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Temats: Lūgumraksts Nr. 0350/2011, ko Eine-Welt-Initiative Korschenbroich vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter Oedinger un kam pievienoti 
13 paraksti, par bēgļu uzņemšanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Savienību novērst masveida nāves gadījumu skaitu 
bēgļu vidū, kas ceļo uz Eiropu ar laivām. Viņi uzskata, ka Frontex darbības, atraidot cilvēkus 
uz ārējām robežām, ir jāizbeidz un ka Frontex jāizmanto bēgļu uzņemšanai. Būtu arī jāizbeidz 
ES ekonomiskā diskriminācija pret jaunattīstības valstīm; ES ir jāīsteno humāna imigrācijas 
politika, jārespektē cilvēktiesības un jāievēro pašas jūdaisma un kristietības principi. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī vēlas, lai ES uzņem bēgļus no arābu pasaules kara zonām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Politiskajos nemieros un militārajos konfliktos Vidusjūras dienvidu reģionā ir zaudētas 
cilvēku dzīvības un tūkstošiem cilvēku ir bijuši spiesti pamest dzīvesvietu. ES uz šo problēmu 
reaģēja ātri un proaktīvi. Komisija un dalībvalstis ir mobilizējušas būtisku finansējumu, lai 
palīdzētu ārkārtas humāno situāciju pārvaldībā.

Komisijai ir labi zināms, cik dramatiskā situācijā ir migranti, kas šķērso Vidusjūru, un tā pauž 
dziļu nožēlu par faktu, ka tiek zaudēts daudz dzīvību. Komisija dara un turpinās darīt visu, ko 
spēj, lai novērstu šādas traģēdijas, kā arī samazinātu nāves gadījumu skaitu. Šā iemesla dēļ 
Frontex koordinētajā kopīgajā operācijā Hermes 2011, kura tika uzsākta 2011. gada 
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20. februārī, ietverti meklēšanas un glābšanas pasākumi. Operācijā ietverta arī palīdzība 
Itālijai ieceļojošo migrantu pārbaudē un reģistrēšanā.

Saistībā ar Lībijā nonākušajiem bēgļiem Komisija 2011. gada 12. maijā organizēja Ministru 
donorkonferenci, kurā ES dalībvalstis un citas Eiropas valstis izteica apņemšanos nometināt 
savās teritorijās vairāk nekā 700 īpaši neaizsargātu bēgļu, kuri jau ilgi atrodas Lībijā. Turklāt 
papildus iepriekš minētajam humānajam atbalstam Eiropas Komisija plāno steidzami īstenot 
reģionālās aizsardzības programmu, kas aptver Ēģipti un Tunisiju un, ja iespējams, arī Lībiju, 
ar mērķi palielināt iespējas sniegt palīdzību bēgļiem, kas nonākuši šajās valstīs, kā arī attīstīt 
šo valstu likumdošanas un administratīvās spējas, lai risinātu ar bēgļiem saistītos jautājumus 
atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Abas iniciatīvas tiks īstenotas ar ANO Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos biroja un Starptautiskās Migrācijas organizācijas atbalstu.
Komisija cer, ka ar šiem diviem pasākumiem, kas ir daļa no plašāka ES īstenoto pasākumu 
klāsta, tiks mazināta nepieciešamība personām, kas meklē aizsardzību, šķērsot Vidusjūru, 
tādējādi samazinot jūrā notiekošu traģēdiju risku.

Komisija cenšas nodrošināt saskaņotu ES pieeju migrācijas, mobilitātes un drošības jomā, jo 
īpaši saistībā ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm. Kopējas ES politikas izstrādei jābalstās 
uz piecu veidu saistībām: legālas migrācijas organizēšanu, cīņu pret nelegālo migrāciju, ārējo 
robežu stiprināšanu, ES patvērumu sistēmas izstrādi un globālās partnerības izveidi migrācijas 
un attīstības jautājumos.

Konkrētāk attiecībā uz patvēruma meklētāju un bēgļu tiesībām Savienība ir apņēmusies 
izveidot kopēju Eiropas patvēruma sistēmu, kuras pamatā ir pilnīga un aptveroša 1951. gada 
Ženēvas Konvencijas par bēgļa statusu piemērošana. Patvēruma jomā pastāv visaptverošs 
Savienības tiesību aktu kopums, ar ko cita starpā ir nodrošināta piekļuve patvēruma 
procedūrām, noteikti kritēriji bēgļa statusa vai papildu aizsardzības saņēmēja statusa 
piešķiršanai, kā arī noteikti obligātie standarti patvēruma meklētāju pieņemšanai. Turklāt 
Eiropas Savienība nesen izveidoja Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, lai palīdzētu uzlabot 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas ieviešanu, stiprināt dalībvalstu praktisko sadarbību 
patvēruma jomā, kā arī nodrošināt un/vai koordinēt darbības atbalsta nodrošināšanu 
dalībvalstīm, kurās jūtams īpašs spiediens uz to patvēruma un pieņemšanas sistēmām.


