

patiesībā ir izdevīgi. Tādējādi tiek veicināta sekundārā kustība. 

 

Lai izrautos no šā apburtā loka un nodrošinātu vienkāršus sadales noteikumus, es ierosinu 

mainīt neatbilstīgas ieceļošanas kritērijus. Ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumu iesniedz 

priekšposteņa dalībvalstī, kas negūst labumu no korektīvās sadales, šai dalībvalstij vajadzētu 

uzņemties atbildību par pieteikumu — kā pašlaik. Tas ir izšķirīgi svarīgi nolūkā izveidot 

saikni starp pienācīgu ārējo robežu pārvaldību un Dublinas sistēmu. Turklāt jaunajā sistēmā 

priekšposteņa dalībvalstis saņemtu korektīvās sadales sistēmas palīdzību, tiklīdz tās 

uzņēmušās savu kolektīvās atbildības daļu. 

 

Ja patvēruma meklētājs nereģistrējoties no pirmās ieceļošanas valsts dodas uz citu dalībvalsti 

un tur iesniedz patvēruma pieteikumu, šī dalībvalsts nebūs atbildīga par pieteikumu. Tā vietā, 

lai izmantotu sarežģītu un nefunkcionējošu sistēmu, kurā mēs vien izliekamies, ka varam 

nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz pirmās ieceļošanas valsti, pieteikuma iesniedzējs ar korektīvo 

mehānismu tiktu iedalīts atbildīgajai dalībvalstij un uz to patiešām pārsūtīts. 

 

Šī sistēma nodrošinātu, ka patvēruma meklētāji zina, ka došanās uz kādu konkrētu dalībvalsti 

nozīmētu automātisku pārsūtīšanu no šīs dalībvalsts. Šos kritērijus būtu viegli piemērot, un 

tiem vajadzētu būt atturošiem, jo pamatcēloņi, kuru dēļ pieteikuma iesniedzēji neiesniedz 

pieteikumu pirmajā ieceļošanas ES dalībvalstī, tiktu novērsti. Sistēma turklāt pilnībā 

demotivētu dalībvalstis izvairīties no potenciālo patvēruma meklētāju reģistrēšanas savā 

teritorijā. 

 

Patvēruma meklētājiem jādara absolūti skaidri zināms, ka viņi nevar izvēlēties valsti, kas būs 

atbildīga par viņu pieteikumiem, un ka vienīgais veids, kā iegūst juridisku statusu Eiropā, ir 

darboties oficiālās sistēmas ietvaros. 

 

Dublinas regula, ko pieteikuma iesniedzēji saprastu un pieņemtu 

Padarot sekundāro kustību mazāk pievilcīgu un pārejot uz modeli, kas nodrošina, ka visi 

pieteikuma iesniedzēji reģistrējas tūlīt pēc ierašanās, dotu iespēju ieguldīt pieteikuma 

iesniedzēju informēšanā un īpašā nepilngadīgo aizsardzībā. Panākot, ka pieteikuma 

iesniedzējiem tiek sniegta pienācīga informācija un iespēja uzdot jautājumus par sistēmas 

darbību, mēs varētu palielināt uzticēšanos sistēmai un padarīt procesus raitākus. 

 

Saskaņā ar pašreizējo regulu Komisija sagatavo vien dažus kopīgus informatīvus bukletus. 
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Ņemot vērā pieteikuma iesniedzēju vajadzības, ar to nepietiek. Tāpēc es ierosinu uzticēt 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai ciešā sadarbībā ar dalībvalstu aģentūrām izstrādāt 

virkni informatīvu materiālu. Likumdevējiem nebūtu jālemj par to formātu un saturu, bet 

drīzāk jāmudina aģentūra pati noskaidrot noderīgākos formātus, izmantojot mūsdienīgus IT 

rīkus, lai nodrošinātu, ka informācija var derēt uzņemšanas centru, karsto punktu u. c. 

ikdienas vajadzībām. 

 

Brīvas pārvietošanās saglabāšana Eiropā ir atkarīga no Dublinas sistēmas reformām 

2015. gadā redzējām, kā tā sauktās bēgļu krīzes dēļ dalībvalstis cita pēc citas ieviesa iekšējo 

ES robežkontroli. Ja mēs neveiksim fundamentālu Eiropas patvēruma sistēmas un tās centrā 

esošās Dublinas regulas reformu un paliksim pie nefunkcionējošās sistēmas, ļoti iespējams, uz 

sabrukuma ceļa nostādīsim Šengenas sistēmu, kas nodrošina cilvēku brīvu pārvietošanos 

Eiropā. 

 

Tas ir jāsaprot ikvienam atbildīgam Eiropas politiķim neatkarīgi no nostājas patvēruma 

tiesību jautājumā. Reformētajai patvēruma sistēmai jābūt funkcionējošai uz vietas un praksē, 

un atšķirībā no pašreizējās sistēmas tai jānodrošina, ka ikviens ir motivēts rīkoties atbilstoši 

noteikumiem. 
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Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 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 (pārstrādāta 

redakcija) 

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

 

 

Godātais priekšsēdētāj! 

 

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 104. pantu par 

pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā. 

Šā panta 3. punktā ir teikts:  

 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 

būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 

jautājumu atbildīgo komiteju. 

 

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, 

grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 

priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi. 

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 

grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 

Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 58. pantu, ir informēt 

šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 

pārstrādāšanas priekšlikumu.” 

Iepazinusies ar Juridiskā dienesta atzinumu, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvajā darba 

grupā, kas izskatīja priekšlikumu pārstrādāt tiesību aktu, un atbilstīgi atzinuma sagatavotāja 

ieteikumam Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku izmaiņu kā vien 

tās, kas kā tādas norādītas priekšlikumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo aktu nemainīto 

noteikumu un šo izmaiņu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta 
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kodifikācija, negrozot tā būtību. 

 

Visbeidzot, 2016. gada 29. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja ar 12 balsīm par, vienu 

balsi pret un vienam tās loceklim atturoties1 pieņēma ieteikumu Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto 

priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums. 

 

 

                                                 
1 Klātesot šādiem deputātiem: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e 

Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS 

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU 

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA 

Briselē, 2016. gada 8. oktobrī 

ATZINUMS 

  EIROPAS PARLAMENTAM 

  PADOMEI 

  KOMISIJAI 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 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 

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 

tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 

sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 

2016. gada 25. maijā un 7. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu arī minēto Komisijas 

priekšlikumu. 

Izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) 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, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja, ka ar 

pelēku fonu, ar ko parasti apzīmē būtiskas izmaiņas, būtu bijis jāizceļ šādas teksta daļas: 

- 1. pantā: ierosinājums pievienot vārdu „vienīgo”; 

- 8. panta 5. un 6. punktā: ierosinājums svītrot vārdus „brāļus vai māsas”; 

- 10. panta 1. punktā: vārds „tikai”; 

- 10. panta 2. punktā: ierosinājums svītrot vārdus „vai brālis vai māsa”; 

- 13. panta ievaddaļā: ierosinājums svītrot vārdus „un/vai nepilngadīgi neprecējušies brāļi vai 

māsas”; 

- viss I pielikuma teksts. 
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Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 

priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. 

Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem 

noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

juriskonsults   juriskonsults   ģenerāldirektors 

 

 


