
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā
apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

ROBERTS ZĪLE

INESE VAIDERE
Eiropas Tautas partija/’’Vienotība’’

Jānostiprina ES ārējās robežas, aizverot tās 
nelegālai migrācijai. Jāstrādā kopīgi ar Turciju, lai 
likvidētu cilvēku tirgotāju un kontrabandistu 
tīklus un tiem, kuri apsver iespēju sēsties šaubīgās 
laivās, liktu saprast – nokļūstot Eiropā nelegāli, 
šeit palikt iespējams nebūs. Lētāk viennozīmīgi ir 
apsargāt kopējās robežas nekā, migrācijai kļūstot 

neprognozējamai, maksāt ar cilvēku drošību vai Šengenas zonas 
izjukšanu.

IVETA GRIGULE
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa/
Zaļo un Zemnieku savienība

Nepieciešams pilnībā slēgt Eiropas Savienības 
(ES) ārējo robežu patvēruma meklētājiem un 
bēgļiem. Par politisko prioritāti ir jāizvirza Sīrijas 
konflikta ātrāka atrisināšana, nevis bēgļu kvotu 
uzspiešana ES dalībvalstīm.

Skaidrs, ka kopīga cilvēku brīvas pārvietošanās 
telpa nevarēs pastāvēt bez kopējas robežu 
apsardzes. Tomēr ilgtermiņā ir jārisina neregulētās 
migrācijas problēmas pamatcēloņi: lai nebūtu 
kara, bet vairāk darba cilvēkiem, lai ir augstāks 
izglītības līmenis un zemāka dzimstība.

Jāatšķir pārticības meklētāji no patiesiem kara 
bēgļiem. Tam ir jānotiek bēgļu nometnēs brīdī, 
kad patvēruma meklētāji tās sasniedz. Vienlaikus 
ir jāstiprina Eiropas kopējās ārējās robežas un 
jāuzlabo dalībvalstu drošības dienestu sadarbība. 
Latvijas interesēs ir noturēt atvērtas Eiropas 
iekšējās robežas jeb Šengenas zonu.

Eiropas Tautas partija/’’Vienotība’’

KRIŠJĀNIS KARIŅŠ

Jāizbeidz populistiski sapņot par ES "kopējo" 
humanitāro patvēruma statusu savienojamā ar 
obligāto migrantu sadali pa dalībvalstīm. Dublinas 
regulas pamatprincipam, ka patvēruma 
pieprasījums jāiesniedz valstī, kurā bēglis ieradies, 
ir jāpaliek spēkā. Jāpanāk, ka tikai patiesi, no kara 

apdraudējuma bēgošie, savu bēgļa statusu iegūst trešo valstu 
nometnēs (pirms ES sasniegšanas) uz konkrētu ES dalībvalsti.

TATJANA ŽDANOKA
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa/
Latvijas Krievu savienība

EIROPAS PARLAMENTA DARBS, RISINOT MIGRĀCIJAS KRĪZI

JAU PIEŅEMTIE LĒMUMI
• ES Padomes (dalībvalstu) lēmums par ārkārtas pasākumiem: 160 000 bēgļu pārcelšana no Grieķijas, Itālijas un Ungārijas. Eiropas 
Parlamenta atbalstam ir rekomendējošs spēks.
• Eiropas Parlaments ES 2016. gada budžetā ir panācis vairāk naudas migrācijai.

Eiropas Parlaments aprīļa plenārsesijā lemj par visaptverošu pieeju ES migrācijas politikai: Dublinas regulas, patvēruma 
politikas un Šengenas zonas nākotni utt.

GAIDĀMIE LĒMUMI
Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi strādā pie:
• Eiropas ārējo robežu un krasta apsardzes likumu paketes;
• "gudro robežu paketes", kas stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli uz Šengenas zonas ārējām robežām;
• ES kopējā drošas izcelsmes valstu saraksta, kas ļautu vieglāk nosūtīt atpakaļ tos, kas nekvalificējas bēgļu statusam;
• Dublinas regulas pārskatīšanas;
• pastāvīga bēgļu pārvietošanas mehānisma u. c.

Eiropas Parlamentam būs koplēmuma tiesības attiecībā uz ES vīzu režīma izmaiņām,
kas apsolītas Turcijai apmaiņā pret bēgļu uzņemšanu.

Eiropas Tautas partija/’’Vienotība’’

SANDRA KALNIETE

EIROPAS PARLAMENTS APRĪĻA PLENĀRSESIJĀ LEMJ PAR VISAPTVEROŠU PIEEJU ES MIGRĀCIJAS POLITIKAI

KĀ RISINĀT MIGRĀCIJAS KRĪZI?

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu
progresīvās alianses grupa/’’Saskaņa’’

ANDREJS MAMIKINS

Nekavējoties jāizbeidz karadarbība reģionos, no 
kuriem uz ES plūst bēgļi. Jāpārstāj piegādāt 
Eiropas ieročus tām valstīm un režīmiem, kas 
atbalsta teroristus un karu. Vispirms ir jāievieš 
embargo ieroču piegādēm no ES uz Saūda 
Arābiju, pret ko iebilda Eiropas Tautas partija. 

ES ir jāīsteno aktīvāka ārpolitika un drošības 
politika, lai laikus novērstu asiņainu konfliktu 
izcelšanos tās pierobežā. Tāpat jāpilnveido ārējo 
robežu apsardze. Ir būtiski identificēt Eiropā 
ieceļojošās personas un jau uz robežas atteikt 
patvērumu tiem, kuri vēlas ieceļot tikai 
ekonomisku apsvērumu dēļ.

Eiropas Tautas partija/’’Vienotība’’

ARTIS PABRIKS

Jābeidz risināt bēgļu jautājumu "ugunsdzēsēju 
stilā" bezgalīgo ES samitu gaitā. Jānostiprina 
Šengenas zonas centralizētā pārvaldīšana. Bēgļi ir 
jānodala no ekonomiskajiem migrantiem. 
Jāizmanto diferencētā pieeja: tie, kam ir 
nepieciešama aizsardzība, ir jāaizsargā; tie, kas 

ieradušies vienīgi ar vēlmi pārtikt no sociālajiem pabalstiem, ir jāsūta 
atpakaļ; tie, kas rada terora draudus, ir jāatklāj un jātiesā.


