
 
Patvērums un migrācija ES: fakti un skaitļi
 

Migrāciju ES ietekmē tādas krīzes kā pandēmija un Krievijas karadarbība. Iepazīstieties
ar jaunākajiem datiem mūsu infografikā.
 
Ieviestie ierobežojumi, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju, izraisīja migrācijas
samazināšanos, taču 2021. gadā tā atkal sāka pieaugt. Nesenais pieaugums ir daļēji
skaidrojams ar Krievijas karu Ukrainā. Nākotnē migrāciju varētu ietekmēt arī klimata pārmaiņas.
 
Nav novērsti visi trūkumi ES patvēruma sistēmā, kas savulaik tika atklāti, kad 2015. gadā Eiropā
ieradās vairāk nekā viens miljons patvēruma meklētāju un migrantu. Eiropas Komisija 2020.
gada septembrī nāca klajā ar Migrācijas un patvēruma paktu, un Parlaments ir sagatavojis
priekšlikumus, lai izveidotu taisnīgāku un efektīvāku Eiropas patvēruma politiku.
 

Raksts
08-09-2022 - 13:48
20170629STO78630

Migrācija un patvēruma piešķiršana ES: fakti un skaitļi.

LV Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Kontakts: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_lv


Zemāk redzami dati par migrāciju Eiropā, kā arī informācija par to, kas ir migranti, ko ES dara,
lai kontrolētu situāciju, un kādas ir bijušas finansiālās sekas.
 
Definīcijas: Kas ir bēglis? Kas ir patvēruma
meklētājs? 
Patvēruma meklētāji ir cilvēki, kas iesniedz oficiālu patvēruma pieprasījumu citā valstī, jo
baidās, ka piederības valstī ir apdraudēta viņu dzīvība. Pašlaik trešo valstu valstspiederīgajiem
jāpiesakās uz aizsardzību pirmajā ES valstī, kurā viņi ierodas. Pieprasījuma iesniegšana
nozīmē, ka viņi kļūst par patvēruma meklētājiem. Bēgļa statusu vai citādu starptautisko
aizsardzību viņi saņem vien tad, kad dalībvalstu iestādes pieņēmušas apstiprinošu lēmumu.
 
 
Bēgļi ir cilvēki, kuri pamatoti baidās no vajāšanas rases, reliģijas, valstspiederības, politisku
uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ un kuri kā tādi uzņemti un atzīti
uzņēmējvalstīs. Eiropas Savienībā kvalifikācijas direktīva paredz vadlīnijas par to, kā
piešķirama starptautiskā aizsardzība personām, kam tā ir nepieciešama. 2022. gada martā
Parlaments atbalstīja Pagaidu aizsardzības direktīvas aktivizēšanu pirmo reizi, kopš tā stājās
spēkā 2001. gadā, lai nodrošinātu tūlītēju aizsardzību cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā.
 
 
Uzziniet vairāk parmigrācijas cēloņiem.
 
Patvēruma piešķiršanas lēmumi ES 
2021. gadā ES saņēma 632 315 patvēruma pieteikumu, un tas ir par 33,8 % vairāk nekā 2020.
gadā. Tas nozīmē, ka to skaits ir tāds, kāds tas bija pirms Covid-19 pandēmijas. 2019. gadā
bija 744 810 šādu pieteikumu, un tas ir ievērojami mazāk nekā 2015. un 2016. gadā reģistrētie
pieteikumi, kuru skaits pārsniedza vienu miljonu.
 
Īpaši liels pieaugums 2021. gadā tika novērots Bulgārijā (212 %), Polijā (179,9 %) un Austrijā
(170,3 %). Skaits bija samazinājies Ungārijā (65,2 %), Maltā (38,9 %), Grieķijā (30 %), Spānijā
(26,2 %), Somijā (20,8 %) un Zviedrijā (13,7 %).
 
Pirmreizējie patvēruma meklētāji 2021. gadā galvenokārt bija no Sīrijas (vairāk nekā 98 800
personu jeb 18 % no kopējā skaita), Afganistānas (83 700 jeb 16 %) un Irākas (aptuveni 26 000
jeb 5 %).
 
Karš Ukrainā izraisīja jaunu migrantu pieplūdumu
Eiropā 
Krievijas iebrukuma Ukrainā rezultātā tūkstošiem cilvēku bija spiesti pamest savas mājas.
Saskaņā ar UNHCR datiem kopš kara sākuma ir konstatēti 8,8 miljoni robežšķērsošanas
gadījumu no Ukrainas.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170629STO78632/migracija-eiropa
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220227IPR24205/iebrukums-ukraina-eiropas-parlaments-pieprasa-stingrak-versties-pret-krieviju
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/world/20200624STO81906/kadi-ir-migracijas-celoni
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_21_232
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/ukraina/20220324STO26151/es-reakcija-uz-ukrainas-beglu-krizi
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine


2022. gada martā starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedza 73 850 pirmreizējo
patvēruma meklētāju, kas ir par 115 % vairāk nekā 2021. gada martā. Šis pieaugums
galvenokārt ir saistīts ar konfliktu Ukrainā.
 
Sākotnēji ukraiņus uzņēma kaimiņvalstis, galvenokārt Polija, Rumānija, Ungārija, Slovākija,
Čehija un Moldova. Saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrasFrontex datiem
laikposmā no februāra līdz jūnijam vairāk nekā 2,5 miljoni ukraiņu atgriezās mājās.
 
2015. un 2016. gadā tika konstatēti vairāk nekā 2,3 miljoni nelikumīgas robežšķērsošanas
gadījumu. Kopējais nelikumīgas robežšķērsošanas gadījumu skaits 2021. gadā bija 200 000,
kas ir augstākais rādītājs kopš 2017. gada. Laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam konstatēto
robežšķērsošanas gadījumu skaits palielinājās visos neatbilstīgas migrācijas maršrutos,
izņemot Vidusjūras austrumdaļu, kur to skaits samazinājās līdz 13 184, salīdzinot ar 15 980
2020. gadā un 52 169 2019. gadā.
 
Vidusjūras šķērsošana joprojām bija saistīta ar nāves briesmām — 2021. gadā ziņots par vairāk
nekā 1500 bojā gājušiem vai pazudušiem cilvēkiem salīdzinājumā ar 1754 cilvēkiem 2020.
gadā. Neatbilstīga ieceļošana Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (uz Itāliju un Maltu)
laikposmā no 2021. gada janvāra līdz septembrim palielinājās par 92 % salīdzinājumā ar to
pašu laikposmu 2020. gadā. Laikposmā no 2021. gada janvāra līdz septembrim konstatēti
vairāk nekā 48 800 šādu ieceļošanas gadījumu salīdzinājumā ar vairāk nekā 25 400 tajā pašā
laikposmā iepriekšējā gadā.
 
Kopumā lielākā daļa nesen ieceļojušo personu ir no Ukrainas. Citas personas ierodas no
valstīm, kas cieš no ekonomikas lejupslīdes. Šo tendenci, visticamāk, veicinās arī globālo
naudas pārvedumu samazināšanās. Kamēr nesāksies ekonomikas atlabšana, sliktas
nodarbinātības un veselības aprūpes izredzes joprojām būs stimuls cilvēkiem ierasties ES.
 
Bēgļi pasaulē 
To cilvēku skaits, kuri visā pasaulē bēg no vajāšanas, konfliktiem un vardarbības, ir palielinājies
līdz 89,3 miljoniem. Aptuveni 36,5 % no pasaules bēgļiem ir bērni.
 
Valstis, kas uzņēmušas visvairāk bēgļu, ir Turcija, Kolumbija, Pakistāna, Uganda un Vācija.
Attīstītās valstis ir uzņēmušas tikai 17 % pasaules bēgļu.
 
Iepazīstieties ar UNHCR datiem par bēgļu skaitu ES valstīs.
 
Brīfingi
Eiropas Komisijas jaunais Migrācijas un patvēruma pakts Vairāk faktu un skaitļu par migrāciju
Eiropā
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/lv/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020.
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020.
https://www.unhcr.org/globaltrends
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_lv.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_lv.pdf

