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ĪSS PAMATOJUMS

Padome 2010. gada 24. februārī pieņēma likumdošanas priekšlikumu, kurā ierosināti 
grozījumi Padomes Regulā (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX).

Šī likumdošanas priekšlikuma mērķis ir, ņemot vērā Komisijas 2008. gada paziņojumu par 
Frontex novērtējumu un turpmāko attīstību un Valdes ieteikumus, pieņemt Regulu Aģentūras 
darbības spēju nostiprināšanai. Precīzāk, šis priekšlikums nodrošinātu Aģentūrai spēcīgāku 
lomu operatīvo pasākumu sagatavošanā, koordinēšanā un īstenošanā, īpaši attiecībā uz 
uzdevumu kopīgu veikšanu ar ES dalībvalstīm, proti, cilvēkresursu un tehniskā aprīkojuma 
izvietošanas ziņā. Turklāt ar šo priekšlikumu tiktu būtiski nostiprinātas Frontex iekšējās un 
ārējās pilnvaras. Aģentūra varētu kopīgi ar ES dalībvalstīm vadīt robežpatrulēšanas 
pasākumus, izvietot trešās valstīs sadarbības koordinatorus, koordinēt kopīgus izraidīšanas 
pasākumus, uzsākt un finansēt izmēģinājuma projektus.

Frontex pilnvaras tiek pārskatītas pēc tam, kad tās budžets pakāpeniski ticis būtiski 
palielināts. Aģentūra 2004. gadā darbu sāka ar 6,2 miljonu finansējumu, bet 2009. gadā šī 
summa ir palielinājusies līdz 83 miljoniem. 

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir izveidots jauns tiesiskais regulējums, kas šajā 
atzinumā jāņem vērā, jo ar to tiek izveidota kopīga brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, šajā 
jomā paplašināta Eiropas Savienības Tiesas judikatūra un Eiropas Parlamenta pilnvaras, tam 
piešķirot tādas pašas likumdevēja funkcijas kā Padomei, un nostiprināti pamattiesību principi, 
padarot Pamattiesību hartu juridiski saistošu un iesaistot ES pievienošanās procesā Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai.

Tādējādi Ārlietu komitejas Cilvēktiesību apakškomitejas izstrādātā atzinuma mērķis ir rūpīgi 
pārbaudīt, kādā veidā Aģentūra, ņemot vērā tās pilnvaru pārskatīšanu un paplašināšanu, var 
nodrošināt, aizsargāt un veicināt pamattiesību ievērošanu saskaņā ar saistībām, kādas tai 
jāievēro kā ES aģentūrai. Taču tā mērķis ir arī pievērsties Aģentūras kompetences un 
pārskatatbildības jautājumam, kā arī tās nepietiekamajai pārredzamībai, lai to pielāgotu 
Lisabonas līguma noteikumiem un garam. Vispārīgais jautājums par dalībvalstu amatpersonu, 
uzņemošās valsts robežsardzes amatpersonu un Frontex darbinieku kompetences sadalījumu, 
kas Komisijas priekšlikumā joprojām ir neskaidrs un neviennozīmīgs, kā arī neatbildētie 
jautājumi par iestādi, kura ir kompetenta pieņemt sūdzības par gadījumiem, kad pārkāptas 
migrantu cilvēktiesības, būtu jāizskata Parlamenta atbildīgajai komitejai.

Komisijas priekšlikumā ierosinātie grozījumi ir vērtējami atzinīgi un ir vērsti uz to, lai tiktu 
oficiāli nostiprinātas Aģentūras saistības un pienākumi pamattiesību ievērošanā, veicot šādus 
pasākumus:

- precizējot Frontex darbību tiesisko regulējumu ar apstiprinājumu, ka Aģentūras darbību 
reglamentē Šengenas Robežu kodekss un ka tā būtu jāveic saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem un ar saistībām, kas īstenojamas attiecībā uz piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai un pamattiesību ievērošanu;
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- nodrošinot apmācību par pamattiesībām, kas ir obligāta darbiniekiem, kuri piedalās kopīgās 
operācijās;
- izveidojot incidentu ziņošanas un vērtēšanas sistēmu;
- par priekšnoteikumu finansiāla atbalsta piešķiršanai kopīgiem izraidīšanas pasākumiem 
izvirzot Pamattiesību hartas pilnīgu ievērošanu;
- izstrādājot rīcības kodeksu par trešo valstu nelikumīgi ieceļojušu valstspiederīgo izraidīšanu, 
tostarp piespiedu izraidīšanas neatkarīgi veiktai uzraudzībai izveidojot efektīvu sistēmu ar 
neatkarīgu uzraudzītāju, kurš atskaitās Komisijai; 
- pieprasot novērtējumā, ko reizi piecos gados veic Valde, iekļaut īpašu analīzi „par 
Pamattiesību hartas ievērošanu”.

Tomēr šie priekšlikumi joprojām ir ierobežoti un nav sistematizēti. Lai ierosinātie pasākumi 
kļūtu par efektīvu mehānismu, tie jāīsteno sistemātiski un tiem jābūt saistošiem. Turklāt visu 
Frontex darbību līmeņos un posmos par būtiskām jāuzskata neatkarīgas un augsti kvalificētas 
speciālās zināšanas par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai. 

Aģentūras darbību vērtēšanas procesā, Valdei veicot vērtējumu reizi piecos gados, līdz šim 
noskaidrots, ka vēl nekad nav sīki izvērtēta Aģentūras pasākumu ietekme uz cilvēktiesībām, 
lai gan Eiropas Parlaments 2008. gada 18. decembra rezolūcijā aicināja „pilnībā izvērtēt 
Frontex darbības ietekmi uz pamatbrīvībām un pamattiesībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību 
par cilvēku aizsardzību.” Tādēļ, ņemot vērā priekšlikumu par Aģentūras iekšējo un ārējo 
pilnvaru nostiprināšanu, ir noteikti nepieciešams visaptverošs un neatkarīgs novērtējums, 
vērtēšanā iesaistot tādus Frontex partnerus kā Pamattiesību aģentūra un ANO Augstais 
komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR), kā arī nevalstiskās organizācijas ar attiecīgu pieredzi. 
Turklāt atzinuma sagatavotāja ieteic grozīt jauno 33. panta 2.b punktu, pieprasot novērtējumā 
galveno uzmanību pievērst tam, kā tikušas nodrošinātas Pamattiesību hartā paredzētās 
tiesības, nevis tam, kā harta tikusi ievērota. Būtu pienācīgi šādu novērtējumu pat pievienot 
aģentūras Frontex vispārīgajam gada ziņojumam.

Papildus šim novērtējumam, ko veic reizi piecos gados, ir sistemātiski un neatkarīgi jāuzrauga 
un jāanalizē Frontex pašvērtējums par kopīgiem pasākumiem un izmēģinājuma projekti, 
ņemot vērā to, kā praksē ir pildītas saistības ievērot pamattiesības, un neaprobežojoties ar 
darbības mērķu izpildes vērtēšanu. Pārskatītajā regulā šim neatkarīgajam novērtējumam 
jāpiešķir principiāla nozīme. Vērtējums par pamattiesību ievērošanu Komisijai pavērtu arī 
reālu iespēju reaģēt uz jebkādām ar ES tiesību aktu piemērošanu saistītām nepilnībām, kas 
izrietējušas no Frontex pasākumiem. Pašreizējā sadarbība ar ANO Augsto komisāru bēgļu 
jautājumos (UNHCR) ir jāpaplašina, lai ANO aģentūrai dotu iespēju piedalīties kopīgu 
operāciju sagatavošanā un īstenošanā, jo īpaši saistībā ar patvēruma jautājumiem.

Likumdošanas priekšlikumā iekļautā ziņošanas un vērtēšanas sistēma, kurā ietilpst incidentu 
vērtēšanas noteikumi, ir solis pareizajā virzienā, taču joprojām trūkst konkrētu procedūru, ar 
kurām nodrošinātu Pamattiesību hartas ievērošanu un uzraudzītu, kā tiek ievērota 
pārskatatbildība un kompetence, kas Komisijas priekšlikumā joprojām ir noteikta ļoti 
neprecīzi. Ņemot vērā uzraudzības prasības, kas ieviestas attiecībā uz kopīgajiem izraidīšanas 
pasākumiem, pārskatītajā regulā vajadzētu iekļaut obligātu prasību visus Frontex pasākumus 
neatkarīgi novērot un ziņot par tiem ES iestādēm, pievēršot uzmanību ES tiesību aktu un 
pamattiesību ievērošanai.
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Atzinīgi jāvērtē likumdošanas priekšlikuma jaunais noteikums par to, ka visiem kopīgos 
pasākumos iesaistītajiem darbiniekiem obligāta ir attiecīga apmācība. Frontex un 
Pamattiesību aģentūra nesen ir parakstījušas sadarbības līgumu, kurā īpaši paredzēts izvērtēt 
Frontex darbinieku apmācības vajadzības un novērtēt pamattiesību apmācības īstenošanu. 
Tāpat Frontex un UNHCR ar vēstuļu apmaiņas palīdzību vienojās par oficiālu sadarbību šajā 
jomā no 2008. gada. 

Tomēr Komisijai jādara pieejama Parlamentam informācija par apmācību, tostarp 
Pamattiesību aģentūras veiktie vērtējumi. Par nepārprotamu pievienoto vērtību varētu uzskatīt 
ciešāku sadarbību gan ar Pamattiesību aģentūru, gan ar UNHCR tādās iniciatīvās, kas 
paredzētas administratīvās spējas palielināšanai, piemēram, apmācībā. Aģentūrai Frontex būtu 
vienlaikus jānodrošina, ka mācību programmu izstrādē un īstenošanā tiek iesaistītas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka aģentūrā Frontex ir būtiski jāpastiprina juridisko 
konsultāciju dimensija, izveidojot ekspertu grupu tādos jautājumos kā ārvalstnieku tiesības un 
starptautiskā aizsardzība, tostarp ar patvēruma tiesībām saistītajos aspektos. Šādas grupas 
galvenais uzdevums būtu konsultēt patvēruma meklētājus un citas īpaši mazaizsargātas 
personas, piemēram, grūtnieces, bērnus un cilvēktirdzniecībā cietušas personas, un tā būtu 
sistemātiski jāizmanto Frontex pasākumos un darbā, kas saistīts ar attiecīgajiem valstu 
patvēruma dienestiem, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, kurām ir attiecīga pieredze. 

Frontex ārējās darbības pilnvaru paplašināšana ir pamats bažām no cilvēktiesību viedokļa, un, 
lai tā atbilstu ES saistībām attiecībā uz pamattiesībām, tā būtu jāpapildina ar vairākiem 
drošības pasākumiem. Atzinuma sagatavotāja stingri ieteic likumdošanas priekšlikumā iekļaut 
skaidru norādi par neizraidīšanas principa ievērošanu saskaņā ar Pamattiesību hartas 19. pantu 
un ikviena cilvēka tiesībām atstāt jebkuru valsti, tostarp piederības valsti, saskaņā ar 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. panta 2. punktu un 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 2. panta 2. punktu. 
Komisijas priekšlikums nodrošina, ka imigrācijas sadarbības koordinatoriem (ILO) jāpilda 
savi uzdevumi saskaņā ar ES tiesību aktiem un pamattiesībām un ka tie tiek izvietoti „tādās 
trešās valstīs, kur robežu pārvaldības praksē tiek ievērots cilvēktiesību standartu minimums.” 
Tomēr attiecībā uz šiem ILO ir noteikti jāpiemēro drošības pasākumi. Šajā ziņā atzinuma 
sagatavotāja uzsver, ka ir jānoskaidro šo koordinatoru funkcija, kuru nedrīkst reducēt līdz 
konsultanta lomai, ko valstu ILO dažkārt pilda, un ka tiem jānodrošina augsti kvalificēta 
apmācība par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai. Turklāt, lai nostiprinātu 
sadarbību ar trešām valstīm, kurai oficiāls statuss piešķirts, izmantojot Frontex un trešo valstu 
divpusējās darba vienošanās, pirms šādu vienošanos noslēgšanas jāveic novērtējums par 
cilvēktiesību stāvokli trešā valstī. 

Pēc Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma „ir vajadzīgs konkrēts juridisks pamats, 
kas regulētu personas datu apstrādes jautājumu aģentūrā Frontex un izskaidrotu apstākļus, 
kādos šāda apstrāde Frontex var notikt, ievērojot stingrus datu aizsardzības aizsargpasākumus 
(..).” Tādēļ atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šajā likumdošanas priekšlikumā būtiski ir 
iekļaut gan piemērotu juridisko pamatu, gan drošības pasākumus, ņemot vērā, ka ir 
paplašināta Aģentūras iekšējā un ārējā loma un kompetences, jo īpaši attiecībā uz 
neizraidīšanas principa ievērošanu.
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Attiecībā uz Frontex un trešo valstu iestāžu darba vienošanos Komisijas priekšlikumā minēts 
tikai, ka tā iepriekš jāapstiprina Komisijai, neminot demokrātisku kontroli no Eiropas 
Parlamenta puses. Tā kā Frontex ir Savienības aģentūra, uz kuru attiecas tādi principi kā 
pilnīga demokrātiska kontrole un pārredzamība, ir atbilstīgi un leģitīmi par šādu darba 
vienošanos pilnībā informēt Eiropas Parlamentu. Turklāt lielāka pārredzamība un piekļuve 
tādiem dokumentiem kā ziņojumi par riska analīzi, kopīgo pasākumu novērtējums un prasība 
par cilvēktiesību stāvokļa novērtējumu pirms nolīgumu slēgšanas būtu jānodrošina kopīgi ar 
Parlamentu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kuri ir jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, īpaši 
cilvēka cieņas aizsardzība, spīdzināšanas 
un necilvēcīgas vai pazemojošas 
izturēšanās vai sodu aizliegums, tiesības uz 
brīvību un drošību, tiesības uz personas 
datu aizsardzību, patvēruma tiesības, 
nerepatriēšana, diskriminācijas aizliegums, 
bērna tiesības un tiesības uz efektīvu 
tiesībaizsardzību. Dalībvalstīm šī regula 
būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un 
principiem.

(4) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kuri ir jo īpaši atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā („Hartā”), 
īpaši cilvēka cieņas aizsardzība, 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās vai sodu 
aizliegums, tiesības uz brīvību un drošību, 
tiesības uz personas datu aizsardzību, 
patvēruma tiesības, nerepatriēšana, 
diskriminācijas aizliegums, bērna tiesības 
un tiesības uz efektīvu tiesībaizsardzību. 
Ar šo regulu tiek apstiprinātas normas, 
kas izvirzītas Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 2004/83/EK par 
obligātajiem standartiem, lai kvalificētu 
trešo valstu valstspiederīgos vai 
bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, 
kam citādi nepieciešama starptautiska 
aizsardzība, šādu personu statusu un 
piešķirtās aizsardzības saturu1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Direktīvā 2008/115/EK par 
kopīgiem standartiem un procedūrām 
dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu 
valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī 
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uzturas nelikumīgi2, kā arī Padomes 
2001. gada 1. decembra Direktīvā 
2005/85/EK par minimāliem standartiem 
attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar 
kurām piešķir un atņem bēgļa statusu3 un 
Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 
2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos 
standartus patvēruma meklētāju 
uzņemšanai4. Dalībvalstīm šī regula būtu 
jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un 
principiem.
___________________

1 OV L 304, 30.9.2004., 12.–13. lpp.
2 OV L 348, 24.12.2008., 98.–107. lpp.

3 OV L 326, 13.12.2005., 13.-34. lpp.

4 OV L 31, 6.2.2003., 18.-25. lpp.

Pamatojums

Aģentūrai Frontex robežu pārvaldības pasākumos saskaņā ar starptautiskās aizsardzības 
saistībām jāievēro normas, kas ietvertas 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/83/EK par 
obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā 
bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu 
statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Aģentūrai vajadzētu pilnībā izpildīt 
gan Hartas noteikumus, pienācīgi 
ievērojot un aizsargājot  migrantu 
cilvēktiesības, gan 1951. gada Ženēvas 
Konvenciju par bēgļu statusu. Visai 
Aģentūras darbībai jāatbilst attiecīgajiem 
starptautisko tiesību aktiem un saistībām 
attiecībā uz starptautiskās aizsardzības 
pieejamību;
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīva ārējo robežu pārvaldība, 
izmantojot kontroli un uzraudzību, palīdz 
apkarot nelegālu imigrāciju un cilvēku 
tirdzniecību un mazināt draudus 
dalībvalstu iekšējai drošībai, sabiedriskajai 
kārtībai, sabiedrības veselībai un 
starptautiskajām attiecībām.

(7) Efektīva ārējo robežu pārvaldība, 
izmantojot iedarbīgu kontroli un efektīvu 
uzraudzību, palīdz apkarot nelegālu 
imigrāciju un cilvēku tirdzniecību un 
mazināt draudus dalībvalstu iekšējai 
drošībai, sabiedriskajai kārtībai, 
sabiedrības veselībai un starptautiskajām 
attiecībām. 

(Šo grozījumu piemēro visā tekstā.  To 
pieņemot, attiecīgas izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Pamatojums

Lai šīs regulas tekstu pielāgotu formulējumam, kas izmantots citos attiecīgos tiesību aktos, 
kas ir saistīti ar šo tēmu, atzinuma sagatavotāja ierosina attiecībā uz „nelegālu” imigrāciju 
un migrantiem vārdu „nelikumīgs” aizstāt ar vārdu „nelegāls”.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpēc Aģentūras pilnvaras ir 
jāpārskata, jo īpaši, lai nostiprinātu 
Aģentūras operatīvās spējas, vienlaikus 
nodrošinot visu pasākumu proporcionalitāti 
sasniedzamajiem mērķiem un pilnībā 
ievērojot bēgļu un patvēruma meklētāju 
pamattiesības un tiesības, tostarp aizliedzot 
repatriēšanu.

(10) Iepriekš minētās problēmas, proti, ka 
migrācijas kanāli kļūst arvien sarežģītāki 
un daudzveidīgāki, nozīmē, ka ir 
jāpārskata un jānostiprina Aģentūras 
pilnvaras, jo īpaši stiprinot tās operatīvās 
spējas, vienlaikus nodrošinot visu 
pasākumu proporcionalitāti 
sasniedzamajiem mērķiem un pilnībā 
ievērojot bēgļu un patvēruma meklētāju 
pamattiesības un tiesības, tostarp aizliedzot 
repatriēšanu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Aģentūrai Eiropas līmenī būtu 
jānodrošina mācības (tostarp par 
pamattiesību jautājumiem) valstu 
robežsargu instruktoriem, kā arī papildu 
mācības un semināri kompetento valsts 
dienestu virsniekiem par ārējo robežu 
kontroli un uzraudzību un to trešo valstu 
pilsoņu izraidīšanu, kas nelikumīgi uzturas 
dalībvalstīs. Aģentūra var organizēt 
mācības sadarbībā ar dalībvalstīm to 
teritorijā. Dalībvalstīm robežsargu mācību 
valsts programmās būtu jāintegrē 
Aģentūras darba rezultāti šajā aspektā.

(19) Aģentūrai Eiropas līmenī būtu 
jānodrošina valstu robežsargu 
instruktoriem paredzētas mācības par 
pamattiesību jautājumiem, 
starptautiskajām tiesībām un par valstu 
patvēruma iestāžu struktūru, kā arī 
papildu mācības un semināri kompetento 
valsts dienestu virsniekiem par ārējo 
robežu kontroli un uzraudzību un to trešo 
valstu pilsoņu izraidīšanu, kas nelegāli 
uzturas dalībvalstīs. Aģentūra var organizēt 
mācības sadarbībā ar dalībvalstīm to 
teritorijā. Dalībvalstīm robežsargu mācību 
valsts programmās būtu jāintegrē 
Aģentūras darba rezultāti šajā aspektā. 
[Piezīme: 3. grozījuma pamatojums 
latviešu valodā faktiski attiecas uz 
5. grozījumu.]

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairākumā dalībvalstu operatīvie 
aspekti, kas saistīti ar to trešo valstu 
pilsoņu izraidīšanu, kuri nelikumīgi uzturas 
dalībvalstīs, ir to iestāžu kompetencē, kas 
ir atbildīgas par ārējo robežu kontroli. Tā 
kā šo uzdevumu veikšana Savienības 
līmenī dotu būtisku ieguldījumu, 
Aģentūrai, pilnībā ievērojot Savienības 
izraidīšanas politiku, būtu jānodrošina 
vajadzīgā palīdzība un koordinācija 
dalībvalstu kopīgo izraidīšanas pasākumu 
organizēšanai un jānosaka paraugprakse 
ceļošanas dokumentu iegūšanai un rīcības 
kodekss, kas jāievēro, izraidot trešo valstu 

(21) Vairākumā dalībvalstu operatīvie 
aspekti, kas saistīti ar to trešo valstu 
pilsoņu izraidīšanu, kuri nelikumīgi uzturas 
dalībvalstīs, ir to iestāžu kompetencē, kas 
ir atbildīgas par ārējo robežu kontroli. Tā 
kā šo uzdevumu veikšana Savienības 
līmenī dotu būtisku ieguldījumu, 
Aģentūrai, pilnībā ievērojot Savienības 
izraidīšanas politiku, būtu jānodrošina 
vajadzīgā palīdzība un koordinācija 
dalībvalstu kopīgo izraidīšanas pasākumu 
organizēšanai un jānosaka paraugprakse 
ceļošanas dokumentu iegūšanai un rīcības 
kodekss, kas jāievēro, izraidot trešo valstu 



PE448.907v02-00 10/27 AD\853585LV.doc

LV

valstspiederīgos, kuru uzturēšanās 
dalībvalstīs ir nelikumīga. Savienības 
finanšu līdzekļus nedara pieejamus 
darbībām un pasākumiem, kas netiek 
veikti saskaņā ar Pamattiesību hartu.

valstspiederīgos, kuru uzturēšanās 
dalībvalstīs ir nelikumīga. Savienība 
nedrīkst ne veikt, ne finansēt darbības vai 
pasākumus, kuri nav saskaņā ar 
Pamattiesību hartu. Ja Pamattiesību harta 
ir pārkāpta, izraidīšanas pasākumi būtu 
jāaptur un pārkāpums jāizmeklē.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Regulā (EK) Nr. 2007/2004 skatītajos 
jautājumos aizvien lielāka nozīme ir 
sadarbībai ar trešām valstīm. Lai izveidotu 
stabilu modeli sadarbībai ar attiecīgajām 
trešām valstīm, Aģentūrai būtu jābūt 
iespēja uzsāk un finansēt tehniskās 
palīdzības projektus un nosūtīt uz trešām 
valstīm sadarbības koordinatorus. 
Aģentūrai būtu jābūt iespējai uzaicināt 
trešo valstu pārstāvjus pēc tam, kad tie ir 
saņēmuši vajadzīgās apmācības, piedalīties 
tās pasākumos. Sadarbības izveidošana ar 
trešām valstīm ir svarīga arī tādā aspektā 
kā Eiropas standartu veicināšana robežu 
pārvaldības jomā, kā arī pamattiesību un 
cilvēka cieņas ievērošana.

(23) Regulā (EK) Nr. 2007/2004 skatītajos 
jautājumos aizvien lielāka nozīme ir 
sadarbībai ar trešām valstīm. Lai izveidotu 
stabilu modeli sadarbībai ar attiecīgajām 
trešām valstīm, Aģentūrai būtu jābūt 
iespējai uzsākt un finansēt tehniskās 
palīdzības projektus un nosūtīt uz trešām 
valstīm sadarbības koordinatorus. 
Aģentūrai būtu jābūt arī iespējai uzaicināt 
trešo valstu pārstāvjus pēc tam, kad tie ir 
saņēmuši vajadzīgās apmācības, piedalīties 
tās pasākumos. Sadarbības izveidošana ar 
trešām valstīm ir svarīga arī tādā aspektā 
kā Eiropas standartu veicināšana robežu 
pārvaldības jomā, kā arī pamattiesību un 
cilvēka cieņas ievērošana.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kaut gan par ārējo robežu kontroli un 
uzraudzību atbildīgas ir dalībvalstis, 
Aģentūra atvieglo un veicina pašreizējo un 
turpmāko Eiropas Savienības pasākumu, jo 
īpaši Šengenas Robežu kodeksa, efektīvāku 

2. Kaut gan par ārējo robežu kontroli un 
uzraudzību atbildīgas ir dalībvalstis, 
Aģentūra atvieglo un veicina pašreizējo un 
turpmāko Eiropas Savienības pasākumu, jo 
īpaši Šengenas Robežu kodeksa, 
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piemērošanu attiecībā uz ārējo robežu 
pārvaldību saskaņā ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, saistībām, kas 
attiecas uz starptautiskās aizsardzības 
pieejamību, un starptautiskajām tiesībām 
un pamattiesībām. Tas notiek, nodrošinot 
dalībvalstu rīcības koordināciju šo 
pasākumu ieviešanā, tādējādi veicinot 
efektīvu, augstu un vienotu personu 
kontroles līmeni un Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējo robežu uzraudzību.

Pamattiesību hartas un 1951. gada 
Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, 
efektīvāku piemērošanu attiecībā uz ārējo 
robežu pārvaldību saskaņā ar attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem, saistībām, kas 
attiecas uz starptautiskās aizsardzības 
pieejamību, un starptautiskajām tiesībām 
un pamattiesībām. Tas notiek, nodrošinot 
dalībvalstu rīcības koordināciju šo 
pasākumu ieviešanā, tādējādi veicinot 
efektīvu, augstu un vienotu personu 
kontroles līmeni un Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējo robežu uzraudzību, 
vienlaikus piemērojot Pamattiesību hartas 
noteikumus tā, lai tiktu ievērotas un 
aizsargātas migrantu cilvēktiesības. 
Gadījumos, kad tiek pārkāptas 
starptautiskās tiesības vai Pamattiesību 
harta, konkrēti, tās 1., 4., 6., 18. un 
19. pants, pasākums, kurā tika konstatēts 
pārkāpums, obligāti jāaptur.

Pamatojums

Pamatojoties uz saistībām, kas tai jāievēro kā ES aģentūrai, Frontex ir jāīsteno arī ES 
pasākumi attiecībā uz ārējo robežu pārvaldību un Pamattiesību hartā ietvertie principi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts - a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veikt riska analīzi, tostarp sagatavot 
novērtējumu par dalībvalstu spējām 
rīkoties, ja pie ārējām robežām rodas 
draudi un saspringta situācija; 

c) veikt riska analīzi, tostarp sagatavot 
novērtējumu par dalībvalstu spējām 
rīkoties, ja pie ārējām robežām rodas 
draudi un saspringta situācija, un iekļaut 
tajā atzinumus, ko sniedzis ANO augstais 
komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) un 
ANO augstais komisārs cilvēktiesību 
jautājumos, it īpaši attiecībā uz to personu 
stāvokli, kam ir vajadzīga starptautiska 
aizsardzība, un par to regulāri ziņot 
Eiropas Parlamentam, Komisijai un 
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dalībvalstīm;

Pamatojums

Ir svarīgi, lai riska analīzes procesā Frontex iekļautu neatkarīgus un daudzpusīgus datus par 
migrantu cilvēktiesisko stāvokli tranzītvalstīs.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts - b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
2. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visi robežsargi un citi darbinieki no 
dalībvalstīm, kā arī Aģentūras darbinieki, 
pirms dalības Aģentūras organizētajos 
operatīvajos pasākumos ir piedalījušies 
mācībās par attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem un starptautiskajām tiesībām, 
tostarp par pamattiesībām un piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai.

1.a Visi robežsargi un citi darbinieki no 
dalībvalstīm, kā arī Aģentūras darbinieki 
un tās sadarbības koordinatori pirms 
dalības Aģentūras organizētajos 
operatīvajos pasākumos vai, attiecībā uz 
starptautiskajiem koordinatoriem, pirms 
izvietošanas trešā valstī ir piedalījušies 
mācībās par attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem un starptautiskajām tiesībām, 
tostarp par pamattiesībām un piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai.

Pamatojums

Skaidri jānosaka prasība trešās valstīs izvietotiem Frontex sadarbības koordinatoriem 
piedalīties mācībās par ES un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp par pamattiesībām un 
piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pati var ierosināt kopīgus 
pasākumus un eksperimentālos projektus 
sadarbībā ar dalībvalstīm.

Aģentūra pati var ierosināt kopīgus 
pasākumus un eksperimentālos projektus 
sadarbībā ar iesaistītajām dalībvalstīm un 



AD\853585LV.doc 13/27 PE448.907v02-00

LV

ar uzņemošās dalībvalsts piekrišanu un ar 
Aģentūras gada ziņojuma starpniecību 
20 panta 2. punkta b) apakšpunkta 
kārtībā informēt Eiropas Parlamentu.

Pamatojums

Aģentūra kopīgus pasākumus var sākt tikai pēc tam, kad saņemta uzņēmējas dalībvalsts 
piekrišana.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3. pants – 1. punkts – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var arī beigt kopīgos pasākumus 
un eksperimentālos projektus, ja 
nosacījumi šo iniciatīvu īstenošanai vairs 
nav izpildīti.

Saņemot uzņēmējas dalībvalsts 
piekrišanu, Aģentūra var arī beigt kopīgos 
pasākumus un eksperimentālos projektus, 
ja nosacījumi šo iniciatīvu īstenošanai vairs 
nav izpildīti. Iesaistītās dalībvalstis var 
lūgt Aģentūrai beigt kopīga pasākuma vai 
izmēģinājuma programmas īstenošanu.

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai uzņēmējai dalībvalstij būtu noteicošā ietekme un loma attiecībā uz 
pasākumu izbeigšanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra izvērtē kopīgo pasākumu un 
eksperimentālo projektu rezultātus un 
60 dienu laikā pēc darbības pabeigšanas 
nosūta Valdei detalizētus novērtējuma 
ziņojumus. Aģentūra veic šo rezultātu 

4. Aģentūra izvērtē kopīgo pasākumu un 
eksperimentālo projektu rezultātus un 
60 dienu laikā pēc darbības pabeigšanas 
nosūta Valdei un Eiropas Parlamentam 
detalizētus novērtējuma ziņojumus. 
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vispusīgu salīdzinošo analīzi, lai 
pastiprinātu turpmāko pasākumu un 
projektu kvalitāti, saskanību un efektivitāti, 
veikto analīzi iekļaujot 20. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā paredzētajā gada ziņojumā.

Aģentūra veic šo rezultātu vispusīgu 
salīdzinošo analīzi, lai pastiprinātu 
turpmāko pasākumu un projektu kvalitāti, 
saskanību un efektivitāti, veikto analīzi 
iekļaujot 20. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā paredzētajā gada ziņojumā. 
Novērtējuma ziņojumos, tostarp 
pamatojoties uz neatkarīgo novērotāju 
veikto uzraudzību, tiek analizēts, kā 
kopīgos pasākumos un izmēģinājuma 
projektos ievērotas pamattiesības.

Pamatojums

Būtu jāvērtē ne vien tas, vai konkrētajā pasākumā ir izpildīti tā darbības mērķi, bet arī 
neatkarīgi jānovērtē, kā ievērotas pamattiesības, kas ir daļa no Frontex darbību tiesiskā 
regulējuma.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.a pants – 1. punkts – otrā daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības plānā iekļauj šādas ziņas: Darbības plānā iekļauj visus aspektus, kas 
uzskatāmi par vajadzīgiem kopīgu 
pasākumu un izmēģinājuma projektu 
veikšanai, tostarp šādus:

Pamatojums

Darbības plānā konkrēti jānorāda visi kopīgo pasākumu un izmēģinājuma projektu 
īstenošanas būtiskie elementi.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.a pants – 1. punkts – otrā daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pieaicināto amatpersonu vienību sastāvs; e) pieaicināto amatpersonu vienību sastāvs 
un cita personāla izvietošana;

Pamatojums

Darbības plānā jābūt sīkām norādēm par to, kādā veidā tiks izvietotas pieaicināto 
amatpersonu grupas un cits personāls.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.a pants – 1. punkts – otrā daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ziņošanas un novērtējuma sistēma, kurā 
sīki izklāstīti noteikumi ziņošanai par 
incidentiem, kritēriji novērtējuma 
ziņojumam un datums, līdz kuram ir 
jāiesniedz galīgais novērtējuma ziņojums 
saskaņā ar 3. panta 4. punktu; 

h) ziņošanas un novērtējuma sistēma, kurā 
sīki izklāstīti noteikumi ziņošanai par 
incidentiem, kritēriji novērtējuma 
ziņojumam un datums, līdz kuram ir 
jāiesniedz galīgais novērtējuma ziņojums 
saskaņā ar 3. panta 4. punktu. Incidentu 
ziņošanas sistēmā jāiekļauj informācija 
par ticamiem pieņēmumiem par it īpaši šīs 
regulas vai Šengenas Robežu kodeksa, 
tostarp pamattiesību, pārkāpumiem 
kopīgo pasākumu un izmēģinājuma 
projektu laikā, un Aģentūrai šī 
informācija nekavējoties jānodod 
attiecīgajām valstu iestādēm un Valdei; 

Pamatojums

Ziņošana par incidentiem un to novērtēšana ir ļoti svarīga Frontex pasākumu tiesiskā 
regulējuma pareizai piemērošanai. Ir jāpaskaidro, ka incidenti ir arī pieņēmumi par 
Šengenas Robežu kodeksa un pamattiesību pārkāpumiem, kā pašlaik norādīts priekšlikuma 
17. apsvērumā. 
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.a pants – 1. punkts – otrā daļa - i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par pasākumiem jūrā jānorāda īpašās 
prasības attiecībā uz piemērojamo 
jurisdikciju un jūras tiesību noteikumi 
saistībā ar ģeogrāfisko teritoriju, kurā 
notiek kopīgais pasākums.

i) par pasākumiem jūrā jānorāda īpašās 
prasības attiecībā uz piemērojamo 
jurisdikciju un attiecīgie tiesību akti, kas ir 
spēkā ģeogrāfiskajā teritorijā, kurā notiek 
kopīgais pasākums.

Pamatojums

Pasākumi jūrā jāveic, pamatojoties uz attiecīgajiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.a pants – 1. punkts – otrā daļa - i.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) noteikumi par sadarbību ar trešām 
valstīm, kas tur, kur nepieciešams, 
īstenojama to noteikumu ietvaros, kuri 
iedibināti attiecīgajos operatīvās 
sadarbības nolīgumos.

Pamatojums

Darbības plānā jāapraksta, kā katrā gadījumā notiek sadarbība ar trešām valstīm, un 
sadarbībai jāatbilst attiecīgajiem operatīvās sadarbības nolīgumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
3.b pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pēc Aģentūras lūguma 
nodrošina robežsargu pieejamību 
izvietošanai, izņemot gadījumus, ja kādā 
no tām pastāv ārkārtas situācija, kas būtiski 
ietekmē valsts uzdevumu izpildi. Šādu 
pieprasījumu izsaka vismaz trīsdesmit 
dienas pirms paredzētās izvietošanas. 
Piederības dalībvalsts neatkarība attiecībā 
uz personāla izvēli un tā izvietošanas 
ilgumu netiek skarta.

3. Dalībvalstis pēc Aģentūras lūguma 
nodrošina robežsargu pieejamību 
izvietošanai, izņemot gadījumus, ja kādā 
no tām pastāv ārkārtas situācija, kas būtiski 
ietekmē valsts uzdevumu izpildi. Šādu 
pieprasījumu izsaka vismaz trīsdesmit 
dienas pirms paredzētās izvietošanas. 
Piederības dalībvalsts neatkarība attiecībā 
uz personāla izvēli un tā izvietošanas 
ilgumu netiek skarta. Katras dalībvalsts 
devumu katra pasākuma nodrošināšanā 
ar robežsargiem nosaka saskaņā ar 
Aģentūras un attiecīgās dalībvalsts 
ikgadēju divpusēju nolīgumu.

Pamatojums

Tas, kā konkrēti katra dalībvalsts sniedz ieguldījumu katrā operācijā, ir jānosaka saskaņā ar 
Aģentūras un attiecīgās dalībvalsts ikgadēju divpusēju nolīgumu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Aģentūra izveido un turpmāk attīsta 
kopējo robežsargu mācību 
pamatprogrammu un Eiropas līmenī 
apmāca dalībvalstu valsts robežsargu 
instruktorus, šajās mācībās tiek iekļauti arī 
jautājumi par pamattiesībām un piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai. Dalībvalstis 
ietver savā valstu robežsargu apmācībā 
kopēju pamatprogrammu.

 Aģentūra izveido un turpmāk attīsta 
kopējo robežsargu mācību 
pamatprogrammu un Eiropas līmenī 
apmāca dalībvalstu valsts robežsargu 
instruktorus, šajās mācībās tiek iekļauti arī 
jautājumi par pamattiesībām un piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai. Par kopējās 
pamatprogrammas saturu informē 
Eiropas Parlamentu. Dalībvalstis kopējo 
pamatprogrammu ietver savā valstu 
robežsargu apmācībā. Kopējās 
pamatprogrammas izstrādē, īstenošanā un 
vērtēšanā Aģentūrai būtu cieši 
jāsadarbojas ar Pamattiesību aģentūru, 
kā arī ar UNHCR. 
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Pamatojums

Informācijai par mācībām vajadzētu būt pieejamai Eiropas Parlamentam. Par nepārprotamu 
pievienoto vērtību varētu uzskatīt ciešāku sadarbību ar Pamattiesību aģentūru un ar UNHCR 
tādās iniciatīvās, kas paredzētas darbībspējas palielināšanai, piemēram, apmācībā. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
7. pants – 1. punkts – pirmā daļa - 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja Aģentūra veic aprīkojuma iegādi, tā 
oficiāli vienojas ar kādu no dalībvalstīm, 
ka tā nodrošinās aprīkojuma reģistrāciju;

ja Aģentūra veic aprīkojuma iegādi, tā 
oficiāli vienojas ar kādu no dalībvalstīm, 
ka tā nodrošinās aprīkojuma reģistrāciju 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem;

Pamatojums

Reģistrējot jaunu aprīkojumu, vienmēr ir jāievēro attiecīgās valsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
7. pants – 5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra finansē tā aprīkojuma 
izmantošanu, kas ietverts minimālajā 
aprīkojumā, ko dalībvalsts ir nodrošinājusi 
attiecīgajā gadā. Tā aprīkojuma 
izmantošanu, kas nav ietverts minimālajā 
aprīkojumā, Aģentūra līdzfinansē, 
nepārsniedzot 60 % no attiecināmajām 
izmaksām.

5. Aģentūra finansē tā aprīkojuma 
izmantošanu, kas ietverts minimālajā 
aprīkojumā, ko dalībvalsts ir nodrošinājusi 
attiecīgajā gadā. Tā aprīkojuma 
izmantošanu, kas nav ietverts minimālajā 
aprīkojumā, Aģentūra līdzfinansē, 
nepārsniedzot 60 % no attiecināmajām 
izmaksām. Aprīkojuma ekspluatācijas 
izmaksas apmaksā Aģentūra.
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Pamatojums

Visām dalībvalstīm ir svarīgi, lai aprīkojuma ekspluatācijas izmaksas segtu Aģentūra.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – a.a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2007/2004
8.e pants – 1. punkts – – g.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pievieno šādu apakšpunktu:
"ga) nodrošinājums tam, ka Aģentūra par 
incidentiem nekavējoties ziņo Valdei un 
attiecīgajām valsts iestādēm.″

Pamatojums

Par incidentiem Aģentūrai nekavējoties jāziņo Valdei un attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
8.e pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ziņošanas un novērtējuma sistēma, kurā 
sīki izklāstīti noteikumi ziņošanai par 
incidentiem, kritēriji novērtējuma 
ziņojumam un datums, līdz kuram ir 
jāiesniedz galīgais novērtējuma ziņojums 
saskaņā ar 3. panta 4. punktu;

h) ziņošanas un novērtējuma sistēma, kurā 
norādīti kritēriji novērtējuma ziņojumam 
un datums, līdz kuram ir jāiesniedz galīgais 
novērtējuma ziņojums saskaņā ar 3. panta 
4. punktu;

Pamatojums

Ziņošana par incidentiem ir atsevišķi minēta iepriekšējā grozījumā.



PE448.907v02-00 20/27 AD\853585LV.doc

LV

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
8.e pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) par pasākumiem jūrā jānorāda īpašās 
prasības attiecībā uz piemērojamo 
jurisdikciju un jūras tiesību noteikumi 
saistībā ar ģeogrāfisko teritoriju, kurā 
notiek kopīgais pasākums.

i) par pasākumiem jūrā jānorāda īpašās 
prasības attiecībā uz piemērojamo 
jurisdikciju un attiecīgie tiesību akti, kas ir 
spēkā ģeogrāfiskajā teritorijā, kurā notiek 
kopīgais pasākums.

Pamatojums

Pasākumi jūrā jāveic, pamatojoties uz attiecīgajā teritorijā piemērojamiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 2007/2004
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu to trešo valstu 
valstspiederīgo, kas uzturas nelegāli, 
izraidīšanu pa gaisa ceļu, Aģentūra izstrādā 
Rīcības kodeksu, ko piemēro visiem 
Aģentūras koordinētajiem kopīgajiem 
izraidīšanas pasākumiem un kurā 
aprakstītas kopējās standartizētās 
procedūras, kas vienkāršo kopīgo 
izraidīšanas lidojumu un nodrošina 
izraidīšanu humānā veidā, pilnībā ievērojot 
pamattiesības, jo īpaši tādus principus kā 
cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, tiesības uz brīvību un 
drošību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību un diskriminācijas aizliegums.

2. Lai nodrošinātu to trešo valstu 
valstspiederīgo, kas uzturas nelegāli, 
izraidīšanu pa gaisa ceļu, Aģentūra izstrādā 
Rīcības kodeksu, ko piemēro visiem 
Aģentūras koordinētajiem kopīgajiem 
izraidīšanas pasākumiem un kurā 
aprakstītas kopējās standartizētās 
procedūras, kas vienkāršo kopīgo 
izraidīšanas lidojumu un nodrošina 
izraidīšanu humānā veidā, pilnībā ievērojot 
pamattiesības, jo īpaši tādus principus kā 
cilvēka cieņa, spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodu aizliegums, tiesības uz brīvību un 
drošību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību un diskriminācijas aizliegums. 
Rīcības kodeksā jāparedz iespēja apturēt 
izraidīšanu gadījumos, kad ir  
nepārprotams pamats uzskatīt, ka 
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izraidīšanas dēļ tiktu pārkāptas 
pamattiesības.

Pamatojums

Iespēja apturēt izraidīšanu, ja ar to tiktu pārkāptas cilvēktiesības, ir būtiska procesuāla 
garantija. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 2007/2004
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rīcības kodeksā jo īpaši tiek pievērsta 
uzmanība Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 
6. punktā noteiktajam pienākumam 
nodrošināt efektīvu piespiedu atgriešanas 
uzraudzības sistēmu. Kopīgo izraidīšanas 
pasākumu uzraudzību veic neatkarīgi, un 
uzraudzību veic visu kopīgā izraidīšanas 
pasākuma laiku no pirmslidojuma posma 
līdz izraidāmo personu nodošanai valstī, uz 
kuru tie atgriežas. Turklāt uzraudzības 
laikā veiktos novērojumus, kas aptver 
Rīcības kodeksa un jo īpaši pamattiesību 
ievērošanu, dara pieejamus Komisijai un 
iekļauj iekšējā galīgajā izraidīšanas 
pasākuma ziņojumā. Lai nodrošinātu 
piespiedu atgriešanas pasākumu 
pārredzamību un saskaņotu novērtēšanu, 
uzraudzības ziņojumus ietver gada 
ziņošanas mehānismā.

3. Rīcības kodeksā jo īpaši tiek pievērsta 
uzmanība Direktīvas 2008/115/EK 8. panta 
6. punktā noteiktajam pienākumam 
nodrošināt efektīvu piespiedu atgriešanas 
uzraudzības sistēmu. Kopīgo izraidīšanas 
pasākumu uzraudzību veic neatkarīgi, un 
uzraudzību veic visu kopīgā izraidīšanas 
pasākuma laiku no pirmslidojuma posma 
līdz izraidāmo personu nodošanai valstī, uz 
kuru tie atgriežas. Jānodrošina 
novērotājiem piekļuve visiem attiecīgajiem 
objektiem, tostarp aizturēšanas centriem 
un gaisa kuģiem, kā arī pienākumu 
izpildei vajadzīgā apmācība. Turklāt 
uzraudzības laikā veiktos novērojumus, kas 
aptver Rīcības kodeksa un jo īpaši 
pamattiesību ievērošanu, dara pieejamus 
Komisijai un iekļauj iekšējā galīgajā 
izraidīšanas pasākuma ziņojumā. Lai 
nodrošinātu piespiedu atgriešanas 
pasākumu pārredzamību un saskaņotu 
novērtēšanu, uzraudzības ziņojumus ietver 
gada publiskās ziņošanas mehānismā.

Pamatojums

Lai būtu iespējams vispusīgi un efektīvi uzraudzīt piespiedu izraidīšanu, jānodrošina 
novērotājiem netraucēta piekļuve visiem attiecīgajiem objektiem. Novērošanas kvalitāte un 
efektivitāte ir arī atkarīga no novērotāju iespējām saņemt pienācīgu apmācību. 
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra var sadarboties ar Eiropolu, 
Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EPAB), 
Pamattiesību aģentūru un citām Eiropas 
Savienības aģentūrām un struktūrām un 
starptautiskajām organizācijām, kas ir 
kompetentas jautājumos, uz kuriem attiecas 
šī regula, ievērojot darba vienošanos, ko 
noslēdz ar šīm struktūrām, saskaņā ar 
attiecīgajiem Līguma noteikumiem un 
noteikumiem par šo struktūru kompetenci.

Aģentūra var sadarboties ar Eiropolu, 
Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EPAB), 
Pamattiesību aģentūru un citām Eiropas 
Savienības aģentūrām un struktūrām un 
starptautiskajām organizācijām, kas ir 
kompetentas jautājumos, uz kuriem attiecas 
šī regula, ievērojot darba vienošanos, ko 
noslēdz ar šīm struktūrām, saskaņā ar 
attiecīgajiem Līguma noteikumiem un 
noteikumiem par šo struktūru kompetenci. 
Eiropas Parlamentu informē par jebkādu 
šādu vienošanos, ko noslēgusi Aģentūra.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jautājumos, uz kuriem attiecas 
Aģentūras darbības, un ciktāl tas vajadzīgs, 
lai pildītu tās pienākumus, Aģentūra 
veicina dalībvalstu un trešo valstu 
operatīvo sadarbību, ievērojot Eiropas 
Savienības ārējo attiecību politiku un 
cilvēktiesības.

1. Jautājumos, uz kuriem attiecas 
Aģentūras darbības, un ciktāl tas vajadzīgs, 
lai pildītu tās pienākumus, Aģentūra 
veicina dalībvalstu un trešo valstu 
operatīvo sadarbību, ievērojot Eiropas 
Savienības ārējo attiecību politiku, 
konkrēti uz Eiropas kaimiņattiecību 
politikas un Savienības Vidusjūrai 
darbības pamata, un ievērojot 
cilvēktiesības.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra var nosūtīt uz trešām valstīm 
sadarbības koordinatorus, kuriem jāparedz 
augstākā iespējamā aizsardzība viņu 
pienākumu veikšanai. Viņi veido daļu no 
dalībvalstu sadarbības koordinatoru 
vietējiem vai reģionālajiem tīkliem, kas 
izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu 
Nr. 377/2004. Sadarbības koordinatorus 
izvieto vienīgi tādās trešās valstīs, kur 
robežu pārvaldības praksē tiek ievērots 
cilvēktiesību standartu minimums. 
Prioritāte attiecībā uz koordinatoru 
nosūtīšanu piešķirama tām trešām valstīm, 
kuras, pamatojoties uz riska analīzi, 
uzskatāmas par nelegālās migrācijas 
izcelsmes vai tranzīta valstīm. Aģentūra uz 
savstarpējības pamatiem uz ierobežotu 
laiku var uzņemt arī sadarbības 
koordinatorus, ko nosūtījušas trešās valstis. 
Valde pēc Izpilddirektora priekšlikuma 
katru gadu saskaņā ar 24. panta 
noteikumiem pieņem prioritāšu sarakstu.

2. Aģentūra var nosūtīt uz trešām valstīm 
sadarbības koordinatorus, kuriem jāparedz 
augstākā iespējamā aizsardzība viņu 
pienākumu veikšanai. Viņi veido daļu no 
dalībvalstu sadarbības koordinatoru 
vietējiem vai reģionālajiem tīkliem, kas 
izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu 
Nr. 377/2004. Sadarbības koordinatorus 
izvieto vienīgi pēc Valdes apstiprinājuma 
saņemšanas tādās trešās valstīs, kur robežu 
pārvaldības praksē tiek ievērotas 
pamattiesības un starptautiskās 
aizsardzības saistības. ES ārpolitikā 
prioritāte attiecībā uz koordinatoru 
nosūtīšanu piešķirama tām trešām valstīm, 
kuras, pamatojoties uz riska analīzi, 
uzskatāmas par nelegālās migrācijas 
izcelsmes vai tranzīta valstīm. Aģentūra uz 
savstarpējības pamatiem uz ierobežotu 
laiku var uzņemt arī sadarbības 
koordinatorus, ko nosūtījušas trešās valstis. 
Valde pēc Izpilddirektora priekšlikuma 
katru gadu saskaņā ar 24. panta 
noteikumiem pieņem prioritāšu sarakstu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sadarbības koordinatoru uzdevumi 
ietver kontaktu izveidošanu un uzturēšanu 
ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs, 
uz kurām tie ir nosūtīti, nolūkā dot 

3. Sadarbības koordinatoru uzdevumi 
ietver kontaktu izveidošanu un uzturēšanu 
ar kompetentajām iestādēm trešās valstīs, 
uz kurām tie ir nosūtīti, nolūkā dot 
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ieguldījumu nelegālās imigrācijas 
novēršanā, tās apkarošanā un nelegālo 
imigrantu izraidīšanā; pildot šos 
uzdevumus, koordinatori ievēro Eiropas 
Savienības tiesību aktus un pamattiesības.

ieguldījumu nelegālās imigrācijas 
novēršanā, tās apkarošanā un nelegālo 
imigrantu izraidīšanā; pildot šos 
uzdevumus, koordinatori ievēro Eiropas 
Savienības tiesību aktus un pamattiesības, 
īpaši ņemot vērā ikvienas personas 
tiesības atstāt valsti, tostarp piederības 
valsti.

Pamatojums

Attiecībā uz trešās valstīs izvietotiem sadarbības koordinatoriem Regulā vajadzētu ietvert 
skaidru norādi uz Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. panta 
2. punktā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 4. protokolā noteiktajām ikviena cilvēka 
tiesībām atstāt jebkuru valsti, tostarp piederības valsti.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra var izmantot Savienības 
līdzekļus saskaņā ar to instrumentu 
noteikumiem, ar kuriem atbalsta 
Savienības ārējo attiecību politiku. Saistībā 
ar šajā regulā minētajiem jautājumiem tā 
var uzsākt un finansēt tehniskās palīdzības 
projektus trešās valstīs. Aģentūra var 
uzaicināt arī pārstāvjus no trešām valstīm, 
citām Eiropas Savienības aģentūrām un 
struktūrām vai starptautiskajām 
organizācijām piedalīties 3., 4. un 5. pantā 
minētajos pasākumos. Šiem pārstāvjiem 
pirms dalības minētajos pasākumos ir 
vajadzīgas piemērotas mācības, ko 
organizē Aģentūra.

4. Aģentūra var izmantot Savienības 
līdzekļus saskaņā ar to instrumentu 
noteikumiem, ar kuriem atbalsta 
Savienības ārējo attiecību politiku. Saistībā 
ar šajā regulā minētajiem jautājumiem tā 
var trešās valstīs uzsākt un finansēt 
tehniskās palīdzības projektus, kuru 
nolūks ir uzlabot šo valstu darbībspēju, 
tostarp cilvēktiesību jomā. Aģentūra 
nodrošina, lai tad, ja ir nepārprotams 
pamats uzskatīt, ka šo projektu pasākumu 
dēļ varētu tikt pārkāptas pamattiesības, 
projektu pasākumiem paredzētā palīdzība 
trešām valstīm netiek sniegta. Aģentūra 
pēc vienošanās ar uzņēmēju dalībvalsti 
var uzaicināt arī pārstāvjus no trešām 
valstīm, citām Eiropas Savienības 
aģentūrām un struktūrām vai 
starptautiskajām organizācijām piedalīties 
3., 4. un 5. pantā minētajos pasākumos. 
Šiem pārstāvjiem pirms dalības minētajos 
pasākumos ir vajadzīgas Aģentūras 
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organizētas piemērotas mācības, jo īpaši 
par pamattiesībām.

Pamatojums

Ņemot vērā principu, kas noteikts Eiropas Komisijas priekšlikumam pievienotajā ietekmes 
novērtējumā, ES finansējums nebūtu jāpiešķir trešām valstīm, ja ir paredzams, ka kopīgu 
pasākumu dēļ varētu tikt pārkāptas pamattiesības.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Noslēdzot 2. panta 2. punktā minētos 
divpusējos nolīgumus, dalībvalstis 
vajadzības gadījumā tajos ietver 
noteikumus par Aģentūras lomu un 
kompetencēm, jo īpaši par Aģentūras 
nosūtīto vienību locekļu pilnvaru 
īstenošanu, veicot 3. pantā minētos 
pasākumus.

5. Noslēdzot 2. panta 2. punktā minētos 
divpusējos nolīgumus par sadarbību 
operatīvā līmenī, dalībvalstis vajadzības 
gadījumā tajos ietver noteikumus par 
Aģentūras lomu un kompetencēm, jo īpaši 
par Aģentūras nosūtīto vienību locekļu 
pilnvaru īstenošanu, veicot 3. pantā 
minētos pasākumus. Šo divpusējo 
nolīgumu tekstu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Komisijai.

Pamatojums

Dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm, kuros iekļauti noteikumi par 
aģentūras Frontex lomu un kompetencēm, vajadzētu būt pieejamiem Eiropas Parlamenta 
kontrolei un Eiropas Komisijai, lai nodrošinātu, ka tajos ir ievērotas ES tiesību aktos 
paredzētās dalībvalstu saistības un pamattiesības, kā noteikts šajā regulā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
 1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar attiecīgajiem Līguma 6. Saskaņā ar attiecīgajiem Līguma un jo 
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noteikumiem Aģentūra var sadarboties ar 
trešo valstu iestādēm, kas ir kompetentas 
jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula, 
ievērojot darba vienošanās, ko noslēdz ar 
šīm struktūrām.

īpaši Pamattiesību hartas un starptautisko 
tiesību noteikumiem Aģentūra, pievēršot 
īpašu uzmanību tam, lai būtu ievērots 
neizraidīšanas princips, var sadarboties ar 
trešo valstu iestādēm, kas ir kompetentas 
jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula, 
ievērojot darba vienošanās, ko noslēdz ar 
šīm struktūrām. Šīs vienošanās garantē, ka 
trešās valstis ievēro starptautiskās 
cilvēktiesības un humanitārās tiesības.

Pamatojums

Aģentūrai Frontex kā ES aģentūrai ir pienākums īstenot darbību, pilnībā ievērojot un 
atbalstot cilvēktiesības (Pamattiesību hartas 51. pants). Šie pamatprincipi jāpiemēro arī 
sadarbības nolīgumu slēgšanā ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/2004
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 2. un 6. punktā minētajām 
darbībām ir vajadzīgs Komisijas 
iepriekšējs labvēlīgs atzinums.

7. Šā panta 2. un 6. punktā minētajām 
darbībām ir vajadzīgs Komisijas 
iepriekšējs labvēlīgs atzinums. Eiropas 
Parlamentu informē par sadarbības 
nolīgumiem starp Aģentūru un trešo 
valstu iestādēm.

Pamatojums

Frontex ir ES struktūra, kas ievēro tādus principus kā pilnīga demokrātiska kontrole un 
pārredzamība. Šo darba vienošanos tekstiem ir jābūt saskaņā ar ES ārpolitiku, un labvēlīga 
atzinuma gadījumā Komisijai ir jāpamato, uz kādiem apsvērumiem tas ir balstīts.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 23. punkts
Regula (EK) Nr. 2007/200404
33. pants – 2.b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b. Novērtējumā iekļauj īpašu analīzi par 
to, kā, piemērojot regulu, ir ievērota 
Pamattiesību harta.

2.b. Novērtējumā iekļauj īpašu analīzi par 
to, kā, piemērojot šo regulu, ir 
nodrošinātas Pamattiesību hartā 
paredzētās tiesības. Šīs analīzes ikgadēju 
novērtējumu pievieno Aģentūras gada 
ziņojumam.

PROCEDŪRA

Virsraksts Regulas (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (FRONTEX), grozīšana
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