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= pašreizējais stāvoklis/atsevišķi jautājumi

Kopēja Eiropas patvēruma sistēma − pašreizējais stāvoklis

Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas pabeigšana līdz 2012. gadam joprojām ir viens no ES iestāžu 

prioritārajiem mērķiem tieslietu un iekšlietu jomā. 

Dublinas regula bija viens no galvenajiem tematiem, kas tika apspriests gan 18. jūlijā Sopotā 

notikušajā iekšlietu ministru neoficiālajā sanāksmē, gan Tieslietu un iekšlietu padomes 2011. gada 

22. septembra sanāksmē. Saistībā ar minētajām apspriedēm prezidentvalsts ir izdarījusi trīs 

galvenos secinājumus, proti: 

1. lielākā daļa delegāciju uzskatīja, ka Savienības patvēruma jomas acquis nebūtu jāiekļauj 

sistēma Dublinas regulā paredzētās pārsūtīšanas apturēšanai. Delegācijas galvenokārt pauda 

bažas par papildu "pievilkšanas" faktora radīšanu un acquis nevienmērīgo īstenošanu ES; 
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2. runājot par patvēruma krīzēm, delegācijas principā pauda interesi par to, lai tiktu attīstīta 

Savienības agrīnās brīdināšanas sistēma un gatavības spējas, ietverot pakāpeniskus 

pasākumus, kas jāīsteno, lai laikus reaģētu uz iespējamajām krīzēm, kuras izraisa gan iekšēji, 

gan ārēji faktori, kā arī paredzot procesa konkrētu iznākumu. Šajā sakarā delegācijas uzsvēra 

operatīvās sadarbības nozīmi, kā arī galveno lomu, kas būtu jāpiešķir Eiropas Patvēruma 

atbalsta birojam saistībā ar informācijas apkopošanu un apmaiņu, kā arī īpaši noslogoto 

dalībvalstu vajadzību izvērtēšanu, ko tas veic atbilstīgi savām pilnvarām. Delegācijas izteica 

lūgumu, lai prezidentvalsts risina jautājumu par to, kā attīstīt agrīno brīdināšanu un gatavības 

spējas, kā arī –

3. visas delegācijas bija vienisprātis, ka solidaritāte ir kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 

būtisks elements un ka solidaritātei ir jāiet kopsolī ar savstarpējo uzticību. Patiesai un 

praktiskai solidaritātei nekādā gadījumā nebūtu jāpārtop par beznosacījumu palīdzību tām 

dalībvalstīm, kuras neizrāda vajadzīgo gribu vai nepieliek vajadzīgās pūles, lai pienācīgi 

īstenotu acquis, tādējādi cita starpā uzkrājot neizskatīto lietu apjomu. 

Šie secinājumi ir bijuši par pamatu prezidentvalsts darbam, ko tā ir paveikusi kopš 2011. gada 

22. septembra. Pamatojoties uz minētajiem secinājumiem, prezidentvalsts kopā ar nākamo 

prezidentvalsti Dāniju iesniedza Imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumu stratēģiskajai 

komitejai dokumentu, kurā ieskicēts ar agrīno brīdināšanu, gatavību un patvēruma krīžu 

pārvarēšanu saistītais process (dok. 15055/11). Pamatojoties uz prezidentvalsts iesniegto 

priekšlikuma tekstu, darbs ar šo jautājumu tiks turpināts novembrī. 

Prezidentvalsts iesniedza kompromisa priekšlikumus par Patvēruma procedūru direktīvas 

pārstrādātās redakcijas projektu. Priekšlikumi tika apspriesti ekspertu līmenī 2011. gada 5. oktobrī. 

Prezidentvalsts turpinās izstrādāt kompromisa priekšlikumus, kurus novembrī apspriedīs ekspertu 

līmenī. 
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Patvēruma jautājumu darba grupa 18. oktobrī arī izskatīja virkni kompromisa priekšlikumu attiecībā 

uz Uzņemšanas nosacījumu direktīvas pārstrādātās redakcijas projektu. Prezidentvalsts uzskata, ka 

šīs sarunas norit konstruktīvi un cer atrisināt ar tiesību akta projektu saistītos galvenos politiskos 

jautājumus. 

Ir apstājies ar Eurodac regulu saistītais darbs. Lielākā daļa delegāciju joprojām atbalsta to, lai 

EURODAC regulā tiktu ietverta klauzula, saskaņā ar kuru dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm 

būtu ļauts, ievērojot stingrus nosacījumus, piekļūt EURODAC centrālajai datu bāzei, ja tas 

nepieciešams saistībā ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību.

Vienīgais neatrisinātais jautājums, kas kavē Kvalificēšanas direktīvas pārstrādātās redakcijas 

projekta pieņemšanu, ir saistīts ar atbilstības tabulu. Eiropas Parlaments 2011. gada 20. oktobrī 

apstiprināja horizontālo politisko vienošanos, kas šajā jautājumā panākta starp Padomi un Komisiju, 

tādējādi sekmējot to, lai Parlamenta sesijas laikā (2011. gada 24. − 27. oktobris) Eiropas Parlamenta 

nostāja plenārsēdē tiktu pieņemta pirmajā lasījumā.

Prezidentvalsts uzskata, ka sarunas par dažādajiem instrumentiem, kas veido kopēju Eiropas 

patvēruma sistēmu, norit konstruktīvi un cer turpināt intensīvo darbu šajā jomā, lai par to varētu 

turpināt diskutēt Tieslietu un iekšlietu padomes decembra sanāksmē, kā arī cer līdz 2011. gada 

beigām ar Eiropas Parlamentu uzsākt trialogus par tiem instrumentiem, par kuriem varētu tikt 

pieņemta Padomes kopēja nostāja. 
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