
PR\716543LV.doc PE404.629v01-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2007/2262(INI)

13.5.2008

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Dublinas sistēmas novērtējumu 
(2007/2262(INI))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Jean Lambert



PE404.629v01-00 2/11 PR\716543LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PR_INI

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................8



PR\716543LV.doc 3/11 PE404.629v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Dublinas sistēmas novērtējumu 
(2007/2262(INI))

Eiropas Parlaments,

– 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 dalībvalstīm (Dublinas regula)1,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu 
nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas 
Konvenciju2,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai 
kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un 
piešķirtās aizsardzības saturu3, 

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību 
un Padomes Regulas (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba 
ņēmējiem atcelšanu5,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par dalībvalstu policijas un tiesību aizsardzības iestāžu, 
kā arī Eiropola piekļuvi EURODAC6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumu 
Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu 
fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” 
un atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK7,

– ņemot vērā tā 2006. gada 6. aprīļa rezolūciju par situāciju ar bēgļu nometnēm Maltā8,

– – ņemot vērā tā 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patvērumu: Praktiskā sadarbība, 

                                               
1 OV L 50, 25.6.2003., 1. lpp.
2 OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.
3 OV L 304, 30.9.2004., 12. lpp.
4 OV L 31, 6.2.2003., 18. lpp.
5 OV L 199, 31.7.2007., 23. lpp.
6 2807. Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksme Luksemburgā, 2007. gada 12. un 13. jūnijs
7 OV L 144, 6.6.2002., 1. lpp.
8 OV C 293 E, 2.12.2006., 301. lpp.
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kopējā Eiropas patvēruma sistēmā pieņemto lēmumu kvalitāte1, 

– ņemot vērā tā 2008. gada 16. janvāra rezolūciju: Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām2,

– ņemot vērā tā 2008. gada 13. marta rezolūciju par Irānas pilsoņa Seyed Mehdi Kazemi 
lietu3,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņi brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā katram patvēruma meklētājam ir tiesības uz viņa pieteikuma pilnīgu izskatīšanu;

B. tā kā patvēruma tiesību akti un prakse joprojām ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs un tā 
rezultātā attieksme pret patvēruma meklētājiem dažādās Dublinas sistēmas valstīs ir 
atšķirīga; 

C. tā kā Dublinas sistēma sakņojas tādos priekšnoteikumos kā savstarpēja uzticēšanās un 
drošība un, ja šie priekšnoteikumi netiek izpildīti, t.i., ja ir nopietni robi datu vākšanā vai 
nesaskaņas lēmumu pieņemšanas procesā dažās dalībvalstīs, cieš visa sistēma;

D. tā kā ir pierādījumi, kas dažas dalībvalstis negarantē efektīvu piekļuvi procedūrai, lai 
noteiktu bēgļa statusu;

E. tā kā dažas dalībvalstis efektīvi nepiemēro Uzņemšanas direktīvu vai nu attiecībā uz 
patvēruma pieteikuma iesniedzējiem, kas gaida nosūtīšanu uz citu dalībvalsti saskaņā ar 
Dublinas regulu, vai atgriešanās punktā uz atbildīgo dalībvalsti;

F. tā kā augstais atkārtotu pieprasījumu līmenis un zemais veikto nosūtīšanu līmenis ir 
Dublinas sistēmas trūkumu rādītājs;

G. tā kā pareiza Dublinas regulas īstenošana var arī izraisīt nevienlīdzīgu atbildības par 
personām, kas meklē aizsardzību, sadalījumu par sliktu dažām dalībvalstīm, kuras ir jo 
īpaši pakļautas migrācijas plūsmām vienkārši to ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ;

H. tā kā dalībvalstis var nebūt ieinteresētas ievērot saistības par nelegālo ieceļotāju 
reģistrēšanu EURODAC datu bāzē, jo tas var radīt patvēruma pieteikumu skaita 
pieaugumu, kas tām būs jāizskata; 

I. tā kā Dublinas regula rada sistēmu, kas ir paredzēta, lai noteiktu par prasības izskatīšanu 
atbildīgo dalībvalsti, bet nav un nevar būt sloga sadalīšanas mehānisms; 

J. tā kā ir būtiski, lai personas, kas iesniedz prasību, tiek pilnā mērā informētas par Dublinas 
procesu un tā iespējamās sekām;

K. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā ir noteikts, ka visās darbībās, kas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0286.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0012.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0107.
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attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, 
pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses;

L. tā kā, lai gan ģimenes vienotība ir minēta pirmā to kritēriju hierarhijā, ko piemēro 
Dublinas regulā, šis nosacījums bieži netiek piemērots; 

M. tā kā pastāv acīmredzams precizitātes trūkums statistikas datos par nosūtīšanām, jo tie 
nenorāda, piemēram, pieprasījumu pēc atbildības uzņemšanās par patvēruma pieteikuma 
iesniedzēju, pamatojoties uz nelegālu robežas šķērsošanu, procentuālo attiecību vai 
attiecību starp „uzņemties atbildību” un „paņemt atpakaļ” pieprasījumiem;

N. tā kā Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksme Luksemburgā 2007. gada 12. un 13. jūnijā 
aicināja Komisiju cik ātri vien iespējams iesniegt grozījumu EURODAC regulai, lai pie 
zināmiem nosacījumiem ļautu dalībvalstu policijai un tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī 
Eiropolam piekļūt EURODAC datubāzei, kas sākotnēji bija iecerēta kā instruments 
Dublinas regulas īstenošanai, 

Sistēmas efektivitāte un atbildības dalīšana

1. uzsver, ka, ja vien visā Eiropas Savienībā netiks panākts apmierinošs un saskaņots 
aizsardzības līmenis, tad Dublinas sistēmai vienmēr būs neapmierinoši rezultāti gan no 
tehniskā, gan humānā viedokļa, un patvēruma meklētājiem arī turpmāk būs likumīgi 
iemesli vēlēties iesniegt savu pieteikumu konkrētā dalībvalstī, tādējādi cenšoties apiet šo 
sistēmu;

2. atkārtoti apstiprina steidzamo vajadzību uzlabot lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti un 
saskaņotību; ir pārliecināts, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojam varētu būt nozīmīga 
loma šajā sakarā;

3. prasa Komisijai izskatīt veidus, kā nodrošināt ANO Augstā komisāra Bēgļu lietu pārvaldi 
ar tiešu finansējumu uz projektu pamatota finansējuma vietā, lai dotu ļautu tam paplašināt 
tā uzraudzības un konsultatīvo darbu ES un turpināt izstrādāt metodes, kas paredzētas, lai 
atbalstītu valstu iestādes to centienos uzlabot savas lēmumu pieņemšanas kvalitāti;

4. prasa Komisijai iesniegt priekšlikumus sloga sadalīšanas mehānismiem, ko varētu ieviest, 
lai palīdzētu atvieglot neproporcionālo nastu, kas varētu tikt uzkrauta noteiktām 
dalībvalstīm, bet kas neiekļaujas Dublinas sistēmā;

5. prasa Komisijai nodrošināt mehānismu, lai apturētu patvēruma pieteikuma iesniedzēju 
nosūtīšanas uz dalībvalsti, kas negarantē pilnīgu un taisnīgu viņu prasību izskatīšanu;

Prasību iesniedzēju tiesības

6. prasa Komisijai jaunajā regulā ieviest skaidrākus un stingrākus nosacījumus attiecībā uz 
līdzekļiem, ar kādiem personas, kas meklē aizsardzību, tiek informētas par Dublinas 
regulas ietekmi, un izskatīt standarta informatīvās lapas sagatavošanu, ko varētu pārtulkot 
noteiktā skaitā valodu un izplatīt visās dalībvalstīs;

7. prasa Komisijai grozīt Dublinas regulas 19. un 20. pantu par „atbildības uzņemšanos un 
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uzņemšanu atpakaļ” tā, lai nodrošinātu pieteikumu iesniedzējus ar automātiskām tiesībām 
uz atbildes lēmuma nodot atbildību citai dalībvalstij saskaņā ar Dublinas regulu 
pārsūdzību tiesā ar lēmuma izpildi atliekošu iedarbību; 

8. atkārtoti apstiprina, ka neizraidīšanas principam ir jāpaliek par vienu no jebkuras 
patvēruma sistēmas stūrakmeņiem Eiropas Savienības līmenī, un uzstāj, ka Dublinas 
regulas ieviešanai nekādā gadījumā nav jānoved pie tā, ka prasība procedūras noteikumu 
dēļ tiek slēgta un netiek atkārtoti atvērta pilnīgai un taisnīgai sākotnējās prasības 
izskatīšanai pēc nosūtīšanas saskaņā ar Dublinas procesu; uzskata, ka tam ir jābūt skaidri 
noteiktam šajā regulā;  

9. uzskata, ka starp dalībvalstīm ir jāuzlabo dalīšanās ar informāciju par nosūtīšanām, jo 
īpaši attiecībā uz īpašu medicīnisko aprūpi, kas nepieciešama nosūtāmajām personām; 

Ģimenes atkalapvienošanās un bērna interešu princips

10. iesaka, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu pieņemts kopēju pamatnostādņu kopums par 
vecuma novērtējumu un lai neskaidrības gadījumā priekšroka tiktu dotu bērnam; 

11. atgādina, ka visos lēmumos saistībā ar bērniem vissvarīgākajām ir jābūt bērna interesēm; 
uzstāj, ka nepilngadīgos bez pavadības nekad nedrīkst aizturēt vai nosūtīt uz citu 
dalībvalsti, izņemot gadījumus, kad tas notiek ģimenes atkalapvienošanās nolūkā, un, ja 
šāda nosūtīšana izrādās nepieciešama, bērns ir pienācīgi jāpārstāv un jāpavada visas 
procedūras laikā; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nodomu papildus paskaidrot Dublinas 
noteikumu piemērojamību attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadības;

12. pauž nožēlu, ka ģimenes locekļa definīcija saskaņā ar pašreizējo regulu ir pārāk 
ierobežojoša, un prasa Komisijai paplašināt pašreizējo definīciju, lai iekļautu vismaz 
apgādājamos, tādus kā tuvus radiniekus, kuriem nav citas ģimenes atbalsta, un pieaugušus 
bērnus, kas nespēj rūpēties paši par sevi;

13. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu paplašināt Dublinas regulas jomu, lai iekļautu papildu 
aizsardzību, jo tas ļautu papildu aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem atkalapvienoties ar 
ģimenes locekļiem, kuriem ir piešķirts šis aizsardzības veids vai kuri to prasa citā 
dalībvalstī; 

Ieslodzījums

14. prasa Komisijai pievienot nosacījumu, kas ierobežo Dublinas prasītāju ieslodzīšanu kā 
pēdējo līdzekli, tādējādi precizējot nosacījumus, uz kuru pamata ieslodzīšanu var veikt, kā 
arī tos procesuālos drošības pasākumus, kuri ir jānodrošina; 

15. prasa Komisijai Dublinas regulā skaidri norādīt, ka Dublinas prasītājiem ir tiesības uz 
tādiem pašiem uzņemšanas nosacījumiem kā citiem patvēruma meklētājiem saskaņā ar 
Uzņemšanas direktīvu, kuras 3. panta 1. punktā ir norādīti vispārēji nosacījumi īpaši 
attiecībā uz materiālajiem uzņemšanas apstākļiem, veselības aprūpi, pārvietošanās brīvību 
un nepilngadīgo izglītību;

Humānā un suverenitātes klauzula
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16. uzskata, ka humānā klauzula, kas ietverta Dublinas regulas 15. pantā, piešķir Dublinas 
sistēmai ievērojamu elastīgumu, taču tā būtu jāpiemēro plašāk, lai novērstu nepelnītas 
grūtības ģimenēm atšķirtības dēļ;

17. uzskata, ka gadījumos, kad patvēruma meklētājs ir īpaši mazaizsargātā stāvoklī nopietnas 
slimības, invaliditātes, vecuma vai grūtniecības dēļ, un tādēļ viņš vai viņa ir atkarīgs/a no 
radinieka palīdzības, kas atrodas citas dalībvalsts teritorijā, kura nav atbildīga par 
pieteikuma izskatīšanu, viņam vai viņai vienmēr ir jāļauj atkalapvienoties ar šo radinieku; 
prasa Komisijai apsvērt humānās klauzulas atbilstīgo nosacījumu noteikšanu par 
obligātiem 15. panta 2. punktā;

18. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu labāk precizēt apstākļus un procedūras suverenitātes 
klauzulas piemērošanai, īpaši, lai ieviestu nosacījumu par patvēruma meklētāja piekrišanu;

Datu vākšana un EURODAC

19. pauž bažas par pretrunām un trūkumiem datu vākšanā, kas atklāti Komisijas novērtējumā 
par Dublinas sistēmu, jo īpaši saistībā ar pirkstu nospiedumu reģistrēšanu visiem 
nelegālajiem ieceļotājiem pie Eiropas Savienības robežām, kas izraisa nopietnas šaubas 
par sistēmas derīgumu; tic, ka jaunā Regula par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju 
un starptautisko aizsardzību sniegs ieinteresētajām personām precīzāku ainu par Dublinas 
sistēmas un citu Kopienas instrumentu starptautiskai aizsardzībai darbību;

20. ar interesi atzīmē Komisijas paustās bažas attiecībā uz to datu vākšanu un kvalitāti, kas 
nosūtīti uz EURODAC Centrālo vienību, kā arī attiecībā uz pienākuma dzēst konkrētus 
datus un noteikumu par personas datu aizsardzību neievērošanu; uzskata, ka šīs kļūdas, 
kas izraisa jautājumu par EURODAC uzticamību, ir pienācīgi jārisina, pirms ir paredzēta 
jebkāda cita šīs datubāzes izmantošana;

21. uzsver, ka piekļuves EURODAC datubāzei piešķiršana dalībvalstu policijai un tiesību 
aizsardzības iestādēm, kā arī Eiropolam, rada risku, ka informācija var nonākt trešās 
valstīs, kam varētu būt negatīva ietekme uz patvēruma meklētājiem un viņu ģimenēm; ir 
pārliecināts, ka tas varētu arī palielināt patvēruma meklētāju aizskaršanas risku;

o

o   o
22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Galveno Dublinas II regulas noteikumu atgādinājums

2003. gada 18. februārī Padome pieņēma 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 līdz ar tās piemērošanas regulu1 un EURODAC regulu2 veido 
Dublinas sistēmu. Šī sistēma šobrīd attiecas uz 27 dalībvalstīm, Norvēģiju un Islandi un 
drīzumā attieksies uz Šveici un Lihtenšteinu.

Šī sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt, ka vienmēr viena (un tikai viena) dalībvalsts ir 
atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, paredz nepieļaut „riņķojošo bēgļu”, 
sekundārās migrācijas un vairāku pieteikumu (ko parasti dēvē par „asylum shopping”) 
parādību. Tā pamatota uz kritēriju hierarhiju (III nodaļa).

1. Kritēriji, kas saistīti ar ģimenes apvienošanās principu.
2. Kritēriji, kas saistīti ar uzturēšanās atļaujas vai vīzas izsniegšanu.
3. Kritēriji, kas saistīti ar nelegālu ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalsts teritorijā.
4. Kritēriji, kas saistīti ar legālu ieceļošanu dalībvalsts teritorijā.

Dublinas regulā turklāt ir iekļauti divi diskrecionāri nosacījumi, kas piešķir sistēmai 
nepieciešamo elastību. Runa ir par tā saukto suverenitātes klauzulu, kas ļauj dalībvalstij 
izskatīt patvēruma pieteikumu, pat ja saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem kritērijiem šāda 
izskatīšana nav attiecīgās dalībvalsts pienākums (3. panta 2. punkts), un humāno klauzulu, kas 
ļauj dalībvalstij, pat ja tā nav atbildīga par pieteikuma izskatīšanu saskaņā ar šajā regulā 
izklāstītajiem kritērijiem, izskatīt to pēc citas dalībvalsts pieprasījuma ģimenes vai kultūras 
apsvērumu dēļ (15. pants).

Dublinas regula izveido patvēruma meklētāju uzņemšanas un atpakaļuzņemšanas mehānismu 
(V nodaļa), un tajā iekļauti noteikumi par administratīvo sadarbību (VI nodaļa).

Regulas 28. pantā paredzēts, ka vēlākais trīs gadus pēc regulas stāšanās spēkā Komisija ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par regulas piemērošanu un vajadzības gadījumā ierosina 
nepieciešamos grozījumus. Tieši uz šo novērtējumu attiecas šis iniciatīvas ziņojums.

Metodoloģijas problēmas

Lasot Komisijas novērtējumu, referente saskārās ar dažādām problēmām, kas viņas uzdevumu 
padarīja grūtāku. Patiesībā pat ļoti rūpīga novērtējuma ziņojuma un tā pielikuma lasīšana 
viņai neļāva izsekot Komisijas loģikai secinājumos, kas turklāt ir diezgan vāji, jo tie veido 
tikai desmit rindiņas ziņojuma, kurš veidots pēc tās novērtējuma. Šajā sakarā interesanti 
atzīmēt, ka pielikumā, kuru veido vairāk nekā 50 lappuses, iekļauts ievads, kurā minēti 4 
kritēriji, uz kuriem Komisija pamatojas, aprēķinot Dublinas sistēmas efektivitāti3, bet nav 
                                               
1 Komisijas 2003. gada 2. septembra Regula (EK) Nr. 1560/2003, OV L 222, 5.9.2003.
2 Padomes 2000. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas 
Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju.
3 SEC(2007)742, 7. lpp.
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nekādas sistemātiskas šo kritēriju analīzes un, it īpaši, nekādu secinājumu. Šādos apstākļos 
referente bija spiesta mēģināt pati novērtēt Komisijas noteiktos kritērijus, lai spriestu par 
sistēmas efektivitātes līmeni.

Pirmais kritērijs bija pārbaudīt, „vai Dublinas sistēma ir izpildījusi savus mērķus, kas skaidri 
definēti regulas preambulā”. Sava ziņojuma secinājumos Komisija paziņo, ka „kopumā 
Dublinas sistēmas mērķi – skaidra un funkcionējoša mehānisma izveide atbildības noteikšanai 
attiecībā uz patvēruma pieteikumiem – lielā mērā ir sasniegti”1. Ņemot vērā nepilnību skaitu, 
ko Komisija pastāvīgi pieļauj savā novērtējumā, un paskaidrojumu daudzumu, ko tā pilnīgi 
pamatoti plāno pievienot regulas noteikumiem, šis apgalvojums, kurš turklāt ir pārāk 
nekonkrēts, lai to būtu grūti apstrīdēt, ir diezgan pārsteidzošs. Attiecībā uz cīņu pret 
riņķojošiem bēgļiem un asylum shopping, kas citā pielikuma vietā uzskatīta par vienu no 
galvenajiem Dublinas sistēmas mērķiem, tā jebkurā gadījumā nešķiet veiksmīga, jo atkārtotu 
pieteikumu skaits ir pieaudzis no 7 % 2003. gadā līdz 16 % 2005. gadā, kas liek arī pašai 
Komisijai secināt, ka Dublinas sistēma nav nodrošinājusi cerēto preventīvo efektu šajā jomā2. 
Tādēļ jāturpina noskaidrot, kādēļ sistēma nedarbojas.

Otrais kritērijs, kuru min Komisija, attiecās uz jautājumu, „vai Dublinas regula ir 
atrisinājusi dažas no problēmām, kas radās Dublinas Konvencijas piemērošanā [..], proti, 
pieteikumu izskatīšanas termiņi, ģimeņu apvienošanās un sistēmas vispārējā efektivitāte, it 
īpaši efektīva nosūtīšana”. Savā ziņojumā Komisija atklāj, ka nosūtīšanas problēma ir viens
no galvenajiem šķēršļiem sistēmas efektīvai piemērošanai, jo reāli izpildīta ir tikai aptuveni 
trešā daļa nosūtīšanu3. Attiecībā uz ģimenes apvienošanos, kas regulā minēta kā pirmais 
kritērijs, šķiet, ka tā ir drīzāk teorētiska nekā reāla, jo Komisija pielikumā norāda, ka regulas 
noteikumi, kas uz to attiecas, tiek „piemēroti ļoti reti”4. Šķiet, ka šajos divos punktos otrais 
kritērijs nav pilnībā izpildīts.

Trešais kritērijs bija konkrēti saistīts ar efektīvu nosūtīšanu skaitu, kuru pārsteidzoši mazais 
apjoms atklāj sistēmas nepilnības, un tas būtu jāizskaidro sīkāk.

Ceturtais kritērijs bija saistīts ar „Dublinas sistēmas ietekmi uz dažādu dalībvalstu 
patvēruma sistēmām”, un tā analīzes mērķis bija noteikt, vai šī sistēma sniedza priekšrocības 
vai nodarīja kaitējumu dažām dalībvalstīm.

Referente uzskata, ka Komisijas veiktā „Dublinas plūsmas” analīze, kas izriet no ceturtā 
kritērija, jāuztver uzmanīgi vairāku iemeslu dēļ. No vienas puses, kā arī pati Komisija norāda 
pielikumā, dalībvalstu sniegtie statistikas rādītāji pārsteidz ar savu atšķirību5, jo dažas, 
piemēram, reģistrē vienu ģimeni kā vienu gadījumu, bet citas skaita katru ģimenes locekli 
atsevišķi. No otras puses, Komisija pamato savu Dublinas plūsmas novērtējumu uz efektīvām 
nosūtīšanām, nevis pieņemtām (bet nerealizētām) nosūtīšanām. Jo, kā tā pati atzīst, ja šis 
nosūtīšanas mehānisms būtu ievērots, ievērojami pieaugtu pieteikumu iesniedzēju skaits dažās 
pierobežas valstīs. Visbeidzot, kā Komisija liek skaidri noprast savā novērtējumā, ņemot vērā 
                                               
1 COM(2007)299 galīgā red., 13. lpp.
2 SEC(2007)742, 47. lpp.
3 No 40 180 pieņemtajiem pieteikumiem laikā no 2003. gada septembra līdz 2005. gada decembrim tika 
nosūtītas tikai 16 842 personas.
4 SEC(2007)742, 23. lpp.
5 SEC(2007)742, 6. lpp.
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Eurodac datu bāzē reģistrēto nelegāli ieceļojošo personu „pārsteidzoši mazo” skaitu1, šķiet, ka 
pienākumu noņemt pirkstu nospiedumus personām, kas notvertas, nelegāli šķērsojot ārējo 
robežu, neievēro visas dalībvalstis. Taču šie dati, ko reģistrē Eurodac, ir svarīgi ne tikai viena 
no Dublinas kritērijiem piemērošanai, bet arī jebkuram sistēmas un tās seku kritiskam un 
objektīvam novērtējumam.

Šādos apstākļos referente uzskata, ka Komisijas novērtējumā izteiktais apgalvojums, ka 
„pretēji plaši izplatītai idejai, ka nosūtīšana notiek uz dalībvalstīm, kas atrodas uz ES ārējās 
robežas, vispārējais sadalījums starp tām un citām dalībvalstīm patiesībā šķiet diezgan 
līdzsvarots” pamatojas uz vairāk kā nestabiliem pamatiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka Komisijas 
izmantotā „valstu, kas atrodas uz ārējās robežas” un pārējo valstu nošķiršana pamatota, kā par 
to pārliecinājās referente, uz kritērijiem, kas neatbilst elementāriem ģeogrāfijas datiem, jo it 
īpaši Somija, kam ir gandrīz 1300 kilometru gara kopēja robeža ar Krieviju, ir pieskaitīta 
valstīm bez ārējās robežas2.

Rezumējot, šķiet, ka Komisijas novērtējumā izdarītie optimistiskie secinājumi, ka „Dublinas 
sistēmas mērķi lielā mērā ir sasniegti”, vairāk rodas no spītīgas pozitīvas attieksmes pret šo 
sistēmu, kam var piekrist vai nepiekrist, nekā no smalkas, bet sarežģītas analīzes, kas 
jāveic, ņemot vērā pieejamo datu atšķirīgumu un nepilnību.

Priekšlikumi regulas grozījumiem

Pamatojoties galvenokārt uz Komisijas atklātajām problēmām, referente uzskata, ka 
jānoskaidro vai jāgroza vairāki sistēmas aspekti.

1. Neizraidīšanas pamatprincipa ievērošana: jebkurš pieteikums jāizskata padziļināti, un 
nevienu lietu nevar slēgt procedūras iemeslu dēļ, ja nav veikta šāda izskatīšana.
2. Prasītājiem jāsaņem visa noderīgā informācija par Dublinas sistēmu viņiem saprotamā 
valodā un viņiem jābūt pieejamai juridiskai palīdzībai visas procedūras laikā; turklāt viņiem 
jābūt lēmumu apturošām tiesībām uz apelāciju pret jebkuru nosūtīšanas lēmumu.
3. Nepilngadīgo vecuma noteikšanas kritēriji jāsaskaņo, un tos drīkst nosūtīt tikai izņēmuma 
gadījumos, ja tas ir viņu interesēs; tādā gadījumā viņi pienācīgi jāpavada un jāpārstāv 
nosūtīšanas laikā, lai novērstu bērnu pazušanu.
4. Ģimenes definīcija jāpaplašina, lai vairāk ņemtu vērā prasītāju likumīgās intereses; 
noteikumi par ģimenes apvienošanos jāattiecina arī uz alternatīvās aizsardzības prasītājiem 
vai saņēmējiem.
5. Jāapsver iespēja dažiem humānās klauzulas noteikumiem piešķirt obligātu raksturu, it īpaši 
attiecībā uz īpaši neaizsargātām personām.
6. Suverenitātes klauzula nav jāpiemēro bez prasītāja piekrišanas.
7. Aizturēšanu drīkst piemērot tikai pienācīgi pamatotos absolūtas nepieciešamības 
gadījumos, un prasītājiem, kas gaida nosūtīšanu, jānodrošina tādi paši apstākļi kā jebkuram 
citam prasītājam.
                                               
1 COM(2007)299 galīgā red., 9. lpp.
2 Par valstīm ar ārējām robežām uzskata valstis, kurām ir sauszemes robežas ar trešām valstīm, un valstis, 
kurām ir jūras robežas, kas pakļautas migrācijas spiedienam: Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, Slovākija, 
Slovēnija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Itālija, Spānija, Malta, Grieķija, Portugāle un Kipra. Par valstīm bez 
ārējām robežām uzskata: Zviedriju, Norvēģiju, Islandi, Dāniju, Īriju, Apvienoto Karalisti, Nīderlandi, Vācijas 
Federatīvo Republiku, Beļģiju, Luksemburgu, Franciju, Austriju, Čehoslovākiju, Somiju.
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8. Jāizstrādā mehānismi nosūtīšanas iesaldēšanai uz tādām valstīm, kas acīmredzami neievēro 
prasītāju tiesības, vai uz tādām, kuras periodiski saskaras ar spēcīgu migrācijas spiedienu.
9. Pirms sapņot par pieejas Eurodac datu bāzei paplašināšanu par labu Europol tiesībsargiem, 
katrā ziņā būtu jāatrisina esošās problēmas un jāparedz nepieciešamais nodrošinājums 
personas datu aizsardzības jomā.

Secinājumi

Referente uzskata, ka mums jāspriež par to, vai Dublinas sistēma patiešām ir piemērota tās 
mērķu sasniegšanai. Šķiet, ka sistēma piešķir neproporcionālu atbildību dalībvalstīm uz ES 
robežas un, lai arī tas izskaidro, kura dalībvalsts ir atbildīga par patvēruma pieteikuma 
izskatīšanu, nav reālu mehānismu šo valstu atbalsta sniegšanai. Turklāt, ņemot vērā 
integrācijas nozīmi, būtu jāpiešķir lielāka nozīme esošajām saiknēm starp patvēruma 
meklētājiem un attiecīgām dalībvalstīm, kurās jau izveidojusies atbilstoša kopiena, vai ar 
kurām patvēruma meklētājam ir kopēja valoda vai kultūra.

Tomēr paliek ievērojama problēma, jo, tā kā visas dalībvalstis nepiešķirs visiem prasītājiem 
vienādu vai vismaz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un kvalitāti, viņiem joprojām būs 
likumīgas intereses iesniegt pieteikumu vienā, nevis citā dalībvalstī vai tie vēlēsies iesniegt 
atkārtotus pieteikumus, līdz ar to apiet Dublinas sistēmas noteikumus. Šo tendenci tikai 
pastiprinās ģimenes apvienošanās kritērija ierobežota piemērošana. Šo problēmu nevarēs 
atrisināt, pārskatot Dublinas regulu, taču tā jāatrisina, pārskatot nākamos Eiropas kopējās 
patvēruma sistēmas instrumentus. Attiecībā uz Dublinas regulu vienam no galvenajiem 
pārskatīšanas mērķiem jābūt mēģinājumam cik vien iespējams ņemt vērā prasītāju likumīgās 
vēlmes, nodrošināt to informēšanu un garantēt, ka to pieteikums tiek izskatīts atbilstoši 
vislabvēlīgākajiem nosacījumiem un pilnīgā saskaņā ar Ženēvas Konvenciju.
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