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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 377/2004 par sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0322),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 63. panta pirmās daļas 3. punkta 
b) apakšpunktu un 66. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0055/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
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par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo migrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo imigrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šī izvēle ir jāveic, ņemot 
vērā ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāgarantē konsekventa terminu izvēle, tāpēc arī šeit ir jāiekļauj iepriekšējā teikumā lietotais 
apzīmējums “nelegālā imigrācija”. Ir jānodrošina, lai ES ārējo attiecību vispārīgās politikas 
jomā sadarbības koordinatoru tīkls darbotos pietiekami elastīgi.
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PASKAIDROJUMS

Kad 2004. gada 19. februārī tika pieņemta regula, kuru ar šo priekšlikumu groza, FRONTEX
aģentūra vēl nebija oficiāli izveidota. Regulu, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, Padome pieņēma 
8 mēnešus vēlāk, precīzāk, 2004. gada 26. oktobrī.

Pamatojoties uz attiecīgajā regulā noteiktajām kompetences jomām, FRONTEX aģentūrai ir 
uzdots veikt riska analīzi atbilstoši dalībvalstu kompetento iestāžu savāktajai informācijai, 
veicināt operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm un trešām valstīm, sadarboties arī ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm vai starptautiskajām organizācijām, piemēram, apmainoties ar 
pieredzi robežu kontroles jautājumos, robežsardzes apmācības jomā, apmainoties ar operatīvo 
informāciju un veicot kopīgas darbības.

Saskaņā ar spēkā esošo 2004. gada 19. februāra Regulu Nr. 377/2004 sadarbības koordinators 
ir kādas dalībvalsts pārstāvis, ko imigrācijas dienests vai kompetentās iestādes norīkojušas 
darbā ārzemēs, lai veidotu un uzturētu sakarus ar uzņēmējas valsts iestādēm nolūkā veicināt 
nelegālās imigrācijas novēršanu un apkarošanu, nelegālo imigrantu izraidīšanu un likumīgās 
migrācijas pārvaldību.

Nav šaubu, ka darbā trešās valstīs norīkotie imigrācijas sadarbības koordinatori, pateicoties 
viņu kompetencei, ļoti lielā mērā varētu veicināt FRONTEX aģentūras mērķu sasniegšanu, jo 
īpaši ņemot vērā, ka aģentūrai nav pārstāvniecību ārpus ES teritorijas.

Priekšlikums grozīt Padomes Regulu (EK) Nr. 377/2004 ir ierosināts, lai FRONTEX aģentūra 
varētu izmantot imigrācijas sadarbības koordinatoru zināšanas un pieredzi un koordinatori —
aģentūras zināšanas un pieredzi, un spēkā esošajā regulā šāda iespēja nav paredzēta.

Grozījumu priekšlikuma mērķi ir šādi: savstarpējās interesēs izmantot sadarbības 
koordinatoru un FRONTEX aģentūras kompetenci, izmantot sadarbības koordinatoru tīklā 
iegūto informāciju un ar to apmainīties ICONet (drošs tīmeklī izvietots informācijas un 
koordinācijas tīkls dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem), pievienoties Ārējo robežu 
fondam, lai veidotu spēcīgāku sadarbības koordinatoru tīklu un sekmētu šo koordinatoru 
darbību, un, visbeidzot, veicināt pusgada ziņojumu iesniegšanas sistēmu.

Lai šos mērķus sasniegtu, tiek grozīts Regulas Nr. 377/2004 3., 4. un 6. pants.

Ierosinātais juridiskais pamats ir EK līguma 63. panta pirmās daļas 3. punkta b) apakšpunkts. 
Saskaņā ar šo pamatu Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas nostājai ir piemērojama t. s. 
“mainīgās ģeometrijas” sistēma attiecībā pret Šengenas protokolu. Turklāt ir izvērtētas 
ierosināto grozījumu sekas attiecībā uz protokoliem, ko šajā jomā ir parakstījušas Īslande, 
Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina.
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No tehniskā viedokļa ierosinātie grozījumi ir atbilstīgi un nepieciešami. Ņemot vērā sarežģīto 
situāciju, ar ko saskaras Eiropas Savienība, ir jānodrošina imigrācijas plūsmu atbilstoša 
pārvaldība. Pārvaldība ir jāveic gan legālās, gan nelegālās imigrācijas jomā.


