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Lūgumrakstu komiteja

27.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0767/2012, ko Pro Asyl vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Norbert Friedrichs un kam pievienoti divi paraksti, par 
patvēruma direktīvas grozīšanu

Temats: Lūgumraksts Nr. 1073/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rita Ißleib
un kam pievienoti 5 paraksti, par bēgļu stāvokli Vācijā un Eiropā

1. Lūgumraksta Nr. 0767/2012 kopsavilkums

Saistībā ar patvēruma direktīvas grozīšanu lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iebilst pret jebkādiem priekšlikumiem, kas varētu paredzēt patvēruma meklētāju aizturēšanu, 
un nodrošināt, ka šāda rīcība Eiropas Savienībā nekļūst par obligātu normu. Viņš uzskata, ka 
nav iespējams rast saprātīgu pamatojumu tam, lai aizturētu patvēruma meklētājus, kuriem 
bēgšana nav noziegums.

Lūgumraksta Nr. 1073/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir nopietni nobažījusies par situāciju, ar ko saskaras bēgļi Vācijā un 
Eiropā. Viņasprāt, tiesību akti attiecībā uz bēgļiem kļūst arvien vairāk necilvēcīgi. Viņa 
piemin, ka attieksme pret bēgļiem pie ES ārējām robežām ir šokējoša un necienīga pret 
cilvēkiem. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka bēgļu problēmu Eiropas Savienībā var 
atrisināt, īstenojot atbilstošus pasākumus, kas balstītos uz cilvēktiesību ievērošanu. Viņa lūdz 
Eiropas Parlamentu vairs nepieņemt tiesību aktus pret bēgļiem, bet gan izveidot jaunu 
humānu bēgļu politiku, kas neliktu viņiem ciest no ekonomikas un monetārās krīzes. Viņa tic, 
ka kristīgās un humānās vērtības gūs uzvaru.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0767/2012: atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī.
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Lūgumraksts Nr. 1073/2012: atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija ir ierosinājusi veikt grozījumus spēkā esošajos instrumentos patvēruma jomā, lai 
nodrošinātu labākus un saskaņotākus standartus attieksmē pret patvēruma meklētājiem un 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Abi likumdevēji jau ir pieņēmuši grozīto Kvalifikācijas direktīvu, un ir panākta politiskā 
vienošanās par priekšlikumiem grozījumu veikšanai Uzņemšanas nosacījumu direktīvā un 
Dublinas regulā. Turpinās sarunas par Komisijas priekšlikumu par grozījumu veikšanu 
Patvēruma procedūru direktīvā.

Instrumenti, par kuriem ir panākta vienošanās, ir pilnīgi saskanīgi ar Komisijas priekšlikumu 
mērķiem. Konkrētāk, tie nodrošina, ka patvēruma meklētāju aizturēšanu un turēšanu 
apsardzībā veic tikai izņēmuma gadījumos un pēc tam, kad ir konstatēts, ka nebūtu iespējams 
efektīvi piemērot citus vājākus līdzekļus. Ar pārskatītajiem instrumentiem arī tiek ieviestas 
svarīgas garantijas, piemēram, piekļuve bezmaksas juridiskajai palīdzībai un efektīvai tiesību 
aizsardzībai, kā arī nodrošināta lielāka aizsardzība neaizsargātām personām, piemēram, 
nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem un spīdzināšanas upuriem.

Grozītie tiesību akti kopā ar ES Pamattiesību hartu nodrošinās ES tiesiskā regulējuma 
patvēruma jomā pilnīgu atbilstību 1951. gada Ženēvas Konvencijai par bēgļa statusu un 
citiem attiecīgiem starptautiskajiem standartiem.

Turklāt Komisija kā ES tiesību aktu izpildes uzraudzītāja pārrauga to, vai dalībvalstis pareizi 
transponē ES tiesību aktu kopumu patvēruma jomā. Gadījumos, kad tiek konstatētas 
problēmas, Komisija tās pienācīgi risina kopā ar attiecīgo dalībvalstu iestādēm, tostarp 
piemērojot pārkāpumu procedūru, lai attiecīgās problēmas novērstu.


