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ĪSS PAMATOJUMS
Iekšlietu politikas jomā attiecībā uz drošību, migrāciju un ārējo robežu pārvaldību Komisija
2014.–2020. gadam piedāvā vienkāršot izdevumu instrumentu struktūru, samazinot
programmu skaitu līdz divu pīlāru struktūrai. Šo pīlāru struktūru veido Patvēruma un
migrācijas fonds kopā ar jauno Iekšējās drošības fondu.
Ārlietu komiteja atzinīgi vērtē centienus ar Patvēruma un migrācijas fonda līdzdalību panākt
lielāku solidaritāti starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai panāktu efektīvu politikas
koordinēšanu un dalītu slogu.
Tā uzsver, cik būtiski ir nodrošināt vienotību un darbību saskaĦotību starp šā fonda
pasākumiem un ārējiem finansēšanas instrumentiem, it īpaši, Ħemot vērā, ka šo fondu zināmā
mērā izmanto, lai atbalstītu sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši, īstenojot atpakaĜuzĦemšanas
nolīgumus, mobilitātes partnerības un reăionālās aizsardzības programmas.
Vispārinot, fonds būtu jāizmanto saskaĦā ar Savienības ārējo darbību kopumā un šai
izmantošanai jāatbilst mērėiem un principiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību
21. pantā.
Ārlietu komiteja tādējādi atbalsta stingru un skaidri noteiktu Eiropas Ārējās darbības dienesta
iesaistīšanu, jo īpaši fonda plānošanas posmā, lai izvairītos no pārklāšanās ar pārējiem
instrumentiem attiecībās ar trešām valstīm un, gluži pretēji, lai nodrošinātu sinerăiju un
papildināmību. Tā turklāt uzsver, ka visām fonda atbalstītajām darbībām jānotiek saskaĦā ar
to personu kategoriju pamattiesībām, uz kurām attiecas šā regula, un atsevišėas fonda
finansētās darbības jo īpaši būtu jāvērš uz atbilstības stiprināšanu ar pamattiesībām.

GROZĪJUMI
Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju
ziĦojumā iekĜaut šādus grozījumus:
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
25.a Lai nodrošinātu to, ka šā fonda
pasākumi būtu pilnībā saskaĦoti ar
Savienības ārējo finansēšanas
instrumentu atbalstītiem pasākumiem un
tos papildinātu, kā arī lai tie atbilstu
Savienības ārējās darbības mērėiem un
principiem, Eiropas Ārējās darbības

PA\899939LV.doc

3/7

PE487.900v01-00

LV

dienestam papildus attiecīgajiem
Komisijas dienestiem būtu pilnībā
jāiesaistās šā fonda programmas izstrādē
un uzraudzībā.
Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
2.a Pasākumi, kas tiek veikti, lai sasniegtu
1. un 2. pantā noteiktos mērėus, ir pilnībā
saskaĦoti ar Savienības ārējo
finansēšanas instrumentu atbalstītajiem
pasākumiem un tos papildina, kā arī
atbilst Savienības ārējās darbības
mērėiem un principiem.
Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) tās vietējās sabiedrības informēšana un
vietējo iestāžu darbinieku apmācība, kam
būs saskarsme ar personām, kuras uzĦem
uzĦēmējvalstī;

(e) tās vietējās sabiedrības informēšana un
vietējo iestāžu darbinieku apmācība, kam
būs saskarsme ar personām, kuras uzĦem
uzĦēmējvalstī, it īpaši atbilstība patvēruma
meklētāju pamattiesībām;
Or. en
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) administratīvo struktūru, sistēmu un
darbinieku un attiecīgo tiesu iestāžu
mācību izveide, lai nodrošinātu, ka
patvēruma meklētāji var netraucēti piekĜūt
patvēruma procedūrām un patvēruma
procedūras ir efektīvas un kvalitatīvas.

(b) administratīvo struktūru, sistēmu un
darbinieku un attiecīgo tiesu iestāžu
mācību izveide, lai nodrošinātu, ka
patvēruma meklētāji var netraucēti piekĜūt
patvēruma procedūrām un patvēruma
procedūras ir efektīvas un kvalitatīvas un
atbilst patvēruma meklētāju
pamattiesībām.
Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7. pants – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(b) atbilstīgas infrastruktūras un
pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu
pārvietošanas un iekšējās pārvietošanas
programmu raitu un efektīvu īstenošanu
saskaĦā ar attiecīgo personu
pamattiesībām;

(b) atbilstīgas infrastruktūras un
pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu
pārvietošanas un iekšējās pārvietošanas
programmu raitu un efektīvu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
10. pants – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) īstenojošo organizāciju, kas sniedz
publiskos un privātos pakalpojumus,
tostarp izglītības iestāžu, starpkultūru
spēju izvēršana, veicinot pieredzes un
PA\899939LV.doc

(c) īstenojošo organizāciju, kas sniedz
publiskos un privātos pakalpojumus,
tostarp izglītības iestāžu, spēju izvēršana
starpkultūru un cilvēktiesību jomā;
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labās prakses apmaiĦu, sadarbību un
kontaktu veidošanu;

pieredzes un labās prakses apmaiĦas,
sadarbības un kontaktu veidošanas
veicināšana;
Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
11. pants – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) administratīvu struktūru, sistēmu un
personāla apmācības izveide, lai
nodrošinātu raitas atgriešanas procedūras;

(b) administratīvu struktūru, sistēmu un
personāla apmācības izveide, lai
nodrošinātu, ka atgriešanas procedūras ir
raitas un pilnībā aizsargā migrantu
pamattiesības;
Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13. pants – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) darbības, lai atbalstītu sadarbību starp
dalībvalstu un trešo valstu atgriešanas
dienestiem, tostarp pasākumi nolūkā
stiprināt trešo valstu spējas
atpakaĜuzĦemšanas nolīgumu ietvaros veikt
šādus atpakaĜuzĦemšanas un reintegrācijas
pasākumus;

(b) darbības, lai atbalstītu sadarbību starp
dalībvalstu un trešo valstu atgriešanas
dienestiem, tostarp pasākumi nolūkā
stiprināt trešo valstu spējas
atpakaĜuzĦemšanas nolīgumu ietvaros veikt
šādus atpakaĜuzĦemšanas un reintegrācijas
pasākumus, cita starpā šo nolīgumu
atbilstība attiecīgo personu
pamattiesībām;
Or. en
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Grozījums Nr.

9

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) pētījumus par iespējamiem jauniem
Savienības sadarbības veidiem patvēruma,
imigrācijas, integrācijas un atgriešanas
jomā un attiecīgiem ES tiesību aktiem,
informācijas par labāko praksi izplatīšanu
un apmaiĦu un visiem citiem patvēruma,
imigrācijas, integrācijas un atgriešanas
politikas aspektiem, tostarp institucionālo
komunikāciju par Savienības politiskajām
prioritātēm;

(c) pētījumus par iespējamiem jauniem
Savienības sadarbības veidiem patvēruma,
imigrācijas, integrācijas un atgriešanas
jomā un attiecīgiem ES tiesību aktiem,
informācijas par labāko praksi izplatīšanu
un apmaiĦu un visiem citiem patvēruma,
imigrācijas, integrācijas un atgriešanas
politikas aspektiem, tostarp institucionālo
komunikāciju par Savienības politiskajām
prioritātēm un 4. pantā minēto personu
kategoriju pamattiesību ievērošanu;
Or. en
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