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= Padomes paskaidrojuma raksts
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I. IEVADS

Komisija 2009. gada 18. februārī pieņēma priekšlikumu, ar ko groza Lēmumu par Eiropas Bēgļu 

fondu (EBF) 1, kas saistīts ar priekšlikumu Regulai, ar ko izveido Eiropas Patvēruma lietu atbalsta 

biroju (EASO) 2.

Eiropas Parlaments 2009. gada 7. maijā pieņēma attiecīgus atzinumus pirmajā lasījumā – par EBF 

lēmumu, saistībā ar kuru nebija ierosināti grozījumi 3, un par EASO regulu, kurā izklāstīti 40 

grozījumi attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 4. 

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

par abiem priekšlikumiem.

Reģionu Komiteja 2009. gada 5.–7. oktobrī pieņēma atzinumu par Topošo kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu II 5 un tostarp vairākus ieteikumus par EASO regulu.

II. PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

EBF lēmums ir grozīts, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas radušās sakarā ar Eiropas Patvēruma lietu 

atbalsta biroja izveidi, un jo īpaši, lai Eiropas Patvēruma lietu atbalsta birojs savā pārziņā varētu 

pārņemt noteiktas darbības, kuras līdz šim finansēja Eiropas Bēgļu fonds. Eiropas Patvēruma lietu 

atbalsta birojs ir izveidots, lai uzlabotu kopēju Eiropas patvēruma sistēmu, stiprinātu dalībvalstu 

praktisko sadarbību patvēruma jomā un sniegtu un/vai koordinētu operatīvo atbalstu dalībvalstīm, 

kuru patvēruma sistēmas ir īpaši un nesamērīgi noslogotas.

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

Vispārīga informācija

Sarunas notika Hāgas programmas politiskā gaisotnē; ar minēto programmu laikposmam no 

2005. līdz 2010. gadam nosaka mērķus un instrumentus tieslietu un iekšlietu jomā. Eiropadome 

pauda apņemšanos, grozot tiesisko regulējumu un stiprinot praktisku un konstruktīvu sadarbību,

inter alia, izveidojot Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroju, turpināt attīstīt kopējo Eiropas 

patvēruma sistēmu. Pēc tam 2008. gada oktobra Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktā 

Eiropadome vienojās par šāda biroja izveidi 2009. gadā. 

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju attiecībā uz 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 šī 

lēmuma 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 EBF lēmuma

pieņemšanā, un tai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

Saskaņā ar Kopīgo deklarāciju par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem 1, Padomes, 

Parlamenta un Komisijas pārstāvji ir sazinājušies, lai panāktu vienošanos par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā. Minēto iestāžu pārstāvji vienojās par EASO regulas un EBF lēmuma tekstu.

                                               
1 OV C 148, 28.5.1999., 1. lpp.
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IV. SECINĀJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo kompromisu, ko ar Komisijas atbalstu panākusi 

Padome un Eiropas Parlaments. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2009. gada 20. novembrī apstiprināja 

šo kompromisu ar politisku vienošanos par EBF lēmumu un par EASO regulu. Eiropas Parlamenta 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju 

komitejas priekšsēdētājam norādīja, ka, ja kompromisa tekstus Eiropas Parlamentam nosūtīs kā 

Padomes nostājas pirmajā lasījumā, viņš ieteiks LIBE locekļiem un attiecīgi plenārsēdei pieņemt 

attiecīgās Padomes nostājas bez grozījumiem Eiropas Parlamenta otrā lasījumā, pēc tam, kad to būs 

izskatījuši abu iestāžu juristi lingvisti. Tiklīdz EBF lēmums un EASO regula būs pieņemta, būs 

pavērts ceļš drīzai Eiropas Patvēruma lietu atbalsta biroja izveidei, kas ir ļoti nozīmīga turpmākai 

praktiskās sadarbības veicināšanai patvēruma jomā.

_____________


