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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA
par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai 
bezvalstniekus kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, un piešķirtās aizsardzības 
saturu (pārstrādāta redakcija)

Situācijas raksturojums attiecībā uz tiesību aktu

Konteksts  

Situācijas raksturojums saistībā ar pārskatīto direktīvu ir izklāstīts Komisijas priekšlikumā. 
Šajā darba dokumentā referente piedāvā to grozījumu novērtējumu, kuri ierosināti saistībā ar 
trūkumiem, ko Komisija konstatēja, veicot attiecīgās direktīvas transponēšanas un īstenošanas 
uzraudzību, kā arī ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR), Eiropas Padomes 
bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (ECRE) un citu lielāko NVO veiktajos pētījumos. Šis 
dokuments nekādā ziņā nav visaptverošs — tā mērķis ir informēt, konsultēt un virzīt debates, 
lai veidotu Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.

Pašreizējā direktīva

Direktīva 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 saturu (turpmāk 
tekstā — Direktīva) ir spēkā kopš 2004. gada. Tiesību akta mērķis ir ieviest vienotus 
dalībvalstu standartus, lai saskaņotu kritērijus to personu noteikšanai, kurām vajadzīga 
starptautiska aizsardzība, kā arī tām piešķiramo tiesību un pabalstu noteikšanai. 

Direktīvā ir iztirzāti nosacījumi, kuri jāizpilda, lai persona būtu tiesīga saņemt bēgļa statusu 
vai alternatīvās aizsardzības statusu. Tas nozīmē, ka ir jānosaka, kādas personas ir 
kvalificējamas kā „vajāšanas vai smaga kaitējuma dalībnieki” (6. pants) vai „aizsardzības 
dalībnieki” (7. pants); nosacījumi, saskaņā ar kuriem „iekšējo aizsardzību” var uzskatīt par 
alternatīvu starptautiskās aizsardzības piešķiršanai (8. pants); kas uzskatāms par vajāšanu 
Ženēvas 1951. gada konvencijas un saistīto protokolu nozīmē (9. un 10. pants); kas ir smags 
kaitējums (15. pants); kā arī iemesli un nosacījumi izslēgšanai no konkrētā statusa personu 
loka vai statusa piemērošanas izbeigšanai (11., 12., 16. un 17. pants). Direktīvā ir arī sīki 
izklāstīts starptautiskās aizsardzības saturs (VII nodaļa) attiecībā uz pieeju informācijai, 
ģimenes vienotības saglabāšanu, uzturēšanās atļaujām, ceļošanas dokumentiem, piekļuvi 
nodarbinātībai, izglītībai, sociālajai labklājībai, veselības aprūpei, kā arī attiecībā uz 
izmitināšanas vietu un integrācijas iespēju pieejamību. Ir sīki izklāstīti īpaši noteikumi par 
nepilngadīgajiem bez pavadības.

Kādēļ nepieciešama pārskatīšana?

Ar pašreizējo direktīvu ir uzlabota dažu tiesību aspektu saskaņošana starp dalībvalstīm, tomēr 
atsevišķās jomās joprojām pastāv ievērojamas interpretācijas atšķirības. Veiktie novērtējumi 
liecina, ka lēmumu pieņēmējiem ir grūti īsā laikā pieņemt izsvērtus lēmumus — iespēja 
jēdzienus interpretēt dažādi ir par iemeslu daudzām pārsūdzībām, kā arī negatīvu lēmumu 
sekmīgas pārsūdzēšanas augstajam procentuālajam īpatsvaram. Statistikas dati liecina, ka 
Direktīva nav nekādā mērā ietekmējusi tālākas pārvietošanās samazināšanu. Komisijas 
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ietekmes novērtējumā1 norādīts, ka Direktīvas obligātie standarti ir neskaidri un 
neviennozīmīgi, jo tajos ir nepilnības un tie paredz atkāpes iespējas. Tas savukārt ir radījis 
ievērojamas atšķirības Direktīvas piemērošanā un tādējādi arī attiecībā uz konkrētu valstu 
patvēruma meklētāju atzīšanas īpatsvaru dalībvalstīs. Šīs direktīvas nepilnības atspoguļojas 
nesen pieņemtajos Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos, piem.:

2007. gada 11. janvāra spriedumā lietā Salah Sheekh pret Nīderlandi2, kas attiecas uz 
Direktīvas 8. pantu par iekšējo aizsardzību, un 2006. gada 15. februāra spriedumos lietās 
Niedzwiecki pret Vāciju3 un Okpisz pret Vāciju4, kuri attiecas uz abu aizsardzības statusu 
pielīdzināšanu.

Eiropas Parlaments ir pārliecināts, ka ir jārisina jautājums par dalībvalstu atšķirīgo praksi. Ir 
jāveic Direktīvas pārskatīšana, lai precizētu konkrētas teksta daļas, tādējādi ļaujot uzlabot
īstenošanu un samazināt atšķirības dalībvalstu praksē. Turklāt mums ir jānodrošina, ka 
Direktīva pilnībā atbilst starptautiskajiem tiesību aktiem bēgļu un cilvēktiesību jomā, kuri ir 
saistoši visām dalībvalstīm. Pašreizējās direktīvas 37. pantā ir paredzēta pārskatīšana. 
Dalībvalstu praktiskā sadarbība un paraugprakses apmaiņa, ko būs vienkāršāk veikt, tiklīdz 
tiks izveidots Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, nav pietiekama, lai uzlabotu šīs direktīvas 
īstenošanu. 

Pārskatīšanas joma

Pārstrādātās redakcijas priekšlikuma5 mērķis ir novērst vairākus trūkumus pašreizējā tiesību 
aktā. Parlamenta 2002. gada apspriedēs6 tika paustas vairākas kritiskas piezīmes. Parlaments 
jo īpaši akcentēja jautājumus par jēdzieniem „aizsardzības dalībnieki”, „iekšējā aizsardzība” 
un par Direktīvas darbības jomu, kura attiecas tikai uz trešo valstu valstspiederīgajiem un 
bezvalstniekiem, bet neietver ES pilsoņus. Papildus minētajam tika uzsvērti arī jautājumi par 
vajāšanas dalībniekiem, par sievietēm un noteiktas seksuālās orientācijas pārstāvjiem, kas 
veido atsevišķu sociālo grupu, un par ģimenes jēdziena definīciju. Kritiskas piezīmes ir 
izskanējušas arī par citām jomām, tostarp par analīzi uz vietas, saistībā ar kuru ir jānovērtē, 
vai patvēruma meklētājs tīši nav radījis apstākļus, kas bijuši par iemeslu vajāšanai vai 
smagam kaitējumam, kā tas joprojām ir paredzēts 5. panta 3. punktā; tiek norādīts, ka tādējādi 
tiek ierobežotas patvēruma meklētāju tiesības uz vārda, reliģijas un biedrošanās brīvību.  

Veicot pārskatīšanu, Komisija tomēr nevēlējās atkārtoti skart dažus plašākus jautājumus, kuri 
tika uzskatīti par problemātiskiem. Ir skaidrs, ka dalībvalstis pašreiz nevēlas risināt dažus 
nopietnākus šīs direktīvas trūkumus, lai gan dažus, tostarp referenti, šāda situācija, protams, 
neapmierina. Komisija pārstrādātajā redakcijā ir izvēlējusies iekļaut Direktīvas tekstu, kas ir 
daļēji grozīts attiecībā uz dažām galvenajām jomām. Referente iesaka — komitejai 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Salah Sheek pret Nīderlandi, Pieteikums Nr. 1948/04, 2007. gada 11. janvāris, 
141. punkts.
3 Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Niedzwiecki pret Vāciju, Nr. 58453/00, 2005. gada 25. oktobris.
4 Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Okpisz pret Vāciju, Nr. 59140/00, 2005. gada 25. oktobris.
5 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo 
valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās 
aizsardzības saturu (pārstrādāta redakcija), COM(2009) 551.
6 Skatīt 2002. gada 22. oktobra nobeiguma ziņojumu T-5-0494/2002.
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pašreizējā Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveides posmā vajadzētu ievērot šo 
pieeju, tomēr aicina Padomi apsvērt pārējos iepriekšminētos jautājumus. Vēl nav atrisināti arī 
daži jautājumi par bērniem saistībā ar aprūpes nepārtrauktību visā aizsardzības procesā. 
Referente vēlētos aicināt Padomi un Komisiju apsvērt šos jautājumus.

Turpmāk ir izklāstīts daļējs Komisijas ierosināto grozījumu pārskats un referentes sākotnējais 
vērtējums par izmaiņām.

Jēdzienu „bēgļa statuss” un „alternatīvās aizsardzības statuss” aizstāšana ar jēdzienu 
„starptautiskās aizsardzības saņēmēji” (1. pants, 2. panta b) un j) punkts u.c.) atbilst 
Hāgas programmā paredzētajai vienota aizsardzības statusa izveidei, un to atkārtoti 
apstiprināja Stokholmas programmā1. Uzskatām, ka tiesību pielīdzināšana, kā izklāstīts 
nākamajā punktā, atspoguļo šo priekšlikumu. Vairākas dalībvalstis jau to veic.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas pieeju. Bieži tiek uzskatīts, ka alternatīvā aizsardzība 
nodrošina īstermiņa vajadzības, tomēr ir izrādījies, ka tas neatbilst īstenībai. Statusa 
noteikšanai vajadzētu būt atkarīgai no konkrētajiem apstākļiem, nevis no apsvērumiem par 
iespējamo uzturēšanās ilgumu. Jau sākotnēji bija paredzēts, ka abām statusa definīcijām ir 
jāatbilst atšķirīgām aizsardzības vajadzībām, un tās nevar aizstāt viena otru.

Alternatīvās aizsardzības saņēmēju tiesību pielīdzināšana bēgļu tiesībām (22.–27., 29., 
30., 33. pants). Paredzams, ka šāda pielīdzināšana vienkāršos un vienveidos procedūras un 
samazinās administratīvās izmaksas, kā arī nodrošinās pilnīgu nediskriminācijas principa 
ievērošanu un teksta atbilstību Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei2. Grozījumi atbilst arī 
Hāgas programmai, ko atkārtoti apstiprināja Stokholmas programmā, kurā aicināts izveidot 
vienotu aizsardzības statusu. Ar grozījumiem tiek novērstas atšķirības starp abiem statusiem, 
kuras tiek pieļautas pašreizējā direktīvā attiecībā uz uzturēšanās atļaujas termiņu, piekļuvi 
nodarbinātībai un ar nodarbinātību saistītiem izglītības pasākumiem, piekļuvi sociālajai 
labklājībai, veselības aprūpei un integrācijas programmām, kā arī pabalstiem ģimenes 
locekļiem.

Referente stingri atbalsta Komisijas grozījumus. Kā dažas dalībvalstis jau ir 
pārliecinājušās, tiesību pielīdzināšana var vienkāršot administratīvo darbu un tādējādi 
pilnveidot izpratni par sistēmu un uzlabot tās īstenošanu. Minētā pielīdzināšana var sekmēt 
integrāciju, mazināt sociālo atstumtību un palīdzēt darbspējīgajiem no valsts pabalsta 
saņēmēja kļūt par nodarbināto. Būtiskas atšķirības attieksmē pret dažādu statusu personām 
var mudināt pieteikumu iesniedzējus pārcelties uz citu dalībvalsti un iesniegt jaunu 
pieteikumu, tādējādi palielinot spiedienu uz Dublinas sistēmu. Tā kā Padome vēlas 
samazināt dalībvalstu pieejas atšķirības un papildu pieteikumu apjomu, ir lietderīgi 
samazināt minētās atšķirības, pielāgojot ar abiem statusiem saistītās tiesības atbilstoši 
Komisijas priekšlikumam. Jautājums par iespējamām papildizmaksām ir iztirzāts ietekmes 
novērtējuma kopsavilkumā un Komisijas dienestu darba dokumentā3. Dažu pasākumu 
līdzfinansēšanai var izmantot Eiropas Bēgļu fondu.

                                               
1 Stokholmas programma, 69. lpp.
2 2006. gada 15. februāra spriedumi lietās Niedzwiecki pret Vāciju un Okpisz pret Vāciju.
3 Skatīt 5. lpp. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
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Aizsardzības dalībnieki (7. pants) — jēdziena precizēšana, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
Ženēvas konvencijai, uzlabotu lēmumu pieņemšanas kvalitāti un efektivitāti, kā arī 
interpretācijas konsekvenci un saskanību.

Referente atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas, tomēr uzskata, ka minētā panta saturu varētu 
uzlabot, uzticot „aizsardzības dalībnieku” lomas īstenošanu tikai valsts iestādēm. Ar minēto 
pantu tā pašreizējā redakcijā valsts iestādei veicamu pienākumu īstenošana tiek paredzēta 
struktūrai, kura nevar būt juridiski atbildīga un kuras praktiskās iespējas īstenot 
tiesiskumu un tādējādi nodrošināt aizsardzību ir ierobežotas. UNHCR pētījuma par 
Kvalifikāciju direktīvas īstenošanu1 rezultāti liecina — lai gan dažas dalībvalstu iestādes ir 
gatavas uzskatīt starptautiskas organizācijas par aizsardzības dalībniekiem, kopumā šīs 
starptautiskās organizācijas, kā liecina pieredze, tomēr nespēj nodrošināt šādu aizsardzību, 
tādējādi šis aspekts ir problemātisks.
Vēl varētu apsvērt šā panta papildu grozījumus, lai iekļautu atsauci uz valsts gribu un 
iespējām īstenot tiesiskumu.

Vajāšanas darbības (9. pants)

Referente pilnībā atbalsta Komisijas 9. panta 3. punkta grozījumu, jo tas skaidri paredz, ka 
statuss ir jāpiešķir ne tikai vajāšanas gadījumā, bet arī tad, ja aizsardzība netiek 
nodrošināta vai to nevar nodrošināt. Grozījums ir nepieciešams, lai novērstu ar aizsardzību 
saistītās nepilnības, kas ir jo īpaši raksturīgas nevalstisko dalībnieku gadījumā un kuras jo 
īpaši attiecas uz pieteikumiem, kas saistīti ar dzimumu.

Iekšējā aizsardzība (8. pants) — norādīti kritēriji tādas aizsardzības pieejamības un 
efektivitātes novērtēšanai, kādai vajadzētu būt pieejamai pieteikuma iesniedzējam citā 
attiecīgās personas izcelsmes valsts vai dzīvesvietas reģionā, kā arī nodrošināta jēdziena 
atbilstība Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nesen pieņemtajam spriedumam2. 

Referente uzskata, ka Komisijas ierosinātie grozījumi ir būtiski, lai uzlabotu teksta 
skaidrību un atbilstību Eiropas Cilvēktiesību tiesas nesenajiem spriedumiem. Turklāt 
referente ieteiktu saglabāt Direktīvas pašreizējo formulējumu attiecībā uz atbilstības testu, 
kas nodrošinās to, ka attiecīgās personas varēs dzīvot salīdzinoši normālos apstākļos 
attiecīgās izcelsmes valsts teritorijas daļā. Tādējādi tiktu nodrošināta teksta atbilstība 
UNHCR pamatnostādnēm „Alternatīvās bēgšanas vai pārvietošanās iespējas izcelsmes 
valstī”; vairākas dalībvalstis jau tagad ievēro atsevišķus šo pamatnostādņu elementus3. 
Atbilstības testa minētā papildu paskaidrošana un piemērošana palīdzētu turpmāk saskaņot 
dalībvalstu praksi, kura pašlaik ievērojami atšķiras šajā jomā.  Piemēram, pirms Direktīvas 
stāšanās spēkā daudziem patvēruma meklētājiem no Čečenijas tika liegts bēgļa statuss, 
pamatojoties uz apsvērumu, ka viņi varētu dzīvot kādā citā Krievijas Federācijas daļā, lai 
gan tika atzīts, ka viņi, iespējams, nevarēs sev nodrošināt iztikas minimumu. Referente
uzskata, ka varētu būt lietderīgi arī apsvērt, kā iekšējās aizsardzības alternatīva būtu 
                                               
1 „Asylum in the European Union, A study on the implementation of the Qualification Directive”, 2007. gada 
novembris, 48. lpp.
2 2007. gada 11. janvāra spriedums lietā Salah Sheekh pret Nīderlandi,141. punkts.
3 ELENA apsekojums The application of the concept of Internal Protection Alternative, atjaunināts 2000. gadā, 
17. un 18. lpp.
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piemērojama attiecībā uz bērniem.

Atsauces uz dzimumu iekļaušana jēdziena „piederība noteiktai sociālai grupai” 
definīcijā (10. pants un 29. apsvērums). Komisijas grozījuma rezultātā ir pienācīgi jāapsver 
dzimuma jautājums, lai definētu konkrētu sociālo grupu. Tas nodrošina integrētāku jēdziena 
„noteikta sociālā grupa” interpretāciju atbilstoši Ženēvas konvencijas standartiem un sekmēs 
jo īpaši sieviešu piekļuvi aizsardzībai. 

Referente atzinīgi vērtē šo pārskatīšanu, bet vēlētos, lai komiteja apsver to, vai šis grozījums 
pilnībā atspoguļo dzimumu dimensiju vai arī jautājumu par dzimumidentitāti. Turklāt 
teksta pašreizējā redakcijā jēdziena „noteikta sociālā grupa” definīcija paredz, ka šās 
grupas dalībniekiem piemīt kopīgas iedzimtas pazīmes vai kopēja pagātne, ko nevar mainīt, 
vai tiem piemīt kopējas pazīmes vai pārliecība, kas ir tik svarīga identitātei vai apziņai, ka 
personu nevar spiest no tās atteikties, un kurus arī sabiedrībā šādi uztver. Lai novērstu 
jebkādas aizsardzības nepilnības, referente uzskata, ka tekstā vajadzētu noteikt, ka 
jānodrošina atbilstība tikai vienai no minētajām prasībām, tādējādi „un” aizstājot ar „vai”. 
Referente cer, ka Padome apsvērs šo nelielo grozījumu tekstā.

Jēdziena „ģimenes locekļi” definīcija (2. panta j) punkts). Komisija ierosina paplašināt 
definīcijas jomu, iekļaujot tajā precējušos nepilngadīgos, ja viņu interesēs ir dzīvot tajā pašā 
valstī, kur dzīvo persona, kas saņem aizsardzību; iekļaujot tēvu, māti vai citu pilngadīgu 
radinieku, kas ir atbildīgs par aizsardzības saņēmēju, ja pēdējais ir nepilngadīgs un 
neprecējies vai ir precējies un ja tas ir viņa interesēs;  nepilngadīgos neprecētos aizsardzības 
saņēmēja brāļus un māsas, ja saņēmējs ir nepilngadīgs un nav precējies vai ir precējies un 
viena vai vairāku interesēs ir nodrošināt, ka minētās personas dzīvo tajā pašā valstī.

Ierosinātie grozījumi nodrošina teksta atbilstību tiesībām uz ģimenes vienotību, kā norādīts 
attiecīgajā UNHCR  rokasgrāmatā. Tomēr referente arī uzskata, ka šīs tiesības vajadzētu 
piešķirt ģimenēm, kas ir izveidojušās kopš bēgšanas no izcelsmes valsts, jo ir jāņem vērā arī 
tās ģimenes, kuras ir izveidojušās bēgšanas laikā vai pēc ierašanās valstī, kas sniedz 
patvērumu. Referente atbalsta nostāju, ko Parlaments1 paudis, atbildot uz Komisijas 
paziņojumu „Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”, proti, bērna intereses ir 
vissvarīgākās, pieņemot jebkādu lēmumu šajā sakarībā.

Izbeigšana (11. un 16. pants) — tiek pievienots noteikums par nepārvaramiem iemesliem, 
lai nepārtrauktu statusa piemērošanu; šis grozījums nodrošina teksta pilnīgu atbilstību 
Ženēvas konvencijai un vispārējiem humānisma principiem.

Nelielās izmaiņas nevieš skaidrību par to, kā atbilstoši pašreizējam formulējumam tiks 
nodrošināta bērnu aizsardzība. Komiteja tiek aicināta turpināt šā jautājuma apsvēršanu.

Mazāk aizsargātas personas (20. panta 3. punkts) 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas grozījumus 20. panta 3. punktā, kurā skaidri norādīts uz 
cilvēktirdzniecības upuriem un personām ar garīgās veselības traucējumiem kā daļu no 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EN
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sarakstā, kas nav izsmeļošs, uzskaitītajām  mazāk aizsargātajām personām, kuras 
dalībvalstīm būtu jāņem vērā VII nodaļas īstenošanā.

Nepilngadīgie bez pavadības (31. pants) — nosaka pienākumu dalībvalstij izveidot 
procedūras,  lai pēc starptautiskās aizsardzības piešķiršanas pēc iespējas ātrāk atrastu 
nepavadīta nepilngadīgā ģimenes locekļus, vienlaicīgi aizsargājot nepavadīto nepilngadīgo 
intereses, un uzlabo prasības attiecībā uz to personu apmācību, kuras strādā ar nepavadītajiem 
nepilngadīgajiem.

Iepriekšminētās izmaiņas ir vērtējamas atzinīgi. Tomēr būtu vēlams ģimenes un aizbildņu 
meklēšanas programmu uzsākt pieteikuma iesniegšanas vietā, kā ierosināts Komisijas 
pārstrādātajā Uzņemšanas nosacījumu direktīvā1, tādējādi nodrošinot abu direktīvu 
saskaņotību.

Bērna intereses

Atzinīgi vērtējams ir tas, ka Komisija 17. apsvērumā ir iekļāvusi atsauci uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Bērnu tiesību konvenciju. Tomēr deputāti varbūt vēlēsies apsvērt to, kā minētā 
apsvēruma paplašināšana, ietverot attiecīgos principus, uzlabotu Direktīvas vienādu 
ieviešanu.

Integrācijas iespēju uzlabošana (26., 28., 32. un 34. pants), atzīstot kvalifikācijas, uzlabojot 
ar nodarbinātību saistītu izglītības iespēju pieejamību, izmantojot integrācijas programmas un 
prasot dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai uzlabotu izmitināšanas vietu pieejamību 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Referente pilnībā atbalsta minētos grozījumus un iesaka Komitejai atbalstīt Komisijas 
priekšlikumus.

Slēdziens

Referente iesaka pieņemt Komisijas priekšlikumus pēc būtības.

Kopumā referente atzinīgi vērtē Komisijas grozījumus un uzskata tos par būtiskiem, lai 
nodrošinātu attiecīgo starptautisko konvenciju un nolīgumu pilnīgu un integrētu interpretāciju.
Turklāt ierosinātie grozījumi atbilst Padomes saskaņotajiem mērķiem, kas izklāstīti Hāgas un 
Stokholmas programmā, par vienota aizsardzības statusa izveidi un turpmāku darbu saistībā ar 
trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Tiesību pielīdzināšana ir priekšnoteikums minētā 
mērķa sasniegšanai. Teksta uzlabotā juridiskā skaidrība palīdzēs saskaņot dalībvalstu praksi 
un tādējādi samazināt tālāku pārvietošanos un tā dēvēto Dublinas gadījumu skaitu. Lielāka 
skaidrība arī samazinās pārsūdzību skaitu, un tādējādi dalībvalstīm samazināsies 
administratīvais un finanšu slogs.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai 
(pārstrādāta redakcija), 23. panta 3. punkts.
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