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“Kad es domāju par Eiropas migrācijas politikas nākotni, es sāku ar mūsu kopīgajām
Eiropas vērtībām un mūsu vēsturisko atbildību. Pēc savas pieredzes varu spriest,
ka nākotnē Eiropai būs jābūt gatavai apliecināt vairāk solidaritātes. Nākotne
būs pārtikušam kontinentam, kas vienmēr būs atvērts tiem, kuriem vajadzīga
palīdzība, taču kas arī kopīgi risina migrācijas problēmu un neliek kādam no
mums vienam pašam tikt galā ar to.”
Žans Klods Junkers, 2014. gada 1. maijs

Eiropas Komisija ierosina vēl vairāk stiprināt ES Patvēruma aģentūras operatīvās spējas, nodrošinot tai nepieciešamos
personāla, tehniskos un finanšu līdzekļus, lai dalībvalstīm sniegtu atbalstu visā patvēruma procesā. Tas dalībvalstīm palīdzēs
ātri apstrādāt patvēruma pieteikumus, izvairīties no neizskatīto lietu uzkrāšanās un sekmēt sekundārās kustības novēršanu.
Aģentūra tagad varēs nodrošināt ātru un pilna apjoma pakalpojumu sniegšanu dalībvalstīm (arī palīdzot veikt visu procedūras
administratīvo posmu), kad un kur vien tām būs vajadzīga papildu palīdzība, jo īpaši karstajos punktos un kontrolētajos
centros. Spēcīgākā ES Patvēruma aģentūra darbosies pilnīgā saskaņotībā ar Eiropas robežu un krasta apsardzi, un turpmāk
tās jebkurā brīdī varēs nosūtīt migrācijas pārvaldības atbalsta vienības, lai vajadzības gadījumā piedāvātu integrētu atbalstu
robežu pārvaldības, patvēruma un atgriešanas jomās.

Lielāka palīdzība dalībvalstīm
Pēc dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas, vienojoties ar dalībvalsti, aģentūras darbinieki būs pieejami, lai sniegtu
operatīvo un tehnisko palīdzību visā patvēruma procesā, kā arī Dublinas regulā paredzētās procedūras laikā. Visus galīgos
lēmumus pieņems dalībvalstis.

Aģentūras pienākumos ietilps:
Patvēruma meklētāju
identifikācija un reģistrācija

Palīdzība pieņemamības un
pamatotības intervijās vai to
veikšana

Administratīvo lēmumu
sagatavošana atbildīgajām
valstu iestādēm par
pieteikumiem starptautiskās
aizsardzības saņemšanai

Loģistikas un cita veida atbalsta
sniegšana neatkarīgām
pārsūdzības iestādēm

Mutiskās un rakstiskās
tulkošanas pakalpojumu
nodrošināšana

Patvēruma atbalsta vienību
nosūtīšana

Atbilstoši Dublinas procedūrai: palīdzības sniegšana, nosakot dalībvalsti, kas atbildīga par patvēruma
pieteikuma pārbaudi un citām saistītām procedūrām, un palīdzības sniegšana, veicot vai koordinējot patvēruma
pieteikuma iesniedzēju iedalīšanu vai pārvietošanu Savienībā.

Migrācijas pārvaldības atbalsta vienību nosūtīšana
Migrācijas pārvaldības atbalsta vienībās darbojas visu migrācijas aspektu eksperti, arī ES Patvēruma aģentūras patvēruma
eksperti un juridiskais personāls, kā arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgā korpusa operatīvie darbinieki un
eksperti no Eiropola un citām ES aģentūrām. Vienības var nosūtīt nolūkā sniegt visa veida atbalsta pasākumus pieprasītājai
dalībvalstij.

Dalībvalstis

Eiropas Komisija

●● lūdz atbalstu migrācijas pārvaldības
atbalsta vienībām

●● koordinē vajadzību novērtēšanu un
izpildi uz vietas

MIGRĀCIJAS PĀRVALDĪBAS ATBALSTA VIENĪBU NOSŪTĪŠANA

›
›

Arī eksperti no šādām iestādēm:

Eiropas Savienības Patvēruma
aģentūra
Eiropas Robežu un krasta apsardze

›
›

Eiropols
citas attiecīgās Savienības
aģentūras

Dalībvalstis
●● saņem integrētu atbalstu robežu pārvaldības, patvēruma
un atgriešanas jomās

Lielāks finansiālais atbalsts
Papildus Komisijas sākotnējam priekšlikumam par ES Patvēruma aģentūru, kas paredzēja 364 miljonus eiro lielu budžetu līdz
2020. gada beigām, laikposmā no 2019. līdz 2027. gadam ir ierosināts piešķirt vēl 55 miljonus eiro gadā. Attiecībā uz nākamo
budžeta periodu (2021–2027) Komisija ir ierosinājusi noteikt aģentūras budžetu 1,25 miljardu eiro apmērā.
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