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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par patvērumu: praktiska sadarbība, lēmumu pieņemšanas kvalitāte Vienotajā Eiropas 
patvēruma sistēmā
(2006/2184(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 63. panta 1. un 2. punktu,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīvu 2005/85/EK par minimāliem 
standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu1,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstpiederīgos vai bezpavalstniekus kā bēgļus vai 
kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un 
piešķirtās aizsardzības saturu2,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 18. februāra Regulu (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 dalībvalstīm3,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos 
standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai4,

– ņemot vērā 2004. gada 4.–5. novembra Hāgas programmu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par praktiskās sadarbības pastiprināšanu – Jaunas 
struktūras un pieejas: lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošana vienotajā Eiropas 
patvēruma sistēmā“ (COM(2006)0067),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā 
ietverto noteikumu pielāgošanu saistībā ar Tiesas kompetenci, lai nodrošinātu efektīvāku 
tiesisko aizsardzību (COM(2006)0346),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

A. tā kā, pieņemot EK līguma 63. panta 1. punktā paredzētos četrus pasākumus, ir pabeigts 
Vienotās Eiropas patvēruma sistēmas izveides pirmais posms; apzinoties, ka jāpārvar gan 
politiskas, gan tehniskas grūtības, lai sasniegtu Vienotās Eiropas patvēruma sistēmas otrā 
posma mērķi izveidot kopēju patvēruma procedūru un piešķirt vienādu statusu personām, 
kurām ir tiesības uz patvērumu vai papildu aizsardzību, un cerot, ka tiks ievērots 
noteiktais termiņš – 2010. gads;

B. tā kā būtiska ir jēdziena „bēglis” definīcija, ko Eiropas Parlaments atzina jau Padomes 

  
1 ABl. L 326 vom 13.12.2005, S. 13.
2 ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.
3 ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1.
4 ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18.
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2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu 
trešo valstu valstpiederīgos vai bezpavalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi 
nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības 
saturu, un tādēļ tā ir derīga arī šim ziņojumam;

C. tā kā direktīvas pieņemšana ir tikai pirmais posms kopēju standartu ieviešanā, tam 
noteikti jāseko Kopienas līmenī pieņemto noteikumu attiecīgai īstenošanai visās 
dalībvalstīs; uzskatot, ka Komisijai ir būtiska nozīme īstenošanas uzraudzībā un ka šim 
uzdevumam tādēļ ir jāpiešķir atbilstīgi līdzekļi;

D. tā kā līdz šim pieņemto instrumentu gadījumā patvēruma jomā runa ir par obligātiem 
standartiem;

E. tā kā Eiropadome 2004. gada 4./5. novembra Hāgas programmā aicināja Padomi un 
Komisiju izveidot piemērotas struktūras, iesaistot dalībvalstu kompetentus patvēruma 
dienestus, lai atvieglotu praktisko sadarbību, kā arī uzskatot, ka šīs praktiskās sadarbības, 
tostarp informācijas un pārbaudītu procedūru apmaiņas veicināšana starp dalībvalstīm, ir 
vienīgā iespēja sasniegt mērķi – izveidot vienotu procedūru;

F. tā kā kopējas patvēruma sistēmas izveidē stūrakmens ir savstarpējas uzticības princips, ko 
attīsta konkrēta un regulāra sadarbība starp patvēruma dienestiem dalībvalstu pārvaldes 
līmeņos,

G. tā kā patvēruma politikas efektīva īstenošana paredz vairākus papildu mērķus, piemēram, 
lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošanu, patvēruma pieteikumu ātru un drošu 
novērtēšanu, tostarp izcelsmes valstīs informācijas kampaņu organizēšanu, kas izskaidro
nelegālas imigrācijas, tostarp bēgļa statusa nepiešķiršanas gadījuma, konsekvences un 
iespējas likumīgas imigrācijas gadījumā;

H. tā kā kvalitātes uzlabošanai patvēruma pieteikumu jomā un tādējādi tiesvedību un 
procesu novilcināšanas gadījumu skaita samazināšanai ir lietderīgi izmantot attiecīgu 
organizāciju atbalstu, tostarp UNCHR, kas izstrādāja lēmumu pieņemšanas kvalitātes 
uzlabošanas metodi iestādēs (Quality initiative);

I. tā kā Tieslietu un iekšlietu padome 2006. gada 27. un 28. aprīlī paziņoja par vienotas 
procedūras ieviešanas nepieciešamību, lai novērstu novilcināšanas gadījumus un tādējādi 
tieši uzlabotu procesu efektivitāti;

J. tā kā dalībvalstis nacionālā līmenī joprojām veic pasākumus un pieņem lēmumus, kas 
ietekmē citas dalībvalstis, jo īpaši starptautiskas aizsardzības piešķiršanu, lai gan 
dalībvalstis ir atzinušas kopējo pamatu tiem pasākumiem, kuri ir pieņemti kopš 
Amsterdamas Līguma patvēruma jomā stāšanās spēkā;

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm, un šis saraksts diemžēl 
joprojām nav sagatavots, kaut gan šajā gadījumā runa ir par būtisku faktoru kopējas 
patvēruma sistēmas ieviešanas, tostarp lēmuma pieņemšanas, jomā par statusa 
piešķiršanu personai;
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L. tā kā to trešo valstu minimālā kopējā saraksta izveidē, kuras uzskata par drošām 
izcelsmes valstīm, Padome neuzskatīja par vajadzīgu izmantot koplēmuma procedūru un
gaida tiesas spriedumu šajā jautājumā;

M. tā kā dalībvalstīm jāgarantē drošas un godīgas procedūras, to rīcībā jābūt kvalitatīvi 
augstvērtīgai informācijai par aktuālo apdraudējumu situāciju izcelsmes valstīs;

N. tā kā ir apzinātas tehniskas un politiskas grūtības, kas traucē izmantot jutīgu informāciju 
par izcelsmes valstīm, taču ir pārliecība, ka ilgtermiņā izdosies izveidot kopēju datu bāzi 
par izcelsmes valstīm, lai visas dalībvalstis savu lēmumu pieņemšanā pamatotos uz vienādu 
informāciju;

O. tā kā lēmumu pieņemšanas procedūras uzlabošanai ir vajadzīgi ierēdņi ar labu izglītību;

P. tā kā vispiemērotākā procedūra, kas Tiesai ļauj garantēt Kopienas tiesību vienotību, ir EK 
līguma 234. pantā paredzētā prejudiciālā nolēmuma procedūra un tās būtībā ir princips, 
saskaņā ar ko jebkura dalībvalsts var veidot dialogu ar augstāko tiesu; taču diemžēl, 
pamatojoties uz šā principa izņēmumu atbilstīgi EK līguma 68. pantam, Eiropas Kopienu tiesa 
ir pilnvarota interpretēt noteikumus patvēruma jomā tikai tādā gadījumā, ja tai jautājumu 
iesniegusi dalībvalsts pēdējās instances tiesa,

1. atkārtoti uzsver kopējas patvēruma sistēmas ieviešanas galveno mērķi pieņemt kvalitatīvi 
augstvērtīgus, t. i., pamatotus, taisnīgus un ātrus, lēmumus; lēmumu pieņemšanas kvalitātes 
uzlabošana samazina sistēmas izmaksas, ierobežojot apelācijas procedūru ilgumu un 
iespējams skaitu; 

2. nopeļ Komisijas visiem zināmās nepietiekamās iespējas uzraudzīt dažādo direktīvu 
patvēruma jomā īstenošanu un mudina dalībvalstis atvieglot uzdevumu Komisijai, 
sistemātiski tai iesniedzot ekvivalences tabulu, kurā ir atspoguļots, ar kādiem pasākumiem un 
kādi direktīvas noteikumi nepārprotami ir īstenoti;

3. aicina Komisiju atbalstīt vienotas procedūras ieviešanu visās dalībvalstīs, tādējādi iegūstot 
ātrumu un efektivitāti;

4. norāda uz atšķirību pastāvēšanu starp dalībvalstīm attiecībā uz nosacījumiem un modalitātēm 
starptautiskās un jo īpaši papildu aizsardzības piešķiršanā un „patvēruma šopingu” fakta 
saglabāšanos, ciktāl patvēruma jomā spēkā esošie tiesību akti pamatojas uz minimāliem
standartiem;

5. atgādina vienu no patvēruma jomā pieņemto instrumentu mērķiem – ierobežot tā sauktās 
„sekundārās” kustības; mudina dalībvalstis uzlabot konkrēti pašreizējo patvēruma politikas 
konverģenci;

6. uzskata patvēruma sloga proporcionālu sadali par vienu no Eiropas patvēruma sistēmā 
veicamajiem uzlabojumiem un ar interesi sagaida Komisijas Dublinas II regulas 
izvērtējumu, kā arī varbūtējos priekšlikumus šajā jomā;
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7. atgādina ņemt vērā to ierēdņu labu sagatavošanu, kuri ir kompetenti par bēgļa statusa 
atzīšanu;

8. aicina veikt informācijas kampaņas, kas informē potenciālos patvēruma meklētājus gan par 
nelegālās imigrācijas riskiem un konsekvencēm bēgļa statusa nepiešķiršanas gadījumā, gan 
par likumīgas imigrācijas iespējām, lai samazinātu nepamatotu patvēruma iesniegumu, kā arī 
nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaitu;

9. pieprasa godīgi un ātri veikt pasākumus, kas piemērojami tām personām, kuras nav ieguvušas 
bēgļa statusu vai kurām tas ir atņemts;

10. aicina Komisiju iespējami ātri novērst tehniskos un politiskos šķēršļus kopējas datu bāzes 
ieviešanā par izcelsmes valstīm; vēlas rast pragmatisku risinājumu daudzvalodības problēmai;

11. atbalsta Komisijas pūliņus sagatavot drošo izcelsmes valstu minimālo kopējo sarakstu, kā to 
paredz Patvēruma procedūru direktīvas 29. panta noteikumi, un pieprasa Padomei 
nekavējoties pieņemt attiecīgus lēmumus;

12. uzskata darbību koordinēšanu saistībā ar praktisko sadarbību patvēruma jomā joprojām par 
Komisijas pienākumu, kura veikšanai tās rīcībā jābūt atbilstīgiem resursiem; aicina Komisiju 
tā vietā, lai aizstāvētu jaunas struktūras „Eiropas atbalsta birojs” izveidi, kā tas patlaban ir 
paredzēts, paust viedokli par šo optāciju savā Progresa ziņojumā par sasniegto pirmā posma 
beigās, ko tā iesniegs 2008. gada sākumā;

13. aicina dalībvalstis sadarboties ar UNHCR un pēc Apvienotās Karalistes un Austrijas 
parauga izmantot „Quality Initiative” pasākumu, publicēt šīs iniciatīvas rezultātus, lai 
darītu zināmas un atbalstītu labākās procedūras, apstrādājot pieteikumus par starptautisku 
aizsardzību;

14. atbalsta Komisijas paredzētos pasākumus to dalībvalstu atbalstīšanai, uz kurām gulstas 
liels slogs, lai atrisinātu problēmas saistībā ar patvēruma meklētāju uzņemšanas un 
patvēruma iesniegumu izskatīšanu, jo īpaši un galvenokārt –veidojot un nosūtot ekspertu 
grupas;

15. uzsver Komisijas uzdevumu uzraudzīt patvēruma jomā pieņemto direktīvu piemērošanu, 
šim mērķim tās rīcībā ir jābūt atbilstīgiem resursiem, taču patlaban to pilnībā nepietiek, lai 
pabeigtu sekmīgi tik apjomīgu uzdevumu; uzskata, ka uz spēles ir likta ticamība Eiropas
Savienībai šajā jomā, tostarp kopējas patvēruma politikas nākotne;

16. pieprasa vienoti interpretēt un piemērot Kopienas tiesību kopumu visā Eiropas Savienībā; 
atzīst harmonizācijas uzlabošanos un paātrināšanos patvēruma jomā, ja Eiropas Kopienu 
Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par ES tiesību interpretāciju un 
atvasināto tiesību aktu spēkā esību, kā tas ir patlaban; tādēļ aicina Padomi atkal piešķirt 
Tiesai pilnvaras pilnā apjomā saskaņā ar EK līguma IV sadaļas virsrakstu prejudiciālo 
nolēmumu jomā.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Pieņemot 2005. gada 1. decembrī EK līguma 63. panta 1. punktā paredzētos četrus 
instrumentus, ir pabeigts Vienotās Eiropas patvēruma sistēmas pirmais posms. Patlaban runa 
ir par ieviesto struktūru konsolidāciju, lai pārietu uz sistēmas otro posmu, kas paredz kopējas
patvēruma sistēmas ieviešanu un vienādu statusu tām personām, kam ir piešķirts patvērums 
vai papildu aizsardzība.

Eiropadome 2004. gada 4.–5. novembra Hāgas programmā uzsvēra, ka patvēruma politikai ir 
trīs galvenie mērķi: panākt vienotu procedūru, kopīgi izmantot izcelsmes valsts informāciju 
un uzlabot dalībvalstu sadarbību, jo īpaši to dalībvalstu sadarbību, kurām ir īpašas patvēruma 
sistēmas vai uzņemšanas spēju problēmas, kas rodas tādu faktoru rezultātā kā ģeogrāfiskais 
izvietojums.

Lai sasniegtu noteiktos mērķus un pārietu uz patvēruma sistēmas otro posmu, galvenokārt
jāveicina dalībvalstu praktiskā sadarbība ar tās galveno mērķi – uzlabot lēmumu pieņemšanas 
kvalitāti, kam, pēc referenta domām, jānotiek ātrāk, taisnīgāk un uzticamāk. Praktiskās 
sadarbības pastiprināšana ir šā Komisijas ziņojuma temats. Šajā saistībā referents aplūko 
vairākus aspektus, kas būtiski var uzlabot sadarbību un tādējādi lēmumu pieņemšanu 
patvēruma jomā. Turpmāk šie aspekti ir paskaidroti precīzāk.

Vienota procedūra

Vienota procedūra paātrina lēmumu pieņemšanu, tādēļ tā jāveicina. Vairumā dalībvalstu ir 
ieviesta vienota procedūra, kas izskata vienā kopējā paņēmienā bēgļa statusa piešķiršanas un 
papildu aizsardzības pieejamības kritērijus. Tas ir ļoti atzīstami, jo parasti persona, kas 
iesniedz pieteikumu starptautiskas aizsardzības piešķiršanai, nespēj noteikt, vai tās pieteikums 
atbilst Ženēvas konvencijas kritērijiem vai citiem starptautiskās aizsardzības veidiem. Šāda 
rīcība ir racionālāka, ciktāl lēmumu pieņem tikai viena instance, turklāt, pārbaudot visus 
starptautiskās aizsardzības pieejamības kritērijus, tādējādi novērš reizēm vairāku pieteikumu 
iesniegšanu vairākām instancēm, kas izvērtē salīdzināmus faktus.

Kopēja datu bāze

Pirmajā instancē pieņemto lēmumu kvalitāte ir atkarīga no informācijas kvalitātes, uz tās 
pamatojas pieņemtie lēmumi. Tāpēc jāuzlabo informācijas ievākšana dalībvalstīs un, lai 
iespēju robežās saskaņotu lēmumu pieņemšanas kritērijus, dalībvalstu rīcībā esošai 
informācijai jābūt vienādai. Dalībvalstu iespēja kopīgi izmantot esošo informāciju ir 
vajadzīgāka nekā informācijas ievākšanas veidi, kas dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Šajā jomā 
dažās dalībvalstīs ir radītas augsti attīstītas datu bāzes, kuras jāizmanto lēmumu pieņēmējiem, 
turpretim citu dalībvalstu rīcībā nav savu informācijas avotu, un tāpēc tās paļaujas uz ārējiem 
avotiem, piemēram, uz nevalstiskām organizācijām un UNCHR. Taču, lai garantētu lēmumu 
pieņemšanas labāku homogenitāti, ir būtiski, ka lēmumu pieņemšana pamatojas uz vienādiem
datiem. Šī iemesla dēļ ir lietderīgi izveidot dalībvalstīm kopēju datu bāzi, ko visnotaļ atbalsta 
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referents, un to „kopējais portāls”, kā paredzēts Komisijas paziņojumā, būs iespējami īss 
starpposms. Komisija apsver kopēju pamatnostādņu izstrādāšanu dalībvalstu kompetentām 
iestādēm par informācijas ievākšanu un analīzi, lai izveidotu Eiropas datu bāzi par izcelsmes 
valstu informāciju, pamatojoties uz kopējiem Kopienas standartiem.

Ierēdņu sagatavošana

Cenšoties uzlabot lēmumu pieņemšanu, pats par sevi saprotams, ka vērība jāpiegriež tam, lai 
personām, kas nodarbojas ar lēmumu pieņemšanu, ir nepieciešamās kompetences un laba 
izglītība. Šajā saistībā ir apsveicama dažu valstu, piemēram, Apvienotās Karalistes un 
Austrijas, iniciatīva ikdienas praksē vērsties pie UNHCR (ANO Komisariāts bēgļu 
jautājumos) pēc palīdzības, kā uzraudzīt patvēruma pieteikumu apstrādi un kādi praktiski 
priekšlikumi varētu uzlabot procedūru. Runa ir par piemēru, ko varētu censties atdarināt un 
uzrakstīt rokasgrāmatu par „pārbaudītām metodēm”. Referents atzinīgi vērtē dažādus Eurasil1

ietvaros veiktus pasākumus to ierēdņu kvalifikāciju saskaņošanai, kuri ir nodarbināti 
patvēruma jomā, un atbalsta šo pasākumu plašāku izmantošanu. Turklāt referents vēlas, lai 
dalībvalstis tos izmanto ne tikai savu ierēdņu kompetences celšanai, bet arī motivēšanai, ko 
par ļoti būtisku uzskata UNHCR. Šajā saistībā varētu atbalstīt apmācības programmas izveidi 
ES mērogā, kas dotu iespēju dalībvalstu ierēdņiem iepazīties un apmainīties pieredzē. 
Programma informētu ierēdņus par pašreizējo tiesisko regulējumu, tostarp par dažādiem 
praktiskiem aspektiem viņu darbā, piemēram, sarunu tehnikas, kritēriji, kā novērtēt 
pieteikumu iesniedzēju doto paskaidrojumu ticamību, kā apieties ar personām ar īpašām 
vajadzībām, kuras pārcietušas traumu, kurām vajadzīga aizsardzība un kurām palīdzēt ir 
ierēdņu pienākums.

Tiesas nozīme

Referents uzskata, ka harmonizācija patvēruma jomā var noritēt vieglāk un ātrāk, ja Eiropas 
Kopienu Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par ES tiesību interpretāciju 
un atvasināto tiesību aktu spēkā esību, kā tas ir patlaban. Turklāt, pēc referenta domām, 
tiesību aktu vienāda piemērošana jo īpaši ierobežotu sekundārās kustības starp dalībvalstīm, 
kas nepārtraukti dod iemeslu bažām. Tādēļ referents atzinīgi vērtē EK līguma IV sadaļas 
virsraksta noteikumu pielāgošanu, lai garantētu efektīvāku tiesisko aizsardzību, nekā to 
nodrošina patlaban spēkā esošais izņēmums, kas ietekmē politikas jomas, kuras ir īpaši jutīgas 
attiecībā uz pamattiesībām, jo skar to personu aizsardzību, kam tā ir vajadzīga.

Komisijas nozīme

Lai Komisija varētu nodrošināt Kopienas tiesību vienādu piemērošanu patvēruma jomā, tās 
pienākums ir uzraudzīt šajā jomā pieņemto direktīvu īstenošanu. Taču Komisijas rīcībā 
acīmredzami nepietiek līdzekļu, un tāpēc notiek uzdevumu eksternalizācija, kas var apdraudēt 
Komisijas kā līgumu uzraudzītājas funkciju izpildi, tā uzskata referents. Viņš arī uzskata, ka,
lai Komisija veiktu savu uzraudzības funkciju vislabākajos nosacījumos, tai vajadzētu 
izmantot juristu, kā arī tulku grupas no dalībvalstīm. Dalībvalstīm savukārt sistemātiski 
jāiesniedz Komisijai ekvivalences tabula, no kuras kļūst skaidrs, uz kādiem direktīvu 
teikumiem attiecas dalībvalstu pasākumi, kas ir notifikācijas priekšmets. Runa ir par 

  
1 EURASIL ir ES patvēruma dienestu tīkls, dibināts 2002. gadā.
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pārbaudītu administratīvu procedūru, kas ir lojālas sadarbības joma. Tādēļ grūti saprast, kāpēc 
dalībvalstis to neievēro.

Galu galā referents apzinās faktu, ka darbību pārvaldība saistībā ar praktisku sadarbību, kā 
formulēts paziņojumā, ilgtermiņā varētu pārsniegt sadarbības tīkla kapacitātes patvēruma 
jomā. Tomēr referents uzsver Komisijas uzdevumu pārņemt darbību koordinēšanu starp 
dalībvalstīm saistībā ar kopējo Eiropas patvēruma sistēmu un brīdina no kārdinājuma uzticēt 
šos uzdevumus jaunai aģentūrai. Šādu priekšlikumu referents noteikti neatbalsta.

Visumā referents atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā iekļautos praktiskos priekšlikumus 
sadarbības pastiprināšanai starp dalībvalstīm patvēruma jomā un cer, ka šī pragmatiskā 
metode palīdzēs izveidot kopēju patvēruma sistēmu līdz 2010. gadam.


