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Temats: Lūgumraksts Nr. 1052/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Loukia 
Stergiou, par ES politiku saistībā ar patvēruma piešķiršanu trešo valstu 
valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas norāda, ka Grieķija saskaras ar nopietnām problēmām saistībā 
ar nelegālo imigrāciju, jo tā ir kļuvusi par Turcijas organizētās noziedzības tīklu mērķi, aicina 
pārskatīt Padomes 2003. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus 
un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm. Precīzāk, viņa ierosina katrā 
dalībvalstī izveidot Eiropas biroju, kas būtu atbildīgs par patvēruma pieteikumu izskatīšanu ar 
ANO ekspertu palīdzību un iesaistoties Eiropas Savienībai un Eiropas Ārējās darbības 
dienestam. Viņa arī iesaka parakstīt saprašanās memorandu ar Turciju, lai nostiprinātu ārējās 
ES robežas un piešķirtu prioritāti neaizsargātiem patvēruma meklētājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisija 2008. gada decembrī iesniedza priekšlikumu pārskatīt Dublinas regulu ar divējādu 
nolūku – paaugstināt Dublinas sistēmas efektivitāti un paplašināt pieteikuma iesniedzēju 
aizsardzību1. Četrus gadus ilgušajās Eiropas Parlamenta sarunās ar Padomi 2012. gada 
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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu 
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14. novembrī tika panākta politiska vienošanās. Šo vienošanos 2012. gada 6. decembrī 
apstiprināja Tieslietu un iekšlietu padome un 2012. gada 27. novembrī — Eiropas Parlamenta 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Šis dokuments patlaban gaida, kad to oficiāli 
pieņems abi likumdevēji.  Regulā, tāpat kā pārējos juridiskajos instrumentos, kas veido kopējo 
Eiropas patvēruma sistēmu, saglabāts princips, saskaņā ar ko individuālos patvēruma 
pieprasījumus novērtē nevis Eiropas līmenī, bet to dara dalībvalstis. 

Attiecībā uz nelegālo migrāciju FRONTEX un Turcija nesen parakstījušas darbības saprašanās 
memorandu, kas vērsts uz pamatnoteikumu izstrādāšanu attiecībā uz kopīgu novērtēšanu, 
informācijas un pieredzes apmaiņu, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju, kā arī īstenotu Turcijas 
robežkontroles dienestu un FRONTEX kopīgus projektus. 

Jautājumā par Grieķijas patvēruma un migrācijas politiku Komisija kopā ar dalībvalstīm, 
Savienības aģentūrām un starptautiskajām organizācijām sniedz Grieķijai atbalstu tās sistēmas 
reformēšanai, lai nodrošinātu, ka pret patvēruma meklētājiem un migrantiem izturas saskaņā 
ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

                                                                                                                                                  
dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
izskatīšanu, kurš iesniegts kādā no dalībvalstīm. COM(2008) 820 galīgā redakcija.


