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Eiropas�Imigrācijas�un�patvēruma�pakts�

�

�

Aizvadītajā� piecdesmitgadē� politikas� un� civilizācijas� projekts� –� izveidot� un� attīstīt� Eiropas�

Savienību�–�ir�ievērojami�pavirzījies�uz�priekšu.�Viens�no�būtiskākajiem�šā�pasākuma�ieguvumiem�

ir�plašas�telpas�izveide,�kurā�brīvi�pārvietoties,�un�tā�tagad�aptver�gandrīz�visu�Eiropu.�Tas�ir�8āvis�

nepieredzēti� vairot� Eiropas� pilso�u,� kā� arī� trešo� valstu� piederīgo� pārvietošanās� brīvību� visiem�

pieejamajā� teritorijā.�Tas� ir� arī� nozīmīgs� izaugsmes�un� labklājības� faktors.�Nesen�notikusī,� kā� arī�

iecerētā�Šengenas�zonas�paplašināšanās�vēl�vairāk�stiprinās�personu�pārvietošanās�brīvību.�

�

Starptautiskā� migrācija� ir� realitāte,� kas� pastāvēs� tik� ilgi,� kamēr� dažādos� pasaules� re<ionos�

labklājības�un�attīstības�līme�i�būs�dažādi.�Starptautiskā�migrācija�var�pavērt�arī�jaunas�iespējas,�jo�

tā� ir�nozīmīgs�faktors�apmai�ā�ar�cilvēkiem,�kā�arī� tautsaimniecībā,�un�tā�palīdz�personām�īstenot�

vi�u� ieceres.� Tā� var� radikāli� veicināt� Eiropas� Savienības� un� to� dalībvalstu� tautsaimniecības�

izaugsmi,� kur� darba� tirgus� vai� demogrāfiskā� stāvok8a� dē8� ir� vajadzīgi� migranti.� Visbeidzot,�

migrācija� rada� līdzek8us� migrantiem� un� vi�u� izcelsmes� valstīm,� tādējādi� dodot� ieguldījumu� to�

attīstībā.�Hipotētiskā�"nulles�imigrācija"�ir�nereāls,�turklāt�bīstams�pie�ēmums.�

�

Eiropadome�2005.�gada�decembrī�pie�ēma�Vispārēju�pieeju�migrācijai�un�uzskata,�ka�tā�joprojām�ir�

izmantojama.� Eiropadome� atkārtoti� apstiprina� pārliecību,� ka� ar� migrāciju� saistītie� jautājumi� ir�

neat�emama�Eiropas�Savienības�ārējo�attiecību�da8a,�un�saska�otai�un�efektīvai�migrācijas�vadībai�

ir� jābūt� vispārējai� –� un� tādējādi� tai� ir� jāaptver� gan� legālas�migrācijas� organizācija,� gan� nelegālas�

imigrācijas�iegrožošana,�stimulējot�migrācijas�un�attīstības�siner<iju.�Eiropadome�ir�pārliecināta,�ka�

Vispārējā� pieeja� migrācijai� var� būt� auglīga� tikai� tad,� ja� pastāv� ciešas� partnerattiecības� starp�

izcelsmes�valsti,�tranzīta�valsti�un�galamēr?a�valsti.�

�
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Tomēr�Eiropas�Savienībai�nav�resursu,�lai�godam�uz�emtu�visus�migrantus,�kas�cer�uz�labāku�dzīvi�

Eiropā.�Slikti�pārvaldīta�imigrācija�var�graut�galamēr?a�valstu�sociālo�kohēziju.�Tālab,�organizējot�

imigrāciju,�ir�jā�em�vērā�Eiropas�spējas�uz�emt�migrantus�–�no�darba�tirgus,�mitek8u�pieejamības,�

veselības� aizsardzības,� izglītības� iestāžu� un� sociālo� dienestu� jaudu� viedok8a� –� un� nedrīkst� pie8aut�

iespējamību,�ka�migrantus�izmantos�noziedznieku�tīkli.�

�

Arī� brīvas� pārvietošanās� telpas� izveide� dalībvalstīm� uzliek� jaunus� pārbaudījumus.� Vienas�

dalībvalsts�darbības�var�skart�citu�valstu�intereses.�Kad�ir�gūta�piek8uve�vienas�dalībvalsts�teritorijai,�

k8ūst�iespējama�piek8uve�citu�valstu�teritorijām.�Tālab�ir�ārkārtīgi�svarīgi,�lai�katra�dalībvalsts��emtu�

vērā�partneru�intereses,�izstrādājot�un�īstenojot�imigrācijas,�integrācijas�un�patvēruma�politiku.�

�

ES� dalībvalstis� kādus� divdesmit� gadus� ir� centušās� tuvināt� politiku� šajās� jomās.� Eiropadome� ir�

gandarīta� par� šajā� sakarā� gūtajiem� panākumiem� –� par� iekšēju� robežkontro8u� atcelšanu� lielākajā�

Eiropas�da8ā,�vienotas�vīzu�politikas�pie�emšanu,�saska�otiem�ārējo�robežu�kontrolē�un�patvēruma�

sniegšanā� piemērojamiem� standartiem,� dažu� legālās�migrācijas� nosacījumu� tuvināšanu,� sadarbību�

nelegālas� imigrācijas� iegrožošanā,� a<entūras� FRO�TEX� radīšanu� un� dalībvalstu� savstarpējas�

solidaritātes� fondu� izveidi.� Eiropadome� ir� īpaši� gandarīta� par� Tamperes� (1999–2004)� un� Hāgas�

(2004–2009)�programmā�gūtajiem�nopietnajiem�panākumiem,�kuras�tā�ap�emas�īstenot�pilnībā.�

�

Saska�ā� ar� vērtībām,� kas� ir� konsekventi� iedvesmojušas� Eiropas� projektu� un� īstenotās� politikas�

aspektus,� Eiropadome� vēlreiz� svinīgi� apliecina,� ka� imigrācijas� un� patvēruma� politikai� ir� jāatbilst�

starptautisko� tiesību� normām� un� jo� īpaši� tām,� kas� attiecas� uz� cilvēktiesībām,� cilvēka� cie�u� un�

bēg8iem.�

�

Kaut� arī� ir� gūti� reāli� panākumi� virzībā� uz� vienotu� imigrācijas� un� patvēruma�politiku,� ir� vajadzīgi�

papildu�rezultāti.�

�
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Eiropadome� ir� pārliecināta� –� lai� migrācijas� pārvaldību� iek8autu� vispārējos� Eiropas� Savienības�

mēr?os,� ir� vajadzīga� saska�ota� pieeja,� tāpēc� tā� uzskata,� ka� ir� pienācis� laiks� dalībvalstīm� kopīgas�

atbildības�un�solidaritātes�garā,�kā�arī�partnerattiecībās�ar� trešām�valstīm�dot� jaunu� impulsu� tādas�

vienotas�imigrācijas�un�patvēruma�politikas�izstrādē,�kurā�būtu��emtas�vērā�gan�Eiropas�Savienības�

kolektīvās�intereses,�gan�arī�katras�dalībvalsts�īpašās�vajadzības.�

�

Tādā� garā� un� �emot� vērā�Komisijas� 2008.� gada� 17.� jūnija� pazi�ojumu,�Eiropadome� ir� pie�ēmusi�

lēmumu�svinīgi� pie�emt�Eiropas� Imigrācijas�un� patvēruma�paktu.�Eiropadome,� apzinoties,� ka,� lai�

paktu�īstenotu�pilnībā,�dažās�jomās,�iespējams,�būs�jāievieš�pārmai�as�tiesiskajā�regulējumā,�un�jo�

īpaši�pamatlīgumos,�uz�emas�piecas�pamatsaistības,�kuras�izvērsīs�konkrētās�darbībās�programmā,�

kas�2010.�gadā�nomainīs�Hāgas�programmu:�

�

–� organizēt� legālu� imigrāciju,� �emot� vērā� katras� dalībvalsts� konstatētās� prioritātes,� vajadzības�

un�spējas�uz�emt�migrantus,�kā�arī�veicināt�integrāciju;�

�

–� kontrolēt�nelegālo�imigrāciju,�nodrošinot�nelegālo�imigrantu�atgriešanos�izcelsmes�valstīs�vai�

kādā�tranzītvalstī;�

�

–� celt�robežkontro8u�efektivitāti;�

�

–� padarīt�Eiropu�par�patvēruma�vietu;�

�

–� izvērst�plašas�partnerattiecības�ar�migrantu� izcelsmes�valstīm�un� tranzītvalstīm,�lai�veicinātu�

migrācijas�un�attīstības�siner<iju.�

�

*�

*�����*�

�
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I.� Organizēt� legālu� imigrāciju,� 7emot� vērā� katras� dalībvalsts� konstatētās� prioritātes,�
vajadzības�un�spējas�uz7emt�migrantus,�kā�arī�veicināt�integrāciju�

�

Eiropadome� uzskata,� ka� legālai� migrācijai� būtu� jānotiek� gan� pēc� migrantu,� gan� uz�ēmējvalstu�

vēlēšanās,�lai�ieguvējas�būtu�abas�puses.�Eiropadome�atgādina,�ka�katras�dalībvalsts�zi�ā�ir�noteikt,�

ar�kādiem�nosacījumiem�tā�savā�teritorijā�uz�em�legālus�migrantus,�un�vajadzības�gadījumā�nosaka�

vi�u� skaitu.� Attiecīgās� kvotas� varētu� īstenot� partnerattiecībās� ar� migrantu� izcelsmes� valstīm.�

Eiropadome�aicina�dalībvalstis�īstenot�tādu�imigrācijas�politiku,�kas�būtu�gan�selektīva�–�jo�īpaši�no�

visu� darba� tirgus� vajadzību� viedok8a� –� gan� arī� saska�ota,� �emot� vērā� to,� kā� tā� varētu� ietekmēt�

pārējās� dalībvalstis.� Eiropadome� uzsver,� cik� svarīgi� ir� izstrādāt� tādu� politiku,� kas� 8autu� taisnīgi�

izturēties�pret�migrantiem�un�vi�us�saska�oti�integrēt�uz�ēmējvalstu�sabiedrībās.�

�

Lai�to�nodrošinātu,�Eiropadome�vienojas:�

�

a)� aicināt� dalībvalstis� un�Komisiju,� pienācīgi� �emot� vērā� acquis	 communautaire� un� Kopienas�

priekšrokas�principu�un��emot�vērā�Eiropas�Savienības�cilvēkresursu�potenciālu,� saska�ā�ar�

Eiropadomes� 2008.� gada� 13.� un� 14.� marta� secinājumiem� ar� piemērotākajiem� līdzek8iem�

īstenot� darbaspēka� migrācijas� politiku,� kurā� �em� vērā� visas� darba� tirgus� vajadzības� katrā�

dalībvalstī;�

�

b)� padarīt� Eiropas� Savienību� pievilcīgāku� kvalificētiem� darba� �ēmējiem� un� veikt� jaunus�

pasākumus,� lai� vairāk� atvieglotu� studentu�un�pētnieku�uz�emšanu�un�vi�u�pārvietošanos�pa�

Eiropas�Savienību;�

�

c)� atbalstot�pagaidu�vai�cirkulāro�migrāciju�–�saska�ā�ar�Eiropadomes�2007.�gada�14.�decembra�

secinājumiem�–,�nodrošināt,�ka�minētā�politika�neveicina�kvalificētā�darbaspēka�emigrāciju;�

�
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d)� efektīvāk� regulēt� <ime�u� (iz�emot� īpašas� kategorijas)� migrāciju,� aicinot� katru� dalībvalsti,�

ievērojot�Eiropas�Cilvēktiesību�un�pamatbrīvību�aizsardzības�konvenciju,� tiesību�aktos��emt�

vērā�savas�spējas�uz�emt�migrantus�un�<ime�u�spējas�integrēties,��emot�vērā�to�līdzek8us�un�

izmitināšanas�iespējas�galamēr?a�valstī,�kā�arī,�piemēram,�attiecīgās�valsts�valodas�prasmi;�

�

e)� stiprināt� informācijas� apmai�u� migrācijas� jomā,� vajadzības� gadījumā� uzlabojot� esošos�

instrumentus;�

�

f)� uzlabot�informāciju�par�legālas�migrācijas�iespējām�un�nosacījumiem,�īpaši,�pēc�iespējas�drīz�

izveidojot�šādam�nolūkam�vajadzīgos�instrumentus;�

�

g)� aicināt� dalībvalstis� saska�ā� ar� Padomes� 2004.� gadā� apstiprinātiem� vienotiem� principiem�

izstrādāt�drosmīgus�politikas�aspektus�tādā�veidā�un�izmantojot�tādus�resursus,�ko�tās�uzskata�

par� pareiziem,� lai� veicinātu� tādu� imigrantu� saskanīgu� integrāciju� uz�ēmējvalstīs,� kuri,�

paredzams,�tur�apmetīsies�uz�dzīvi;�tādos�politikas�aspektos,�kuru�īstenošanā�uz�ēmējvalstīm�

būs� jāpieliek� lielas� pūles,� būtu� jālīdzsvaro� migrantu� tiesības� (it� īpaši� tiesības� uz� izglītību,�

darbu,� drošību� un� sabiedrisku� un� sociālu� dienestu� izmantošanu)� ar� pienākumiem� (ievērot�

uz�ēmējvalsts� likumus).�Pie�tiem�piederēs�īpaši�pasākumi,� lai�veicinātu�būtiskus�integrācijas�

faktorus� –� valodas� mācīšanos� un� piek8uvi� darba� tirgum;� tie� izcels� dalībvalstu� un� Eiropas�

Savienības�identitātes�respektēšanu,�kā�arī�to�pamatvērtību�–�piemēram,�cilvēktiesību,�uzskatu�

brīvības,� demokrātijas,� iecietības,� dzimumu� vienlīdzības� un� obligātas� bērnu� izglītošanas� –�

respektēšanu.� Eiropadome� aicina� dalībvalstis,� izmantojot� piemērotus� pasākumus,� �emt� vērā�

vajadzību�apkarot�diskrimināciju,�kas�var�būt�vērsta�pret�migrantiem;�

�

h)� veicināt� informācijas� apmai�u� par� īstenotajām� paraugpraksēm� saska�ā� ar� vienotiem�

uz�emšanas�un�integrācijas�principiem,�ko�Padome�ir�apstiprinājusi�2004.�gadā,�kā�arī�saska�ā�

ar�ES�pasākumiem,�atbalstot�valstu�integrācijas�politiku.�

�
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II.� Iegrožot�nelegālu�imigrāciju,�nodrošinot�nelegālu�imigrantu�atgriešanos�izcelsmes�valstīs�
vai�kādā�tranzītvalstī�

�

Eiropadome� atkārtoti� apliecina� ap�ēmību� iegrožot� nelegālu� imigrāciju.� Tā� atgādina,� ka� ir� gatava�

efektīvi�piemērot�trīs�pamatprincipus:�

�

�� palielināt� dalībvalstu� un� Komisijas� sadarbību� ar� izcelsmes� valstīm� un� tranzītvalstīm,� lai�

kontrolētu�nelegālo�imigrāciju�saska�ā�ar�Vispārējo�pieeju�migrācijai;�

�

����� nelegāliem�imigrantiem,�kas�iek8uvuši�dalībvalstu�teritorijā,�minētā�teritorija�ir�jāatstāj.�Katra�

dalībvalsts�ap�emas�nodrošināt,�lai�šo�principu�efektīvi�piemērotu,�ievērojot�attiecīgo�personu�

tiesības�un�cie�u�un�dodot�priekšroku�brīvprātīgam�atgriešanās�veidam,�un�katra�dalībvalsts�

atzīst�citā�dalībvalstī�pie�emtus�atpaka8�sūtīšanas�lēmumus;�

�

�� visām� valstīm� ir� jāuz�em� atpaka8� savi� valstspiederīgie,� kas� nelegāli� uzturas� citas� valsts�

teritorijā.�

�

Lai�to�nodrošinātu,�Eiropadome�vienojas:�

�

a)� ievērojot� attiecīgās� valsts� tiesības,� legalizāciju� humānu� vai� saimniecisku� apsvērumu� dē8�

izmantot,�izskatot�katru�konkrēto�gadījumu�atseviš?i,�nevis�piemērot�vispārēju�legalizāciju;�

�

b)� noslēgt�Eiropas�Savienības�mēroga�vai�divpusējus�atpaka8uz�emšanas�nolīgumus�ar�valstīm,�

ar� kurām� tie� ir� jānoslēdz,� lai� katrai� dalībvalstij� būtu� juridiski� instrumenti,� kas� nodrošina�

nelegālo� imigrantu� izraidīšanu;� ES� atpaka8uz�emšanas� nolīgumu� efektivitāti� izvērtēs;� būtu�

jāpārskata� sarunu� norādes� attiecībā� uz� sarunām,� kas� nav� bijušas� sekmīgas;� sarunās� par�

turpmākiem�ES�atpaka8uz�emšanas�nolīgumiem�dalībvalstis�un�Komisija�savā�starpā�nopietni�

konsultēsies;�

�
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c)� nodrošināt� to,� ka� nelegālas� migrācijas� draudus� novērš� saska�ā� ar� praktisko� pasākumu�

kopumu,� kas� paredzēts� trešo� valstu� valstspiederīgo� iece8ošanas� un� uzturēšanās� politikā� un�

attiecīgā�gadījumā,�–�saska�ā�ar�citās�politikas�jomās�paredzētiem�praktiskajiem�pasākumiem,�

tostarp�pārvietošanās�brīvības�praktiskajiem�pasākumiem;�

�

d)� izvērst� dalībvalstu� sadarbību� –� brīvprātīgi� un� vajadzības� gadījumā� izmantojot� vienotus�

mehānismus� –� nodrošinot� nelegālu� migrantu� izraidīšanu� (biometriska� nelegālu� iece8otāju�

identifikācija,�apvienoti�reisi�u.c.);�

�

e)� vērst� plašumā� sadarbību� ar� migrantu� izcelsmes� valstīm� un� tranzītvalstīm,� lai� saska�ā� ar�

Vispārējo� pieeju�migrācijai� apkarotu� nelegālu� imigrāciju,� jo� īpaši,� lai� kopā� ar� tām� īstenotu�

drosmīgu� politiku� policijas� un� tiesu� iestāžu� sadarbības� jomā,� apkarojot� starptautiskas�

noziedznieku�organizācijas,� kas�nodarbojas� ar�nelikumīgu�migrantu�pārvadāšanu�un�cilvēku�

tirdzniecību,�kā�arī� lai� labāk� informētu�apdraudētas�kopienas,�nepie8aujot� tra<ēdijas,�kas�var�

notikt�īpaši�jūras�ūde�os;�

�

f)� aicināt�dalībvalstis,�izmantojot�Kopienas�instrumentus,�izstrādāt�stimulu�sistēmas,�kā�atbalstīt�

personu�brīvprātīgu�atgriešanos,�un�apmainīties�ar�informāciju�par�šo�jautājumu,�lai�novērstu�

tādu�personu�8aunprātīgu�atgriešanos�Eiropas�Savienībā,�kas�šādu�palīdzību�jau�ir�sa�ēmušas;�

�

g)� aicināt� dalībvalstis� konsekventi,� arī� migrantu� interesēs,� ar� preventīviem� un� samērīgiem�

sodiem�vērsties�pret�personām,�kas�ekspluatē�nelegālus�imigrantus�(pret�darba�devējiem�u.c.);�

�

h)� pilnībā� īstenot� Kopienas� noteikumus,� saska�ā� ar� kuriem� vienas� dalībvalsts� pie�emtu�

izraidīšanas� lēmumu�piemēro�visā�Eiropas�Savienībā,� un� šajā� sakarā�Šengenas� Informācijas�

sistēmā�(SIS)� ievadīts�brīdinājums�par�šādu� lēmumu�uzliek�pārējām�dalībvalstīm�pienākumu�

nepie8aut,�ka�attiecīgā�persona�iece8o�vai�uzturas�tās�teritorijā.�
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III.� Celt�robežkontro;u�efektivitāti�

�

Eiropadome� atgādina� –� katra� dalībvalsts� ir� atbildīga� par� robežkontrolēm� savā� ārējo� robežu� da8ā.�

Kontroli,�kas�dod�piek8uvi�brīvas�pārvietošanās�telpai,�kopīgas�atbildības�garā�veic�visu�dalībvalstu�

interesēs.� Pie� ārējām� robežām� piemērojamiem� vīzu� izsniegšanas� nosacījumiem� būtu� pilnībā�

jāveicina� integrēta� robežas�apsardzība.�Dalībvalstīm,�kurās�<eogrāfiskā� stāvok8a�dē8� ieplūst�daudz�

imigrantu,� vai� arī� kuru� līdzek8i� ir� ierobežoti,� būtu� jāspēj�pa8auties�uz�Eiropas�Savienības� efektīvu�

solidaritāti.�

�

Lai�to�nodrošinātu,�Eiropadome�vienojas:�

�

a)� aicināt�dalībvalstis�un�Komisiju�mobilizēt�visus�pieejamos�resursus,�lai�nodrošinātu�efektīvāku�

ārējo�sauszemes,�jūras�un�gaisa�robežu�kontroli;�

�

b)� vēlākais�no�2012.�gada�1.�janvāra,�pateicoties�vīzu�informācijas�sistēmai,�ieviest�biometriskas�

vīzas,�bez�kavēšanās�uzlabot�dalībvalstu�konsulātu�sadarbību,�cik�vien�iespējams�apvienot�to�

līdzek8us,� un� vīzu� izsniegšanai� pakāpeniski� un� brīvprātīgi� izveidot� apvienotus� konsulārus�

dienestus;�

�

c)� pienācīgi� �emot� vērā� dalībvalstu� pienākumus� un� uzdevumus,� dot� FRO�TEX� a<entūrai�

resursus,�lai�tā�varētu�pildīt�uzdevumu�–�koordinēt�Eiropas�Savienības�ārējo�robežu�kontroli,�

novērst�krīzes�situācijas�un�pēc�dalībvalstu�lūguma�darīt�visu�vajadzīgo�–�neatkarīgi�no�tā,�vai�

notiek�pagaidu�darbības,� vai� to� sekas� ir� paliekošas�–�konkrēti� saska�ā�Padomes�2008.� gada�

5.�un�6.�jūnija�secinājumiem.�Gemot�vērā�minētās�a<entūras�darbības�izvērtējuma�rezultātus,�

tiks� nostiprināta� tās� vieta� un� operatīvie� līdzek8i,� un� varētu� pie�emt� lēmumu� izveidot� īpašus�

birojus,� lai� �emtu� vērā� dažādās� situācijas,� jo� īpaši� pie� austrumu� sauszemes� robežām� un�

dienvidu� jūras� robežām;� tomēr� šādai� izveidei� nevajadzētu� nekādā� veidā� skart� FRO�TEX�

a<entūras� īpašo� lomu.� Visbeidzot,� varētu� izskatīt� iespēju� izveidot� Eiropas� Robežsardzes�

sistēmu;�

�
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d)� solidaritātes� garā� �emt� vairāk� vērā� to� dalībvalstu� grūtības,� kuras� saskaras� ar� pārmērīgu�

imigrantu�plūsmu,�un�aicināt�Komisiju�šajā�sakarībā�iesniegt�priekšlikumus;�

�

e)� likt� lietā� modernus� tehnolo<iskus� līdzek8us,� lai� garantētu� sistēmu� mijdarbību� un� efektīvu�

ārējās� robežas� kontroles� pārvaldību� saska�ā� ar� Eiropadomes� 2008.� gada� 19.� un� 20.� jūnija�

secinājumiem�un�Padomes�2008.�gada�5.�un�6.�jūnija�secinājumiem.�No�2012.�gada�–�atkarībā�

no� Komisijas� ierosinātiem� tiesību� aktiem� –� īpaša� uzmanība� būtu� jāpievērš� elektroniska�

iece8ošanas�un�izce8ošanas�re<istra�izveidei,�ko�papildinās�atvieglota�procedūra,�ko�piemēros�

Eiropas�pilso�iem�un�citiem�ce8otājiem;�

�

f)� palielināt�sadarbību�ar�izcelsmes�valstīm�un�tranzītvalstīm,�lai�stiprinātu�ārējo�robežu�kontroli�

un�apkarotu�nelegālu�imigrāciju,�palielinot�Eiropas�Savienības�atbalstu�tā�personāla�mācībām�

un�ekipējumam,�kas�ir�atbildīgs�par�migrācijas�plūsmu�pārvaldību;�

�

g)� saska�ā�ar�Padomes�2008.�gada�5.�un�6.� jūnija�secinājumiem�uzlabot�Šengenas� izvērtēšanas�

procesa�nosacījumus�un�biežumu.�

�
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IV.� Padarīt�Eiropu�par�patvēruma�vietu�

�

Eiropadome�svinīgi�atgādina,�ka�saska�ā�ar�Ženēvas�Konvenciju� (1951.�gada�28.� jūlijs)�par�bēg8u�

statusu� –� grozījumi� izdarīti� ar� Gujorkas� Protokolu� (1967.� gada� 31.� janvāris)� –� kā� arī� saska�ā� ar�

citiem�attiecīgiem�līgumiem�jebkuram�vajātam�ārvalstniekam�ir�tiesības�uz�palīdzību�un�aizsardzību�

Eiropas� Savienības� teritorijā.� Eiropadome� ir� gandarīta� par� pēdējo� gadu� panākumiem,� kas� gūti,�

īstenojot�vienotos�minimuma�standartus,�kuri� ir�pie�emti,� lai� izveidotu�vienotu�Eiropas�patvēruma�

politiku.�Tomēr�Eiropadome�konstatē,�ka�dalībvalstīs�joprojām�pastāv�būtiskas�atš?irības,�pieš?irot�

aizsardzību,�un�pati�aizsardzība�ir�dažāda.�Atgādinot,�ka�par�aizsardzības�pieš?iršanu�un�jo�īpaši�par�

bēg8a�statusa�pieš?iršanu�ir�atbildīga�katra�dalībvalsts,�Eiropadome�uzskata,�ka�ir�pienācis�laiks�nākt�

klajā� ar� jaunām� ierosmēm,� lai� pabeigtu� Hāgas� programmā� paredzēto� kopējas� Eiropas� patvēruma�

sistēmas� izveidi� un� tādējādi� sniegtu� augstāka� līme�a� aizsardzību,� kā� ierosināts� Komisijas� rīcības�

plānā�par�patvērumu.�Turpmākajā�darbības�posmā�būtu� jānodrošina�ciešs�dialogs�ar�ANO�Augsto�

komisāru� bēg8u� jautājumos.� Eiropadome� uzsver,� ka� vajadzīgajai� Eiropas� robežkontroles�

pastiprināšanai�nevajadzētu�liegt�personām,�kam�ir�uz�to�tiesības,�piek8ūt�aizsardzības�sistēmām.�

�

Lai�to�nodrošinātu,�Eiropadome�vienojas:�

�

a)� 2009.� gadā� izveidot� Eiropas� atbalsta� biroju,� kam� būtu� uzticēts� atvieglināt� dalībvalstu�

savstarpēju�informācijas,�analīžu�rezultātu�un�pieredzes�apmai�u,�un�izstrādāt�praktisku�tādu�

pārvalžu� sadarbību,� kuru� pienākums� ir� izskatīt� patvēruma� pieteikumus.� Birojs� nebūs�

pilnvarots�izskatīt�pieteikumus�vai�pie�emt�lēmumus,�toties�tas�liks�lietā�kopējās�zināšanas�par�

migrantu�izcelsmes�valstīm,�lai�palīdzētu�saska�ot�attiecīgu�valstu�prakses,�procedūras,�un�–�

attiecīgi�–�lēmumus;�

�

b)� aicināt�Komisiju� nākt� klajā� ar� priekšlikumiem,� lai,� ja� tas� iespējams� 2010.�gadā� un� vēlākais�

2012.� gadā,� varētu� ieviest� vienotu� patvēruma� pieš?iršanas� procedūru,� kurā� būtu� paredzētas�

vienotas�garantijas,�kā�arī�pie�emt�vienotu�statusu�bēg8iem�un�personām,�kas�sa�em�papildu�

aizsardzību;�

�
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c)� izstrādāt� procedūras,� ko� piemērot� krīžu� gadījumos� –� ja� kādā� dalībvalstī�masveidīgi� ieplūstu�

patvēruma�meklētāji�–�lai�varētu�uz�attiecīgo�dalībvalsti�sūtīt�palīgā�citu�dalībvalstu�ierēd�us,�

un� īstenot� efektīvu� solidaritāti� ar� attiecīgo� valsti,� ātrāk�mobilizējot� esošās� ES� programmas.�

Attiecībā�uz�tām�dalībvalstīm,�kuru�valsts�patvēruma�sistēma�it�īpaši�to�<eogrāfiskā�vai�demogrāfiskā�

stāvok8a�dē8�ir� īpaši�un�nesamērīgi� �noslogota,�ar�solidaritātes�pasākumiem�arī�mē<ina�brīvprātīgi�un�

koordinēti� veicināt� starptautiskās� aizsardzības� sa�ēmēju� pārvietošanu� no� šādas� dalībvalsts� uz� citām�

dalībvalstīm,�vienlaikus�nodrošinot�to,�lai�patvēruma�sistēmas�netiktu�izmantotas�8aunprātīgi.�Saska�ā�

ar� šiem� principiem� Komisija,� vajadzības� gadījumā� konsultējoties� ar� ANO� Augsto� komisāru� bēg8u�

jautājumos,� atvieglos� šādu� brīvprātīgu� un� koordinētu� pārvietošanu.� Saska�ā� ar� budžeta� procedūrām�

šādai�pārvietošanai�būtu�jānodrošina�īpašs�finansējums�no�esošajiem�ES�finanšu�instrumentiem;�

�

d)� stiprināt� sadarbību� ar� ANO� Augsto� komisāru� bēg8u� jautājumos� (United	 �ations	 High	

Commissioner	for	Refugees	–	U�HCR),�lai�nodrošinātu�labāku�aizsardzību�personām,�kas�to�

lūdz�ārpus�Eiropas�Savienības�teritorijas,�jo�īpaši:�

�

–� brīvprātīgi� attīstot� iespējas�Eiropas�Savienībā�pārcelt� uz� citu�dzīves�vietu� cilvēkus,� ko�

aizsardzībā� ir� �ēmis� ANO� Augstais� komisārs� bēg8u� jautājumos,� jo� īpaši,� ja� tas� ir�

paredzēts�re<ionālās�aizsardzības�programmās;�

–� aicinot� Komisiju� sadarbībā� ar� ANO�Augsto� komisāru� bēg8u� jautājumos� nākt� klajā� ar�

priekšlikumiem� sadarbībai� ar� trešām� valstīm,� lai� stiprinātu� to� aizsardzības� sistēmu�

jaudas.�

�

e)� aicināt� dalībvalstis� darbiniekiem,� kas� ir� atbildīgi� par� kontrolēm� pie� ārējām� robežām,� sniegt�

mācības�par�tiesībām�un�pienākumiem�starptautiskas�aizsardzības�jomā.�
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V.� Izvērst� plašas� partnerattiecības� ar� migrantu� izcelsmes� valstīm� un� tranzītvalstīm,� lai�
veicinātu�migrācijas�un�attīstības�siner<iju�

�

Eiropadome�atgādina�2005.�gada�decembra,�2006.�gada�decembra�un�2007.�gada�jūnija�secinājumus�

un�atkārtoti�apliecina�atbalstu�Vispārējai�pieejai�migrācijai,�kas�ir� iedvesmojusi�Rabatā�un�Tripolē�

2006.�gadā�notikušās�Eiropas�un�Āfrikas�konferences�un�Lisabonā�2007.�gadā�notikušo�Eiropas�un�

Āfrikas� samitu.� Eiropadome� ir� pārliecināta,� ka� tāda� pieeja,� kas� reizē� aptver� legālas� migrācijas�

organizāciju,� nelegālas� imigrācijas� iegrožošanu,� migrācijas� un� attīstības� siner<ijas� visu� attiecīgo�

valstu� un� pašu� migrantu� interesēs,� ir� 8oti� nopietna� gan� Eiropas� austrumos,� gan� dienvidos�

piemērojama� pieeja.� Migrācijai� ir� jāk8ūst� par� būtisku� dalībvalstu� un� Eiropas� Savienības� ārējo�

attiecību�sastāvda8u,�un�tas�paredz,�ka�attiecībās�ar�visām�trešām�valstīm�ir�jāizskata�ar�trešo�valsti�

notiekošā�migrācijas�jautājumiem�veltītā�dialoga�kvalitāte.�

�

To� �emot� par� pamatu,� Eiropadome� ap�emas� atbalstīt� iesaistīto� valstu� attīstību,� un� ar� tām� kopā�

izveidot�ciešas�partnerattiecības,�stimulējot�migrācijas�un�attīstības�siner<iju.�

�

Lai�to�nodrošinātu,�Eiropadome�vienojas:�

�

a)� pēc� vajadzības� noslēgt� Kopienas� mēroga� vai� divpusējus� nolīgumus� ar� migrantu� izcelsmes�

valstīm�un� tranzītvalstīm,� kuros� būtu� stāvoklim�darba� tirgū� pielāgotas� klauzulas� par� legālas�

migrācijas� iespējām,� par� nelegālas� imigrācijas� iegrožošanu,� atpaka8uz�emšanu,� kā� arī� par�

izcelsmes� valstu� un� tranzītvalstu� attīstību;� Eiropadome� aicina� dalībvalstis� un� Komisiju�

informēt� citai� citu� un� savā� starpā� konsultēties� par� tādu� divpusēju� nolīgumu,� kā� arī�

atpaka8uz�emšanas�nolīgumu�mēr?iem�un�robežām;�

�

b)� aicināt� dalībvalstis� –� ciktāl� tās� spēj� –� gan� Eiropas� austrumu,� gan� dienvidu� partnervalstu�

valstspiederīgajiem�dot�legālas�imigrācijas�iespējas,�kas�būtu�pielāgotas�stāvoklim�dalībvalstu�

darba�tirgū,�8aujot�minētajiem�valstspiederīgajiem�apgūt�mācības�vai�gūt�profesionālu�pieredzi�

un� uzkrāt� ietaupījumus,� ko� lietot� savai� valstij.� Eiropadome� aicina� dalībvalstis� šajā� sakarā�

veicināt�pagaidu�vai�cirkulāro�migrāciju�dažādos�veidos,�lai�novērstu�intelektuālā�darbaspēka�

emigrāciju;�
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c)� attiecībās� ar� migrantu� izcelsmes� valstīm� un� tranzītvalstīm� īstenot� sadarbības� politiku,� lai�

kavētu�vai�novērstu�nelegālu�imigrāciju,�jo�īpaši�–�stiprinot�minēto�valstu�iespējas;�

�

d)� efektīvāk�integrēt�migrācijas�un�attīstības�politikas�aspektus,�izskatot,�kā�tādi�politikas�aspekti�

varētu� dot� labumu� imigrācijas� izcelsmes� re<ioniem� saska�ā� ar� citiem� attīstības� politikas� un�

Tūkstošgades� attīstības� mēr?u� aspektiem.� Eiropadome� šajā� sakarā� aicina� dalībvalstis� un�

Komisiju�īpaši�pievērsties�–��emot�vērā�kopīgi�ar�partnervalstīm�apzinātas�nozares�prioritātes�

–� solidāriem� attīstības� projektiem,� kas� ce8� pilso�u� dzīves� līmeni� tādās� jomās� kā� pārtika,�

veselības�aizsardzība,�izglītība,�profesionālā�apmācība�un�nodarbinātība;�

�

e)� veicināt� kopīgu� attīstību,� 8aujot� migrantiem� piedalīties� vi�u� izcelsmes� valsts� attīstībā.�

Eiropadome� iesaka� dalībvalstīm� veicināt� īpašu� finanšu� instrumentu� pie�emšanu� drošai� un�

lētākai�migrantu�ietaupījumu�pārskaitīšanai,�lai�veiktu�investīcijas�vai�noguldījumus;�

�

f)� nelokāmi� īstenot� Lisabonā� 2007.� gada� decembrī� noslēgto� Eiropas� Savienības� un� Āfrikas�

partnerattiecību� līgumu,� secinājumus,� ko� Albufeirā� pie�ēma� 2007.� gada� novembrī�

organizētajā� pirmajā� Eiropas� un� Vidusjūras� ministru� sanāksmē� par� migrāciju,� un� Rabatas�

rīcības�plānu,�un� tālab� aicināt,� lai� otrajā� attīstībai� un�migrācijai� veltītajā�Eiropas�un�Āfrikas�

valstu� ministru� konferencē,� kas� Parīzē� notiks� 2008.�gada� rudenī,� pie�emtu� lēmumus� par�

praktiskiem� pasākumiem;� saska�ā� ar� tās� 2007.� gada� jūnija� secinājumiem� attīstīt� Vispārējo�

pieeju� migrācijai� Eiropas� austrumos� un� dienvidaustrumos� un� tālab� paust� gandarījumu� par�

ierosmi�2009.�gada� aprīlī�organizēt�ministru�konferenci�Prāgā;� turpināt� izmantot�pašreizējos�

politikas�un�nozaru�dialogus,�jo�īpaši�ar�Latī�amerikas,�Karību�re<iona�un�Āzijas�valstīm,�lai�

padzi8inātu�savstarpējo�izpratni�par�problēmjautājumiem,�kas�saistīti�ar�migrāciju,�un�stiprināt�

pašreizējo�sadarbību;�

�
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g)� paātrināt� Vispārējās� pieejas� migrācijai� galveno� instrumentu� izvēršanu� (migrācijas� bilances,�

sadarbības�platformas,�mobilitātes�partnerattiecības�un�cirkulārās�migrācijas�programmas),�ar�

ko� nodrošina� līdzsvaru� starp� migrācijas� ce8iem� no� dienvidiem� un� migrācijas� ce8iem� no�

austrumiem� un� dienvidaustrumiem,� un� �emt� vērā�mācības,� kas� šajos� jautājumos� ir� gūtas� ar�

migrantu� izcelsmes�valstīm�un� tranzītvalstīm�rīkotās�sarunās�par�ES�mēroga�un�divpusējiem�

nolīgumiem� par� migrāciju� un� atpaka8uz�emšanu,� kā� arī� izmē<inājuma� partnerattiecību�

projektos�mobilitātei;�

�

h)� īstenojot�minētās�dažādās�darbības,�nodrošināt,�lai�tās�būtu�saska�otas�ar�citiem�ES�attīstības�

sadarbības�politikas�aspektiem,�īpaši�2005.�gada�Eiropas�konsensu�attīstības�jomā,�kā�arī�citu�

politikas�jomu,�jo�īpaši�kaimi�attiecību�politikas�aspektiem.�

*�

*�����*�

Eiropadome� aicina�Eiropas� Parlamentu,� Padomi,�Komisiju� un� dalībvalstis� –� ciktāl� tas� attiecas� uz�

katru�no�tām�–�pie�emt�šā�pakta�īstenošanai�vajadzīgos�lēmumus,�lai�attīstītu�vienotu�imigrācijas�un�

patvēruma� politiku.� Programma,� kas� 2010.� gadā� nomainīs� Hāgas� programmu,� īpaši� dos� iespēju�

minēto�paktu�izvērst�konkrētās�darbībās.�

�

Eiropadome�ir�pie�ēmusi�lēmumu�rīkot�gadskārtējas�debates�par�imigrācijas�politiku�un�patvēruma�

politiku.� Lai� to� nodrošinātu,� Eiropadome� aicina�Komisiju� ik� gadu� sniegt� Padomei� zi�ojumu,� kas�

balstās� uz� dalībvalstu� ieguldījumiem� un� ko� vajadzības� gadījumā� papildina� priekšlikumi� un�

ierosinājumi,� par� to,� kā�Eiropas�Savienība� un� tās� dalībvalstis� īsteno� šo� paktu� un� programmu,� kas�

nomainīs�Hāgas�programmu.�Gadskārtējās�debates�dos�iespēju�Eiropadomei�sa�emt�informāciju�par�

svarīgākajiem�pasākumiem,�ko�katra�dalībvalsts�gatavojas�īstenot�imigrācijas�un�patvēruma�politikā.��

�

Lai� sagatavotu�minētās� debates,� Eiropadome� aicina� Komisiju� iesniegt� Padomei� ierosinājumu� par�

turpmāko�darba�metodi.�

�

Visbeidzot,�Eiropadome�atkārtoti�apliecina�vajadzību�rast�pienācīgus�resursus,�lai�izpildītu�prasības,�

ko�uzliek�imigrācijas�un�patvēruma�politika�un�Vispārējā�pieeja�migrācijai.�

______________�


