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PAPILDINĀJUMS "I/A" PUNKTA PIEZĪMEI
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats: Kopīga deklarācija par Eiropas Savienības un Armēnijas mobilitātes partnerību

Armēnijas Republika, Eiropas Savienība un iesaistītās Eiropas Savienības dalībvalstis, proti, 

Beļģijas Karaliste, Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Francijas Republika, Itālijas 

Republika, Nīderlandes Karaliste, Polijas Republika, Rumānija, Vācijas Federatīvā Republika un 

Zviedrijas Karaliste (turpmāk "deklarācijas parakstītāji"); 

RĪKOJOTIES saskaņā ar spēkā esošo sadarbības sistēmu, konkrētāk – Partnerības un sadarbības

nolīgumu, kurš ir spēkā kopš 1999. gada 1. jūlija, kā arī ar ES un Armēnijas Eiropas 

Kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, kuru apstiprināja 2006. gada 14. novembrī; un ņemot vērā 

2009. gada 7. maija Prāgas Austrumu partnerības samita kopīgo deklarāciju, Eiropas Komisijas un 

Armēnijas valdības 2011. gada 29. aprīlī parakstīto kopīgo deklarāciju un 2011. gada 30. septembra 

Varšavas Austrumu partnerības samita kopīgo deklarāciju;
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ATGĀDINOT, ka 2010. gada jūlijā sākās sarunas par Asociācijas nolīgumu ar Armēniju, lai 

aizstātu pašreizējo partnerības un sadarbības nolīgumu;

UZSVEROT ieguvumus un iespējas, ko labi pārvaldīta migrācija vienādā apjomā var sniegt gan 

migrantiem, gan deklarācijas parakstītājiem;

Atgādinot par kopīgo deklarāciju, kas apstiprināta 2009. gada aprīlī Prāgas ministru konferencē 

"Migrācijas partnerību veidošana";

APSTIPRINOT deklarācijas parakstītāju apņemšanos uzlabot personu brīvu pārvietošanos starp 

Armēniju un Eiropas Savienību, vienlaikus nodrošinot labāku migrācijas plūsmas pārvaldību, 

tostarp nelegālās imigrācijas plūsmas novēršanu un mazināšanu, saskaņā ar labākajiem 

starptautiskajiem standartiem;

ATGĀDINOT par Eiropas Savienības Padomes pieņemto Vispārējo pieeju migrācijai, Eiropas 

Komisijas paziņojumu par cirkulāro migrāciju un mobilitātes partnerībām starp Eiropas Savienību 

un trešām valstīm, kas publiskots 2007. gada 16. maijā, Padomes 2007. gada 18. jūnija secinājumus 

par to, kā paplašināti izvērst un uzlabot Vispārēju pieeju migrācijai, to attiecinot uz ES 

kaimiņreģioniem austrumos un dienvidaustrumos, un Padomes 2007. gada 10. decembra 

secinājumus par mobilitātes partnerībām un cirkulāro migrāciju saskaņā ar Vispārējo pieeju 

migrācijai;

ATGĀDINOT par ES Migrācijas misiju Armēnijā, kura notika 2008. gada 10.–12. decembrī un 

kuras mērķis bija stiprināt dialogu par migrācijas jautājumiem starp Armēniju un ES;

ATZĪSTOT divpusējus nolīgumus saistībā ar migrāciju, kā arī sadarbības nolīgumus, kuri ir spēkā 

starp Armēniju un dažām dalībvalstīm;

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT deklarācijas parakstītāju stingro apņemšanos noslēgt un konstruktīvi 

īstenot turpmākos nolīgumus par vīzu izdošanas atvieglināšanu un par tādu personu 

atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi,
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IR PIEŅĒMUŠAS LĒMUMU izveidot mobilitātes partnerību, kas balstīta uz savstarpējību. 

Mobilitātes partnerības mērķis būs labāk pārvaldīt likumīgu migrāciju un darbaspēka migrāciju, 

tostarp cirkulāru migrāciju un pagaidu migrāciju, ievērojot deklarācijas parakstītāju attiecīgās 

kompetences un ņemot vērā to darba tirgus un sociālos un saimnieciskos apstākļus, pastiprināt 

sadarbību migrācijas un attīstības jautājumos, novērst un apkarot nelegālu imigrāciju un cilvēku 

tirdzniecību un kontrabandu, kā arī veicināt efektīvu atgriešanās un atpakaļuzņemšanas politiku, 

vienlaikus ievērojot cilvēktiesības un attiecīgus starptautiskus instrumentus bēgļu aizsardzībai un 

ņemot vērā atsevišķu migrantu stāvokli un deklarācijas parakstītāju sociālo un saimniecisko 

attīstību.

Lai to panāktu, deklarācijas parakstītāji CENTĪSIES turpināt dialogu un sadarbību migrācijas 

jautājumos, it īpaši saskaņā ar turpmāk izklāstītajām nostādnēm.

Mobilitāte, legāla migrācija un integrācija

1. Veicināt labāku likumīgas mobilitātes un darbaspēka mobilitātes sistēmu, tostarp sekmējot 

pagaidu migrāciju un cirkulāru migrāciju, kura balstās uz lielāku informācijas apjomu un 

konkrētām un efektīvām ierosmēm, kā arī migrantu aizsardzību.

2. Stiprināt spējas uzraudzīt migrāciju, it īpaši stiprinot Armēnijas spējas pārvaldīt migrāciju, 

tostarp padziļinot aģentūru sadarbību un koordināciju efektīvai informācijas apmaiņai, kā arī 

uzlabot tiesisko regulējumu un uzraudzīt tā īstenošanu, it īpaši izmantojot kvalificētu 

cilvēkresursu attīstību; atbalstīt Armēnijas migrācijas profila izveidi un regulāru atjaunināšanu 

un attīstīt tiesisko un tehnisko pamatu ar migrāciju saistītu datu vākšanai un pārvaldībai, 

ietverot sadarbību ar valstu iestādēm un Eiropas aģentūrām, piemēram, ar Eiropas Izglītības 

fondu (turpmāk "EIF").
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3. Informēt iespējamos migrantus par likumīgas migrācijas veidiem (tostarp par darbaspēka 

migrāciju) Eiropas Savienībā un par prasībām attiecībā uz likumīgu uzturēšanos, tostarp par 

iespējām studēt dalībvalstīs; pētīt iespējas veicināt darbaspēka migrāciju un izstrādāt tiesisku 

regulējumu saistībā ar migrantu nodarbinātības nosacījumiem, vienlaikus ievērojot darba 

tirgus iespējas, pilnībā respektējot deklarācijas parakstītāju kompetences šajā jomā un ņemot 

vērā atšķirīgo stāvokli darba tirgū un vajadzības Armēnijā un ES dalībvalstīs; sniegt 

informāciju par darba iespējām, stāvokli darba tirgū un migrācijas politiku Armēnijā un 

Eiropas Savienībā. 

4. Īstenot apmācību pirms izceļošanas, jo īpaši profesionālās izglītības un apmācības un valodas 

mācību jomā; sekmēt vai izveidot apmaiņas programmas un kopīgas programmas 

profesionālās izglītības un apmācības un augstākās izglītības jomā, tostarp akadēmiskas un 

profesionālas mobilitātes shēmas atbilstīgi Boloņas procesa ministru komunikē; izveidot un 

stiprināt shēmas akadēmisku un profesionālu kvalifikāciju atzīšanai, ņemot vērā Lisabonas 

Konvenciju par tādu kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību.

5. Turpināt apsvērt likumīgo migrantu un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, tostarp 

veicinot sarunas par divpusējiem sociālās aizsardzības nolīgumiem un parakstot tos.

6. Padziļināt dialogu vīzu jautājumos un uzlabot konsulārās spējas, pastiprinot sadarbību starp 

dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Armēnijā vai nodrošinot to pārstāvību ar citu 

dalībvalstu konsulārajiem punktiem, kuri tur jau ir.
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Migrācija un attīstība

7. Novērst un mazināt intelektuālā darbaspēka aizplūšanas un "intelekta izšķērdēšanas" negatīvo 

ietekmi un cīnīties pret to, cita starpā izmantojot īpaši uz kvalificētiem Armēnijas migrantiem 

vērstu atgriešanās politiku un ņemot vērā ētiskas darbā pieņemšanas kodeksu labākos 

standartus; veicināt prasmju un kvalifikāciju atzīšanu, izstrādāt darbaspēka piedāvājuma un 

pieprasījuma saskaņošanas instrumentus, pastiprināt studentu, pētnieku un speciālistu 

apmaiņu, apmācības un pagaidu apmaiņas un darba programmas, cita starpā izmantojot EIF.

8. Sekmēt un atbalstīt migrantu brīvprātīgu atgriešanos un atgriezušos migrantu ilgtspējīgu 

integrāciju, īstenojot konkrētas kopīgas programmas, kurās piedāvā apmācību, iespēju uzlabot 

migrantu darba kvalifikāciju un palīdzību darba meklējumos; piedāvāt kopīgas konkrētas 

programmas, lai aizsargātu un sniegtu palīdzību tādiem migrantiem, kas atgriežas un pieder 

neaizsargātām kategorijām; attīstīt uzņēmējdarbību un veidot tiesisku regulējumu mazu un 

vidēju uzņēmumu jomā.

9. Uzlabot sadarbību ar armēņu kopienām ārvalstīs, stiprinot saiknes ar diasporu; atbalstīt 

programmas, ar kurām rada labvēlīgus apstākļus diasporas pārstāvju ieguldījumiem izcelsmes 

valstī, tostarp centienus veicināt lētus un drošus naudas pārvedumus un maksimizēt viņu 

ietekmi uz attīstību; turpināt sadarboties nodokļu dubultas uzlikšanas un tiesību nodošanas 

jomā; iesaistīt diasporu ilgtspējīgas atgriešanās vai cirkulāras migrācijas darbībās.
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Cīņa pret nelegālo migrāciju un cilvēku tirdzniecību, atpakaļuzņemšana, personu apliecinošu

un ceļošanas dokumentu drošība, robežu pārvaldība

10. Uzlabot deklarācijas parakstītāju centienus turpināt apkarot nelegālu imigrāciju un cilvēku 

tirdzniecību, stiprināt integrētas robežu pārvaldības īstenošanu, tostarp turpinot uzlabot 

robežuzraudzības un robežu pārvaldības spējas un pārrobežu sadarbību, saskaņā ar labākajiem 

starptautiskajiem standartiem; stiprināt ceļošanas dokumentu, personu apliecinošu dokumentu 

un uzturēšanās atļauju drošību un pilnīgi sadarboties atgriešanās un atpakaļuzņemšanas 

jautājumos.

11. Izstrādāt efektīvus mehānismus un konkrētas ierosmes nelegālas migrācijas novēršanai un 

apkarošanai, tostarp izmantojot darbības, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības informētību.

12. Vēl vairāk paplašināt atpakaļuzņemšanas procedūru piemērošanu, it īpaši noslēdzot un 

efektīvi īstenojot ES un Armēnijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu, pastiprināt sadarbību ar ES 

dalībvalstīm, noslēdzot nolīgumus par robežu pārvaldību un īstenojot kopīgas īpašas

programmas šajās jomās.

13. Uzlabot personu apliecinošu dokumentu drošību, kā arī atvieglot pilsoņu identificēšanu, 

ieviešot pirkstu nospiedumu meklēšanas sistēmas un daudzfunkcionālas elektroniskas 

identitātes kartes.

14. Uzlabot kopīgu cīņu pret nelegālu imigrāciju un ar to saistīto pārrobežu noziedzību, 

izmantojot kopīgus operatīvus pasākumus, tostarp apmainoties ar informāciju, paraugpraksi 

un riska analīzi, kā arī uzlabojot ES dalībvalstu un Armēnijas attiecīgo robežsardzes 

organizāciju operatīvās sadarbības spējas. Tādējādi attiecīgā gadījumā šajā partnerībā var tikt 

iesaistīta Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robežām (turpmāk "FRONTEX"). 
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Patvērums un starptautiskā aizsardzība

15. Stiprināt Armēnijas valdības spējas īstenot patvēruma politiku un sniegt starptautisko 

aizsardzību saskaņā ar labākajiem starptautiskajiem standartiem. 

16. Atvieglot patvēruma meklētāju uzņemšanu un patvēruma lūgumu iesniegšanu, izstrādājot 

īpašas vienkāršotas procedūras, it īpaši personām ar īpašām vajadzībām. 

Īstenošana

17. Mobilitātes partnerība ir iecerēta kā ilgtermiņa sadarbības sistēma saskaņā ar Vispārējo pieeju 

migrācijai, un tā balstās uz politisku dialogu un sadarbību, ko attīstīs un laika gaitā izkops, 

ņemot vērā Armēnijas un Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pašreizējās attiecības atbilstīgi 

Partnerības un sadarbības nolīgumam vai turpmākam nolīgumam un Austrumu partnerībai.

18. ES ir paredzējusi sniegt ieguldījumu partnerības īstenošanā, izmantojot ES un dalībvalstu 

ierosmes atbilstīgi to attiecīgajām kompetencēm, saskaņā ar piemērojamām procedūrām un 

pienācīgi ņemot vērā ES priekšrocības principu. Partnerības īstenošanā vajadzības gadījumā 

var būt iesaistītas ES aģentūras, it īpaši EIF un FRONTEX, kā arī Eiropas Ārējās darbības 

dienests, it īpaši iesaistoties ES delegācijai Armēnijā. Ja kāda cita dalībvalsts vēlas piedalīties, 

tā var iesaistīties partnerībā.

19. Lai apzinātu kopīgas intereses un ar migrāciju un patvērumu saistītas vajadzības, deklarācijas 

parakstītāji ir iecerējuši partnerības garā turpināt attīstīt dialogu un konsultācijas.
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20. Deklarācijas parakstītāji ir iecerējuši atbilstīgā līmenī tikties vismaz divas reizes gadā, 

izmantojot pašreizējo dialoga un sadarbības struktūru, lai atkārtoti izvērtētu prioritātes un 

vajadzības gadījumā turpinātu attīstīt partnerību. 

21. Deklarācijas parakstītāji ir iecerējuši sadarboties operatīvā līmenī uz vietas, lai turpinātu 

nodrošināt savstarpēju koordināciju šīs partnerības īstenošanā un izvairītos no šīs partnerības 

īstenošanas darbību pārklāšanās, tostarp attiecīgi iesaistot atbilstīgus Armēnijā darbojošos 

partnerus un puses, izmantojot sadarbības platformu.

22. Lai īstenotu mobilitātes partnerību, deklarācijas parakstītāji apstiprina savas ieceres saistībā ar 

pielikumā izklāstītajām ierosmēm atbilstīgi tiem pieejamiem finanšu resursiem un – no ES 

puses – ievērojot kompetenču sadalījumu starp Kopienu un dalībvalstīm un ievērojot spēkā 

esošās procedūras. Tie iecerējuši nodrošināt savu attiecīgo pūliņu labu koordināciju. Tie ir 

paredzējuši regulāri papildināt pielikumu ar ierosinātajām darbībām.

23. Vajadzības gadījumā deklarācijas parakstītāji veiks spēkā esošās partnerības izvērtējumu.

24. Ar kopīgās deklarācijas noteikumiem nav paredzēts radīt juridiskas tiesības vai pienākumus 

atbilstīgi starptautiskajām tiesībām.

…, ... gada ...

Armēnijas Republika, Eiropas Savienība un iesaistītās Eiropas Savienības dalībvalstis, proti, 

Beļģijas Karaliste, Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Francijas Republika, Itālijas 

Republika, Nīderlandes Karaliste, Polijas Republika, Rumānija, Vācijas Federatīvā Republika un 

Zviedrijas Karaliste
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Armēnijas Republikas vārdā –

Eiropas Savienības vārdā –

Beļģijas Karalistes vārdā –

Bulgārijas Republikas vārdā –

Čehijas Republikas vārdā –

Francijas Republikas vārdā –

Itālijas Republikas vārdā –

Nīderlandes Karalistes vārdā –

Polijas Republikas vārdā –

Rumānijas vārdā –

Vācijas Federatīvās Republikas vārdā –

Zviedrijas Karalistes vārdā –
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PIELIKUMS

Pielikums

kopīgai deklarācijai par mobilitātes partnerību ar Armēniju

Saistībā ar mobilitātes partnerību dalībnieki apstiprina nodomu uzņemties šādas iniciatīvas.

I) Mobilitāte, legāla migrācija un integrācija

Mērķis: atbalstīt spējas uzraudzīt migrāciju, it īpaši stiprinot Armēnijas spējas pārvaldīt migrāciju.

a) ES priekšlikums pastiprināt Armēnijas migrācijas pārvaldības spējas, it īpaši izveidojot un 

regulāri atjauninot sīki izstrādātu Armēnijas migrācijas profilu (ietverot nosacījumu par spēju 

veidošanu), palīdzēt Armēnijas lēmumu veidotājiem ciešā sadarbībā ar citiem partneriem 

noteikt un īstenot vispiemērotāko politiku; 

b) Bulgārijas, Francijas, Nīderlandes, Rumānijas un Zviedrijas priekšlikums stiprināt Armēnijas 

administratīvās spējas migrācijas procesu pārvaldībā, it īpaši daloties pieredzē legālās un 

darbaspēka migrācijas jomā, apmācot amatpersonas stratēģisku dokumentu sagatavošanā 

migrācijas un integrācijas jomā, tostarp legālās un darbaspēka migrācijas pārvaldības jomā. 

Mērķis: informācijas sniegšana iespējamiem migrantiem par likumīgas migrācijas veidiem Eiropas 

Savienībā un likumīgu nodarbinātību dalībvalstīs, kā arī par draudiem, kas saistīti ar nelegālu 

migrāciju; apmācību īstenošana pirms izbraukšanas; studentu un profesionāļu apmaiņas 

veicināšana; akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju atzīšana un informācijas apmaiņa par 

Eiropas kvalifikāciju sistēmu un valsts kvalifikācijas tiesību aktiem; legālo migrantu sociālā 

aizsardzība.
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c) Francijas priekšlikums veicināt jaunu profesionāļu un studentu cirkulāro mobilitāti; Itālijas, 

Polijas un Zviedrijas priekšlikums dalīties ar informāciju par migrācijas iespējām, izmantojot 

likumīgus kanālus, tostarp par cirkulāru migrāciju; Rumānijas priekšlikums sniegt informāciju 

iespējamiem migrējošiem darba ņēmējiem no Armēnijas par likumīgas migrācijas iespējām 

un apdraudējumiem, kas saistīti ar nelegālo imigrāciju; Rumānijas priekšlikums īstenot 

apmācību programmas pirms izceļošanas un popularizēt kopīgas studiju programmas, kuru 

pamatā būtu Boloņas sistēma, lai veicinātu studiju un diplomu atzīšanu Rumānijā un 

Armēnijā; Itālijas priekšlikums, izmantojot vietējās pašvaldības Armēnijā, Armēnijas 

vēstniecību un Armēnijas migrantu apvienības Itālijā, izplatīt rokasgrāmatu par imigrāciju un 

integrāciju valstī; veicināt uz ārpusi vērstu mobilitāti armēņiem, kas legāli uzturas Vācijā;

d) ar EIF atbalstu vākt atlasītu informāciju par darba tirgu un veikt pētījumu, ietverot datu (par 

migrāciju un prasmēm) sagatavošanu un analīzi, atvieglot kvalifikāciju atzīšanu un saskaņot 

prasmes un pieejamās darbavietas, kā arī palielināt informētību par to, ka neformāla un 

ikdienēja mācīšanās atsevišķām personām un darba tirgus iestādēm ir svarīga, lai labāk varētu 

izmantot prasmes, ko apguvuši atgriezušies migranti;

e) Bulgārijas priekšlikums veikt pārrunas par divpusējiem nolīgumiem sociālās drošības jomā un 

darbaspēka migrācijas pārvaldībā.

II) Migrācija un attīstība

Mērķis: veicināt pozitīvu sinerģiju starp migrāciju un attīstību, novērst un mazināt intelektuālā 

darbaspēka aizplūšanas un "intelekta izšķērdēšanas" negatīvo ietekmi un cīnīties pret to; sekmēt 

ātru to Armēnijas iedzīvotāju reintegrāciju Armēnijas darba tirgū, kuri atgriežas mājās, un sekmēt 

ārzemēs gūto prasmju un kvalifikāciju atzīšanu viņu labā un Armēnijas attīstības labā, it īpaši 

veicinot migrantu uzņēmējdarbību.
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a) Francijas priekšlikums atbalstīt pasākumus, kuru mērķis ir ārzemēs gūtās migrantu prasmes 

un kvalifikācijas pilnībā izmantot Armēnijas attīstības labā; 

b) Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Francijas, Nīderlandes, Vācijas, Zviedrijas un ES 

priekšlikums ar EIF atbalstu veicināt to Armēnijas pilsoņu reintegrāciju Armēnijas darba 

tirgū, kuri atgriežas mājās, īpaši izveidojot noturīgu programmu īstermiņa palīdzībai un 

ilgtermiņa reintegrācijas darbībām, tostarp migrantu uzņēmēju atbalstam, un izveidojot 

mikrozuņēmumus, atbalstot ekspertu un augsti kvalificētu migrantu atgriešanos, prasmju 

atzīšanu un medicīniskās palīdzības un sociālās reintegrācijas programmu veicināšanu;

c) Vācijas priekšlikums turpināt veicināt uz plašām zināšanām balstītus un rentablus naudas 

pārvedumu kanālus ar mērķi sniegt labāku ieguldījumu migrantu izcelsmes valsts attīstībā; 

d) dalīties pieredzē un apmainīties ar labāko praksi nodarbinātības un izglītības politikas jomās, 

tostarp ar EIF atbalstu, ietverot saistību starp turpmākajām darba tirgus un darbaspēka 

migrācijas politikas jomām un profesionālās izglītības un apmācības politikas jomām.

e) Rumānijas priekšlikums sekmēt sadarbību starp NVO, jo īpaši diasporu apvienībām un valsts 

iestādēm Rumānijā un Armēnijā, lai veicinātu repatriēto personu reintegrāciju Armēnijas 

valsts izglītības sistēmā un darba tirgū.

III) Cīņa pret nelegālo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību, atpakaļuzņemšana, personu 

apliecinošu un ceļošanas dokumentu drošība, robežu pārvaldība

Mērķis: izstrādāt iedarbīgus mehānismus un konkrētas ierosmes nelegālās imigrācijas novēršanai 

un apkarošanai, konstruktīvi īstenot atpakaļuzņemšanas procedūras, pastiprināt personu 

apliecinošu dokumentu drošību un uzlabot robežuzraudzību un robežu pārvaldības spējas.
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a) Beļģijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Vācijas un ES priekšlikums atbalstīt 

pasākumus, kuru mērķis ir dalīties ar atgriešanas politikas praktiskajiem aspektiem, ietverot 

apmaiņu ar atpakaļuzņemšanas procesu labāko praksi;

b) Beļģijas un Polijas priekšlikums dalīties ar zināšanām un labāko praksi par to, kā stiprināt 

cilvēku tirdzniecības apkarošanas administratīvās kompetences un struktūras;

c) Bulgārijas, Nīderlandes, Polijas un ES priekšlikums atbalstīt Armēnijas robežuzraudzības un 

robežu pārvaldības spējas – tostarp informācijas apmaiņu un riska analīzi – ar mērķi uzlabot 

robežkontroles efektivitāti, nodrošināt aprīkojumu un apmācības un ar robežu pārvaldību 

saistītas darbības pētniecības un attīstības jomā.

IV) Patvērums un starptautiskā aizsardzība

Mērķis: stiprināt Armēnijas valdības spējas īstenot patvēruma politiku un sniegt starptautisko 

aizsardzību saskaņā ar labākajiem starptautiskajiem standartiem. 

a) ES pauž atbalstu Armēnijas valdības spēju stiprināšanai, lai īstenotu patvēruma politiku, 

tostarp starptautisko aizsardzību, saskaņā ar labākajiem starptautiskajiem standartiem; 

b) Zviedrijas priekšlikums saistībā ar Sēderšēpingas procesu rīkot semināru par Eiropas 

izglītības programmu patvēruma jomā (EAC) un pēc tam veikt sākotnēju izvērtējumu par to, 

kā Eiropas izglītības programmu patvēruma jomā varētu izmantot Armēnijā un citās 

Austrumu Partnerības valstīs;

c) Polijas priekšlikums dalīties ar zināšanām par valstīm, kurās ir Izcelsmes valstu informācijas 

sistēmas.

Minēto ierosināto ierosmju īstenošana tiks apsvērta, pamatojoties uz abpusēju vienošanos un 

pienācīgi ņemot vērā iesaistīto valstu sociālo un saimniecisko stāvokli un pieejamos finanšu 

līdzekļus.

_______________


