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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi
(2009/2240(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. un 80. pantu,

– ņemot vērā starptautiskos un Eiropas cilvēktiesību dokumentus, jo īpaši Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par bēgļu statusu, Starptautisko Paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām (ICCPR), Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvenciju (ECHR), Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta), un tiesības un 
garantijas, ko minētie dokumenti piešķir bēgļiem un personām, kas meklē starptautisku 
aizsardzību,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un dalībvalstu 
galvenos centienus aizsargāt bērna labākās intereses,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 6. jūnija Zaļo grāmatu par topošo kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu (COM(2007)0301),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. jūnija Patvēruma politikas plānu — Integrēta pieeja 
aizsardzībai visā ES teritorijā (COM(2008)0360),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par kopējas ES 
pārvietošanas programmas izveidi (COM(2009)0447,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas 
Bēgļu fondu (COM(2009)456),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. novembra rezolūciju par Komisijas
paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa 
pilsoņu interesēs — Stokholmas programma1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) 
komentārus par Komisijas paziņojumu par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi 
un priekšlikumu lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 
2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu,

– ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā taisnīgai un reālai migrācijas politikai Eiropas Savienībā, kas paredz Kopējas 
Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) izveidi, ir jāietver efektīva pārvietošanas programma, 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0090.
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kas nodrošina ilgtspējīgu risinājumu bēgļiem, kuri nevar atgriezties to izcelsmes valstī un 
kuru aizsardzību nevar nodrošināt pirmā patvēruma valstīs;

B. tā kā pārvietošana paredzēta ne tikai humānam mērķim attiecībā uz pārvietotajām 
personām, bet arī mazina trešo valstu slogu saistībā ar liela bēgļu skaita uzņemšanu;

C. tā kā pašlaik tikai 10 dalībvalstis katru gadu pārvieto bēgļus, nodrošinot minimālu 
savstarpēju koordināciju pārvietošanas prioritāšu jomā, un tādējādi ierobežojot 
pārvietošanas kā ES ārējās politikas instrumenta stratēģisko izmantošanu;

D. tā kā ES iesaistīšanās globālajā bēgļu pārvietošanā joprojām ir salīdzinoši neliela; tā kā šis 
aspekts negatīvi ietekmē ES centienus uzņemties svarīgu lomu humāno jautājumu 
risināšanā globālā mērogā un ietekmi starptautiskā līmenī;

E. tā kā efektīvai solidaritātei jābūt galvenajam elementam dalībvalstu kopējā imigrācijas un 
bēgļu politikā, kurai būtu jānodrošina pienācīga daļa atbildības par atbilstību 
starptautiskajām saistībām attiecībā uz bēgļu aizsardzību, kā arī attiecībā uz trešām 
valstīm, kuras ir uzņēmušās lielu slogu saistībā ar liela bēgļu skaita uzņemšanu;

F. tā kā ir jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, kuras jau ir īstenojušas vairākas 
pārvietošanas programmas, lai gūtu labumu no to pieredzes integrācijas pasākumu jomā 
un pārvietošanas iniciatīvu vispārējās kvalitātes;

G. tā kā visos ES pārvietošanas programmas posmos būtu jāiesaista gan vietējās un 
starptautiskās, gan arī valsts un nevalstiskās organizācijas, jo īpaši UNHCR, kas dotu 
ieguldījumu to īpašās informācijas, loģistikas zināšanu un pieredzes veidā;

H. tā kā ir sagaidāms, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB) sāks darbību 2010. gadā; 
tā kā tas varēs piedāvāt atbalstu dalībvalstīm pārvietošanas iniciatīvu īstenošanā, 
nodrošinot politikas koordināciju ES;

I. tā kā uzmanība ir jāpievērš ne tikai nepieciešamībai iesaistīt vairāk dalībvalstu bēgļu 
pārvietošanā, bet arī pārvietošanas kvalitātei un efektivitātei, galveno uzmanību pievēršot
integrācijas pasākumiem;

J. tā kā bēgļiem ir savlaicīgi jānodrošina piekļuve valodas un kultūras apguves kursiem un 
vajadzības gadījumā medicīniskai un psiholoģiskai aprūpei;

K. tā kā nodarbinātības iespēju nodrošināšana pieaugušajiem un nepilngadīgo neatliekama 
integrācija skolās ir būtisks solis, lai nodrošinātu efektīvas pārvietošanas iniciatīvas 
panākumus;

L. tā kā pastāv dažādas iestādes valsts pārvaldē (piemēram, pašvaldības) un arī pilsoniskajā 
sabiedrībā, piemēram, cita starpā NVO, labdarības iestādes, skolas un sociālie dienesti, 
kurām ir pieredze un zināšanas, kas vajadzīgas, lai veiktu turpmākos pasākumus;

M. tā kā sadarbībai ar minētajām iestādēm, jo īpaši pašvaldībām, ir bijusi liela nozīmē bēgļu 
uzņemšanā un integrācijā valstīs, kurās izmanto konsolidēto pārvietošanas praksi;

N. tā kā prioritāšu noteikšanai ir jābūt pēc iespējas elastīgākai, vienmēr paturot prātā, ka
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atbilstīgi UNHCR norādījumiem lielākā prioritāte jāpiešķir vismazāk aizsargātajām 
cilvēku grupām;

O. tā kā pārvietošana jāīsteno kā papildinājums citiem ilgtspējīgiem risinājumiem, ko piedāvā 
personām, kas meklē starptautisku aizsardzību ES, tos ievērojot;

P. tā kā liela nozīme ir arī iekšējām pārvietošanas programmām un tās arī ir jāatbalsta 
papildus šajā ziņojumā minētajām pārvietošanas darbībām;

Q. tā kā bez pieejas cilvēkresursiem, ekspertu palīdzībai un pastāvīgai pārvietošanas centienu 
uzraudzībai, dalībvalstis, kuras nekad nav piedalījušās pārvietošanas programmās, 
sastapsies ar lielām grūtībām, tajās iesaistoties,

Reāla un efektīva ES pārvietošanas programma

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu ierosināt izmaiņas Eiropas Bēgļu fonda darbībā, lai 
ņemtu vērā ES pārvietošanas programmas ietekmi;

2. atzinīgi vērtē iepriekš minētos paziņojumā par ES pārvietošanas programmu izklāstītos
vispārīgos mērķus un arvien pieaugošo uzmanību, kas tiek pievērsta pārvietošanai kopējā 
ES patvēruma politikā;

3. tomēr atgādina, ka budžeta pozīcijā paredzētie līdzekļi un finansiālais atbalsts nav 
pietiekams, lai izveidotu reālu ES pārvietošanas programmu;

4. aicina izstrādāt vērienīgāku programmu, kas nodrošina pārvietošanas kvalitāti un 
efektivitāti un ietver īpašas pamatnostādnes attiecībā uz jaunu prioritāšu noteikšanas 
modeli, stimulus, lai iesaistītu vairāk dalībvalstu bēgļu pārvietošanā, paredzot 
pārvietošanas pasākumu atbilstību citām ES patvēruma politikas jomām, un uzņemšanas 
nosacījumu standartus un turpmākos pasākumus, kas jāveic saistībā ar katru pārvietošanas 
iniciatīvu;

Prasības attiecībā uz efektivitāti un pārvietošanas pasākumu atbilstību

5. uzsver, ka efektīvai ES pārvietošanas programmai būtu jānodrošina ātra un atbilstīga 
rīcība ārkārtas vai neparedzētas steidzamības gadījumos un ka ir jānosaka tādas ikgadējas
prioritātes, lai nodrošinātu tūlītēju reakciju pēkšņas humānās krīzes gadījumā, kas var 
rasties gada laikā;

6. uzstāj, ka, lai sagatavotos bēgļu pārvietošanai, novērtētu viņu vajadzības un veiktu 
pārvietošanas turpmāko posmu atbilstīgu plānošanu, papildus informācijai, ko var sniegt 
UNHCR un NVO un citas organizācijas, ir svarīgi nodrošināt datu vākšanu uz vietas;

7. uzsver vajadzību apkopot zināšanas un nodrošināt informācijas apkopošanu un apmaiņu; 
uzsver arī, ka efektīvai ES pārvietošanas programmai ir jānodrošina dalībvalstīm, kuras 
jau piedalās programmā un kuras vēlas tajā piedalīties, pieeja cilvēkresursiem, ekspertu 
palīdzībai un apkopotajai informācijai, kas var būt noderīga visos pārvietošanas iniciatīvas
īstenošanas posmos;
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8. aicina izvērtēt un apmainīties ar efektivitāti veicinošu praksi starp dalībvalstīm, kas var 
ietvert apvienoto misiju izveidi, kopējas infrastruktūras (piemēram, tranzīta centrus) 
izmantošanu un komandējumu organizēšanu uz dalībvalstīm, lai novērtētu īstenotās 
pārvietošanas iniciatīvas;

9. aicina pienācīgi ņemt vērā turpmāko pasākumu nozīmi uzņemšanas un integrācijas 
kvalitātes nodrošināšanā uzņēmējā dalībvalstī; uzskata, ka pārvietošanas panākumi ir 
jānosaka ne tikai attiecībā uz bēgļu fizisku pārvietošanu no trešās valsts uz dalībvalsti, bet 
arī attiecībā uz tādu pasākumu īstenošanu, kas nodrošina bēgļu integrāciju uzņēmējā 
dalībvalstī;

10. aicina pievērst īpašu uzmanību pašreizējā vai nākotnes ES pārvietošanas programmā 
iesaistītajiem cilvēkresursiem, lai nodrošinātu procedūru, kas ietver labu praksi bēgļu 
pielāgošanai un integrācijai uzņēmējā sabiedrībā, jo pieredze rāda, ka pārvietošanas 
pasākumi ir jāveic, nodrošinot atbilstīgu darbinieku un ekspertu veiktu uzraudzību;

Pastāvīga pārvietošanas vienība — efektīvas ES kopējās pārvietošanas programmas 
stūrakmens

11. atzīst, ka ES pastāv strukturētas sadarbības trūkums pārvietošanas darbību jomā, kam ir 
vajadzīgs liels loģistikas sagatavošanas darbs, piemēram, atlases un ievirzes 
komandējumi, medicīniskās un drošības pārbaudes, ceļošanas un vīzu jautājumu 
kārtošana, uzņemšanas un integrācijas programmas, kā noteikts paziņojumā 
COM(2009)0447;

12. turklāt piekrīt viedoklim, ka sadarbības un koordinācijas mehānismu trūkums starp 
dalībvalstīm palielina pārvietošanas darbību izmaksas un samazina to stratēģisko ietekmi;

13. tāpēc iesaka izveidot īpašu vienību ar atbilstīgi kvalificētiem darbiniekiem, lai veiktu 
nepieciešamo koordināciju starp visām dalībvalstīs īstenotajām pārvietošanas darbībām;

14. uzskata, ka vispiemērotākā iestāžu struktūra šādai Pārvietošanas vienībai būtu darbība 
EPAB pakļautībā, lai tā varētu sadarboties ES patvēruma un migrācijas politikas jomās;

15. uzskata, ka šāda vienība varētu izveidot ciešas attiecības ar UNHCR un vietējām NVO, lai 
iegūtu būtisku informāciju, ko nosūtīt dalībvalstīm un ES iestādēm, piemēram, par 
steidzamām prioritātēm, integrācijas metodēm u. c.;

16. uzskata arī, ka Pārvietošanas vienībai būtu liela nozīme pārvietošanas programmas 
efektivitātes un kvalitātes novērtēšanā ES līmenī, sagatavojot ikgadējus ziņojumus par 
visām darbībām, pamatojoties uz dalībvalstu pārvietošanas iniciatīvās iesaistīto 
organizāciju/varas iestāžu apkopoto informāciju;

17. vēlas uzsvērt, ka Pārvietošanas vienībai būtu jāuztur tādu NVO, labdarības iestāžu un citu 
iestāžu saraksts, kas var sadarboties ar valsts varas iestādēm bēgļu pārvietošanas procesā; 
turklāt norāda, ka minētajai vienībai būtu regulāri jāpublicē dokumenti, nosakot standartus 
un kritērijus, kas šīm iestādēm jāievēro, lai tās varētu piedalīties ES pārvietošanas 
pasākumos;



PR\800721LV.doc 7/8 PE431.182v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

18. uzsver, ka EPAB var sniegt vērtīgu ieguldījumu, lai nodrošinātu atbilstību un 
papildināmību starp ES pārvietošanas programmu un citām ES patvēruma politikas 
jomām;

Elastīga prioritāšu noteikšana

19. atzīsta, ka, īstenojot atbilstīgu pārvietošanas programmu, regulāri ir jāatjaunina bēgļu 
valstiskā piederība un kategorijas, kurām jāpiešķir prioritāte pārvietošanas procesā, īpaši 
ņemot vērā ģeogrāfiskos ārkārtas gadījumus un īpaši neaizsargātas personas, kurām 
aizsardzība vajadzīga visvairāk;

20. uzskata, ka ES ikgadējās prioritātes, kā jau tika ierosināts, būtu jānosaka Komisijai, 
UNHCR un Eiropas Parlamentam aktīvi un efektīvi iesaistoties visos iespējamo 
pārvietojamo personu identifikācijas un novērtēšanas posmos;

21. uzskata, ka ES pārvietošanas programmā būtu jāparedz īpašas procedūras Eiropas 
Parlamenta iesaistīšanai ES ikgadējo prioritāšu izstrādē;

22. mudina EPAB uzņemties nozīmīgo lomu pārvietošanas darba kārtības noteikšanā ES;

23. atbalsta principu, ka, ņemot vērā vajadzību nodrošināt ES ikgadējo prioritāšu 
pielāgojamību, ir jānosaka kategorijas, kas katru gadu saglabājas nemainīgas, lai 
dalībvalstis gada laikā jebkurā brīdī varētu pārvietot īpaši neaizsargātas personas;

24. ierosina atsevišķām dalībvalstīm nodrošināt iespēju izstrādāt ārkārtas pasākumus 
neparedzētiem humānās krīzes gadījumiem, piemēram, kad pret bēgļiem ir vērsts bruņots 
uzbrukums vai kad stihiskas nelaimes vai dabas katastrofas nopietni ietekmē bēgļu 
nometnes; uzskata, ka šādas procedūras nodrošinātu iespēju ātri veikt pārvietošanu, 
administratīvās procedūras veicot īsākā laikposmā vai, atsevišķos gadījumos, pēc bēgļu 
pārvietošanas; iesaka izvērtēt iespēju noteikt šo pasākumu par vienu no ES pārvietošanas 
programmas mērķiem;

Lielāka dalībvalstu skaita līdzdalības pārvietošanā nodrošināšana

25. pauž nožēlu, ka tikai 10 dalībvalstis pašlaik īsteno pārvietošanas programmas, kas 
izstrādātas, nenodrošinot savstarpēju koordināciju;

26. atzīst, ka dalībvalstu līdzdalība joprojām ir brīvprātīga, ņemot vērā atšķirības uzņemšanas 
nosacījumos, sadarbības partnerus un juridiskos kritērijus, ko izmanto, lai pieņemtu 
lēmumu par pārvietojamajām personām;

27. tomēr aicina paredzēt lielākus stimulus, lai mudinātu dalībvalstis iesaistīties ES 
pārvietošanas programmā; atzīst, ka, lai gan lielāks finansiālais atbalsts ir nozīmīgs, 
nevajadzētu par zemu novērtēt ieguldījumu, ko EPAB var sniegt šai sakarā, palīdzot 
pielīdzināt bēgļiem piedāvātos pakalpojumus dalībvalstīs un piedāvājot atbalstu 
visefektīvākās prakses izmantošanā bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā;

28. ierosina sniegt dalībvalstīm, kuras vēlas iesaistīties ES pārvietošanas programmā, lielāku 
finansiālo palīdzību, lai sākotnēji atvieglotu pārvietošanas iniciatīvas izstrādi; aicina 
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nodrošināt, lai dalībvalstis saņemtu nevis EUR 4000 par bēgli, bet EUR 6000 par bēgli 
pirmajā uzņemšanas gadā, EUR 5000 otrajā gadā un EUR 4000 katrā nākamajā gadā; 
ierosina, ka, lai izvairītos no pārlieku lielas ietekmes uz Eiropas Bēgļu fondu, ko radītu 
dalībvalstis, kuras, iespējams, vēlētos uzņemt lielu bēgļu skaitu pirmajā gadā, minētās 
summas varētu tikt piešķiras atbilstīgi noteiktām bēgļu pārvietošanas kvotām;

29. uzskata, ka ES pārvietoto bēgļu skaitu būs iespējams palielināt, tikai izveidojot 
administratīvu un ekspertu sistēmu, uz kuru balstīt programmu, un izveidojot pastāvīgas 
struktūras, lai sagatavotos pārvietošanai un integrācijas procesa īstenošanai;

Turpmākie pasākumi

30. uzskata, ka efektīvā ES pārvietošanas programmā ir jāiekļauj noteikumi par turpmākajiem 
pasākumiem, uzstājot, ka visās dalībvalstīs ir jānodrošina pārvietošanas kvalitāte, augsti 
bēgļu uzņemšanas un integrācijas standarti;

31. uzskata, ka valsts varas iestādēm būtu jāveicina pēc iespējas efektīvāka sadarbība ar 
nevalstiskajām struktūrām (piemēram, starptautiskām un vietējām NVO) un jāizmanto to 
zināšanas un klātbūtne, īstenojot labākās un efektīvākās iniciatīvas bēgļu pārvietošanas 
jomā;

32. iesaka visām iesaistītajām struktūrām pastiprināt centienus, lai nodrošinātu bēgļiem, jo 
īpaši vismazāk aizsargātajiem bēgļiem, pieeju atbilstīgiem mājokļiem, veselības aprūpei, 
izglītībai, valodas apguves kursiem un psiholoģiskajai palīdzībai, lai nodrošinātu 
veiksmīgu integrāciju;

33. aicina UNHCR un vietējās NVO noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai pārvietošanai un 
uzraudzīt bēgļu pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

34. vēlreiz uzsver EPAB kā tādas struktūras nozīmi, kas varētu uzlabot informētību par 
konkrētiem pārvietošanas iniciatīvu trūkumiem, palīdzot dalībvalstīm rast īpašus 
risinājumus, un veicināt labākās prakses īstenošanu, ja tādu piedāvā Pastāvīgā 
pārvietošanas vienība;

35. aicina tā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un Ārlietu komiteju organizēt 
kopējas ikgadējas debates, lai veicinātu programmas izstrādi;

o

o o

36. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


