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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā, ņemot vērā neseno krīzi Lībijā un tās radīto masveida bēgļu un imigrantu 
plūsmu no Magribas reģiona uz Itālijas piekrasti, pausts aicinājums izveidot patiesu kopēju 
Eiropas imigrācijas politiku. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas institūcijas nav īstenojušas Eiropas Komisijas 
2008. gada 17. jūnija paziņojumu „Kopēja imigrācijas politika Eiropai — principi, darbības 
un instrumenti” (COM (2008)359).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Komisijas komentāri

Migrācijas jautājumiem ir būtiska politiska ietekme ES. Kopēja imigrācijas politika ir 
fundamentāla ES prioritāte, lai veiksmīgi varētu izmantot priekšrocības un risināt konkrētas 
problēmas. Šai kopējai politikai ir jābūt vērstai uz koordinētu un integrētu pieeju imigrācijai 
Eiropas, vietējā un reģionālajā līmenī. Komisija savā 2008. gada paziņojumā izklāstīja desmit 
kopējus principus (kas sadalīti trīs grupās: labklājība, drošība un solidaritāte), norādot 
piemērus konkrētām darbībām, kas veicamas dažādos līmeņos. Šis paziņojums kalpoja par 
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pamatu, lai izstrādātu Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktu,1 ko Eiropadome pieņēma 
2008. gada 24. oktobrī un kas deva impulsu izstrādāt kopēju ES politiku, kura sastāv no 
piecām galvenajām saistībām. Tā pamata premisa joprojām ir spēkā. 

Tikmēr nesenie notikumi Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs ir vēl vairāk nostiprinājuši 
nepieciešamību pēc kopējas ES politikas imigrācijas un patvēruma jomā. Ņemot vērā šos 
notikumus, Komisijas paziņojumā par migrāciju2, kas tika pieņemts 2011. gada 4. maijā, ir 
izklāstītas prioritātes attiecībā uz migrācijas politikas īstenošanu, pamatojoties uz to, ka ir 
nodrošināta migrācijas efektīva pārvaldība un ka vajadzība pēc uzlabotas mobilitātes 
neapdraud Savienības ārējo robežu drošību. Šajā paziņojumā nesenie un turpmākie politikas 
priekšlikumi ir apvienoti sistēmā, kurā tiek ņemti vērā visi svarīgie aspekti un kas ļauj ES un 
tās dalībvalstīm pārvaldīt trešo valstu pilsoņu patvērumu, migrāciju un mobilitāti drošā vidē.

Paziņojumā arī ir atzīta dažu posmu neaizsargātība uz ES ārējām robežām (īpaši Vidusjūras 
reģiona dienvidu valstīs un uz sauszemes robežas starp Grieķiju un Turciju) un uzsvērts, ka 
„dažas dalībvalstis, piemēram, Itālija, Malta, Grieķija un Kipra ir tiešāk pakļautas nelegālo 
migrantu masveida pieplūdumam un tādu personu uzņemšanai, kurām vajadzīga starptautiska 
aizsardzība. Tā nav tikai vienas valsts problēma, bet tā ir jārisina ES mērogā, kam 
nepieciešama patiesa solidaritāte dalībvalstu starpā.” 

ES ir reaģējusi uz šo problēmu, izmantojot politikas, darbības un finanšu līdzekļus. Tām 
dalībvalstīm, kuras ir visvairāk pakļautas arvien lielākām patvēruma meklētāju un nelegālo 
migrantu plūsmām, ir sniegta palīdzība saistībā ar personu pārvietošanas izraisītajām 
finansiālajām sekām (apmēram EUR 25 miljoni no Ārējo robežu fonda un Eiropas Bēgļu 
fonda). Komisija atzīst nepieciešamību stiprināt ES solidaritāti šajos jautājumos. Paziņojumā
par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā — programma labākai atbildības 
sadalei un savstarpējās uzticēšanās vairošanai3, ko publiskoja 2011. gada 2. decembrī, ir 
ierosināts stiprināt praktisko, tehnisko un finansiālo sadarbību, virzoties uz labāku atbildības 
jomas sadalījumu un uzlabotu patvēruma sistēmas pārvaldību.

Efektīva ES robežu pārvaldība ir priekšnoteikums uzticamībai Eiropas Savienībā un ārpus tās.  
Līdz ar robežkontroles likvidēšanu uz iekšējām robežām dalībvalstu pienākums ir kontrolēt 
savas ārējās robežas citu dalībvalstu vārdā. Tam ir nepieciešama plaša sadarbība un kopēji 
augsti standarti. Lai aizsargātu Šengenas sasniegumus un pavērtu ceļu to turpmākai attīstībai, 
ir paredzēti papildu pasākumi ES ārējo robežu stiprināšanai. 

Turklāt ir vajadzīga skaidra sistēma Šengenas pārvaldībai. Tāpēc Komisija 2011. gada 
16. septembrī pieņēma divus tiesību aktu priekšlikumus4, kuru mērķis ir labāk aizsargāt ES 
pilsoņu un trešo valstu pilsoņu, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, brīvu pārvietošanos un 
garantēt koordinētu Eiropas reakciju. Tajā pašā laikā tās mērķis ir stiprināt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos, ņemot vērā ikvienu nopietnu draudu sabiedriskajai kārtībai un 

                                               
1 Padomes dokuments 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
4 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
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iekšējai drošībai, pasākumus rīcībai neparedzētos gadījumos, kā arī pastāvīgos trūkumus ES 
ārējās robežas posma pārvaldībā.

Secinājums

Komisija uzskata, ka līdz šim paveiktais parāda stingru apņemšanos ES līmenī, tomēr saskaņā 
ar pašreizējo ES tiesisko regulējumu migrācijas un patvēruma jomā dalībvalstis joprojām ir 
tieši atbildīgas par atsevišķiem būtiskiem jautājumiem.

ES ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai risinātu krīzi Vidusjūras valstu reģionā, ne tikai 
piedāvājot attiecīgajām dalībvalstīm tiešu palīdzību (finansiālu un operatīvu), lai labāk tiktu 
galā ar bēgļu un nelegālo migrantu ierašanās pieaugumu, bet arī risinot situāciju Vidusjūras 
reģiona dienvidu valstīs (īpaši sniedzot palīdzību bēgļiem, ņemot vērā galvenos migrācijas 
cēloņus izcelsmes valstīs, un attīstot sadarbību ar ES kaimiņvalstīm). 

Neraugoties uz pašreizējo ierobežoto pieredzi un resursiem, ir veikti plaši pasākumi, lai 
īstenotu un pastāvīgi attīstītu kopēju ES imigrācijas politiku. Lūgumraksta iesniedzējs var būt 
drošs, ka tas turpināsies ciešā sadarbībā ne tikai ar citām ES iestādēm, bet arī ar dalībvalstīm 
un trešām valstīm savstarpējas uzticēšanās un solidaritātes garā. Ir jāattīsta aktīva ilgtermiņa 
visu dalībvalstu iesaistīšanās, lai novērstu pašreizējo sadrumstaloto sistēmu un panāktu patiesi 
kopējas Eiropas migrācijas politikas izveidi. 


