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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 kopīgiem standartiem 
un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas 
dalībvalstī uzturas nelikumīgi
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0391)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 63. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0266/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas 
atzinumu (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
-1. apsvērums (jauns)

(-1) Tamperes Eiropadome 1999. gada 
oktobrī noteica saskaņotu pieeju 
imigrācijas un patvēruma politikas jomā 
līdztekus ar kopējas patvēruma 
piešķiršanas sistēmas izveidi, legālas 
imigrācijas politiku un cīņu pret nelegālo 
imigrāciju. 

Grozījums Nr. 2
-1.a apsvērums (jauns)

  
1 OV vēl nav publicēts.
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(-1a) Lai veicinātu atgriešanās procesu, ir 
nepieciešami divpusēji un daudzpusēji 
atpakaļuzņemšanas nolīgumi starp ES un 
trešām valstīm.

Grozījums Nr. 3
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Starptautiskā sadarbība ar izcelsmes
valstīm visos atgriešanās procesa posmos 
ir priekšnosacījums, lai panāktu šo valstu 
pilsoņu ilgspējīgu atgriešanos.

Grozījums Nr. 4
2.b apsvērums (jauns)

(2b) Šīs direktīvas īstenošana ir 
jāpapildina ar sadarbību starp iestādēm, 
kuras ir iesaistītas visos atgriešanās 
procesa posmos kā arī ar labākās prakses 
pieredzes apmaiņu un labākās prakses 
sekmēšanu, un jānodrošina Eiropas 
pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 5
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Saskaņā ar nerepatriēšanas tiesībām, 
kā norādīts Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
3. pantā – atgriešanos nevar piemērot, ja 
trešās valsts pilsonis tiktu pakļauts 
spīdzināšanai vai ar viņu apietos 
cietsirdīgi vai pazemojoši, vai arī sodītu.

Pamatojums

Nerepatriēšanas tiesības ir stingrākais juridiski saistošais personas aizsardzības princips. 
Tas jau ir norādīts priekšlikuma 6. pantā 4. punktā. Referents uzskata, ka arī apsvērumos to ir 
nepieciešams uzsvērt kā direktīvas galveno principu, garantējot, ka atgriešanās valstī nevienu 
personu nedrīkst spīdzināt vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apieties vai sodīt.
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Grozījums Nr. 6
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Dalībvalstīm, kuras legalizē trešo 
valstu pilsoņu uzturēšanos savā teritorijā, 
ir jāiekļauj šī informācija Šengenas 
Informācijas sistēmā.

Pamatojums
Sistēmā SIS ievadītā informācija saistībā ar trešās valsts pilsoņa nelegālu uzturēšanos 
dalībvalstī ir jāizdzēš, ja dalībvalsts šai personai piešķir legālu uzturēšanās atļauju. Referents 
uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu trešās valsts pilsoņus gadījumos, kad viņus 
apcietina vai nopratina.

Grozījums Nr. 7
8.b apsvērums (jauns)

(8b) Gadījumos, kad valsts iestādes nespēj 
noteikt izcelsmes valsti trešās valsts 
pilsonim, kurš ir jāizraida, īpaša 
uzmanība ir jāpievērš direktīvā norādīto 
cilvēktiesību aizsardzības principu 
ievērošanai.

Grozījums Nr. 8
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Dalībvalstīm ir jārīkojas saskaņā ar 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 4. protokola 
4. pantu, lai kontrolētu kolektīvu 
izraidīšanu.

Pamatojums

To uzskata par paskaidrojošu papildu aizsardzības principu, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka 
saskaņā ar šo direktīvu kolektīva izraidīšana nav atļauta un tiek uzskatīta par nelikumīgu. 
Obligāta ir prasība par katru gadījumu pieņemt atsevišķu lēmumu par personas atgriešanos. 
Katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi un personu kolektīva pārvešana, ja par katru personu 
nav atsevišķa lēmuma, tiek uzskatīta par nelikumīgu.

Grozījums Nr. 9
11.a apsvērums (jauns)
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(11a) Ir jāizskata visas iespējas , lai 
nodrošinātu perspektīvu vai lietderīgu 
nodarbošanos trešās valsts pilsonim, kurš 
atrodas pagaidu apcietinājumā. 

Pamatojums

Tas ir personas, uz kuru attiecas atgriešanās, interesēs, ka ir iespējams izmantot pagaidu 
apcietinājumā pavadīto laiku, lai izglītotos, lietderīgi nodarbotos vai nodarbotos ar jebkuru 
citu aktivitāti. Šāds noteikums arī ir svarīgs, lai samazinātu agresivitāti un uzlabotu 
veiksmīgas atgriešanās perspektīvu.

Grozījums Nr. 10
2. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošana 
dalībvalsts tranzīta zonā ir atteikta. Tomēr 
tām ir jānodrošina, ka attieksme pret 
minētajiem trešo valstu pilsoņiem, kā arī 
viņu aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 
8., 10., 13. un 15. pantā noteikto.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošana 
dalībvalsts pierobežas zonā vai tranzīta 
zonā ir atteikta saskaņā ar Direktīvas 
2005/85/EK 35. pantu. Tomēr tām ir 
jānodrošina, ka attieksme pret minētajiem 
trešo valstu pilsoņiem, kā arī viņu 
aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 8., 
10., 13. un 15. pantā noteikto.

Grozījums Nr. 11
2. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Šī direktīva neietekmē jau izdotos 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumus.

Grozījums Nr. 12
3. panta ga) apakšpunkts (jauns)

(ga) "aizbēgšanas risks” nozīmē, ka ir 
nopietni iemesli uzskatīt, ka trešās valsts 
pilsonis, uz kuru jau attiecas atgriešanās 
lēmums vai izraidīšanas rīkojums, var 
aizbēgt. Lēmums ir jābalsta ar objektīvi 
pamatotiem kritērijiem, kas definēti valsts 
tiesību aktos.
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Pamatojums

Ir nepieciešams definēt aizbēgšanas risku, lai lēmumu pieņemšana nebūtu automātiska. Ja 
būs atbilstoša definīcija, nebūs iespējams uzskatīt, ka uz katru trešās valsts pilsoni attiecas 
izraidīšanas rīkojums tāpēc, ka šī persona varētu aizbēgt. Definīcija precizēs tekstu un skaidri 
noteiks, ka ir jābūt valsts noteikumiem.

Grozījums Nr. 13
3. panta gb) apakšpunkts (jauns)

(gb) „pagaidu apcietinājums” nozīmē, ka 
trešās valsts pilsonis, uz kuru attiecas 
izraidīšanas rīkojums, tiek turēts 
apcietinājumā no cietuma atsevišķās 
telpās, lai novērstu minētās personas 
aizbēgšanu sagatavošanās izvešanai laikā.

Pamatojums

Grozījums ir iekļauts, lai precizētu, ka trešās valsts pilsoni var turēt apcietinājumā. Tomēr ir 
jābūt skaidram, ka šādu personu tur pagaidu apcietinājumā atsevišķi no parastajiem 
ieslodzītajiem.

Grozījums Nr. 14
3. panta gc) apakšpunkts (jauns)

(gc) „atrašanās tranzīta zonā vai 
pierobežas zonā” nozīmē personas 
ierašanos dalībvalsts teritorijā, 
nešķērsojot robežkontroles punktu. 

Pamatojums

Tranzīta zonas, lai gan nav precīzāk definētas EK tiesību aktos, tomēr pastāv. Lai precizētu, 
kas ir tranzīta zona, kur tā sākas un beidzas, ir nepieciešama definīcija. Ja būs šāda 
definīcija, tad katru teritoriju, kura neatbildīs šai definīcijai, nevarēs uzskatīt par tranzīta 
zonu. Referents uzskata, ka šāda juridiski saistoša definīcija ir ļoti nozīmīgs panākums un 
dalībvalstīm būs saistības taisnīgi uzturēties pret trešās valsts pilsoni, kurš ierodas 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 15
5. pants

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm ir 
pienācīgi jāievēro trešās valsts pilsoņa 

Īstenojot šo direktīvu, saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
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ģimenes attiecību specifika un noturība, 
viņa uzturēšanās ilgums dalībvalstī un to, 
vai pastāv ģimenes, kultūras un sociālās 
saites ar savu izcelsmes valsti. Turklāt tām 
ir jāņem vērā bērna intereses saskaņā ar 
1989. gada Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bērna 
tiesībām.

aizsardzības konvencijas 8. pantu
dalībvalstīm ir pienācīgi jāievēro trešās 
valsts pilsoņa ģimenes attiecību specifika 
un noturība, viņa uzturēšanās ilgums 
dalībvalstī un tas, vai viņam ir 
saglabājušās ģimenes, kultūras un sociālās 
saites ar savu izcelsmes valsti. Turklāt tām 
ir jāņem vērā bērna intereses saskaņā ar 
1989. gada Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bērna 
tiesībām.

Grozījums Nr. 16
5. panta 1.a punkts (jauns)

Nepilngadīgos bez pavadības nedrīkst 
izraidīt vai turēt apcietinājumā.
Šo pantu nepiemēro notiesātajiem 
kriminālnoziedzniekiem.

Grozījums Nr. 17
6. panta 2. punkts

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par četrām nedēļām, ja 
nav pamata uzskatīt, ka attiecīgā persona 
minētajā laika posmā varētu aizbēgt. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā.

2. Atriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs četru 
nedēļu laika posms, ja kompetentajai 
iestādei vai tiesu iestādei nav objektīva 
pamata uzskatīt, ka saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem attiecīgā persona minētajā 
laika posmā varētu aizbēgt vai šī persona 
apdraud sabiedrības drošību. Minētajam 
laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā.

Pamatojums

Sākotnējā tekstā ir paredzēts tikai četru nedēļu laika posms. Tas nozīmē, ka brīvprātīgai 
aizbraukšanai varētu būt atvēlēta tikai viena diena. Referents uzskata, ka ir nepieciešams 
ilgāks laiks. Pirms lēmuma pieņemšanas par brīvprātīgu aizbraukšanu ir nepieciešams laiks, 
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lai īstenotu procedūras un sagatavotos aizbraukšanai. Tāpēc četru nedēļu laika posms ir 
pieņemts kā vispārējs nosacījums. Tādējādi dalībvalstij ir saistības ne tikai garantēt četru 
nedēļu laika posmu, bet arī garantēt pietiekamu laiku, kurā ir iespējams sagatavoties 
brīvprātīgai aizbraukšanai.

Grozījums Nr. 18
6. panta 2. punkts

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par četrām nedēļām, ja 
nav pamata uzskatīt, ka attiecīgā persona 
minētajā laika posmā varētu aizbēgt. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā.

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par četrām nedēļām, ja 
nav pamata uzskatīt, ka attiecīgā persona 
minētajā laika posmā varētu aizbēgt. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā. Lai garantētu faktisku 
atgriešanos, dalībvalstij ir jānodrošina 
materiālā palīdzība un konsultācijas, 
ņemot vērā lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi.

Grozījums Nr. 19
6. panta 3. punkts

3. Atgriešanās lēmumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu vai kopā ar izraidīšanas 
rīkojumu.

svītrots

Grozījums Nr. 20
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar 
līdzjūtību saistītu iemeslu, humānu vai citu 
iemeslu dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās 

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar 
līdzjūtību saistītu iemeslu, humānu vai citu 
iemeslu dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās 
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lēmumu neizdod, bet, ja atgriešanās 
dokuments jau ir izdots, to atceļ.

lēmumu neizdod, bet, ja atgriešanās 
dokuments jau ir izdots, to atceļ. 
Dalībvalstīm ir jāpaziņo par katru šādu 
atcelšanu, izmantojot savstarpējas 
informācijas apmaiņas mehānismu, kas 
nodrošināts Padomes Lēmumā …/…/EK 
par tāda savstarpējas informācijas 
apmaiņas mehānisma izveidi, kas attiecas 
uz dalībvalstu pasākumiem patvēruma un 
imigrācijas jomās.

Grozījums Nr. 21
6. panta 5. punkta 1.a) apakšpunkts (jauns)

ja dalībvalsts piešķir trešās valsts pilsonim 
uzturēšanās atļauju, tā ir derīga tikai šīs 
dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr. 22
6. panta 5. punkta 1.b) apakšpunkts (jauns)

dalībvalstis šādus lēmumus par 
uzturēšanās atļauju piešķiršanu pieņem, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi un 
izvairoties pieņemt plaša mēroga 
horizontālos reģistrācijas pasākumus.

Grozījums Nr. 23
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja pastāv 
aizbēgšanas risks vai ja brīvprātīgai 
izbraukšanai paredzētajā laika posmā, kas 
piešķirts saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav 
izpildīts atgriešanās pienākums.

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja 
kompetentajai administratīvajai iestādei 
vai tiesu iestādei ir objektīvi iemesli 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzskatīt, 
ka attiecīgā persona varētu aizbēgt vai 
rada draudus sabiedrības drošībai, vai ja
brīvprātīgai izbraukšanai paredzētajā laika 
posmā, kas piešķirts saskaņā ar 6. panta 
2. punktu, nav izpildīts atgriešanās 
pasākums.
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Pamatojums

Pretēji sākotnēji pieņemtajai versijai kompetentajai iestādei tagad ir nepieciešams 
apstiprināt, ka pastāv aizbēgšanas risks. Referents uzskata, ka ir nepieciešams, lai 
kompetentā iestāde pieņemtu lēmumu, kuram ir šāda būtiska ietekme.

Grozījums Nr. 24
7. panta 3. punkts

3. Izraidīšanas rīkojumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu vai kopā ar atgriešanās 
lēmumu.

3. Dalībvalstis var izdot kopā ar 
atgriešanās lēmumu izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums. Ja 
dalībvalsts ir piešķīrusi brīvprātīgai 
aizbraukšanai paredzēto laiku saskaņā ar 
6. panta 2. punktu, izraidīšanas rīkojumu 
var piemērot tikai pēc tam, kad šis laiks ir 
beidzies.

Grozījums Nr. 25
7. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Dalībvalsts, kura neievēro 3. punktā 
izklāstīto procedūru, izraidīšanas 
rīkojumu izdod kā atsevišķu aktu vai 
lēmumu.

Pamatojums

Tiek saglabāta procedūra, kurā ir divi posmi. Tomēr šo procedūru joprojām ir iespējams 
īstenot vienā posmā, neietekmējot principu, ka parasti ir jāpiešķir brīvprātīgai aizbraukšanai 
paredzētais laika posms.

Grozījums Nr. 26
9. panta 1. punkta 2. daļa

Atgriešanās lēmumos var ietvert šādu 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu.

Atgriešanās lēmumos var ietvert šādu 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, kuru ir 
izdevusi kompetentā iestāde vai tiesu 
iestāde, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

Grozījums Nr. 27
9. panta 1. punkta 2.a daļa (jauna)
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Dalībvalstis iekļauj šo informāciju 
Šengenas Informācijas sistēmā un Vīzu 
informācijas sistēmā.

Grozījums Nr. 28
9. panta 3. punkta c) apakšpunkts

(c) ir atlīdzinājis visas savas iepriekšējās 
atgriešanās procedūras izmaksas.

svītrots

Grozījums Nr. 29
9. panta 5.a punkts (jauns)

(5a) Humanitāras katastrofas gadījumā 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt personu grupai vai reģionam 
saskaņā ar šādā nolūkā izdotu Padomes 
lēmumu.

Pamatojums

It skaidrs, ka humanitāras katastrofas gadījumā atkārtotas ieceļošanas aizlieguma atcelšanas 
piemērošana ir pārāk ilga un nav pieļaujama. Tāpēc, ja Padome ir izdevusi lēmumu, ka tā ir 
globāla katastrofa, tad atkārtotas ieceļošanas aizliegums tiek nešauboties atcelts.

Grozījums Nr. 30
10. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts 
pilsoņa izraidīšanu, kas pretojas 
izraidīšanai, minētie līdzekļi ir 
proporcionāli un nepārsniedz saprātīgi 
nepieciešamu spēku. Tos piemēro saskaņā 
ar pamattiesībām, pienācīgi ievērojot 
attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu.

1. Ja dalībvalstīm ir jāizmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts 
pilsoņa izraidīšanu, kas pretojas 
izraidīšanai, minētie līdzekļi ir 
proporcionāli un nepārsniedz saprātīgi 
nepieciešamu spēku. Trešo valstu pilsoņu 
interesēs, kuri tiek izraidīti, un atbildīgo 
par drošību interesēs, kuri vada 
izraidīšanas operācijas, šādu piespiedu 
pasākumu piemēro saskaņā ar 
pamattiesībām, pienācīgi ievērojot attiecīgā 
trešās valsts pilsoņa cieņu.

Grozījums Nr. 31
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10. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgās 
starptautiskās un nevalstiskās 
organizācijas tiek iesaistītas izraidīšanas 
procedūru procesā, lai garantētu 
atbilstošu tiesisko procedūru.

Pamatojums

Nevalstiskās organizācijās ir nepieciešams iesaistīt visā atgriešanās procedūras procesā. Tas 
ir nepieciešams, lai garantētu atbilstošu procedūru, kā arī izraidāmās personas interesēs.

Grozījums Nr. 32
11. panta 1. punkta 2. daļa

Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumā un/vai 
rīkojumā tiek minēti faktiskie un juridiskie 
iemesli un ka attiecīgais trešās valsts 
pilsonis tiek rakstveidā informēts par 
pieejamajiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumā un/vai 
rīkojumā tiek minēti faktiskie un juridiskie 
iemesli tādā valodā, kuru attiecīgais trešās 
valsts pilsonis ir spējīgs saprast un ka
trešās valsts pilsonis tiek rakstveidā 
informēts par pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 33
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir iespēja saņemt 
juridiskas konsultācijas, pārstāvību un, ja 
nepieciešams, palīdzību saistībā ar valodu. 
Juridiskā palīdzība ir pieejama, kam nav 
pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
tiesiskuma īstenošanu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir iespēja saņemt 
juridiskas konsultācijas, pārstāvību un 
palīdzību saistībā ar valodu. Juridiskā 
palīdzība ir pieejama tiem, kam nav 
pietiekamu līdzekļu saskaņā ar Direktīvas 
2002/8/EK 3. pantu.

Grozījums Nr. 34
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu, ka 
atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta uz 
noteiktu laiku vai ka izraidīšanas rīkojums 

2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu tādā 
valodā, kuru šīs personas var saprast, ka 
atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta uz 
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noteiktu laiku netiks izpildīts. noteiktu laiku vai ka izraidīšanas rīkojums 
noteiktu laiku netiks izpildīts.

Grozījums Nr. 35
14. panta 1. punkts

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, 
pienākums uzturēties noteiktā vietā vai citu 
līdzekļu izmantošana minētā riska 
novēršanai nebūtu pietiekama, dalībvalstis 
piemēro pagaidu apcietinājumu trešās 
valsts pilsonim, uz kuru attiecas vai 
attieksies izraidīšanas rīkojums vai 
atgriešanās lēmums.

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks vai draudi sabiedrības 
drošībai, un ja vājāku piespiedu līdzekļu, 
piemēram, regulāra reģistrēšanās attiecīgās 
iestādēs, finanšu garantijas depozīts, 
dokumentu iesniegšana, pienākums 
uzturēties noteiktā vietā vai citu līdzekļu 
izmantošana minētā riska novēršanai 
nebūtu pietiekama, dalībvalstis piemēro 
pagaidu apcietinājumu trešās valsts 
pilsonim, uz kuru attiecas vai attieksies 
izraidīšanas rīkojums vai atgriešanās 
lēmums.

Grozījums Nr. 36
14. panta 2. punkts

2. Rīkojumus par pagaidu apcietinājumu 
izdod tiesu iestādes. Steidzamos gadījumos 
tos var izdot pārvaldes iestādes; tādā 
gadījumā tiesu iestādes 72 stundu laikā no 
pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu.

2. Rīkojumus par pagaidu apcietinājumu 
izdod tiesu iestādes. Steidzamos gadījumos 
tos var izdot pārvaldes iestādes; tādā 
gadījumā tiesu iestādes vēlams 48 stundu 
laikā un ne ilgāk kā 72 stundu laikā no 
pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu. 

Grozījums Nr. 37
14. panta 4. punkts

4. Tiesu iestādes var pagarināt 
apcietinājumu uz laiku, ne ilgāku par 
sešiem mēnešiem. 

4. Tiesu iestādes var pagarināt 
apcietinājumu uz laiku, ne ilgāku par 
divpadsmit mēnešiem, neietekmējot īsāku 
laika posmu.

Pamatojums

Tā kā pagaidu apcietinājuma laika posms valstīs ir atšķirīgs vai arī šis laika posms nav 
noteikts vispār, referents uzskata, ka ir vēlams piemērot juridiski saistošu maksimālo laika 
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posmu, lai gan vienmēr ir iespējams piemērot īsāku laika posmu.

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

4a. Pagaidu apcietinājumu pārtrauc, ja 
atgriešanās lēmumu nav iespējams izpildīt 
pienācīgā laikā tādu iemeslu dēļ, kuri nav 
atkarīgi no trešās valsts pilsoņa, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums. 

Grozījums Nr. 39
15. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret pagaidu 
apcietinājumā esošajiem trešo valstu 
pilsoņiem, ievērojot viņu pamattiesības, un 
atbilstoši starptautiskajiem un valsts tiesību 
aktiem. Pēc pieprasījuma tiem
nekavējoties atļauj nodibināt sakarus ar 
likumīgiem pārstāvjiem, ģimenes 
locekļiem un kompetentām konsulārām 
institūcijām, kā arī ar attiecīgām 
starptautiskām un nevalstiskām 
organizācijām.

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret pagaidu 
apcietinājumā esošajiem trešo valstu 
pilsoņiem, ievērojot viņu pamattiesības, un 
atbilstoši starptautiskajiem un valsts tiesību 
aktiem. Pēc pieprasījuma tiem nekavējoties 
atļauj nodibināt sakarus ar likumīgiem 
pārstāvjiem, ģimenes locekļiem un 
kompetentām konsulārām institūcijām, kā 
arī ar attiecīgām starptautiskām un 
nevalstiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 40
15. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Dalībvalstis nodrošina, ka trešo valstu 
pilsoņi pagaidu apcietinājumā tiek turēti 
apstākļos, kuri nav sliktāki par tiem, kas 
izklāstīti Direktīvas 2003/9/EK 8. līdz 
10. pantā, 15. pantā un 17. līdz 20. pantā. 

Pamatojums

Tas ir papildu aizsardzības princips, nodrošinot tiesības saglabāt ģimenes vienotību. Tiek arī 
garantētas tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, kā arī tiesības bērniem saņemt izglītību. 
Minētajā direktīvā arī ir norādītas un izklāstītas tiesības izglītoties un mācīties. Tāpat šajā 
direktīvā arī ir nodrošināti un sīki izklāstīti mazāk aizsargātu personu aizsardzības principi. 
Referents uzskata, ka ir nepieciešams pievienot precīzas garantijas, lai nodrošinātu un 



PE 374.321v02-00 18/21 PR\619543LV.doc

LV

paredzētu skaidrus aizsardzības principus un tiesības trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem 
attiecas atgriešanās. Direktīvā arī ir iekļauts, ka spīdzināšanas upuriem nodrošina pienācīgu 
aprūpi un izturēšanos. Referents uzskata, ka ir nepieciešams sīki uzskaitīt šos pantus, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērotas un garantētas personas intereses, uz kuru attiecas atgriešanās 
lēmums. 

Grozījums Nr. 41
15. panta 3. punkts

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie netiek turēti 
pagaidu apcietinājumā parastās brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt.

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt. Pagaidu apcietinājumam jābūt 
ārkārtas pasākumam, un tam jābūt pēc 
iespējas īsākam.

Grozījums Nr. 42
15. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
starptautiskām un nevalstiskām 
organizācijām ir iespēja apmeklēt pagaidu 
apcietinājuma telpas, lai novērtētu pagaidu 
apcietinājuma apstākļu atbilstību. Var 
noteikt, ka šādiem apmeklējumiem 
nepieciešama atļauja.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajām 
starptautiskām un nevalstiskām 
organizācijām ir garantētas tiesības
apmeklēt pagaidu apcietinājuma telpas, lai 
novērtētu pagaidu apcietinājuma apstākļu 
atbilstību.

Grozījums Nr. 43
15. panta 4.a punkts (jauns)

4a. Dalībvalstis valsts līmenī nosaka un 
publicē vispārēja prakses kodeksa 
minimālos standartus attiecībā uz pagaidu 
apcietinājuma centru procedūrām.

Grozījums Nr. 44
V.a nodaļas virsraksts (jauns)

V.a Nodaļa
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Eiropas Parlaments – ombuds atgriešanās 
procesa uzraudzībai

Grozījums Nr. 45
16.a pants (jauns)

16.a pants
Eiropas Parlaments – ombuda iecelšana 

atgriešanās procesa uzraudzībai
1. Lai nodrošinātu trešo valstu pilsoņu 
faktisku atgriešanos, pilnībā ievērojot 
cilvēktiesības, Eiropas Parlamentam ir 
jāieceļ ombuds atgriešanās procesa 
uzraudzībai. 
2. Eiropas Parlamenta ieceltajam 
ombudam atgriešanās procesa 
uzraudzībai ir šādas tiesības:
(a) veikt nepieteiktas pārbaudes jebkurā 
laikā;
(b) apkopot ziņojumus, kurus tam iesniedz 
par kolektīvu izraidīšanu;
(c) lūgt dalībvalstīm sniegt jebkurā 
atgriešanās procesa posmā informāciju 
vai paskaidrojumus par atgriešanās 
procesu.

Pamatojums

EP ombuds būs pilntiesīgs un kompetents partneris atgriešanās procesa laikā. Ombuda 
pienākumi un pilnvaras nodrošinās viņam tiesības izskatīt iespējamās neskaidrības, sūdzības 
un jautājumus, kuri varētu rasties atgriešanās procesa laikā vai saistībā ar to. Pie ombuda 
varēs vērsties visas atgriešanās procesā iesaistītās personas, NVO, kā arī iesaistītās 
politiskās iestādes un trešo valstu pilsoņi, uz kuriem attiecas atgriešanās.
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PASKAIDROJUMS

Komisija iesniedza EP priekšlikumu par dalībvalstīm kopīgu procedūru attiecībā uz to trešo 
valstu atpakaļnosūtīšanu, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli. Eiropas Parlaments šo 
priekšlikumu par kopēju direktīvu attiecībā uz atpakaļnosūtīšanu pirmoreiz izskatīja, 
izmantojot koplēmuma procedūru. Ziņojuma sagatavotājs atzīst lietas sarežģītību un apzinās 
iespējamās grūtības, lai vienotos par kopējiem pamatnosacījumiem jautājumā par nelegālo 
ieceļotāju atpakaļnosūtīšanu. 

Ir zināms, ka Eiropā dzīvo miljoniem nelegālo ieceļotāju. Nelegālu dzīvošanu kādā valstī var 
uzskatīt par mūsdienīgu verdzības formu un tāpēc tā ir jāizbeidz. Nelegālajiem iedzīvotājiem, 
piemēram, nav iespējams izmantot veselības aprūpes sistēmas priekšrocības un viņi nevar 
aizstāvēt savas tiesības tiesā. Tāpat viņiem ir jāsamierinās ar necilvēcīgiem apstākļiem darba 
.tirgū. Par nelegālajiem iedzīvotājiem nerunā, jo viņi ir vajadzīgi darba tirgū, lai arī darba 
mūža beigās tiem nebūs tiesības saņemt pensiju. Tas nav humānai attiecībā pret šiem 
iedzīvotājiem un galu galā attiecīgajai dalībvalstij var radīt nozīmīgas finansiālās problēmas. 
Eiropas politiķiem ir jāpieņem lēmums par to, vai piešķirt nelegālajiem iedzīvotājiem legālu 
statusu vai arī nosūtīt atpakaļ uz dzimteni. Kopumā tas ir pašu nelegālo iedzīvotāju interesēs 
— atrisināt savu nelegālā iedzīvotāja statusu.

Direktīvā ir skaidri noteikts, ka nelegālajiem iedzīvotājiem ir jāatstāj Eiropa. Turklāt šīs 
direktīvas uzdevums ir nevis noteikt nelegālo statusu, bet gan nodrošināt pārredzamu 
atpakaļnosūtīšanas procesu. Turklāt pirmoreiz atpakaļnosūtīšanas procedūrā ir noteikti 
obligātie standarti, lai nodrošinātu operatīvu atpakaļnosūtīšanu. Izraidīšanas procesa visos 
posmos uzlabosies dalībvalstu un dalībvalstu iestāžu sadarbība. Turklāt tā būs Eiropas 
pievienotā vērtība. Varētu noteikt visā Eiropā derīgu atkārtotas ieceļošanas aizliegumu. Tas 
paaugstinās stipras un vienotas Eiropas pievienoto vērtību. Tomēr starp visām darbībām 
galvenā prioritāte ir brīvprātīga atgriešanās. Dalībvalstīm ir jāizveido struktūras, kas atbalsta 
brīvprātīgu atgriešanos.

Ziņojuma sagatavotāja nolūks, iesniedzot grozījumus, bija stiprināt Parlamenta nozīmi, 
aizstāvot cilvēktiesības un humānismu. Tādēļ ziņojuma sagatavotāja mērķis bija izveidot 
humānu izraidīšanas procesu un paplašināt Komisijas priekšlikumā noteiktos standartus. Šajā 
sakarā ziņojuma sagatavotājs grozījumos ir iekļāvis tranzīta zonas definīciju, tādējādi 
novēršot iespēju patvaļīgi definēt tiesiski brīvu telpu.

Pagaidu apcietinājuma maksimālais ilgums ir 12 mēneši. Bet šo maksimālo termiņu 
dalībvalstis var neizmantot pilnīgi. Saistībā ar nelegālajiem iedzīvotājiem, kā arī pagaidu 
apcietinājuma vai izraidīšanas gadījumos, dalībvalstīm ir jānosaka saistoši obligātie standarti 
humānai attieksmei pret šīm personām. Tas ir izraidāmās personas interesēs, kā arī atgriešanās 
procesā iesaistīto amatpersonu drošībai. Tādējādi tiek apstiprināta abu pušu tiesiskā drošība, 
kas izriet no Komisijas sagatavotā teksta. 

Tiek arī pastiprināta nevalstisko organizāciju pārraudzības funkcija. Šīs organizācijas uzskata 
par partneriem izraidīšanas procesā un tās tiek attiecīgi iesaistītas. Salīdzinājumā ar Komisijas 
tekstu tiek paplašināta šo organizāciju nozīme. Humanitāras katastrofas gadījumā varētu atcelt 
iebraukšanas aizliegumu noteiktiem reģioniem vai personu grupām.
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Nedrīkst aizturēt nelegālos ieceļotājus, kuri paši nav vainojami, ka viņu mītnes valsts nevēlas 
sadarboties un izraidīšanu nevar panākt.
Izraidīšanas nosacījumi ir būtiski uzlaboti. Aizturēto personu pagaidu apcietinājuma vietām ir 
jābūt nodalītām parastā cietuma.

Pēc ziņojuma sagatavotāja domām kolektīvas izraidīšanas nepieļaušana ir vēl viens svarīgs 
jautājums. Ir skaidri noteikts, ka lēmums par izraidīšanu ir jāpieņem, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi.

Eiropas Parlaments ieceļ Eiropas ombudu atgriešanās procesa uzraudzībai. Ombuda uzdevumi 
ir skaidri noteikti un viņam ir piešķirtas tiesības, kas to padara par pilntiesīgu partneri 
atpakaļatgriešanās procesā.

Lai rīkotos saskaņā ar direktīvas priekšlikumu, atpakaļnosūtīšana praktiski ir jāveic 
dalībvalstu iestādēm. Tādēļ ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka šie grozījumi nozīmīgi uzlabo 
pašreizējo situāciju.

Ir definēts iespējamās bēgšanas risks, kuru nosakot seko pagaidu apcietinājums. Ja pastāv 
draudi sabiedrības drošībai, ir jāparedz iespēja izmantot pagaidu apcietinājumu. Aizliegumu 
iebraukt Eiropā var apgarināt, ja joprojām pastāv draudi sabiedrības drošībai. Aizliegumam 
iebraukt Eiropā ir jēga tikai tad, ja atbildīgās iestādes tiek par to informētas. Tādēļ ir obligāta 
prasība ievadīt šādu informāciju sistēmās SIS un VIS. Tas veicina informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm, kā arī atvieglo un praktiski uzlabo iesaistīto amatpersonu darbu.

Direktīvas mērķis un nosaukums attiecas uz nelegālo ieceļotāju atpakaļnosūtīšanu. Tādēļ tika 
pieņemts izņēmuma kārtā izslēgt no šīs direktīvas pašreizējās robežprocedūras. Vienā no šīm 
robežprocedūrām ir izklāstīts jautājums par ieceļošanas atļaujas piešķiršanu, kas noraidījuma 
gadījumā nav jāsaprot kā atpakaļnosūtīšana.

Ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus un tādēļ, ka ziņojuma sagatavotājs atbalsta kopēju un 
saskaņotu izraidīšanas procesu, kas dotu pievienoto vērtību visai Eiropai un visām 
iesaistītajām pusēm, viņš atbalsta Komisijas priekšlikumu ieviest direktīvu. Minēto mērķu 
sasniegšanai ir saprātīgi ieviest kopēju tiesisko regulējumu. 
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