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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 lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas 
Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu 
pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0456),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 63. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0123/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par ES darbību 294. panta 3. punktu, 78. panta 2. punktu un 80. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tādēļ ir lietderīgi, ka Komisija lemj
par gada kopējām ES prioritātēm attiecībā 
uz konkrētiem ģeogrāfiskajiem reģioniem 
un tautībām, kā arī pārvietojamo bēgļu 
īpašajām kategorijām.

(2) Lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmuma Nr. 573/2007/EK1

mērķus, Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt tādus deleģētus aktus atbilstīgi 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam, ar kuriem  nosaka gada 
kopējās ES prioritātes attiecībā uz 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, kā arī 
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pārvietojamo bēgļu īpašajām kategorijām.
1 OV L 144, 6.6.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām, kā arī uz īpašām 
pārvietojamo bēgļu kategorijām.

Dalībvalstis saņem fiksētu summu 
EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto 
personu, kas ietilpst vienā no kategorijām, 
kas definētas gada kopējās ES prioritātēs, 
kuras noteiktas saskaņā ar 13. panta 
6. punktu attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
reģioniem un tautībām.

Par ES gada kopējām prioritātēm jebkurā 
gadījumā uzskata šādas kategorijas:
- personas, kas uzskatāmas par 
neaizsargātām, piemēram, bērni un 
sievietes, kuras jo īpaši var tikt pakļautas 
psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai vai izmantošanai,
- personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām, kuras var 
nodrošināt vienīgi ar mītnesvietas maiņu,
- personas, kurām juridisku un ar šo 
personu aizsardzību saistītu iemeslu dēļ 
nepieciešama steidzama un neatliekama 
mītnesvietas maiņa,
- personas, kas pakļautas bruņotam 
uzbrukumam, dabas katastrofām vai 
citiem neparedzamiem humanitāriem 
apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ņemta vērā pieredze ar līdzšinējiem EBF personu pārvietošanas noteikumiem 
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un iekļauti konkrēti kritēriji (kas bija iepriekšējā tekstā), lai reaģētu uz visām vajadzībām un 
būtu nepieciešamā elastība pienācīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Lēmuma 13. pantam pievieno šādu 
jaunu 3. a punktu:
"3 a. Fiksēto summu EUR 4000 apmērā 
par katru pārvietoto personu palielina līdz 
EUR 6000 tām dalībvalstīm, kas līdz šim 
tikpat kā nav piedalījušās ES 
pārvietošanas shēmā. Otrajā gadā fiksētā 
summa ir EUR 5000 gadā, pēc tam —
EUR 4000 gadā.”

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Komisija saskaņā ar 52. panta 2. punktā 
minēto procedūru katru gadu nosaka gada 
kopējās ES pārvietošanas prioritātes.”

Lai sasniegtu šā lēmuma mērķus, proti, 
panāktu, ka pārvietošana kļūst par 
efektīvu aizsardzības instrumentu,
Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 
52., 52.b un 52.c pantu katru gadu nosaka 
gada kopējās ES pārvietošanas prioritātes.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Lēmums Nr. 573/2007/EK
13. pants – 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Divdesmit kalendārajās dienās pēc 
paziņojuma par Komisijas lēmumu par 
kopēju ES pārvietošanas prioritāšu 
noteikšanu saskaņā ar 13. panta 6. punktu 
dalībvalstis iesniedz Komisijai aplēses par 
personu skaitu, ko tās saskaņā ar šīm 
pārvietošanas ES kopējām gada prioritātēm 
pārvietos nākamajā kalendārajā gadā.
Komisija šo informāciju dara zināmu 
52. pantā minētajai komitejai.”

„Divdesmit kalendārajās dienās pēc 
paziņojuma par Komisijas lēmumu par 
kopēju ES pārvietošanas prioritāšu 
noteikšanu saskaņā ar 13. panta 6. punktu 
dalībvalstis iesniedz Komisijai aplēses par 
personu skaitu, ko tās saskaņā ar šīm 
pārvietošanas ES kopējām gada prioritātēm 
pārvietos nākamajā kalendārajā gadā.
Komisija šo informāciju dara zināmu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
52.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a) Iekļauj šādu pantu:
„52.a pants
Deleģēšana

1. Pilnvaras pieņemt 13. panta 6. punktā 
minētos deleģētos aktus uz 1. panta 
pirmajā daļā minēto laiku ir piešķirtas 
Komisijai.
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 52.b un 
52.c pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.b punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
52.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b) Iekļauj šādu pantu:
„52.b pants

Deleģēšanas atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 13.  panta 6. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģējumu, cenšas par to 
informēt citas iestādes un Komisiju, 
norādot deleģētās pilnvaras, uz kurām var 
attiekties atsaukšana.
3. Lēmumā par atsaukšanu norāda 
atsaukšanas iemeslus, un ar to tiek 
pārtraukta attiecīgajā lēmumā minēto 
pilnvaru deleģēšana. Tas stājas spēkā 
tūlītēji vai vēlākā datumā, kas norādīts 
lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.c punkts (jauns)
Lēmums Nr. 573/2007/EK
52.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c) Iekļauj šādu pantu:
„52.c pants
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Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu divu 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par vienu 
mēnesi.
2. Ja pēc šā termiņa beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome pret deleģēto aktu 
neiebilst, deleģēto aktu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas 
stājas spēkā šajā aktā minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šo 
iebildumu iemeslus.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Viena no Eiropas Bēgļu fondu (EBF) „pieņemamām darbībām” ir pārvietošana. Pārvietošana 
ir process, kad pēc UNHCR lūguma, pamatojoties uz personas vajadzību pēc starptautiskās 
aizsardzības, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki tiek pārvietoti no trešās valsts uz 
dalībvalsti, kur tiem ļauj a) uzturēties kā bēgļiem vai b) iegūt statusu, kas saskaņā ar valsts un 
Kopienas tiesību aktiem sniedz tādas pašas tiesības un priekšrocības kā bēgļa statuss1.
Pārvietošana bieži tiek uzskatīta par vienu no ilgstošākajiem risinājumiem bēgļiem, kuru 
aizsardzība nevar tikt nodrošināta pirmajā patvēruma valstī.2

Stokholmas programmas par patvēruma ārējo dimensiju 6.2.3. punktā skaidri noteikts, ka ES 
jārīkojas partnerībā un sadarbībā ar trešām valstīm, kuras uzņēmušas lielu skaitu bēgļu. Tajā 
arī atzīts, ka veicināt solidaritāti ES ir svarīgi, bet ar to nepietiek, lai izveidotu uzticamu un 
ilgtspējīgu kopēju patvēruma politiku; Eiropadome aicina Eiropas Parlamentu kopā ar Padomi 
un Komisiju iedrošināt brīvprātīgu dalībvalstu piedalīšanos kopējā ES pārvietošanas 
programmā un palielināt pārvietoto bēgļu kopējo skaitu. Komisijai vajadzētu arī 2014. gadā 
atkārtoti izvērtēt kopējo ES pārvietošanas programmu, lai noteiktu nepieciešamos 
uzlabojumus. Referents par šo kopējo ES pārvietošanas programmu izteiks savas idejas savā 
ziņojumā par šo paziņojumu.

Eiropas Bēgļu fonda grozījumu priekšlikums

Lēmuma 2007/573/EK 6. panta e) apakšpunktā ir minēts, ka mērķa grupā ietilpst jebkurš 
trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kas tiek vai ir pārvietots uz dalībvalsti. Pārvietošanas 
īpašie noteikumi ir minēti galvenokārt 13. pantā.

Priekšlikums pilnvaro Komisiju katru gadu noteikt kopējās ES prioritātes attiecībā uz 
personām, kas jāpārvieto. Šīs ikgadējās prioritātes saskaņā ar Komisiju var attiecināt uz 
ģeogrāfiskajiem reģioniem, tautībām vai īpašām pārvietojamo bēgļu kategorijām. Eiropas 
Parlaments atbalsta Komisijas ideju un uzskata, ka pārvietošanai jāspēlē galvenā loma ES 
ārējā patvēruma politikā. Tā jāattīsta un jāpaplašina efektīvā ES aizsardzības instrumentā. 
Ievērojot kopējo ES prioritāšu definīciju, Eiropas Parlaments atbalsta noteiktu kategoriju 
definēšanu, tajā pašā laikā atstājot iespēju pielāgoties un reaģēt uz ārkārtas gadījumiem. 
Grozījums Nr. 2 atbilst šai vajadzībai, uzskaitot pastāvīgās kategorijas, kas formulētas 
vispārīgi un attiecas arī uz tiem gadījumiem, kuri nav precizēti, jo visas specifiskās vajadzības 
uzskaitīt nav juridiski iespējams. Piemēram, nav šaubu, ka sievietes, kurām draud piespiedu 
laulība, vai kuras ir pārcietušas sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, ietilpst kategorijā 
„apdraudētas sievietes”, vai ka invalīdi ietilpst kategorijā „personas ar nopietnām medicīniska 
rakstura vajadzībām”. Cilvēki, kurus diskriminē dzimumorientācijas dēļ valstīs, kurās 
homoseksualitāte ir krimināli sodāma, arī varētu pretendēt uz šādu statusu; tas pats sakāms 
par cilvēkiem, kuri pieder reliģiskajam vai kāda cita veida mazākumam valstīs, kurās par 
reliģisko vai pārliecības brīvību draud kriminālsods. Citi gadījumi varētu ietilpst kategorijā 
„juridiskie un aizsardzības iemesli”.

                                               
1  Lēmuma 2007/573/EK 3. pants, OV L 144, 6.6. 2007., 5. lpp.
2   Skatīt arī UNHCR komentārus par Kopējo ES pārvietošanas programmu un EK priekšlikumu par EBF 
grozījumiem.
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Pēdējos gados aizvien vairāk dalībvalstu iesaistās ES pārvietošanas programmās. Eiropas 
Parlamentam par svarīgāko uzskata to, lai pēc iespējas vairāk dalībvalstīm būtu iespēja 
piedalīties ES pārvietošanas programmā. Šā iemesla dēļ Eiropas Parlaments vēlas ieviest 
modulāciju sistēmu. Tā nodrošinātu iespēju stimulēt sākt piedalīties tās dalībvalstis, kas līdz 
šim vel nav būtiski piedalījušās ES pārvietošanās programmās(3. grozījums).

Lai, nosakot prioritātes, nodrošinātu Eiropas Parlamenta prerogatīvas, 1. un 4. grozījumā 
ierosināta LESD (deleģēto aktu) 290. panta procedūra.


