
Raksts
26-04-2023 - 10:55
20170629STO78629

ES saskaņotā reakcija uz migrāciju un patvērumu 
meklēšanu

Grieķijas krasta apsardze Vidusjūrā tuvojas laivai ar 43 Sīrijas bēgļiem © UNHCR/Andrew McConnell.

Daudzi migranti un patvēruma meklētāji izvēlas Eiropu kā savu galamērķi. Uzzini, kā 
Eiropas Savienība uzlabo savu patvēruma un migrācijas politiku.

2015. gadā notika 1,83 miljoni ES ārējo robežu nelegālas šķērsošanas gadījumu. Lai gan 2022. 
gadā nelikumīgas šķērsošanas gadījumu skaits samazinājās līdz 330,000 , Eiropas Parlaments 
pēdējo gadu laikā ir piedāvājis priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem, lai novērstu 
Eiropas patvēruma un migrācijas sistēmā atklātos trūkumus, piemērām, pārveidot patvēruma 
sistēmu, stiprināt ES robežkontroli, veicināt likumīgo migrāciju un uzlabot patvēruma meklētāju 
integrācijas procesu. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/migracija/20170629STO78632
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29


Apskati faktus un skaitļus par patvērumu un migrāciju ES, kā arī to, kādi ir migrācijas 
cēloņi.  
 
 

ES patvēruma sistēmas reforma
Patvēruma sistēma: atbildības dalīšana ar dalībvalstīm, 
kuras atrodas uz ES ārējām robežām
Reaģējot uz 2015. gada bēgļu krīzi, Eiropas Komisija 2016. gadā nāca klajā ar priekšlikumiem 
Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) reformēšanai, tostarp Dublinas sistēmas reformai, 
kas ļautu efektīvāk sadalīt patvēruma meklētājus starp ES valstīm. Dublinas sistēma ievērojami 
noslogoja dalībvalstis, kuras atrodas uz ES ārējām robežām, jo šīm dalībvalstīm bija uzlikts 
pienākums apstrādāt visus patvēruma pieprasījumus. Tomēr dalībvalstīm neizdevās panākt 
vienošanos par atbildības sadali.

2020. gada septembrī Komisija ierosināja jaunu Migrācijas un patvēruma paktu, kas uzlabotu 
procedūras visā ES patvēruma un migrācijas sistēmā. Jaunā pakta mērķis ir uzlabot robežu 
pārvaldību un atvieglot patvēruma saņemšanu personām, kas lūdz patvērumu uz robežas, kā 
arī izveidot obligātu pirmsieceļošanas pārbaudi, lai būtu iespējams noteikt pieteikuma 
iesniedzēja statusu uzreiz pēc personas ierašanās ES dalībvalstī. Kopīgas atbildības ieviešana 
dalībvalstu starpā ir viens no pakta pamatpunktiem. Ierosinātā sistēma veicina sadarbību ES 
valstu starpā, piemēram, patvēruma meklētāju pārvietošanu no pirmās ieceļošanas valsts uz 
citu, kā arī tādu personu, kurām nav legālu tiesību uzturēties ES, atgriešanu sākuma valstī. 
Jaunā sistēma ir balstīta uz brīvprātīgu sadarbību un elastīgiem finansiālā atbalsta veidiem, 
taču krīzes apstākļos dalība sistēmā var kļūt par prasību.

Parlaments 2023. gada aprīlī pieņēma savu nostāju par Patvēruma un migrācijas pārvaldības 
regulas reformu. Parlamenta mērķis ir līdz 2024. gada februārim nonākt pie vienošanās ar ES 
dalībvalstīm. 
 

Pārveidojam ES Patvēruma aģentūru
2021. gada 11. novembrī 2021. gada 11. novembrī Parlaments pēc vienošanās ar Padomi 
atbalstīja Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) pārveidi par ES Patvēruma aģentūru. 
EASO pārveide palīdzēs veicināt patvēruma procedūras ES valstīs vienveidīgākas un ātrākas.

Tās 500 eksperti sniegs labāku atbalstu valstu patvēruma sistēmām, kuras saskaras ar 
ievērojamu daudzumu lietu skaitu, padarot kopējo ES migrācijas pārvaldības sistēmu 
efektīvāku un ilgtspējīgāku. Jaunā aģentūra būs atbildīga par to, vai starptautiskajās 
aizsardzības procedūrās un uzņemšanas apstākļos dalībvalstīs tiek ievērotas pamattiesības. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170629STO78630/patverums-un-migracija-es-fakti-un-skaitli
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/world/20200624STO81906/kadi-ir-migracijas-celoni
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/world/20200624STO81906/kadi-ir-migracijas-celoni
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211108IPR16843/a-strong-eu-asylum-agency-to-support-asylum-systems-in-the-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/eiropas-patveruma-atbalsta-birojs-atbalsts-es-dalibvalstim


ES līdzekļu piešķiršana patvēruma sistēmai
Parlaments 2021. gada jūlijā pieņemtajā rezolūcijā apstiprināja atjaunoto Patvēruma, migrācijas 
un integrācijas fonda (AMIF) budžetu 2021.–2027. gadam, kas palielināsies līdz 9,88 miljardiem 
eiro. Jaunajam fondam būtu jāveicina kopējās patvēruma politikas stiprināšana, jāattīsta legālā 
migrācija atbilstoši dalībvalstu vajadzībām, jāatbalsta trešo valstu valstspiederīgo integrācija un 
jāsniedz ieguldījums cīņā pret nelegālo migrāciju. Līdzekļi arī palīdzēs dalībvalstīm taisnīgāk 
sadalīt atbildību par bēgļu un patvēruma meklētāju uzņemšanu.

Deputāti arī atbalstīja jaunu Integrētās robežu pārvaldības fonda (IBMF) izveidi un vienojās tam 
piešķirt 6,24 miljardus eiro. IBMF būtu jāpalīdz uzlabot ES valstu spējas robežu pārvaldībā, 
vienlaikus nodrošinot pamattiesību ievērošanu. Fonds veicinās kopēju, saskaņotu vīzu politiku 
un ieviesīs aizsardzības pasākumus neaizsargātām personām, kas ierodas Eiropā, īpaši 
nepavadītiem bērniem. 
 

Uzzini vairāk par Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu. 
 

Reakcija uz Ukrainas bēgļu krīzi
Papildus patvēruma sistēmai ES ir izveidojusi arī pagaidu aizsardzības mehānismus konkrētām 
bēgļu vai pārvietoto personu grupām. Piemēram, Direktīva par pagaidu aizsardzību nodrošina 
sistēmu pagaidu aizsardzības piešķiršanai. Direktīva tika izveidota 2001. gadā, reaģējot uz 
Balkānos notiekošo konfliktu.

Pēc nesenā Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, ES ātrā reakcija un 
solidarizācija ar iebrukumā cietušajiem izpaudās vairākās darbībās un lēmumos. ES sniedza 
Ukrainai tiešu humanitāro palīdzību, ārkārtas civilās aizsardzības palīdzību un atbalstu 
robežšķērsošanas punktos, kā arī aizsardzības piešķiršanu Eiropas Savienībā ieceļojošajiem 
bēgļiem. Reakcija uz Ukrainā notiekošo bija pirmā reize ES vēsturē, kad stājās spēkā iepriekš 
izveidotā Direktīva par pagaidu aizsardzību, nosakot likumus cilvēku masveida ieceļošanas 
pārvaldībai.

Lasi vairāk par ES reakciju uz Ukrainas bēgļu krīzi. 
 

ES ārējo robežu nostiprināšana un migrācijas plūsmu 
pārvaldība
Apstādinam nelikumīgo migrāciju, vienlaikus ievērojot 
patvēruma meklētāju tiesības 
Eiropas Parlaments stiprina robežkontroles procedūru un uzlabo dalībvalstu spējas sekot līdzi 
cilvēkiem, kas ieceļo Eiropā. 2023. gada aprīlī Parlaments pieņēma nostāju par ES ārējo 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07514/eiropas-parlaments-apstiprina-patveruma-un-robezu-politikas-fondus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07514/eiropas-parlaments-apstiprina-patveruma-un-robezu-politikas-fondus
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170627STO78418/kopejas-eiropas-patveruma-sistemas-reforma
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/world/20220324STO26151/es-reakcija-uz-ukrainas-beglu-krizi
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/eu-borders


robežu pārvaldības procedūras pārskatīšanu nelikumīgajiem migrantiem. Nostāja sagatavo 
Parlamentu pārrunām ar Padomi.

Parlaments piedāvā atvieglot un paātrināt patvēruma pieprasījuma izskatīšanas procesu. Lai 
apstiprinātu vai noraidītu pieprasījumu, būtu nepieciešams veikt pretendenta skrīningu. 
Kopējais procesa ilgums, ieskaitot skrīningu un iespējamo lēmuma pārsūdzēšanu, nedrīkstētu 
pārsniegt 12 nedēļas. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā, personai, par kuru iesniegts 
pieprasījums, būtu jāatgriežas mītnes valstī 12 nedēļu laikā.

Jaunie noteikumi arī samazinātu migrantu aizturēšanas gadījumu skaitu. Patvēruma 
pieprasījuma izskatīšanas vai atgriešanas procesa laikā attiecīgajai ES dalībvalstij ieceļotājs 
būtu jāizmitina. Aizturēšana jāizmanto tikai gadījumos, kad nav citu variantu. 
 

Uzzini vairāk par to, kā ES samazina nelikumīgo migrāciju 
 

Nostiprinam Frontex, ES Robežu un krasta apsardzes 
aģentūru
2015. gadā novērotās bēgļu plūsmas radīja nopietnu spiedienu uz dalībvalstu robežapsardzes 
iestādēm. Eiropas Parlaments pieprasīja stiprināt ES robežu uzraudzības aģentūru Frontex, un 
Eiropas Komisija ierosināja paplašināt aģentūras pilnvaras, pārveidojot to par pilntiesīgu 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru ar mērķi uzlabot ES ārējo robežu pārvaldību un 
drošību un atbalstīt dalībvalstu robežapsardzes institūcijas.

Frontex jaunās pilnvaras tika oficiāli ieviestas 2016.gada oktobrī, uz Bulgārijas robežas ar 
Turciju. Aģentūra palīdz ES dalībvalstīm un Šengenas zonas valstīm veikt visa veida 
robežkontroles pasākumus. Piemēram, Frontex sniedz atbalstu pašos robežkontroles punktos, 
kā arī cīņā pret pārrobežu noziegumiem, gaisa telpas novērošanā, informācijas vākšanā un 
atgriešanas procedūru izpildē.

Frontex pašreizējā pastāvīgajā korpusā ir vairāk nekā 2000 robežsargu. Tiek plānots līdz 2027. 
gadam aģentūrā izveidot jauno pastāvīgu robežsargu korpusu ar 10 000 darbiniekiem.

Paplašinām iespējas likumīgi strādāt Eiropas 
Savienībā: darba un uzturēšanās atļaujas
Eiropas Savienība izveidojusi vairākas darba un uzturēšanās atļaujas, lai novērstu darbaspēka 
deficītu un prasmju trūkumu, kā arī veicinātu ekonomisko izaugsmi:

ES Zilā karte: darba un uzturēšanās atļauja augsti kvalificētiem trešo valstu 
pilsoņiem;

• 

Vienotā atļauja: darba un uzturēšanās atļauja, kas derīga tikai izdevējvalstī un ar 
termiņu līdz diviem gadiem;

• 

ES Pastāvīgā iedzīvotāja statuss ļauj cilvēkiem no trešām valstīm neierobežotu • 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20170627STO78419/es-robezkontrole-un-migracijas-parvaldiba
https://frontex.europa.eu/lv/
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/migracija/20190404STO35073


laiku uzturēties un strādāt Eiropas Savienībā. Ar iegūtu ES pastāvīgā iedzīvotāja 
statusu darba ņēmējs var brīvi pārvietoties un strādāt visā ES teritorijā.

Vienotās atļauja un Pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršana un darbība pašlaik tiek 
pārskatītas. 
 

Lasi vairāk par to, kā tiek paplašinātas iespējas likumīgi strādāt ES. 
 

Veicinam bēgļu integrāciju Eiropā
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda darbība
ES veic virkni pasākumu, lai palīdzētu migrantiem integrēties sabiedrībā viņu jaunajās valstīs. 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2021-2027 gadam sniedz tiešu finansējumu 
vietējām un reģionālām iestādēm, lai veicinātu integrācijas politiku un programmu izveidi ar 
fokusu uz konsultācijām, izglītību, valodas un citām apmācībām, piemēram, pilsoniskās 
izglītības kursiem un profesionālo orientāciju. 
 

Veicinam bēgļu integrāciju ar jauno Migrācijas un 
patvēruma paktu
Uzņemšanas nosacījumu direktīva tiek pārskatīta, lai nodrošinātu līdzvērtīgus uzņemšanas 
standartus visās ES valstīs attiecībā uz materiālajiem apstākļiem, veselības aprūpi un 
atbilstošu dzīves līmeni tiem, kuri pieprasa starptautisko aizsardzību.

Lai uzlabotu iespējas dzīvot neatkarīgi un integrēties, patvēruma meklētājiem jāļauj uzsākt 
darbu ne vēlāk kā sešus mēnešus no pieteikuma reģistrācijas dienas. Meklētājiem jānodrošina 
pieeja valodas apmācībām, pilsoniskās izglītības kursiem un profesionālajai orientācijai. Visiem 
bērniem, kuri pieprasa patvērumu, jāiestājas skolā ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ierašanās 
dalībvalstī.

Parlaments un Padome nonāca pie pagaidu vienošanās par noteikumiem 2022. gada 
decembrī. Lai tie stātos spēkā, abām iestādēm nepieciešams noteikumus oficiāli apstiprināt.
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