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I. IEVADS

Komisija 2009. gada 18. februārī pieņēma priekšlikumu Regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma 

lietu atbalsta biroju (EPAB) 1, kā arī saistītu priekšlikumu, ar kuru groza Lēmumu par Eiropas 

Bēgļu fondu (EBF) 2.

Eiropas Parlaments 2009. gada 7. maijā pirmajā lasījumā pieņēma atzinumus par, attiecīgi, EPAB 

regulu, nākot klajā ar 40 grozījumiem Komisijas priekšlikumā 3, un par EBF lēmumu, attiecībā uz 

kuru netika iesniegti grozījumi 4.

Padome saskaņā ar Līguma 294. pantu 2010. gada 25. februārī pirmajā lasījumā pieņēma nostāju 

par abiem minētajiem priekšlikumiem.

Reģionu Komiteja 2009. gada 5.-7. oktobrī pieņēma atzinumu par turpmāko kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu II 5, kurā iekļauti vairāki ieteikumi par EPAB regulu.

II. PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Regula par Eiropas Patvēruma lietu biroja izveidi ir paredzēta, lai uzlabotu Kopējās Eiropas 

patvēruma sistēmas īstenošanu, stiprinātu dalībvalstu praktisku sadarbību patvēruma jautājumos un 

sniegtu un/vai koordinētu operatīvu atbalstu tām dalībvalstīm, kuru patvēruma sistēma ir īpaši un 

nesamērīgi noslogota. Reizē tiek grozīts arī EBF lēmums, jo birojs pārņems atbildību par dažām 

operācijām, kuras līdz šim tika finansētas no bēgļu fonda.

                                               
1 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
2 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
3 T6-0379/2009, 07.05.2009.
4 T6-0375/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. PADOMES NOSTĀJAS PIRMAJĀ LASĪJUMĀ ANALĪZE

Vispārīga informācija

Sarunas notika politiskā kontekstā, kas izveidots ar Hāgas programmu, kurā izklāstīti tieslietu un 

iekšlietu mērķi un instrumenti laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam. Eiropadome pauda 

apņemšanos turpināt attīstīt Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, grozot tiesisko regulējumu un 

stiprinot praktisku sadarbību, inter alia, izveidojot Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju. Vēlāk 

2008. gada oktobra Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā Eiropadome vienojās izveidot šādu 

biroju 2009. gadā.

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par 

Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka vēlas piedalīties Regulas 

par Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja izveidi pieņemšanā un piemērošanā.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas 

Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, 

un tai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

Galvenie jautājumi

Saskaņā ar kopīgās deklarācijas noteikumiem par koplēmuma procedūras praktiskajiem 

aspektiem 1  Padomes, Parlamenta un Komisijas pārstāvji sarīkoja neoficiālas pārrunas, lai panāktu 

vienošanos par Padomes nostāju pirmajā lasījumā. Lai samierinātu abu iestāžu nostājas un ņemtu 

vērā minētajās pārrunās panākto vienošanos, Padome attiecībā uz EPAB regulas priekšlikumu un 

attiecībā uz priekšlikumu, ar ko groza EBF lēmumu, pieņem Padomes nostājas pirmajā lasījumā, 

kurās iekļautas šādas galvenās izmaiņas Komisijas priekšlikumā.

                                               
1 OV C 148, 28.5.1999.,1.lpp.
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Palīdzība dalībvalstīm, kuras ir īpaši noslogotas (22., 23., 37., 38. grozījums)

Padome groza Komisijas priekšlikumu, precizējot palīdzības nosacījumus (jo īpaši patvēruma 

atbalsta grupu sniegtajai palīdzībai), ko birojs sniedz īpaši noslogotām dalībvalstīm. Pirmkārt, 

Padome nosaka patvēruma atbalsta grupu pienākumus un noteikumus attiecībā uz ekspertu 

nosūtīšanu uz šādām grupām. Otrkārt, Padome precizē, ka patvēruma atbalsta grupu palīdzība 

jālūdz pašām īpaši noslogotajām dalībvalstīm. Treškārt, iestrādājot Parlamenta grozījumu, ir 

noteikts, ka par īpašajām zināšanām, ko sniegs patvēruma atbalsta grupas, ir jāvienojas darbības 

plānā. Visbeidzot, Padomes nostājā pirmajā lasījumā paredzēts, ka biroja pienākumos būs analizēt 

datus, kas attiecas uz tādu liela skaita trešo valstu valstspiederīgo pēkšņu ierašanos, kas varētu īpaši 

noslogot uzņemšanas un patvēruma sistēmu, un nodrošināt ātru vajadzīgās informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm un Komisiju, inter alia, izmantojot esošas agrīnās brīdināšanas sistēmas vai 

vajadzības gadījumā – pašam savu īpašo sistēmu.

Solidaritāte (2., 13., 19., 24. grozījums)

Attiecībā uz biroja pienākumiem saistībā ar starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanu uz 

citām dalībvalstīm neoficiālās Padomes un Parlamenta saziņas rezultātā paredzēts, ka jāveido 

solidaritāte Kopienas iekšienē, vienojoties gan dalībvalstīm savā starpā, gan saņemot iesaistītās 

personas piekrišanu. Turklāt vajadzības gadījumā dalībvalsts konsultējas ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNCHR).

Līdzīgi saistībā ar starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanu no trešām valstīm uz 

dalībvalstīm birojs būs atbildīgs par to, lai koordinētu informācijas apmaiņu un citas dalībvalstu 

veiktas pārvietošanas darbības, lai minētajām personām sniegtu vajadzīgo aizsardzību un izrādītu 

solidaritāti to uzņēmējām valstīm.

Turklāt Padomes pirmā lasījuma nostājā ir noteikts, ka, izvērtējot biroja darbību, būs pienācīgi 

jāņem vērā gūtie panākumi, tostarp arī novērtējums par to, vai vajadzīgi papildu pasākumi, lai 

nodrošinātu efektīvu solidaritāti un to dalībvalstu pienākumu sadali, kuras ir īpaši noslogotas.



16626/2/09 REV 2 ADD 1 ISN/iak 5
DG H 1B LV

Izpilddirektora iecelšana un pienākumi (4., 25., 29., 30. grozījums)

Padomes un Parlamenta neoficiālās saziņas rezultātā Padomes pirmā lasījuma nostājā noteikta 

atlases procedūra izpilddirektora amatam, kurā iestrādāti priekšnosacījumi, lai pārskatāmi, efektīvi 

un laikus izvēlētos piemērotāko kandidātu, reizē nodrošinot institucionāli līdzsvarotu Komisijas, 

dalībvalstu un Eiropas Parlamenta līdzdalību. Ir paplašināta izpilddirektora atbildība – jo īpaši 

Eiropas Parlamenta priekšā –, nosakot jaunus ziņošanas pienākumus. Visbeidzot Padome, Komisija 

un Parlaments ir vienojušies par starpiestāžu deklarāciju attiecībā uz iestāžu darba grupu, kura 

izvērtē regulatīvo aģentūru saskaņotību, efektivitāti un pārskatatbildību (I PIELIKUMS).

Biroja vadības un pārvaldības struktūra

Lai nodrošinātu to, ka biroja resursus izmanto tā galvenā uzdevuma veikšanai – dalībvalstu 

praktiskās sadarbības stiprināšanai –, biroja un pārvaldības struktūru veido valde un izpilddirektors.

Vajadzības gadījumā valde var izveidot izpildkomiteju, kas palīdz valdei un izpilddirektoram.

Pilsoniskās sabiedrības un UNHCR nozīme (3., 18., 21., 26., 31., 35., 42. grozījums)

Padome uzskata, ka ir svarīgi uzturēt ciešu dialogu starp biroju un pilsonisko sabiedrību. Šajā 

sakarā Padomes saglabā Komisijas priekšlikumu izveidot konsultatīvu forumu, to gan atdalot no 

biroja vadības un pārvaldības struktūras. Konsultatīvais forums sanāk vismaz reizi gadā. Turklāt 

Padome pieņem Parlamenta grozījumus attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu biroja 

darbībā, jo īpaši nosakot, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ir iesaistīti apmācību izstrādē un ka tos 

var aicināt darba grupās.
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Īpaša vieta biroja darbā ir paredzēta UNHCR. Vispirmām kārtām UNHCR pārstāvis var piedalīties 

valdē kā novērotājs, izņemot gadījumus, kad tiek apspriesti konkrēti jautājumi, kas varētu izraisīt 

interešu konfliktu. Turklāt, izstrādājot tehniskus dokumentus, kuros atsaucas uz starptautiskajām 

bēgļu tiesībām, birojs pienācīgi ņem vērā attiecīgās UNHCR pamatnostādnes. Visbeidzot, Padomes 

pirmā lasījuma nostājā paredzēts, ka valde lemj par biroja un UNHCR sadarbības noteikumiem, 

tostarp tās ietekmi uz budžetu, un ka tā var izlemt, vai nodrošināt finanšu līdzekļus, lai segtu 

UNHCR izdevumus darbībām, kuras nav paredzētas sadarbības noteikumos.

Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi

Padomes reakcija uz 2., 3., 4., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 35., 37., 38. un 

42. grozījumu ir izklāstīta iepriekš saistībā ar galvenajiem jautājumiem. Padome pilnībā, daļēji vai 

principā pieņēma arī 1., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 34., 39., 40. un 41. grozījumu.

Visbeidzot, Padome nepieņem 6 grozījumus šādu iemeslu dēļ:

- nav lietderīgi atsaukties uz vajadzību nodrošināt atbilstību starptautiskiem un Kopienas 

tiesiskajiem standartiem (6. un 7. grozījums);

- attiecībā uz Eiropas Parlamenta iesaistīšanu tehnisku dokumentu pieņemšanā par Kopienas 

patvēruma instrumentu īstenošanu, pietiek ar to, ka birojam, sagatavojot minēto dokumentu 

pieņemšanu, ir pienākums ņemt vērā Parlamenta paustos viedokļus (27. grozījums);

- uzskata, ka nav vajadzīgs iekļaut noteikumu, ar ko paredz, ka birojs var veikt attiecīgus 

pasākumus, lai izmantotu konsultatīvajā forumā sniegtās īpašās zināšanas (28. grozījums);

- EPAB regulā būtu jāizmanto tas pats formulējums, ko izmanto tiesību aktos, ar ko izveido kādu 

aģentūru (32. un 33. grozījums).
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IV. NOBEIGUMS

Padomes pirmā lasījuma nostājā ir izklāstīts kompromiss, kas panākts Padomes un Eiropas 

Parlamenta sarunās, kuras sekmēja Komisija. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2009. gada 20. novembrī 

atbalstīja šo kompromisu, pieņemot politisku vienošanos par EPAB regulu un EBF lēmumu.

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājs vēstulē 

Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājam norādīja – ja kompromisa tekstu Eiropas 

Parlamentam nosūtīs kā Padomes kopējo nostāju pirmajā lasījumā, viņš LIBE locekļiem un attiecīgi 

plenārsēdē ieteiks kopējo nostāju pieņemt bez grozījumiem Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā (pēc 

tam, kad to būs izskatījuši abu iestāžu juristi lingvisti).

EPAB regulas un EBF lēmuma pieņemšana veidos pamatu Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja 

laicīgai izveidei – birojs būs ļoti svarīgs, lai turpinātu uzlabot praktisku sadarbību patvēruma jomā.

____________
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I PIELIKUMS

Iestāžu deklarācija

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai,
ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija izveidoja iestāžu darba grupu, lai izvērtētu regulatīvo 

aģentūru saskaņotību, efektivitāti, pārskatatbildību un pārskatāmību, un lai rastu kopēju pamatu, kā 

uzlabot to darbu. Darba grupa šobrīd ir pievērsusies vairākām galvenajām jomām, piemēram, 

regulatīvo aģentūru nozīmei un vietai ES iestāžu sistēmā, to izveidei, struktūrai un darbībai, kā arī 

jautājumiem saistībā ar to finansējumu, budžetu, uzraudzību un pārvaldi.

Veids, par kādu vienojās topošā Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja direktora iecelšanai amatā 

(pamatregulas 28. pants), nosakot, ka Eiropas Parlaments "var pieņemt atzinumu, izklāstot savu 

nostāju par izvēlēto kandidātu, un biroja valde informē EP par veidu, kādā tā atzinums ir ņemts 

vērā", būtu jāskata saistībā ar iestāžu centieniem uzlabot aģentūru pārvaldību un pārskatatbildību.

_____________


