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PR_COD_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, 
kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu 
(pārstrādāta redakcija)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0551),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 63. panta 1. punktu, 1. punkta 
c) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 3. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C7-0250/2009),

– 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 Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 78. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2010. gada 2. februāra vēstuli Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi 
kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu 
negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šī direktīva respektē pamattiesības un 
ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šī direktīva 
jo īpaši cenšas nodrošināt, ka pilnībā tiek 
respektēta cilvēka cieņa un patvēruma 
pieteikuma iesniedzēja un viņu pavadošo 
ģimenes locekļu tiesības uz patvērumu , kā 
arī veicināt Hartas 1., 7., 14., 15., 16., 18., 
21., 24., 34. un 35. panta piemērošanu, un 
tā būtu attiecīgi jāīsteno.

(15) Šī direktīva respektē pamattiesības un 
ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Šī direktīva 
jo īpaši cenšas nodrošināt, ka pilnībā tiek 
respektēta cilvēka cieņa un patvēruma 
pieteikuma iesniedzēja un viņu pavadošo 
ģimenes locekļu tiesības uz patvērumu, kā 
arī veicināt Hartas 1., 7., 14., 15., 16., 18., 
21., 23., 24., 34. un 35. panta piemērošanu, 
un tā būtu attiecīgi jāīsteno.

Or. en

Pamatojums

Lai patvēruma pieteikumu izskatīšanā nodrošinātu dzimuma aspekta ievērošanu, ir jāpievieno 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pants par vīriešu un sieviešu līdztiesību.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pirmkārt jāņem vērā „bērna intereses” 
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām.

(17) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pirmkārt jāņem vērā „bērna intereses” 
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām.

Novērtējot bērna intereses, dalībvalstīm 
vajadzētu jo īpaši ņemt vērā šādus 
faktorus:
a) ģimenes dzīves saglabāšana, tostarp 
ģimenes atkalapvienošanās iespējas, ja 
bērni ir nošķirti;
b) bērna labklājība un sociālā attīstība, jo 
īpaši ņemot vērā bērna etnisko, reliģisko, 
kultūras un valodas izcelsmi, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt stabilitāti un 
nepārtrauktību attiecībā uz aprūpi un 
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aizbildnības kārtību, kā arī piekļuvi 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem;
c) drošības un aizsargātības apsvērumi, jo 
īpaši, ja pastāv risks, ka bērns ir jebkāda 
vardarbības vai ekspluatācijas veida, 
tostarp cilvēku tirdzniecības, upuris;
d) bērna uzskati, veltot pienācīgu 
uzmanību šiem uzskatiem un ņemot vērā 
bērna vecumu un briedumu.

Or. en

Pamatojums

Minētais sniedz skaidras norādes par to, kā aizsardzības vajadzību novērtēšanā vajadzētu 
definēt „intereses”, un tas veicinās dalībvalstu prakses saskaņošanu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Vienlīdz nepieciešams ieviest vienotu 
jēdzienu attiecībā uz vajāšanas 
pamatojumu „piederība noteiktai sociālai 
grupai”. Lai definētu noteiktu sociālo 
grupu, pienācīgi jāņem vērā jautājumi, kas 
izriet no pieteikuma iesniedzēja dzimuma.

(29) Vienlīdz nepieciešams ieviest vienotu 
jēdzienu attiecībā uz vajāšanas 
pamatojumu „piederība noteiktai sociālai 
grupai”. Lai definētu noteiktu sociālo 
grupu, pienācīgi jāņem vērā jautājumi, kas 
izriet no pieteikuma iesniedzēja dzimuma, 
tostarp jautājumi par dzimuma identitāti 
un seksuālo orientāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums nodrošina, ka teksts pilnībā atspoguļo dzimuma dimensiju un grupu 
dažādās un mainīgās iezīmes dažādās sabiedrībās, kā arī starptautiskās cilvēktiesību normas, 
kuras pastāvīgi attīstās.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants — j punkts — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „ģimenes locekļi”, ciktāl šāda ģimene 
pastāvējusi jau izcelsmes valstī, ir šādi 
starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
ģimenes locekļi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī saistībā ar starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu: 

j) „ģimenes locekļi” ir šādi starptautiskās 
aizsardzības saņēmēja ģimenes locekļi, kas 
atrodas tajā pašā dalībvalstī saistībā ar 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu: 

Or. en

Pamatojums

Kvalificējošais noteikums „ciktāl šāda ģimene pastāvējusi jau izcelsmes valstī” neattiecas uz 
ģimenes saitēm, kas ir izveidojušās bēgšanas laikā vai uzņēmējā valstī, tostarp uz bērniem, 
kas dzimuši pēc izbraukšanas. Ģimenes vienotības principa ievērošanai nevajadzētu būt 
atkarīgai no tā, vai ģimene ir izveidojusies pirms bēgšanas no izcelsmes valsts, un ir jāņem 
vērā arī ģimenes, kas izveidojušās bēgšanas laikā vai pēc ierašanās valstī, kas sniedz 
patvērumu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants — ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „bērna intereses” ir intereses, kas 
noteiktas, atsaucoties uz ANO Konvenciju 
par bērna tiesībām un Bērna tiesību 
komitejas un citu ANO aģentūru 
ieteikumiem, noslēguma apsvērumiem un 
ziņojumiem;

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir jāveic, lai atbilstoši 17. apsvērumam skaidri noteiktu „bērna intereses”.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
7. pants — 1. punkts — ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt vienīgi:

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt vienīgi šādi dalībnieki, kuri 
vēlas un spēj īstenot tiesiskumu, kā arī 
uzņemties atbildību:

Or. en

Pamatojums

Frāzi „vēlas un spēj īstenot tiesiskumu” vajadzētu skaidri attiecināt arī uz valsti, jo 
nevajadzētu uzskatīt, ka valsts, kurai patvēruma meklētājs lūdz aizsardzību, vienmēr „vēlas 
un spēj īstenot tiesiskumu”. Tiem, kurus uzskata par spējīgiem nodrošināt efektīvu
aizsardzību, vajadzētu arī būt spējīgiem garantēt savu atbildību atbilstoši starptautiskajiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. pants — 1. punkts — b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu un 
kuras vēlas un spēj īstenot tiesiskumu.

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu.

Or. en

Pamatojums

Frāzi „vēlas un spēj īstenot tiesiskumu” vajadzētu skaidri attiecināt arī uz valsti, jo 
nevajadzētu uzskatīt, ka valsts, kurai patvēruma meklētājs lūdz aizsardzību, vienmēr „vēlas 
un spēj īstenot tiesiskumu”. Tiem, kurus uzskata par spējīgiem nodrošināt efektīvu 
aizsardzību, vajadzētu arī būt spējīgiem garantēt savu atbildību atbilstoši starptautiskajiem
tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Efektīvu un ilgstošu aizsardzību parasti
nodrošina, 1. punktā minētajiem
dalībniekiem veicot pamatotus 
pasākumus, lai novērstu vajāšanu vai 
smaga kaitējuma ciešanu, cita starpā, 
uzturot efektīvu tiesību sistēmu, lai atklātu, 
apsūdzētu un sodītu par darbībām, kas 
veido vajāšanu vai smagu kaitējumu, un 
pieteikuma iesniedzējam ir pieeja šādai 
aizsardzībai.

2. Efektīva un ilgstoša aizsardzība tiek
nodrošināta, ja 1. punktā minētie
dalībnieki novērš vajāšanu vai smaga 
kaitējuma ciešanu, cita starpā uzturot 
efektīvu tiesību sistēmu, lai atklātu, 
apsūdzētu un sodītu par darbībām, kas 
veido vajāšanu vai smagu kaitējumu, un 
pieteikuma iesniedzējam ir pieeja šādai 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir „efektīva un ilgstoša aizsardzība”; ja to nevar sasniegt „pamatoti pasākumi” nav 
pietiekami.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
8. pants — 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja tam daļā no 
izcelsmes valsts teritorijas ir pieejama 
7. pantā noteiktā aizsardzība pret vajāšanu 
vai smagu kaitējumu un tas var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties 
šajā valsts daļā. 

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja tam daļā no 
izcelsmes valsts teritorijas ir pieejama 
7. pantā noteiktā aizsardzība pret vajāšanu 
vai smagu kaitējumu un tas var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties 
šajā valsts daļā, un ir pamatoti uzskatīt, ka 
pieteikuma iesniedzējs tur uzturēsies.

Or. en
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Pamatojums

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
8. pants — 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis laikā, kad 
tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, ņem 
vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē šajā 
valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek iegūta 
precīza un aktuāla informācija no dažādiem 
avotiem, piemēram, no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā komisariāta bēgļu 
jautājumos (UNHCR) un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja.

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis laikā, kad 
tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, ņem 
vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē šajā 
valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus. Ja minētais 
pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais 
bez pavadības, 1. punktā paredzētajā 
novērtējumā ir ietverta tādu drošu un 
konkrētu aprūpes un aizbildniecības 
noteikumu īstenošanas iespēja, kuri 
atbilst nepavadītā nepilngadīgā interesēm. 
Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
iegūta precīza un aktuāla informācija no 
dažādiem avotiem, piemēram, no 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
komisariāta bēgļu jautājumos (UNHCR) un 
Eiropas Patvēruma atbalsta biroja, un ka to 
izmanto. Ja vajāšanas dalībnieki ir valsts 
vai tās pārstāvji, ir būtisks pamats 
uzskatīt, ka šis punkts nav piemērojams.

Or. en

Pamatojums

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
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care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — d apakšpunkts — 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šās grupas dalībniekiem piemīt kopīgas 
iedzimtas pazīmes vai kopēja pagātne, ko 
nevar mainīt, vai tiem piemīt kopējas 
pazīmes vai pārliecība, kas ir tik svarīga 
identitātei vai apziņai, ka personu nevar 
spiest no tās atteikties, un

– šās grupas dalībniekiem piemīt kopīgas 
iedzimtas pazīmes vai kopēja pagātne, ko 
nevar mainīt, vai tiem piemīt kopējas 
pazīmes vai pārliecība, kas ir tik svarīga 
identitātei vai apziņai, ka personu nevar 
spiest no tās atteikties, vai

Or. en

Pamatojums

Daudzās ES dalībvalstīs un starptautiskajos tiesību aktos jau ir paredzēts, ka ir pietiekami, ja 
tiek izpildīta tikai viena no abām prasībām attiecībā uz konkrētas sociālās grupas noteikšanu. 
Šo praksi vajadzētu ieviest ES līmenī, lai novērstu nepilnības aizsardzības jomā un uzlabotu 
dalībvalstu patvēruma politikas saskaņotību.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
10. pants — 1. punkts — 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert 
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 
uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar 

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert 
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 
uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar
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dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu 
piederību noteiktai sociālai grupai vai 
identificētu šādas grupas pazīmes.

dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti, tostarp dzimuma identitāte,
pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu piederību 
noteiktai sociālai grupai vai identificētu 
šādas grupas pazīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
23. pants — 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis var izlemt, ka šo pantu 
piemēro arī citiem tuviem radiniekiem, kas 
dzīvojuši kopā kā ģimenes locekļi 
izcelsmes valsts atstāšanas laikā un kas tajā 
laikā pilnīgi vai galvenokārt bija atkarīgi 
no starptautiskās aizsardzības saņēmēja.

5. Dalībvalstis uzskata, ka šo pantu 
piemēro arī citiem tuviem radiniekiem, kas 
dzīvojuši kopā kā ģimenes locekļi 
izcelsmes valsts atstāšanas laikā un kas tajā 
laikā pilnīgi vai galvenokārt bija atkarīgi 
no starptautiskās aizsardzības saņēmēja.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiktu pielāgota dalībvalstu prakse.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
31. pants — 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vienlaikus aizsargājot nepilngadīgā 
intereses, dalībvalstis izveido procedūras, 
lai pēc starptautiskās aizsardzības 
piešķiršanas pēc iespējas ātrāk atrastu
nepavadīta nepilngadīgā ģimenes locekļus. 
Ja ir apdraudēta nepilngadīgā vai arī viņa 
vai viņas tuvu radinieku dzīvība vai 
veselība, sevišķi tad, ja viņi palikuši 
izcelsmes zemē, jārūpējas, lai informāciju 

5. Vienlaikus aizsargājot nepilngadīgā 
intereses, dalībvalstis izveido procedūras, 
lai starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniegšanas vietā meklētu nepavadīta 
nepilngadīgā ģimenes locekļus. Ja ir 
apdraudēta nepilngadīgā vai arī viņa vai 
viņas tuvu radinieku dzīvība vai veselība, 
sevišķi tad, ja viņi palikuši izcelsmes zemē, 
jārūpējas, lai informāciju par šādām 
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par šādām personām savāktu, apstrādātu un 
pārsūtītu kā konfidenciālu.

personām savāktu, apstrādātu un pārsūtītu 
kā konfidenciālu.

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams ģimenes locekļu meklēšanas programmu uzsākt pieteikuma iesniegšanas vietā, kā 
ierosināts Komisijas pārstrādātajā Uzņemšanas nosacījumu direktīvā, tādējādi nodrošinot 
abu direktīvu saskaņotību.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums ir paredzēts sākotnējās Direktīvas 2004/83/EK pārstrādāšanai (daļējai 
grozīšanai). Attiecībā uz sākotnējo priekšlikumu Eiropas Parlaments tika iesaistīts tikai 
apspriešanās procesā; tagad, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Parlaments var piedalīties 
koplēmuma procedūrā. Pašreiz spēkā esošajā direktīvā ir divi nozīmīgi elementi: pamats, kas 
dod tiesības personai saņemt bēgļa statusu vai alternatīvo aizsardzību, un minētās 
aizsardzības saturs attiecībā uz uzturēšanos, nodarbinātību un sociālajām tiesībām par 
aizsardzību atbildīgajā dalībvalstī.

Pamatojoties uz prasību pārskatīt iepriekšējo direktīvu un tiesu prakses attīstību, Komisija ir 
iesniegusi pārstrādātās redakcijas priekšlikumu (Direktīva COM(2008) 820 galīgā 
redakcija/2). Turklāt ir skaidrs, ka pašreizējās direktīvas īstenošana praksē dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Tādēļ radušās ievērojamas atšķirības attiecībā uz kopējo 
patvēruma meklētāju atzīšanas īpatsvaru un pastāv pieteikumu iesniedzēju tālākas 
pārvietošanās risks. Lai gan dažas minētās atšķirības var novērst, uzlabojot sadarbību, kuru, 
paredzams, ievērojami veicinās Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, ir nepieciešams viest 
precizējumus tiesiskajā regulējumā, proti, minētajā direktīvā, lai nodrošinātu stingrāku un 
skaidrāku īstenošanas procesa struktūru.

Kopumā referente atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātās izmaiņas un šajā sakarā piedāvās dažus 
grozījumus. 

Nozīmīgas izmaiņas tiek ierosinātas, lai ciešāk tuvinātu abas aizsardzības kategorijas un 
tādējādi iekļautu atsauci uz starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (1. pants, 2. panta b) un 
j) punkts un citi). Minēto veic, lai īstenotājām iestādēm atgādinātu, ka abas aizsardzības 
kategorijas ir savstarpēji papildinošas — alternatīva aizsardzība nav mazāk svarīga tiem, 
kuriem, atgriežoties savā izcelsmes valstī, draud smags kaitējums. Komisijas priekšlikuma 
mērķis ir arīdzan ciešāk pietuvināt ar aizsardzību saistītās tiesības (22.–27. pants, 29., 30., 33., 
34. pants un saistītie apsvērumi). Jau tagad lielākajā daļā dalībvalstu atšķirība starp abām 
grupām ir neliela — tikai trīs valstis ierobežo pilnīgu piekļuvi darba tirgum tām personām, 
kas saņem alternatīvo aizsardzību; vienā valstī pastāv atšķirības attiecībā uz piekļuvi veselības 
aprūpei; astoņas valstis ierobežo uzturēšanās atļaujas ilgumu šai grupai, iespējams, tādējādi 
atspoguļojot dažu pausto viedokli par to, ka tiem, kuriem vajadzīga alternatīvā aizsardzība, ir 
jānodrošina tikai īstermiņa vajadzības, tomēr ir izrādījies, ka tas neatbilst īstenībai. Tādēļ 
Komisijas priekšlikumos šķietami tiek atspoguļotas dalībvalstu nostājas.

Referente papildus Komisijas priekšlikumam par 10. pantu ir ierosinājusi dažus grozījumus 
saistībā ar dzimumu un dzimuma identitāti (15. un 29. apsvērums, 10. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts). Lai gan dažām dalībvalstīm ir sekmīga pieredze šajā jomā, citas pauž 
mazāku ieinteresētību piešķirt minētajam pienācīgu vērību.

Referente ir ierosinājusi papildu grozījumu 10. panta d) punktam — abiem uz grupām 
attiecināmajiem nosacījumiem vajadzētu būt alternatīviem un kumulatīviem. Minētais attiecas 
uz būtisku atšķirību aizsardzības vajadzību novērtēšanā; un šis jautājums būtu jāprecizē, lai 
panāktu lielāku atbilstību Bēgļu konvencijas noteikumiem.
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Daļa referentes iesniegto grozījumu attiecas uz bērniem — Komisijas priekšlikumā jautājums 
par bērna interesēm tiek iztirzāts 17. apsvērumā. Referente uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu 
izvērst plašāk, lai precizētu, ko vajadzētu izskatīt saistībā ar šo jautājumu, un ir ierosinājusi 
2. panta l. punktu, lai veidotu saikni ar apsvērumu un tādējādi iekļautu minēto teksta 
„aktīvajā” daļā. Ierosinātais grozījums 8. panta 2. punktā jo īpaši attiecas uz nepavadītu 
nepilngadīgo aprūpi. Šādu bērnu aprūpes nepārtrauktība ir mērķis, uz ko tiekties visā kopējā 
Eiropas Patvēruma sistēmā, tādēļ ierosināts grozīt 31. panta 5. punktu. Referente vēlas, lai 
Komisija un Padome apsver nepieciešamās nepārtrauktības nodrošināšanu, tostarp attiecībā uz 
aizbildnību pār šādiem bērniem. 

Referente vēlētos arī saņemt sīkākus paskaidrojumus no Padomes un Komisijas par to, kā 
vislabāk varētu risināt jautājumus saistībā ar pieņemto praksi, ja tā nepārprotami rada draudus 
personām, kas vēršas pret konkrēto praksi vai kurus uzskata par šīs prakses pārkāpējiem. Vai 
šajā sakarā tiesību akta tekstā vajadzētu konkrēti norādīt nepieciešamību ņemt vērā minēto vai 
arī pietiktu tikai ar skaidrām norādēm?

Arī priekšlikumi par ģimenes definīciju ietekmē bērnus. Referente atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus attiecībā uz laulībā esošiem nepilngadīgajiem; tā ir neliela grupa, tomēr tās 
aizsardzības vajadzībām nevajadzētu būt atkarīgām no šo personu civilstāvokļa. Daudzas 
ekspertu grupas ir uzsvērušas, ka to ģimeņu aizsardzības vajadzības, kas izveidojušās 
bēgšanas laikā vai pēc ierašanās, iespējams, netiek pilnībā novērtētas un šādu ģimeņu locekļi 
procesa gaitā var tikt šķirti. Tas varētu būt pretrunā tiesībām uz ģimenes dzīvi. 

7. pants attiecas uz aizsardzības dalībniekiem. Plašu atbalstu ir guvis uzskats, ka principā tikai 
valstis var uzskatīt par aizsardzības dalībniekiem. Starptautiskajām iestādēm nav valsts 
pazīmju, un tās nevar būt starptautisku konvenciju puses. Ierosinot mainīt šo pantu, Komisijas 
mērķis ir noteikt stingrākas prasības nevalstiskajiem dalībniekiem, ja tie vēlas tikt uzskatīti 
par spējīgiem nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu aizsardzību. Referente izvēlējās pārveidot 
pantu, lai nosacījumus varētu piemērot gan valsts, gan nevalstiskiem dalībniekiem.

8. pants attiecas uz iekšējo aizsardzību valstī, no kuras ierodas bēgļi. Referente ir ierosinājusi 
saglabāt pašreizējo 8. panta 1. punkta formulējumu papildus Komisijas priekšlikumam — tika 
norādīts, ka šajā sakarā „pamatotības” jēdziens, tāpat kā Komisijas precizējums, ir juridiski 
nozīmīgs. Referente papildus ir izskatījusi attiecīgos 11. un 16. panta grozījumus attiecībā uz 
statusa piemērošanas izbeigšanu.

Lai gan priekšlikuma pārstrādātajai redakcijai joma ir ierobežota, referente pauž nožēlu, ka 
nav iztirzāti būtiski juridiski jautājumi saistībā ar 14. un 19. pantu, kā arī jautājums par 
nerepatriēšanu, jo tas attiecas uz personām, kas nesaņem humāno aizsardzību.  Citi jautājumi 
saistībā ar nevalstiskiem aizsardzības dalībniekiem, piemēram, starptautiskām iestādēm, 
principā nav iztirzāti. Tieši tādēļ referente pārskatīšanas klauzulā ir iekļāvusi īpašus pantus.

Tomēr kopumā referente iesaka Parlamentam atbalstīt Komisijas priekšlikumus, cer, ka viņas 
ierosinātie grozījumi gūs pozitīvu vērtējumu, un vēlas saņemt Komitejas viedokli.
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PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2009. gada 23. novembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem standartiem, 
lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam 
nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu
COM(2009)551, 21.10.2009. – 2009/0164(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv 
no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, tikās 
2009. gada 29. oktobrī, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu.
Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, 
lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama 
starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu, konsultatīvā darba grupa, 
savstarpēji vienojoties, noteica turpmāk minētos punktus.

1) 9. panta 3. punktā ievadvārdi „Saskaņā ar 2. panta c) punktu” jāpiemēro šādā redakcijā 
„Saskaņā ar 2. panta d) punktu”.

2) 19. panta 1. punktā vārdi „pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā” jāpiemēro šādā redakcijā „pēc 
Direktīvas 2004/83/EK stāšanās spēkā”.

3) 23. panta 2. punktā atsauce uz „24. līdz 34. pantu” jāpiemēro tādā redakcijā kā atsauce uz 
„24.–27. un 29.–35. pantu”.

4) 39. panta 1. punktā pirmā apakšpunkta pēdējais teikums „Dalībvalstis tūlīt paziņo 
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu” jāizceļ, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti lieto, lai izceltu būtiskas izmaiņas 
pārstrādātajos tekstos.

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas angļu, franču un vācu valodās, un tā strādāja, 
pamatojoties uz versiju angļu valodā, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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5) 39. panta 2. punktā pēdējie vārdi „kā arī tabulu, kurā norādīta minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstība” jāizceļ ar pelēko tonējumu.

6) 42. pantā Padomes Direktīvas 2004/83/EK 40. panta nobeiguma vārdi („saskaņā ar 
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”) jāieraksta vēlreiz.

7) I pielikuma B daļā norādītais termiņš 2006. gada 10. oktobris jāaizstāj ar 2006. gada 
9. oktobri.

Rezultātā, izskatot priekšlikumu, konsultatīvā darba grupa varēja vienprātīgi secināt, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi, izņemot tos, kas par tādiem atzīti 
priekšlikumā vai šajā atzinumā. Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta ar būtiskiem grozījumiem 
nemainīto noteikumu kodifikāciju darba grupa arī secināja, ka priekšlikums paredz tiešu esošā 
teksta kodifikāciju bez būtiskām izmaiņām.

C. Pennera J.-C. Piris L. Romero Requena
Juriskonsults Juriskonsults Ģenerāldirektors
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