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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku 
attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0375)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0279/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Šī regula neattiecas uz to personu 
skaita novērtējumu, kas nelegāli uzturas 
dalībvalstīs. Dalībvalstīm nav Komisijai 
(Eiropas Kopienu Statistikas birojam) 
jāsniedz šādi novērtējumi vai aprēķini par 
personām, kas tajās uzturas nelegāli, 
tomēr šādas personas var iekļaut 
iedzīvotāju skaitā apsekojumos.

Pamatojums

Nelegālo uzturēšanos parasti raksturo tas, ka nav pieejami zinātniski pamatoti statistikas 
  

1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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dati. Arī statistikas novērtējumiem nav uzticama pamatojuma. Tādēļ šie nepārbaudītie dati 
nav jāiekļauj Kopienas statistikas datu kopumā.

Tomēr šos datus var lietot apsekojumos saistībā ar iedzīvotāju kopskaitu.

Grozījums Nr. 2
12.a apsvērums (jauns)

(12a) Eiropas Parlaments 2002. gada 
5. februāra rezolūcijā par tiesību aktu 
īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā 
pieprasīja, lai tam un Padomei būtu 
vienāda loma, uzraugot, kā Komisija veic 
savas izpildvaras funkcijas, lai saskaņā ar 
Līguma 251. pantu īstenotu Eiropas 
Parlamenta likumdevēja pilnvaras. Pēc 
svinīgā paziņojuma, ar kuru Eiropas 
Parlamenta vārdā uzstājās tā 
priekšsēdētājs, Komisija šo prasību
atbalstīja. Komisija 2002. gada 
11. decembrī ierosināja izdarīt grozījumus 
Lēmumā 1999/468/EK (KOM(2002)0719), 
kas tika grozīts 2004. gada 22. aprīlī 
(KOM(2004)0324 galīgais). Eiropas 
Parlaments neuzskata, ka šajā 
priekšlikumā ir saglabātas Parlamenta 
likumdevēja prerogatīvas. Pēc Eiropas 
Parlamenta ieskatiem tam un Padomei 
jābūt iespējai noteiktā laika posmā izvērtēt 
izpildvaras pilnvaru piešķiršanu 
Komisijai. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot 
laika posmu, kurā Komisija var pieņemt 
īstenošanas pasākumus.

Grozījums Nr. 3
1. panta b) apakšpunkts

(b) to fizisko personu pilsonību un 
dzimšanas valsti, kuras parasti uzturas 
dalībvalstu teritorijās;

(b) to personu pilsonību un dzimšanas 
valsti, kuras parasti uzturas dalībvalstu 
teritorijās;
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Pamatojums

Termina „fiziskā persona” dēļ netiks pievienota papildu informācija.

Grozījums Nr. 4
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) „parastā uzturēšanās vieta” ir vieta, 
kurā persona parasti pavada dienas atpūtas 
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni 
izklaides, brīvdienu, draugu un radinieku 
apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai 
reliģisku svētceļojumu nolūkā;

(a) „parastā uzturēšanās vieta” ir vieta, 
kurā persona parasti pavada dienas atpūtas 
daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni 
izklaides, brīvdienu, draugu un radinieku 
apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai 
reliģisku svētceļojumu nolūkā, vai, ja par 
to nav informācijas, juridiskā adrese vai 
reģistrētā dzīvesvieta;

Pamatojums

Juridisko adresi vai reģistrēto dzīvesvietu izmanto kā atsauces informāciju valstīs, kurās ir 
iedzīvotāju reģistrs, lai nodrošinātu termina „parastā uzturēšanās vieta” pamatojumu.

Grozījums Nr. 5
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) „imigrācija” ir darbība, ar kuras 
palīdzību fiziskā persona nodibina savu 
parasto uzturēšanās vietu dalībvalsts 
teritorijā uz laiku, kas ilgst vai ir ieplānots 
uz vismaz divpadsmit mēnešiem, un kura 
iepriekš parasti uzturējusies citā dalībvalstī 
vai trešā valstī;

(b) „imigrācija” ir darbība, ar kuras 
palīdzību persona nodibina savu parasto 
uzturēšanās vietu dalībvalsts teritorijā uz 
laiku, kas ilgst vai ir ieplānots uz vismaz 
divpadsmit mēnešiem, un kura iepriekš 
parasti uzturējusies citā dalībvalstī vai trešā 
valstī;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja to 
pieņems, būs jāizdara attiecīgās izmaiņas 
visā tekstā.)

Pamatojums

Termina „fiziskā persona” dēļ netiks pievienota papildu informācija.
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Grozījums Nr. 6
2. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) „pilsonība” ir indivīda un valsts īpaša 
juridiska saikne, ko iegūst piedzimstot vai 
naturalizējoties, šai nolūkā iesniedzot 
deklarāciju, izdarot izvēli, apprecoties vai 
citā veidā saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir definēt vienu no galvenajiem šajā regulā lietotajiem terminiem.
Termins ir paredzēts Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumos.

Grozījums Nr. 7
2. panta 1. punkta cb) apakšpunkts (jauns)

(cb) „dzimšanas valsts” ir mātes 
pastāvīgās dzīvesvietas valsts (ja zināms, 
pašreizējās robežās) dzimšanas brīdī vai, 
ja par to nav informācijas, valsts (ja 
zināms, pašreizējās robežās), kurā 
persona ir piedzimusi;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir definēt vienu no galvenajiem šajā regulā lietotajiem terminiem;
attiecīgās valstis ir jāskata, ņemot vērā to pašreizējās robežas. Ja šī definīcija nav 
piemērojama, var izmantot citas definīcijas (piemēram, valsts robežas piedzimšanas brīdī).
Definīcija ir paredzēta Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumos.

Grozījums Nr. 8
2. panta 1. punkta ma) apakšpunkts (jauns )

(ma) „ārējā robeža” ir ārējā robeža, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 15. marta 
Regulā 562/2006/EK, ar kuru ievieš 
Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss)1.
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___________
1 OV L 105, 13.4.2006, 1. lpp.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir definēt vienu no galvenajiem šajā regulā lietotajiem terminiem.
Regulā, uz ko izdarīta atsauce, ir izklāstīts Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).

Grozījums Nr. 9
2. panta 1. punkta mb) apakšpunkts (jauns)

(mb) „trešo valstu valstspiederīgie, kam 
liegta ieceļošana valstī” ir trešo valstu 
valstspiederīgie, kam pie ārējās robežas 
liedz ieceļot valstī, jo viņi neatbilst visiem 
Regulas 562/2006/EK 5. panta 1. punktā 
paredzētajiem ieceļošanas nosacījumiem 
un nepieder ne pie vienas no personu 
kategorijām, kas noteiktas minētās 
regulas 5. panta 4. punktā;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir definēt vienu no galvenajiem šajā regulā lietotajiem terminiem.
Definīcija ir pievienota saskaņā ar Robežšķērsošanas un imigrācijas informācijas, datu 
apspriešanas un apmaiņas centra (CIREFI) definīciju.

Grozījums Nr. 10
2. panta 1. punkta mc) apakšpunkts (jauns)

(mc) „trešo valstu valstspiederīgie, kas 
uzturas valstī nelegāli” ir trešo valstu 
valstspiederīgie, kuru atrašanās 
dalībvalsts teritorijā ir oficiāli konstatēta 
un kuri neatbilst vai vairs neatbilst 
nosacījumiem par uzturēšanos vai 
pastāvīgu uzturēšanos attiecīgajā 
dalībvalstī;
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir definēt vienu no galvenajiem šajā regulā lietotajiem terminiem. Šīs 
definīcijas pamatā ir Šengenas Robežu kodeksā lietotā definīcija. Tā kā minētā kodeksa 
13. pantā ir prasība sniegt statistikas datus par ieceļošanas atteikumiem, vēlāk regulas tekstā 
(5. pantā) ir iekļauta atsauce uz kodeksa 13. pantu.

Grozījums Nr. 11
2. panta 1. punkta n) apakšpunkts

(n) „pārcelšanās” apzīmē to, ka trešo valstu 
pilsoņiem piešķir atļauju uzturēties vienā 
no dalībvalstīm starptautiskās 
aizsardzības nolūkā valsts vai Kopienas 
pārcelšanās shēmas ietvaros.

(n) „pārcelšanās” ir trešo valstu pilsoņu vai 
bezvalstnieku pārvietošana, ņemot vērā 
viņu vajadzību izvērtējumu starptautiskas 
aizsardzības un ilgstoša risinājuma 
nolūkā, uz dalībvalsti, kur viņiem ļauj 
pastāvīgi uzturēties drošā juridiskā 
statusā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paskaidrot 4. panta 2. punkta h) apakšpunktā lietotā termina 
formulējumu.

Grozījums Nr. 12
2. panta 2. punkts

2. Vajadzības gadījumā 1. punkta 
definīcijas var pielāgot atbilstīgi 11. panta 
2. punktā minētajai procedūrai.

svītrots

Pamatojums

Vajadzības gadījumā 1. punktā lietotās definīcijas var pielāgot saskaņā ar 11. panta 2. punktā
minēto procedūru.

Šajā nolūkā nav jāpieņem jauns īpašs noteikums.

Grozījums Nr. 13
2. panta 3. punkts
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3. Ja tas nepieciešams šajā regulā minētās 
statistikas saskaņošanai, var pieņemt 
papildu definīcijas 1. punktā minētajām 
definīcijām atbilstīgi 11. panta 2. punktā 
minētajai procedūrai.

svītrots

Pamatojums

Vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu šajā regulā minēto statistikas datu saskaņošanu, 
1. punktā paredzētajām definīcijām var pievienot papildu definīcijas saskaņā ar 11. panta 
2. punktā minēto procedūru.

Šajā nolūkā nav jāpieņem jauns īpašs noteikums.

Grozījums Nr. 14
2. panta 4. punkts

4. Tas, ka dalībvalstij nav saistošs viens vai 
vairāki juridiskie teksti, kas minēti 
1. punktā norādītajās definīcijās, neatbrīvo 
to no statistikas sniegšanas, kas attiecas uz 
šo regulu.

4. Tas, ka dalībvalstij nav saistošs viens vai 
vairāki juridiskie teksti, kas minēti 
1. punktā norādītajās definīcijās, neatbrīvo 
to no pienākuma izmantot minētajā 
punktā paredzētās definīcijas, vācot, 
apkopojot un sniedzot statistikas datus, kas 
attiecas uz šo regulu.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paskaidrot, ka minētās definīcijas ir jāpiemēro tikai attiecībā uz 
statistikas datiem, ko vāc saskaņā ar šo regulu, un tas nenozīmē, ka valstīs, kurām nav 
saistoši attiecīgie tiesību akti, ir jāīsteno izmaiņas to tiesību un administratīvajās procedūrās.

Grozījums Nr. 15
3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) emigrantu skaitu, kas izbrauc no 
dalībvalsts teritorijas, sadalītu pēc:

(b) emigrantu skaitu, kas izbrauc no 
dalībvalsts teritorijas, sadalītu pēc 
pilsonības, vecuma, dzimuma un nākamās 
uzturēšanās valsts;

i) pilsonības, pēc vecuma un dzimuma
ii) izcelsmes valsts, pēc vecuma un 
dzimuma
iii) parastās uzturēšanās valsts, pēc 
vecuma un dzimuma;
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka par emigrantiem trūkst informācijas, sniegt trīs atsevišķu datu grupu 
sadalījumu šajā pantā nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 16
3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ievaddaļa

(c) fizisko personu skaitu, kuru uzturēšanās 
valsts ir dalībvalsts, sadalītu pēc:

(c) to personu skaitu, kuru uzturēšanās 
valsts pārskata perioda beigās ir 
dalībvalsts, sadalītu pēc:

Pamatojums

Termina „fizisko” dēļ netiks pievienota papildu informācija.

Pievieno „pārskata perioda beigās”, lai precizētu šo datu periodu.

Grozījums Nr. 17
3. panta 1. punkta d) apakšpunkts

(d) fizisko personu skaitu, kas ieguvušas 
dalībvalsts pilsonību un kas iepriekš 
bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts 
pilsoņi, vai kas iepriekš bijušas 
bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma un 
dzimuma, un pēc attiecīgo personu 
iepriekšējās pavalstniecības, un pēc tā, vai 
personas agrāk bijušas bezvalstnieki.

(d) to personu skaitu, kas parasti uzturas
dalībvalsts teritorijā un pārskata gadā 
ieguvušas minētās dalībvalsts pilsonību un 
kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai 
trešās valsts pilsoņi, vai kas iepriekš 
bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma 
un dzimuma, un pēc attiecīgo personu 
iepriekšējās pavalstniecības, un pēc tā, vai 
personas agrāk bijušas bezvalstnieki.

Pamatojums

Termina „fiziskā persona” dēļ netiks pievienota papildu informācija.

Frāzi “parasti uzturas dalībvalsts teritorijā” pievieno, lai paskaidrotu, ka dalībvalstu 
iedzīvotāju statistikā ir svarīgi reģistrēt to personu naturalizāciju, kas dzīvo šajās dalībvalstīs 
(attiecīgi, izslēdzot to personu naturalizāciju, kas dzīvo ārzemēs).

Frāzi „pārskata gadā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka šie dati attiecas uz iedzīvotāju plūsmu 
nevis skaitu.
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Grozījums Nr. 18
3. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) desmit mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2006. gads.

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) desmit mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 19
4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) personām, kas iesniegušas pieteikumu 
par starptautisko aizsardzību vai ir 
iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes 
locekļi;

(a) personām, kas pārskata periodā 
iesniegušas pieteikumu par starptautisko 
aizsardzību vai ir iekļautas minētajā 
pieteikumā kā ģimenes locekļi;

Pamatojums

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Grozījums Nr. 20
4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) personām, uz kurām attiecas
starptautiskās aizsardzības pieteikumi, kas 
tiek izskatīti atbildīgajās valsts iestādēs 
pārskata perioda beigās;

(b) personām, par kurām ir iesniegti
starptautiskās aizsardzības pieteikumi, kas 
tiek izskatīti atbildīgajās valsts iestādēs 
pārskata perioda beigās;

Pamatojums

Noteikumi attiecībā uz statistiku par to personu skaitu, kas iesniedz pieteikumus, lai tām 
piemērotu starptautisko aizsardzību, ir izklāstīti 8. pantā.



PR\610041LV.doc PE 371.980v01-0014/35 PR\610041LV.doc

LV

Grozījums Nr. 21
4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) pirmās instances tiesas lēmumiem, ar 
ko atsaka pieprasījumus par starptautisko 
aizsardzību, tostarp, lēmumiem par 
nepieņemamām vai nepamatotām 
prasībām;

svītrots

Pamatojums

Šo punktu, sākot no a) apakšpunkta līdz e) apakšpunktam, pārvieto uz jaunu 1.a punktu, kurā 
paredzēta tikai ceturkšņa datu nosūtīšana, jo iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas 
sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav piemērojama.

Grozījums Nr.
4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

(d) pirmās instances tiesas lēmumiem, ar 
ko piešķir vai atņem bēgļa statusu;

svītrots

Pamatojums

Šo punktu, sākot no a) apakšpunkta līdz e) apakšpunktam, pārvieto uz jaunu 1.a punktu, kurā 
paredzēta tikai ceturkšņa datu nosūtīšana, jo iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas 
sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav piemērojama.

Grozījums Nr. 23
4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

(e) pirmās instances tiesas lēmumiem, ar 
ko piešķir vai atņem alternatīvo 
aizsardzības statusu;

svītrots

Pamatojums

Šo punktu, sākot no a) apakšpunkta līdz e) apakšpunktam, pārvieto uz jaunu 1.a punktu, kurā 
paredzēta tikai ceturkšņa datu nosūtīšana, jo iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas 
sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav piemērojama.



PR\610041LV.doc PE 371.980v01-0015/35 PR\610041LV.doc

LV

Grozījums Nr. 24
4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

(f) pirmās instances tiesas lēmumiem, ar 
ko piešķir vai atņem pagaidu aizsardzību;

svītrots

Pamatojums

Šo punktu, sākot no a) apakšpunkta līdz e) apakšpunktam, pārvieto uz jaunu 1.a punktu, kurā 
paredzēta tikai ceturkšņa datu nosūtīšana, jo iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas 
sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav piemērojama.

Grozījums Nr. 25
4. panta 1. punkta g) apakšpunkts

(g) citiem pirmās instances tiesas 
lēmumiem, ar ko piešķir, atsaka vai atceļ 
atļauju humānu, vai citu iemeslu dēļ 
uzturēties valsts likumu aizsardzībā,

svītrots

Pamatojums

Šo punktu, sākot no a) apakšpunkta līdz e) apakšpunktam, pārvieto uz jaunu 1.a punktu, kurā 
paredzēta tikai ceturkšņa datu nosūtīšana, jo iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas 
sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav piemērojama.

Grozījums Nr. 26
4. panta 1. punkta h) apakšpunkts

(h) atceltajiem pieteikumiem pēc 
starptautiskās aizsardzības.

(h) pārskata periodā atceltajiem 
pieteikumiem pēc starptautiskās 
aizsardzības.

Pamatojums

Ar šo grozījumu sniedz vajadzīgo datu precīzāku aprakstu.

Grozījums Nr. 27
4. panta 1. punkta 2. daļa
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Šī statistika jāsadala pēc vecuma un 
dzimuma un pēc attiecīgo personu 
pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā 
gada pārskata periodiem un to iesniedz 
Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2006. gads.

Šī statistika jāsadala pēc vecuma un 
dzimuma un pēc attiecīgo personu 
pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā 
gada pārskata periodiem un to iesniedz 
Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 28
4. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
(Eurostat) statistiku par šādiem datiem:
a) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemts pirmās instances 
lēmums noraidīt starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu, tostarp 
administratīvo vai tiesu iestāžu lēmumi, ar 
ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem 
vai nepamatotiem;
b) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā ir pieņemts pirmās instances 
lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, 
ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
iestādes;
c) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā ir pieņemts pirmās instances 
lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo 
aizsardzības statusu, ko pieņēmušas 
administratīvās vai tiesu iestādes;
d) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā ir pieņemts pirmās instances 
lēmums piešķirt vai atņemt pagaidu 
aizsardzību, ko pieņēmušas 
administratīvās vai tiesu iestādes;
e) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā ir pieņemts cits pirmās instances 
lēmums, ko pieņēmušas administratīvās 
vai tiesu iestādes, t.i., piešķirt, atteikt vai 
atsaukt atļauju uzturēties valstī humānu 
iemeslu dēļ saskaņā ar attiecīgās valsts 
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tiesību aktiem par starptautisko 
aizsardzību.
Iesniedzot šos statistikas datus, sniedz 
sadalījumu pēc vecuma un dzimuma un 
pēc attiecīgo personu pilsonības.
Minētajiem datiem ir jāattiecas uz trīs 
kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un 
tos iesniedz Komisijai (Eurostat) divu 
mēnešu laikā pēc pārskata perioda 
beigām. Pirmais pārskata periods ilgs no 
2008. gada janvāra līdz martam.

Pamatojums

Šis punkts bija jāizveido, lai noteiktu, ka īpašu datu grupu nosūta ik pēc ceturkšņa, jo 
iepriekšējā datu vākšanas un nosūtīšanas sistēma tehnisku iemeslu dēļ vairs nav 
piemērojama.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 29
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzējiem, kurus atbildīgā valsts 
iestāde uzskata par nepilngadīgajiem bez 
pavadības;

(a) starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzējiem pārskata periodā, kurus 
atbildīgā valsts iestāde uzskata par 
nepilngadīgajiem bez pavadības;

Pamatojums

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Grozījums Nr. 30
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) lēmumiem atteikt starptautiskās 
aizsardzības pieteikumus, tostarp, 
lēmumiem par nepieņemamiem vai 
nepamatotiem pieteikumiem, ko
pieņēmušas administratīvās vai tiesu 

b) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemti galīgie lēmumi atteikt 
starptautiskās aizsardzības pieteikumus, 
tostarp, lēmumi par nepieņemamiem vai 
nepamatotiem pieteikumiem, ko 
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iestādes apelācijas vai pārskatīšanas 
procedūru sakarā;

pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
iestādes apelācijas vai pārskatīšanas 
procedūru sakarā;

Pamatojums

„Galīgie” ir iekļauts, lai būtu skaidrs, ka sākotnējie un pagaidu lēmumi netiks atspoguļoti 
statistikā.

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 31
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) lēmumiem piešķirt vai atsaukt bēgļa 
statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai 
tiesu iestādes apelācijas vai pārskatīšanas 
procedūrā;

c) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt 
vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas 
administratīvās vai tiesu iestādes apelācijas 
vai pārskatīšanas procedūrā;

Pamatojums

„Galīgie” ir iekļauts, lai būtu skaidrs, ka sākotnējie un pagaidu lēmumi netiks atspoguļoti 
statistikā.

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 32
4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) lēmumiem piešķirt vai atsaukt 
alternatīvo aizsardzības statusu, ko 
pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
iestādes saskaņā ar apelācijas vai 

d) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt 
vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu, 
ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
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pārskatīšanas procedūru; iestādes saskaņā ar apelācijas vai 
pārskatīšanas procedūru;

Pamatojums

„Galīgie” ir pievienots, lai būtu skaidrs, ka sākotnējie un pagaidu lēmumi netiks atspoguļoti 
statistikā.

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 33
4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) lēmumiem piešķirt vai atsaukt pagaidu 
aizsardzības statusu, ko pieņēmušas 
administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā 
ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

e) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt 
vai atsaukt pagaidu aizsardzības statusu, ko 
pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
iestādes saskaņā ar apelācijas vai 
pārskatīšanas procedūru;

Pamatojums

„Galīgie” ir pievienots, lai būtu skaidrs, ka sākotnējie un pagaidu lēmumi netiks atspoguļoti 
statistikā.

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 34
4. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) citiem lēmumiem, ko pieņēmušas 
administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā 
ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru, 
piešķirt, atteikt vai atsaukt atļaujas 

f) to personu skaitu, par kurām pārskata 
periodā pieņemti citi galīgie lēmumi, ko 
pieņēmušas administratīvās vai tiesu 
iestādes saskaņā ar apelācijas vai 
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uzturēties humānu vai citu iemeslu pēc 
valsts likumu aizsardzībā;

pārskatīšanas procedūru, piešķirt vai 
atsaukt atļaujas uzturēties humānu iemeslu 
pēc valsts likumu aizsardzībā, kas attiecas 
uz starptautisko aizsardzību;

Pamatojums

„Galīgie” ir pievienots, lai būtu skaidrs, ka sākotnējie un pagaidu lēmumi netiks atspoguļoti 
statistikā.

„Kas attiecas uz starptautisko aizsardzību” ir pievienots, lai būtu skaidrs, ka šie apakšpunkti 
attiecas tikai uz atļaujām uzturēties humānu iemeslu dēļ starptautiskās aizsardzības 
kontekstā, un tie neattiecas uz uzturēšanās atļaujām citu humānu iemeslu dēļ, uz kuriem 
attiecas 6. pants.

Frāzi „pārskata periodā” iekļauj, lai paskaidrotu, ka ir vajadzīgi dati par iedzīvotāju plūsmu 
un nevis dati par skaitu.

Frāzi „to personu skaitu, par kurām” ir pievienota visos gadījumos, kad ir prasīti dati par 
lēmumiem, lai nodrošinātu to, ka minētie dati attiecas uz personām un nevis uz izskatāmajām 
lietām vai lēmumiem.

Grozījums Nr. 35
4. panta 2. punkta g) apakšpunkts

g) pieprasījumiem un pārsūtīšanu, ko 
nosaka Regula (EK) Nr. 343/20031 un 
Komisijas Regula (EK) Nr. 1560/2003;
_______
OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.

svītrots

Pamatojums

Dublinas dati, kā salīdzinoši specifiski un atšķirīgi no pārējiem datiem, ir pārcelti uz jaunu 
punktu.

Grozījums Nr. 36
4. panta 2. punkta h) apakšpunkts

h) personām, kas izvēlētas, lai apmestos
dalībvalstī.

h) personām, kurām piešķirta atļauja 
uzturēties dalībvalstī pārskata periodā 
valstu vai Kopienas pārcelšanās shēmas 
ietvaros, dalībvalstī, kur šādu shēmu 
īsteno.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu sniedz vajadzīgo datu precīzāku aprakstu. „Pārcelšanās” definīcija ir 
noteikta 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā. „Dalībvalstī, kur šādu shēmu īsteno” ir 
pievienots, lai būtu skaidrs, ka dati jānodrošina vienīgi valstīm, uz kurām attiecas šāda 
politika.

Grozījums Nr. 37
4. panta 2. punkta 2. daļa

Šī statistika jāsadala pēc vecuma un 
dzimuma un pēc attiecīgo personu 
pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā 
gada pārskata periodiem un to iesniedz 
Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2006. gads.

Šī statistika jāsadala pēc vecuma un 
dzimuma un pēc attiecīgo personu 
pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā 
gada pārskata periodiem un to iesniedz 
Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc 
pārskata gada beigām. Pirmais pārskata 
gads ir 2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 38
4. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
(Eurostat) statistiku par šādiem datiem 
saistībā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 un 
Regulas (EK) Nr. 1560/2003 
piemērošanu1:
(a) pieprasījumu skaitu patvēruma 
meklētāju atpakaļuzņemšanai vai kuros 
izteikta prasība uzņemties atbildību par 
patvēruma meklētājiem,
(b) noteikumi uz kuriem pamatoti 
a) apakšpunktā minētie pieprasījumi,
(c) lēmumi, kuri pieņemti, atbildot uz 
a) apakšpunktā minētajiem 
pieprasījumiem,
(d) pārvietošanas gadījumu skaits, kuri 
notikuši saskaņā ar c) apakšpunktā 
minētajiem lēmumiem,
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(e) informācijas pieprasījumu skaits,
Šī statistika attiecas uz viena kalendārā 
gada pārskata periodiem un to iesniedz 
Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā 
pēc pārskata gada beigām. Pirmais 
pārskata gads ir 2008. gads.
_________
1Padomes 2003. gada 2. septembra Regula (EK) 
Nr. 1560/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus 
noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 343/2003 
ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās 
valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, 
kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, piemērošanai
OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.

Pamatojums

Dublinas dati, kā salīdzinoši specifiski un atšķirīgi no pārējiem datiem, ir pārcelti uz šo jauno 
punktu.

Dublinas datiem ir jābūt minētiem šajā regulā , tikai ar dažām korekcijām. Šīs korekcijas 
tagad ir ņemtas vērā šajā 4. panta jaunajā punktā.

Grozījums Nr. 39
5. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 
2006. gads.

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 
2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 40
6. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa

iii) atskaites termiņa laikā spēkā esošās 
atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras 
nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem 

iii) atskaites perioda beigās spēkā esošās 
atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras 
nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem 
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termiņiem), kas sadalītas pēc pilsonības, 
atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc 
atļaujas derīguma termiņa;

termiņiem), kas sadalītas pēc pilsonības, 
atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc 
atļaujas derīguma termiņa;

Pamatojums

Tā kā 1. panta a) punkta (iii) apakšpunktā un 1. panta b) punktā minētie dati ir dati par 
skaitu, ir nepieciešama specifikācija par atskaites datumu.

Grozījums Nr. 41
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu, kas 
sadalīts pēc pilsonības. 

b) par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu 
pārskata perioda beigās, kas sadalīts pēc 
pilsonības.

Pamatojums

Tas noteikti attiecas uz personu skaitu nevis uz administratīvo aktu skaitu.

Grozījums Nr. 42
6. panta 3. punkts

3. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) sešu mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 
2006. gads.

3. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) sešu mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 
2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 43
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
(Eurostat) statistiku attiecībā uz trešo 

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
(Eurostat) statistiku attiecībā uz:
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valstu pavalstnieku skaitu, kuri atgriežas 
savās izcelsmes, tranzīta vai citās trešās 
valstīs vai nu brīvprātīgi, vai piespiedu 
kārtā pēc administratīva vai tiesas 
lēmuma, vai akta, kas uzliek pienākumu 
atgriezties, un kas sadalīta pēc vecuma un 
dzimuma, un pēc minēto personu 
pavalstniecības. 

(a) trešo valstu pavalstnieku skaitu, par 
kuriem ir zināms, ka tie uzturas 
dalībvalstī nelegāli un par kuriem 
administratīvajā tiesvedībā vai tiesvedībā 
ir pieņemti lēmumi vai akti, kuros noteikts 
vai deklarēts, ka viņu uzturēšanās ir 
nelegāla, un kuros noteikts, ka viņiem 
jāatstāj dalībvalsts teritorija, un, kas 
sadalīta pēc minēto personu 
pavalstniecības 
(b) trešo valstu pavalstnieku skaitu, kuri 
patiešām ir atstājuši dalībvalsts teritoriju 
saskaņā ar administratīvās tiesvedības vai 
tiesvedības lēmumu vai aktu, kas minēti 
a) punktā un kas sadalīta pēc minēto 
personu pavalstniecības.

Pamatojums

Pašreizējā tekstā ir pieprasīti tikai dati par to nelegālo imigrantu skaitu, kas veiksmīgi 
aizsūtīti atpakaļ. Tas ir jāsaglabā (tas minēts 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā).

Tomēr nepieciešami arī dati par lēmumiem nosūtīt atpakaļ. Tas ir pieprasīts priekšlikumā par 
Atgriešanās fondu (KOM(2005) 123), lai aprēķinātu fondu sadali starp dalībvalstīm. Šos 
datus tuvākajā nākotnē pieprasīs no dalībvalstīm, tāpēc ieteicams tos iekļaut šajā regulā.

Sadalījums pēc vecuma un dzimuma ir svītrots no 7. panta un to ieviesīs tikai īstenošanas 
pasākumos saskaņā ar 8. pantā minētajiem nosacījumiem un saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
noteikto kārtību, tāpēc, ka tie nav vispārpieejami un tie nav prioritāri.

Grozījums Nr. 44
7. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika 
attiecas uz viena kalendārā gada pārskata 
periodiem un to iesniedz Komisijai 
(Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 
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2006. gads. 2007. gads.

Pamatojums

Nav reāli par pirmo pārskata gadu noteikt 2006. gadu. Racionālāk par pirmo pārskata gadu 
ir noteikt 2007. gadu.

Grozījums Nr. 45
7. panta 2.a punkts (jauns)

2a. 1. pantā minētajā statistikā neuzrāda 
trešo valstu pilsoņus, kas pārvietoti no 
vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, 
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 343/2003 un 
Regulā (EK) Nr. 1560/2003: noteikto 
mehānismu.

Pamatojums

Personas, kas pārvietotas saskaņā ar Dublinas tiesību aktu nav jāiekļauj atgriešanās 
statistikā.

Grozījums Nr. 46
8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) statistikai saskaņā ar 3. pantā minēto 
sadalījumu:

svītrots

i) nodarbinātības statuss,
ii) nodarbošanās,
iii) rūpniecības nozare,
iv) izglītības un apmācības līmenis,
v) pirmās ierašanās gads,

Pamatojums

Datu par izglītību un apmācību vākšana un pārraide būs ļoti vēlama nākotnē. Tomēr šie dati 
pašreiz nav pieejami dalībvalstīs (lielākā daļā no tām). Ir jāatklāj un jāizmanto jauni datu 
avoti. Tomēr šai regulai ir jāvirza uz jau esošo datu avotu un datu saskaņošanu. Ņemot vērā 
atšķirīgus, ne tikai tīri tehniskus apstākļus, nākamajam solim ir jābūt citu datu savākšanai 
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Eiropas līmenī. Tā kā daudzas dalībvalstis ir izteikušas nopietnas bažas par papildu datu 
pieejamību ir izteikts priekšlikums pilnībā svītrot šīs prasības.

Grozījums Nr. 47
8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) statistikai saskaņā ar 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
sadalījumu: 

svītrots

pašreizējās vai parastās uzturēšanās vietas 
reģions,

Pamatojums

Datu par izglītību un apmācību vākšana un pārraide būs ļoti vēlama nākotnē. Tomēr šie dati 
pašreiz dalībvalstīs nav pieejami. Ir jāatklāj un jāizmanto jauni datu avoti. Tomēr šai regulai 
ir jāvirza uz jau esošo datu avotu un datu saskaņošanu. Ņemot vērā atšķirīgus, ne tikai tīri 
tehniskus apstākļus, nākamajam solim ir jābūt citu datu savākšanai Eiropas līmenī. Tā kā 
daudzas dalībvalstis ir izteikušas nopietnas bažas par papildu datu pieejamību ir izteikts 
priekšlikums pilnībā svītrot šīs prasības.

Grozījums Nr. 48
8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) līdz iii) daļa

i) to personu skaits, uz kurām attiecas 
administratīvais lēmums,

i) to personu skaits, uz kurām attiecas 
pieteikums vai administratīvais lēmums,

ii) aizsardzības kategorija, ko persona 
pieprasījusi,

ii) aizsardzības kategorija, ko persona 
pieprasījusi,

iii) pieprasījuma iesniegšanas gads, iii) pieprasījuma iesniegšanas gads,

iiia) personu skaits uz kurām attiecas 
pieprasījums, lēmums un pārvietošana 
saistībā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 un 
Regulas (EK)Nr. 1560/2003 piemērošanu.  

Pamatojums

Lai nodrošinātu sadalījumu pēc to personu skaita uz kuriem attiecas Dublinas pieprasījums, 
lēmums un pārvietošana.

Grozījums Nr. 49
8. panta 1. punkta e) apakspunkta ii) un iii) daļa
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ii) amats, svītrots
iii) ekonomiskā nodarbe,

Pamatojums

Datu par izglītību un apmācību vākšana un pārraide būs ļoti vēlama nākotnē. Tomēr šie dati 
pašreiz dalībvalstīs nav pieejami. Ir jāatklāj un jāizmanto jauni datu avoti. Tomēr šai regulai 
ir jāvirza uz jau esošo datu avotu un datu saskaņošanu. Ņemot vērā atšķirīgus, ne tikai tīri 
tehniskus apstākļus, nākamajam solim ir jābūt citu datu savākšanai Eiropas līmenī. Tā kā 
daudzas dalībvalstis ir izteikušas nopietnas bažas par papildu datu pieejamību ir izteikts 
priekšlikums pilnībā svītrot šīs prasības.

Grozījums Nr. 50
8. panta 1. punkta f) apakšpunkta noslēguma daļa

atgriešanās iemesls. iemesls lēmumam vai aktam, kurš uzliek 
par pienākumu atstāt valsti
(ii) vecums
(iii) dzimums

Pamatojums

„Iemesls lēmumam vai aktam, kurš uzliek par pienākumu atstāt valsti” — „atgriešanās” vietā 
sakarā ar izmaiņām 7. pantā.

Iedalījums pēc dzimuma un vecuma tika svītrots no 7. panta un to ieviesīs tikai īstenošanas 
pasākumos saskaņā ar 8. pantā minētajiem nosacījumiem un saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
noteikto kārtību, tāpēc, ka tie nav vispārpieejami un tie nav prioritāri.  

Grozījums Nr. 51
8. panta 2. punkts

2. Lemjot par to, vai saskaņā ar 1. punktu 
jānosaka papildu sadalījums, Komisija 
apsver vajadzību pēc informācijas 
Kopienas politiku izstrādei un 
pārraudzībai, un apsver atbilstošu datu 
avotu pieejamību.

2. Lemjot par to, vai jāpieprasa papildu 
sadalījums, Komisija apsver vajadzību pēc 
informācijas Kopienas politiku izstrādei un 
pārraudzībai, un apsver atbilstošu datu 
avotu un nepieciešamo līdzekļu
pieejamību.
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Pamatojums

Lai būtu skaidrs, ka lēmumā par papildu sadalījumu ņemtu vērā apsvērumus par izmaksām.

Grozījums Nr. 52
8. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Sarunas par turpmākiem 
sadalījumiem, kādi būtu nepieciešami, lai 
piemērotu 3. un 7. panta prasības uzsāk 
līdz...* 
____________
* Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā

Pamatojums

Lai būtu skaidrs, ka lēmumā par papildu sadalījumiem ņemtu vērā to, kas nepieciešams ES 
politikai..

Grozījums Nr. 53
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) 
par izmantotajiem datu avotiem, šo avotu 
izvēles iemesliem un par izvēlēto datu 
avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti. 

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) 
par izmantotajiem datu avotiem, šo avotu 
izvēles iemesliem un par izvēlēto datu 
avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti un un 
regulāri informē Komisiju (Eurostat) par 
turpmākajām izmaiņām.

Pamatojums

Lai būtu skaidrs, ka dalībvalstis ziņo Komisijai par datu avotiem iesākumā un vēlāk atjaunina 
šo ziņojumu, ja nepieciešams.

Grozījums Nr. 54
10. panta ievaddaļa

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai, tostarp pasākumus, ņemot vērā 
ekonomiskās un tehniskās izmaiņas, 

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai, tostarp pasākumus, ņemot vērā 
ekonomiskās un tehniskās izmaiņas, 



PR\610041LV.doc PE 371.980v01-0029/35 PR\610041LV.doc

LV

pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
norādīto procedūru. Konkrēti šajos
pasākumos ietilpst:

pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā 
norādīto procedūru. Šajos pasākumos ir 
ietverti:

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka pasākumu saraksts, kas uzskaitīti no a) līdz e) punktam ir pilnīgs.

Grozījums Nr. 55
10. panta a) apakšpunkts

a) definīciju pielāgošana un papildu 
definīciju pieņemšana, kā noteikts 
2. pantā;

svītrots

Pamatojums

To follow the changes in Article 2, paragraph 2.

Grozījums Nr. 56
11. panta 2. punkts

2. Ja atsaucas uz šo punktu, tad 
piemērojama Lēmuma 1999/468/EK 5. un 
7. pantā noteiktā regulatīvā procedūra, 
ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.

2. Komiteja pieņem reglamentu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa 1970. gadā ar lēmumu Koster 25/70 ir atzinusi Padomes kā 
likumdevējas iestādes tiesības daļēji deleģēt savas izpildes pilnvaras Komisijai. Kopienu 
Tiesas lēmums paredz arī, ka deleģējot būtu jānorāda principi, kā arī nosacījumi šo principu 
izpildei (dalībvalstu pārstāvju komiteju izveide, lai palīdzētu Komisijai) un tiesības deleģēto 
pilnvaru iespējamai atsaukšanai.

Šie principi ir iekļauti EK līguma 202. pantā. Taču Padome, piemērojot 202. pantu 
(komitoloģijas lēmumā 1999/468), „aizmirsa” atzīt šīs pašas „atsaukšanas” tiesības Eiropas 
Parlamentam saistībā ar aktiem, kuri pieņemti koplēmuma procedūrā.
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Lai varētu izmantot ieviešanas pilnvaru atsaukšanas tiesības, Eiropas Parlamentam to 
vajadzētu iekļaut lēmuma projektā, kurā paredzēta ieviešanas pilnvaru piešķiršana. Tas ir 
11. panta grozījumu mērķis. Tā vietā, lai atsauktos uz lēmuma 1999/468/EK pantiem, 
grozījumi atspoguļo šo pantu saturu attiecībā uz Padomi un ierosina piešķirt līdzīgas 
prerogatīvas Eiropas Parlamentam (tostarp piešķirto izpildes pilnvaru atsaukšanas tiesības).

Grozījums Nr. 57
11. panta 3. punkts

3. Komiteja pieņem reglamentu. 3. Ja šī regula nosaka procesuālas 
prasības īstenošanas pasākumu 
pieņemšanai, Komisijas pārstāvis iesniedz 
šo pasākumu projektu komitejai un 
Eiropas Parlamentam.
Komiteja sniedz atzinumu par projektu 
termiņā, ko priekšsēdētājs drīkst noteikt 
atkarībā no jautājuma steidzamības un 
kas nav mazāks par vienu mēnesi.
Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kā 
noteikts Līguma 205. panta 2. punktā.
Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā 
vērtē saskaņā ar šajā pantā noteikto 
metodi. Priekšsēdētājs balsošanā 
nepiedalās. 
3.a Komiteja pieņem paredzētos 
pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas 
atzinumu un ja šajā laikā Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja nav 
izteikusi iebildumus.
3.b Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar 
Komitejas atzinumu vai ja tā nav sniegusi 
atzinumu, vai ja Eiropas Parlamenta 
atbildīgā komiteja ir izteikusi iebildumus, 
Komisija nekavējoties iesniedz Padomei 
un Eiropas Parlamentam priekšlikumu 
par veicamajiem pasākumiem.
3.c Ja trīs mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
nodošanas izskatīšanai to nav noraidījis 
ne Eiropas Parlaments ar deputātu 
absolūto vairākumu, ne Padome, kas 
izsaka viedokli ar kvalificētu vairākumu, 
Komisija to pieņem. Pretējā gadījumā 
Komisija iesniedz grozītu priekšlikumu 
vai iesniedz likumdošanas priekšlikumu, 
pamatojoties uz Līgumu.
3.d Neskarot jau apstiprinātos īstenošanas 
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pasākumus, beidzoties divu gadu 
periodam pēc šīs regulas pieņemšanas, un 
vēlākais 2008. gada 1. aprīlī saskaņā ar 
2. punktu pārtrauc to noteikumu 
piemērošanu, kas prasa tehnisku normu, 
grozījumu un lēmumu pieņemšanu.  
Eiropas Parlaments un Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma var atjaunot 
attiecīgos noteikumus saskaņā ar Līguma 
251. pantā noteikto procedūru, un 
visbeidzot, tos pārskata pirms 
iepriekšminētā perioda beigām, vai pirms 
iepriekšminētā datuma.

Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa 1970. gadā ar lēmumu Koster 25/70 ir atzinusi Padomes kā 
likumdevējas iestādes tiesības daļēji deleģēt savas izpildes pilnvaras Komisijai. Kopienu 
Tiesas lēmums paredz arī, ka deleģējot būtu jānorāda principi, kā arī nosacījumi šo principu 
izpildei (dalībvalstu pārstāvju komiteju izveide, lai palīdzētu Komisijai) un tiesības deleģēto 
pilnvaru iespējamai atsaukšanai.

Šie principi ir iekļauti EK līguma 202. pantā. Taču Padome, piemērojot 202. pantu 
(komitoloģijas lēmumā 1999/468), „aizmirsa” atzīt šīs pašas „atsaukšanas” tiesības Eiropas 
Parlamentam saistībā ar aktiem, kuri pieņemti koplēmuma procedūrā.

Lai varētu izmantot ieviešanas pilnvaru atsaukšanas tiesības, Eiropas Parlamentam to 
vajadzētu iekļaut lēmuma projektā, kurā paredzēta ieviešanas pilnvaru piešķiršana. Tas ir 
11. panta grozījumu mērķis. Tā vietā, lai atsauktos uz lēmuma 1999/468/EK pantiem, 
grozījumi atspoguļo šo pantu saturu attiecībā uz Padomi un ierosina piešķirt līdzīgas 
prerogatīvas Eiropas Parlamentam (tostarp piešķirto izpildes pilnvaru atsaukšanas tiesības).



PR\610041LV.doc PE 371.980v01-0032/35 PR\610041LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Kopienas kompetence ieceļošanas un patvēruma jomās ir noteikta,  1999. gada 1. maijā 
stājoties spēkā Amsterdamas līgumam, kurā Līguma par Eiropas Kopienas dibināšanu 
grozītajā tekstā ir iekļauta jauna IV sadaļa  (EK Līguma 63. pants1). Kopš šā laika Padome var 
pieņemt pasākumus, lai veidotu statistiku šajā jomā (EK Līguma 285. pants). Saloniku 
2003. gada 20. jūnija Eiropadome secināja, ka ir vajadzīgi efektīvāki mehānismi, lai vāktu un 
analizētu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiropas Savienībā.

Daudzas Eiropas Parlamenta politiskās grupas jau ir uzsvērušas, ka turpmākai efektīvas 
politikas attīstībai ir nepieciešami pamatoti dati par starptautisko ieceļošanu: Eiropas 
Parlaments tā 2003. gada 6. novembra rezolūcijā norādīja, ka ir nepieciešami tiesību akti, kas 
nodrošinātu visaptverošas statistikas sagatavošanu taisnīgas un efektīvas Kopienu migrācijas 
politikas izstrādei2. Eiropas Parlaments tā 2005. gada 26. oktobra rezolūcijā konstatēja, ka 
Komisijai kopīgi ar dalībvalstīm jāizstrādā un nekavējoties jāīsteno visaptverošas 
pamatnostādnes par objektīvu statistikas datu apkopošanu, lai tādējādi iegūtu  pilnīgu un 
diferencētu pārskatu par migrācijas norisēm un par to, kā šīs norises ietekmē ekonomiku 
dalībvalstīs un migrantu izcelsmes valstīs3.

Nozīmīga ES ieceļošanas politikas piemērošanas jomas paplašināšanās būtiskākajā izpaužas 
attiecībā uz to, kāda informācija ir vajadzīga, lai ES līmenī īstenojamos politiskos pasākumus 
varētu efektīvi plānot, pieņemt, īstenot, izvērtēt un novērot. Attīstība ir skaidri parādījusi, ka ir 
vajadzīgi plaši un salīdzināmi Eiropas līmeņa statistikas dati par vairākām tēmām saistībā ar 
ieceļošanu. Statistikas dati par migrāciju arvien plašāk tiek izmantoti kā pamatinformācija, lai 
izvērtētu atsevišķu dalībvalstu  politikas iedarbību un ietekmi, kā arī ES politikas efektivitāti 
noteiktās jomās. Vēl svarīgāk ir tas, ka statistikas dati ir viens no vairākiem kritērijiem, uz ko 
pamatojoties dalībvalstu starpā tiek sadalīti finanšu līdzekļi4.

Pašreiz ir daudz dažādu statistikas definīciju un koncepciju attiecībā uz migrāciju. Tādējādi 
nav iespējams apkopot salīdzināmu migrācijas statistiku. Vairākus gadus, pamatojoties uz 
„džentlmeņu vienošanos”, ir mēģināts vākt datus, kas atbilst saskaņotām definīcijām, taču 
dalībvalstīm nav izdevies piemērot šīs definīcijas. Vispārīgi runājot, pašreizējā prakse 
nenodrošina vienotu, regulāru, aktuālu un ātru datu sagatavošanu un apstrādi vai to 
pieejamību sabiedrībai.

Pieņemot ierosināto direktīvu, jāizveido vienota sistēma Kopienas statistikas datu vākšanai un 
apkopošanai par starptautisko migrāciju un patvērumu.
Lielās atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz pārvaldības sistēmām un datu iegūšanas avotiem, 
statistikas veidošanu par migrāciju un attiecībā uz personu definēšanu, kas, apkopojot 

  
1 Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.
2 P5-TA-(2003)0471 Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
attiecībā uz rīcības plānu Kopienas statistikas datu vākšanai un analīzei migrācijas jomā.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES koncepciju, lai pārvaldītu migrāciju, ko izraisa 
ekonomiski apsvērumi.
4 Piemēram, taisnīga līdzekļu piešķiršana no repatriācijas fonda, ko paredzēts izveidot turpmāk, lielā mērā ir 
atkarīga no salīdzināmu statistikas datu apkopošanas repatriācijas  jomā. Tas pats princips ir attiecināms uz 
plānotā Kopienas fonda pārvaldību, kas ir paredzēts robežu pārvaldībai un uz papildu līdzekļu nodrošināšanu 
integrācijas pasākumiem.
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statistikas datus, tiek uzskatīti par migrantiem, jāsaskaņo ar šīs regulas starpniecību, jo 
palielinās pieprasījums pēc salīdzināmiem migrācijas statistikas datiem Eiropas Savienībā un 
tās dalībvalstīs.

Statistikas dati, kurus jāvāc saskaņā ar ierosināto tiesību aktu, iespējami plaši atbildīs 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumiem attiecībā uz statistiku par starptautisko 
migrāciju.
Apkopotie statistikas dati visplašākajā mērā pamatojas uz Statistikas biroja pašreiz veikto datu 
apkopošanu par migrāciju, kā arī ik mēnesi vācamajiem datiem par patvērumu un 
pasākumiem, kuru mērķis ir nelegālas migrācijas ierobežošana. Vēl viena migrācijas 
kontekstā svarīga joma, kuru jāaptver statistikai, ir ārpuskopienas valstu valstspiederīgo legāla 
ieceļošana.

Atbilstoši ierosinātajam tiesību aktam dalībvalstīm jāapņemas optimāli izmantot esošos datus  
un veidot statistiku, kas cik vien iespējams lielā mērā atbilst saskaņotām definīcijām.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā to datu avoti, kas tiek izmantoti statistikas apkopošanai, 
ir ļoti dažādi, nav iespējams ieviest tiesību aktu, kurā būtu paredzēts īpašs datu iegūšanas 
avots, kas jāizmanto visās dalībvalstīs. Tādēļ nav paredzēts ieviest pilnīgi jaunus datu 
iegūšanas avotus vai grozīt  ieceļošanas vai patvēruma pārvaldības sistēmu. Apkopojot šos 
statistikas datus, dalībvalstis var rīkoties brīvi un, ņemot vērā valsts statistikas sistēmu un 
procedūru,  izmantot jebkuru piemērotu valsts līmeņa datu iegūšanas avotu. Tomēr tām būs 
jāpamato datu iegūšanas avota izvēle, kā arī jāizskaidro pieņēmumi par to, kāda ir datu 
iegūšanas avota atbilstības pakāpe saskaņotajām definīcijām. Šī informācija tiks izmantota, lai 
atvieglotu interpretāciju.

Ierosinātā regula attiecas tikai uz saskaņotām statistikas definīcijām attiecībā uz starptautisko 
migrāciju un patvērumu.

Komisija uzskata, ka priekšlikums Kopienas budžetu nekādi neietekmē.

Ne dažādās Eiropas Parlamenta politiskās grupas, ne Eiropas Komisija, ne dalībvalstis 
nešaubās par to, ka turpmākai brīvības, drošības un tiesiskuma politikas attīstīšanai steidzami 
ir vajadzīgi ticami dati par migrāciju un patvērumu.

Tomēr statistiku saistībā ar brīvības drošības un tiesiskuma telpu galvenokārt apkopo valsts 
pārvaldes iestādes, bet pārvaldības sistēmas, kā arī datu iegūšanas avoti Eiropas Savienības 
dalībvalstīs ir ļoti dažādi. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību sabalansētībai attiecībā 
uz nepieciešamo definīciju saskaņošanu par Kopienas statistikas datu apkopošanu, kā arī 
attiecībā uz  kompetenču sadalījumu starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību.

Ņemot vērā šo apstākli, referente atbalsta pakāpenisku pieeju migrācijas statistikas datu 
vākšanas uzlabošanai.

Kā mērķi jānosaka statistikas datu uzlabošana un statistikas pamata izveidošana lēmumu 
pieņemšanai attiecībā uz turpmākajiem politiskajiem pasākumiem. Pasākumiem Kopienas 
migrācijas un starptautiskās drošības statistikas jomā iespējami īsā laikā jānodrošina pamatotu 
datu materiālu, tomēr tajā pašā laikā neaizmirstot arī  par tehniskajām iespējām to veikt. Tikai 
vēlākā posmā sekos to datu vākšana un apkopošana, kas ir nepieciešami vidēja termiņā un 
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ilgtermiņā paredzamo noteikumu izstrādāšanai migrācijas jomā.

Lai iespējami īsā laikā nodrošinātu piekļuvi attiecīgiem datiem, referente uzskata, ka jācenšas
pabeigt procedūru pirmajā lasījumā. Iesniegtajā ziņojuma projektā jau ir ņemtas vērā iesaistīto 
iestāžu atšķirīgās nostājas, un ir pieliktas pūles, lai šīs nostājas pēc iespējas savstarpēji 
tuvinātu.


