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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2224/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Detlef 
Zöllner, par Dublinas II regulas pārskatīšanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pārskatīt 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 (Dublinas 
II regula); Viņš apgalvo, ka regula ir izstrādāta tikai, lai liktu šķēršļus patvēruma meklētājiem. 
Viņš jo īpaši vēlas, lai tiktu atcelta obligātās dzīvesvietas prasība patvēruma meklētājiem. 
Pašlaik patvēruma meklētājiem ir jālūdz patvērums tajā ES valstī, kuras teritorijā viņi ir 
nonākuši, ierodoties ES. Obligātās dzīvesvietas princips nozīmē, ka, ja patvēruma meklētāji ir 
ieradušies ES teritorijā pāri Itālijas robežai un pēc tam devušies uz Vāciju, tad Vācijas 
iestādes var viņus nosūtīt atpakaļ uz Itāliju, lai viņi lūgtu patvērumu tur. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata šo praksi par patvēruma meklētāju pārvietošanās brīvības necilvēcīgu 
ierobežojumu un aicina to atcelt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 17. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Tā kā 1999. gadā spēkā stājās Amsterdamas līgums, kas paredzēja izveidot brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, bija nepieciešama pastiprināta Savienības ārējo 
robežu kontrole, kā arī vajadzēja reglamentēt trešo valstu valstspiederīgo ierašanos un 
uzturēšanos, izmantojot galvenokārt kopējo patvēruma un imigrācijas politiku. Šīs politikas 
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mērķis ir panākt līdzsvaru, nodrošinot, ka ES joprojām ir pieejama tām personām, kurām var 
būt vajadzīga starptautiska aizsardzība, un vienlaikus nodrošinot dalībvalstu ārējo robežu 
kontroli.

Runājot konkrētāk par Eiropas patvēruma politiku, ES likumdevēji 2013. gadā pieņēma 
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (turpmāk — KEPS) otro tiesību aktu paketi. KEPS 
mērķis ir izveidot vienotu procedūru un saskaņotu statusu, lai nodrošinātu vienādu attieksmi 
pret visiem pieteikumu iesniedzējiem vai starptautiskās aizsardzības saņēmējiem neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā viņi iesniedz aizsardzības pieteikumu un/vai kurā viņiem to piešķir. Tāpēc no 
2014. gada 1. janvāra Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003, uz kuru atsaucas lūgumraksta 
iesniedzējs, tika aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 604/2013 (turpmāk tekstā —Dublinas III regula)1.

Tajā ir noteikumi par atbildīgās dalībvalsts noteikšanu un noteikumi par starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu iesniedzēju pārsūtīšanu, kuri pēc šīs atbildības noteikšanas tūlīt 
iesniedz pieteikumus. Tā kā par starptautiskās aizsardzības pieteikumu pārbaudi principā ir 
atbildīga tā dalībvalsts, kurai bijusi vislielākā nozīme, pieteikuma iesniedzējam ierodoties vai 
uzturoties ES, var ņemt vērā arī to, ka pieteikuma iesniedzēja interesēs ir iesniegt pieteikumu 
attiecīgajā dalībvalstī, jo īpaši gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nav pilngadīgs vai kad 
jautājums ir saistīts ar ģimenes atkalapvienošanos — pārskatītajā Dublinas regulā ir noteikta 
atbildības noteikšanas kritēriju hierarhija, ņemot vērā ar ģimeni saistītus apsvērumus, nesen 
iegūtu vīzu vai uzturēšanās atļauju dalībvalstī, kā arī to, vai pieteikuma iesniedzējs ir ieradies 
ES likumīgi vai nelikumīgi. Tādēļ tā dalībvalsts, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikuma 
pārbaudi, var nebūt tā pati dalībvalsts, kurā pieteikuma iesniedzējs ir ieradies.

Pieteikumu pārbaudes laikā patvēruma meklētājiem ir tiesības uzturēties dalībvalstī, kura ir 
atbildīga par viņu pieprasījumu apstrādi, un tādējādi ES tiesību aktos ir noteikti ierobežojumi 
viņu iespējai doties uz citām dalībvalstīm, pirms atbildīgā dalībvalsts nav pieņēmusi lēmumu 
par patvēruma pieteikumu2. Taču personām, kam ir piešķirts bēgļa statuss vai papildu 
aizsardzība, ir tiesības brīvi pārvietoties Šengenas zonā saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, 
kuri attiecas uz jebkuru citu personu, kas legāli dzīvo ES.

Attiecīgie statistikas dati par to, kā dalībvalstis īsteno Dublinas regulu, ir pieejami Eurostat
tīmekļa vietnē:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Secinājums

Pilnīga un saskaņota KEPS un jo īpaši Dublinas III regulas īstenošana visā ES ir Komisijas 
prioritāte gan īsā, gan vidējā termiņā. Komisija rūpīgi uzraudzīs to, kā dalībvalstu iestādes 

                                               
1 Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai 
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, pilno tekstu var iepazīties šajā saitē: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīva 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu 
procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu, (OV L 326, 13.12.2005., 13. lpp.) un Padomes 2003. gada 
7. janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, 7. pants 
(OV L 31, 6.2.2003., 18. lpp.).
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transponē pārskatīto Dublinas regulu, un līdz 2016. gadam ziņos Eiropas Parlamentam un 
Padomei par tās piemērošanu, un attiecīgā gadījumā apsvērs, vai ir nepieciešami grozījumi.


