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I PIELIKUMS
Kritēriji finansējuma piešķiršanai dalītās pārvaldības programmām
1.

2.

3.
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Pieejamos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala starp dalībvalstīm šādi:
(a)

plānošanas perioda sākumā katra dalībvalsts saņem no fonda vienreizēju
fiksētu summu EUR 5 000 000 apmērā;

(b)

atlikušos resursus, kas minēti 11. pantā, sadala, balstoties uz šādiem
kritērijiem:

–

30 % patvērumam,

–

30 % likumīgai migrācijai integrācijai,

–

40 % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

Patvēruma jomā tiks ņemti vērā turpmāk minētie kritēriji, kuru svērums ir šāds:
(a)

30 % – proporcionāli to personu skaitam, uz kurām attiecas viena no šādām
kategorijām:

–

trešās valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem piešķirts Ženēvas
konvencijā noteiktais statuss;

–

trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, uz kuriem attiecas kāds
alternatīvās aizsardzības veids pārstrādātās Direktīvas 2011/95/ES1 nozīmē;

–

trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, uz kuriem attiecas pagaidu
aizsardzība Direktīvas 2001/55/EK2 nozīmē;

(b)

60 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku skaitam,
kuri pieteikušies starptautiskajai aizsardzībai;

(c)

10 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku skaitam,
kuri tiek vai tika pārmitināti kādā dalībvalstī.

Likumīgas migrācijas un integrācijas jomā tiks ņemti vērā turpmāk minētie kritēriji,
kuru svērums ir šāds:
(a)

40 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo kopējam skaitam, kuri
likumīgi uzturas kādā dalībvalstī;

(b)

60 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo skaitam, kuri saņēmuši
pirmo uzturēšanās atļauju;

(c)

Tomēr 3. punkta b) apakšpunktā minētajā aprēķinā neiekļauj šādas personu
kategorijas:

–

trešo valstu valstspiederīgie, kuriem izsniegta ar darbu saistīta pirmā
uzturēšanās atļauja, kas derīga mazāk par 12 mēnešiem;

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai
trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par
bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās
aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9.–26. lpp.).
Šie dati jāņem vērā tikai tad, ja tiek piemērota Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs)
par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām
pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un
uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12.–23. lpp.).
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4.

trešo valstu valstspiederīgie, kuri saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/114/EK3
vai – attiecīgā gadījumā – Direktīvu (ES) 2016/8014 ir uzņemti studiju, skolēnu
apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba
nolūkā;

–

trešo valstu valstspiederīgie, kuri saskaņā ar Padomes Direktīvu 2005/71/EK5
vai – attiecīgā gadījumā – Direktīvu (ES) 2016/801 ir uzņemti zinātniskās
pētniecības nolūkā.

Neatbilstīgas migrācijas apkarošanas, tostarp atgriešanas, jomā tiks ņemti vērā
turpmāk minētie kritēriji, kuru svērums ir šāds:
(a)

50 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo skaitam, kuri neatbilst vai
vairs neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem dalībvalsts teritorijā un
par kuriem ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar attiecīgās valsts un/vai
Kopienas tiesību aktiem, t. i., administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, kurā
konstatēts vai paziņots, ka uzturēšanās ir nelikumīga, un uzlikts pienākums
atgriezties;

(b)

50 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo skaitam, kuri ir faktiski
atstājuši dalībvalsts teritoriju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā saskaņā ar
administratīvu vai tiesas izdotu izbraukšanas rīkojumu.

5.

Attiecībā uz sākotnējo piešķīrumu atsauces dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati
par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi,
balstoties uz datiem, kurus šīs regulas piemērošanas dienā dalībvalstis ir sniegušas
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Attiecībā uz vidusposma pārskatīšanu atsauces
dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem,
kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi, balstoties uz datiem, kurus vidusposma
pārskatīšanas brīdī 2024. gadā dalībvalstis ir sniegušas saskaņā ar Savienības tiesību
aktiem. Ja dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nav sniegušas attiecīgos statistikas datus,
tās pēc iespējas drīz iesniedz provizoriskus datus.

6.

Pirms tādus datus pieņemt kā atsauces datus, Komisija (Eurostat) saskaņā ar parasto
darba kārtību izvērtē statistikas informācijas kvalitāti, salīdzināmību un pilnīgumu.
Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis tai sniedz visu informāciju, kas
vajadzīga izvērtējuma veikšanai.
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–

Padomes Direktīva 2004/114/EK (2004. gada 13. decembris) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu
pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai
brīvprātīga darba nolūkā (OV L 375, 23.12.2004., 12.–18. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem
attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās,
brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā
(OV L 132, 21.5.2016., 21.–57. lpp.).
Padomes Direktīva 2005/71/EK (2005. gada 12. oktobris) par īpašu procedūru trešo valstu
valstspiederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos (OV L 289, 3.11.2005., 15.–22. lpp.).
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II PIELIKUMS
Īstenošanas pasākumi
1.

2.

3.

LV

Fonds sekmē 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa
sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:
(a)

nodrošināt Savienības acquis un ar kopējo Eiropas patvēruma sistēmu saistīto
prioritāšu vienādu piemērošanu;

(b)

vajadzības gadījumā atbalstīt dalībvalstu
infrastruktūras un pakalpojumu jomā;

(c)

sekmēt dalībvalstu dalītu solidaritāti un atbildību, jo īpaši attiecībā uz tām
dalībvalstīm, ko visvairāk skar migrācijas plūsmas, kā arī sniegt atbalstu
dalībvalstīm, kuras veicina solidaritātes centienus;

(d)

sekmēt solidaritāti un sadarbību ar migrācijas plūsmu skartajām trešām valstīm,
tostarp veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas likumīgas iespējas aizsardzībai
Savienībā, kā arī migrācijas pārvaldības nolūkā noslēdzot partnerības un
īstenojot sadarbību ar trešām valstīm.

patvēruma

sistēmu

spējas

Fonds sekmē 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa
sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:
(a)

atbalstīt tādu politikas pasākumu izstrādi un īstenošanu, kuri veicina likumīgu
migrāciju un Savienības acquis likumīgas migrācijas jomā īstenošanu;

(b)

veicināt agrīnas integrācijas pasākumus trešo valstu valstspiederīgo sociālajai
un ekonomiskajai iekļaušanai, sagatavojot šo personu aktīvu līdzdalību
uzņēmējas valsts sabiedrībā un viņu uzņemšanu tajā, jo īpaši iesaistot vietējās
un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Fonds sekmē 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa
sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:
(a)

nodrošināt Savienības acquis un politikas prioritāšu vienādu piemērošanu
attiecībā uz infrastruktūru, procedūrām un pakalpojumiem;

(b)

atbalstīt integrētu un koordinētu pieeju, kas attiecas uz atgriešanas pārvaldību
Savienības un dalībvalstu līmenī, spēju veidošanu efektīvai un ilgtspējīgai
atgriešanai un neatbilstīgas migrācijas stimulu samazināšanu;

(c)

sekmēt atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju;

(d)

uzlabot sadarbību ar trešām valstīm un stiprināt to spējas īstenot
atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus nolīgumus un panākt ilgtspējīgu
atgriešanos.
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III PIELIKUMS
Atbalsta tvērums
1.

2.

3.

Regulas 3. panta 1. punktā minētā politikas mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši
šādas darbības:
(a)

valsts stratēģiju izstrāde un pilnveidošana patvēruma, likumīgas migrācijas,
integrācijas, atgriešanas un neatbilstīgas migrācijas jomā;

(b)

administratīvu struktūru, sistēmu un instrumentu izveide, kā arī darbinieku,
tostarp vietējo iestāžu un citu ieinteresēto personu, apmācība;

(c)

politikas un procedūru izstrāde, uzraudzība un izvērtēšana, tostarp attiecībā uz
informācijas un datu vākšanu un apmaiņu un tādu kopēju statistikas
instrumentu, metožu un rādītāju izstrādi un piemērošanu, ar kuriem mēra
progresu un novērtē politikas norises;

(d)

informācijas, paraugprakses un stratēģiju apmaiņa, savstarpēja mācīšanās,
pētījumi un pētniecība, kopīgu darbību un operāciju izstrāde un īstenošana, kā
arī transnacionālas sadarbības tīklu izveide;

(e)

palīdzības un atbalsta pakalpojumi, kas atbilst attiecīgās personas, jo īpaši
neaizsargātu grupu, statusam un vajadzībām;

(f)

darbības, kuru mērķis ir vairot ieinteresēto personu un sabiedrības izpratni par
politiku patvēruma, integrācijas, likumīgas migrācijas un atgriešanas jomā.

Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds
atbalsta jo īpaši šādas darbības:
(a)

materiālā atbalsta sniegšana, tostarp palīdzība pie robežas;

(b)

patvēruma procedūru veikšana;

(c)

pieteikuma iesniedzēju īpašām procesuālām vai uzņemšanas vajadzībām
apzināšana;

(d)

uzņemšanas un izmitināšanas infrastruktūras izveide vai uzlabošana, tostarp,
iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

(e)

dalībvalstu spēju uzlabošana vākt, analizēt un izplatīt informāciju par izcelsmes
valsti;

(f)

darbības, kas saistītas ar procedūru veikšanu nolūkā īstenot Savienības
pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēmu vai valsts mēroga
pārmitināšanas shēmas, kuras atbilst Savienības pārmitināšanas sistēmai;

(g)

starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšana;

(h)

trešo valstu spēju vairošana ar nolūku uzlabot to personu aizsardzību, kurām tā
ir vajadzīga;

(i)

efektīvu alternatīvu aizturēšanai izveide, attīstīšana un uzlabošana, jo īpaši
attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un ģimenēm.

Regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds
atbalsta jo īpaši šādus elementus:
(a)

LV

informatīvi materiāli un kampaņas izpratnes veicināšanai par likumīgas
migrācijas kanāliem uz Savienību, tostarp par Savienības acquis likumīgas
migrācijas jomā;
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(b)

migrācijai uz Savienību paredzētu mobilitātes shēmu (piemēram, cirkulārās vai
pagaidu migrācijas shēmu) izstrāde, tostarp apmācības pasākumi
nodarbināmības uzlabošanai;

(c)

sadarbība starp trešām valstīm un dalībvalstu darbā iekārtošanas aģentūrām,
nodarbinātības dienestiem un imigrācijas dienestiem;

(d)

trešā valstī iegūto prasmju un kvalifikāciju novērtējums, kā arī to pārredzamība
un savietojamība ar dalībvalsts prasmēm un kvalifikācijām;

(e)

palīdzība saistībā ar pieteikumiem par ģimenes atkalapvienošanos Padomes
Direktīvas 2003/86/EK6 nozīmē;

(f)

palīdzība saistībā ar to trešo valstu valstspiederīgo statusa maiņu, kuri jau
likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, jo īpaši saistībā ar Savienības līmenī definēta
likumīgas uzturēšanās statusa iegūšanu;

(g)

agrīnas integrācijas pasākumi, piemēram, īpašs atbalsts, kas pielāgots trešo
valstu valstspiederīgo vajadzībām, un integrācijas programmas, kuru ietvaros
galvenā uzmanība pievērsta izglītībai, valodai un citiem apmācības
pasākumiem, piemēram, pilsoniskās ievirzes kursiem un profesionālajai
orientācijai;

(h)

darbības, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo līdztiesību attiecībā uz
piekļuvi publiskiem un privātiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu
sniegšanu, tostarp pielāgot tos mērķgrupas vajadzībām;

(i)

integrētā veidā īstenota sadarbība starp valstiskām un nevalstiskām struktūrām,
tostarp izveidojot koordinētus integrācijas atbalsta centrus, piemēram, vienotus
kontaktpunktus;

(j)

darbības, kas ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīties ar uzņēmējas valsts
sabiedrību un aktīvi piedalīties tajā, kā arī darbības, kuras sekmē iespējas tikt
pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā;

(k)

apmaiņas un dialoga veicināšana starp trešo valstu valstspiederīgajiem,
uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, tostarp konsultējoties ar
trešo valstu valstspiederīgajiem un risinot kultūru un reliģiju dialogu.

Regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds
atbalsta jo īpaši šādus elementus:
(a)

uzņemšanas vai aizturēšanas infrastruktūra, tostarp, iespējams, panākot to, ka
šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

(b)

efektīvu alternatīvu aizturēšanas pasākumu ieviešana, attīstīšana un
uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un ģimenēm;

(c)

neatkarīgu un efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēmu ieviešana un
pastiprināšana, kā noteikts Direktīvas 2008/115/EK7 8. panta 6. punktā;

Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos
(OV L 251, 3.10.2003., 12.–18. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem
standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas
dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).
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(d)

neatbilstīgas migrācijas stimulu, tostarp neatbilstīgo migrantu nodarbinātības,
novēršana, veicot efektīvas un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir riska
novērtējums, nodrošinot darbinieku apmācību, izveidojot un īstenojot
mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi migranti var pieprasīt atmaksāt
maksājumus un iesniegt sūdzības pret saviem darba devējiem, vai arī
informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba
devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā
ar Direktīvu 2009/52/EK8;

(e)

atgriešanas sagatavošana, tostarp pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti
atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu valstspiederīgie, izsniegti
ceļošanas dokumenti un meklēti ģimenes locekļi;

(f)

sadarbība ar trešo valstu konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem vai
citām attiecīgajām iestādēm nolūkā iegūt ceļošanas dokumentus, atvieglot
atgriešanu un nodrošināt atpakaļuzņemšanu, tostarp izvietojot trešās valstīs
sadarbības koordinatorus;

(g)

atgriešanas palīdzība, jo īpaši brīvprātīgas atgriešanās atbalstīšanai, kā arī
informācija par atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās programmām;

(h)

izraidīšanas darbības, tostarp saistīti pasākumi saskaņā ar Savienības tiesību
aktos noteiktajiem standartiem, izņemot piespiedu līdzekļu izmantošanu;

(i)

pasākumi, ar kuriem atbalsta atgriežamo personu ilgstošu atgriešanos un
reintegrāciju;

(j)

telpas un pakalpojumi trešās valstīs, ar ko pēc personu, tostarp nepavadītu
nepilngadīgo un citu neaizsargātu grupu, ierašanās nodrošina pienācīgu
pagaidu izmitināšanu un uzņemšanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;

(k)

sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas
atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot
atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus režīmus;

(l)

pasākumi, kuru mērķis ir veicināt izpratni par piemērotām un likumīgām
imigrācijas iespējām un par nelikumīgas imigrācijas riskiem;

(m) atbalsts darbībām trešās valstīs un darbības tajās, tostarp saistībā ar
infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī pasākumi, ja tie palīdz uzlabot efektīvu
sadarbību starp trešām valstīm un Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas un
atpakaļuzņemšanas jomā.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos
standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos,
kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24.–32. lpp.).

6

LV

IV PIELIKUMS
Darbības, kas tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu saskaņā ar 12. panta 2. punktu un
13. panta 7. punktu

LV

–

Integrācijas pasākumi, kurus īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās
sabiedrības organizācijas;

–

darbības, kuru mērķis ir izstrādāt un īstenot efektīvas alternatīvas aizturēšanai;

–

atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas programmas un saistītās
darbības;

–

pasākumi, kas vērsti uz neaizsargātām personām un starptautiskās aizsardzības
pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas un/vai procesuālām vajadzībām,
tostarp pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt bērnu, jo īpaši nepavadīto bērnu
migrantu aizsardzību.
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V PIELIKUMS
Regulas 28. panta 1. punktā minētie galvenie snieguma rādītāji
Konkrētais mērķis Nr. 1 – stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas
aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju:
1.

ar fonda atbalstu pārmitināto personu skaits;

2.

personu skaits uzņemšanas sistēmā salīdzinājumā ar patvēruma meklētāju skaitu;

3.

no vienas un tās pašas valsts ieceļojošo patvēruma meklētāju aizsardzības atzīšanas
rādītāju konverģence.

Konkrētais mērķis Nr. 2 – atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, tostarp ieguldījums
trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:
1.

to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos pirmsizceļošanas pasākumos;

2.

to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un
norādīja, ka šie pasākumi sekmēja viņu agrīno integrāciju, – salīdzinājumā ar fonda
atbalstītajos integrācijas pasākumos piedalījušos personu kopējo skaitu.

Konkrētais mērķis Nr. 3 – sekmēt neatbilstīgas migrācijas apkarošanu un atgriešanas un
atpakaļuzņemšanas efektivitātes nodrošināšanu trešās valstīs:

LV

1.

uz izbraukšanas rīkojuma pamata veikto atgriešanu skaits salīdzinājumā ar to trešo
valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem izdots izbraukšanas rīkojums;

2.

to atgriezto personu skaits, kuras pirms vai pēc atgriešanas ir saņēmušas fonda
līdzfinansētu reintegrācijas palīdzību, – salīdzinājumā ar fonda atbalstīto atgriešanu
kopējo skaitu.
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VI PIELIKUMS
Darbību veidi
1. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU JOMAS DIMENSIJU
I.
001

Uzņemšanas apstākļi

002

Patvēruma procedūras

003

Savienības acquis īstenošana

004

Bērni migranti

005

Personas ar īpašām uzņemšanas un procesuālām vajadzībām

006

Pārmitināšana

007

Centieni nodrošināt solidaritāti dalībvalstu starpā

008

Darbības atbalsts
II.
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KEPS

Likumīga migrācija un integrācija

001

Integrācijas stratēģiju izstrāde

002

Cilvēku tirdzniecības upuri

003

Integrācijas pasākumi – informēšana un orientācija, vienoti kontaktpunkti

004

Integrācijas pasākumi – valodas apmācība

005

Integrācijas pasākumi – pilsoniskās ievirzes kursi un cita apmācība

006

Integrācijas pasākumi – integrācija uzņēmējas valsts sabiedrībā (ievads, līdzdalība,
apmaiņa)

007

Integrācijas pasākumi – pamatvajadzības

008

Pirmsizceļošanas pasākumi

009

Mobilitātes shēmas
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010

Likumīgas uzturēšanās statusa iegūšana
III.

Atgriešana

001

Alternatīvas aizturēšanai

002

Uzņemšanas/aizturēšanas apstākļi

003

Atgriešanas procedūras

004

Atbalstīta brīvprātīga atgriešanās

005

Reintegrācijas palīdzība

006

Izraidīšanas/atgriešanas darbības

007

Piespiedu atgriešanas uzraudzības sistēma

008

Neaizsargātas personas/nepavadīti nepilngadīgie

009

Pasākumi neatbilstīgas migrācijas stimulu samazināšanai

010

Darbības atbalsts
IV.

Tehniskā palīdzība

001

Informācija un komunikācija

002

Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un kontrole

003

Izvērtēšana un pētījumi, datu vākšana

004

Spēju veidošana

2. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU VEIDU DIMENSIJU
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001

Valstu stratēģiju izstrāde

002

Spēju veidošana

003

Trešo valstu valstspiederīgo izglītība un apmācība
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004

Statistikas instrumentu, metožu un rādītāju izstrāde

005

Informācijas un paraugprakses apmaiņa

006

Kopīgas darbības/operācijas (dalībvalstu starpā)

007

Kampaņas un informēšana

008

Ekspertu apmaiņa un norīkošana

009

Pētījumi, izmēģinājuma projekti, riska novērtējumi

010

Sagatavošanas, uzraudzības, administratīvās un tehniskās darbības

011

Palīdzības un atbalsta pakalpojumu sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem

012

Infrastruktūra

013

Aprīkojums

3. TABULA. KODI, KAS ATTIECAS UZ ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBU DIMENSIJU
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001

Konkrēta darbība

002

Ārkārtas palīdzība

003

Sadarbība ar trešām valstīm

004

Darbības trešās valstīs

005

IV pielikumā uzskaitītās darbības
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VII PIELIKUMS
Darbības, kas tiesīgas saņemt darbības atbalstu
Saistībā ar konkrēto mērķi „Stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas
aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju” un konkrēto mērķi „Sekmēt neatbilstīgas migrācijas
apkarošanu un atgriešanas un atpakaļuzņemšanas efektivitātes nodrošināšanu trešās valstīs” ar
darbības atbalstu sedz:
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–

personāla izmaksas;

–

izmaksas par pakalpojumiem, piemēram, aprīkojuma uzturēšanu vai nomaiņu;

–

izmaksas par pakalpojumiem, piemēram, infrastruktūras uzturēšanu un
remontu.
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VIII PIELIKUMS
Regulas 28. panta 3. punktā minētie iznākumu un rezultātu rādītāji
Konkrētais mērķis Nr. 1 – stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas
aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju:
1.

to mērķgrupas personu skaits, kurām ar fonda atbalstu sniegta palīdzība:
(a)

to mērķgrupas personu skaits, kuras ir informētas un saņēmušas palīdzību visā
patvēruma procedūru laikā;

(b)

to mērķgrupas personu skaits, kurām nodrošināta juridiskā palīdzība un
pārstāvība;

(c)

to neaizsargātu personu, cilvēku tirdzniecības upuru un nepavadītu
nepilngadīgo skaits, kuri saņēmuši īpašu palīdzību.

2.

tādas jaunas uzņemšanas un izmitināšanas infrastruktūras spējas (vietu skaits), kura
izveidota saskaņā ar Savienības acquis paredzētajām uzņemšanas apstākļu kopējām
prasībām, un tādas esošas uzņemšanas un izmitināšanas infrastruktūras spējas, kura
saskaņā ar tām pašām prasībām ir uzlabota fonda atbalstīto projektu rezultātā, un
procentuālais īpatsvars uzņemšanas un izmitināšanas kopējās spējās;

3.

to vietu skaits, kuras ar fonda atbalstu pielāgotas nepavadītu nepilngadīgo
vajadzībām, – salīdzinājumā ar nepavadītu nepilngadīgo vajadzībām pielāgoto vietu
kopējo skaitu;

4.

to personu skaits, kuras ar fonda palīdzību apmācītas ar patvērumu saistītos
jautājumos, un šo personu procentuālais īpatsvars kopējā minētajos jautājumos
apmācīto darbinieku skaitā;

5.

to starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju skaits, kurus ar fonda atbalstu
pārsūtītas no vienas dalībvalsts uz citu;

6.

ar fonda atbalstu pārmitināto personu skaits.

Konkrētais mērķis Nr. 2 – atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, tostarp ieguldījums
trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:
1.

To personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos pirmsizceļošanas pasākumos.

2.

To vietējo un reģionālo pašvaldību skaits, kuras ar fonda atbalstu īstenojušas
integrācijas pasākumus.

3.

To personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos pasākumos, kas vērsti uz:

4.
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(a)

izglītību un apmācību;

(b)

integrāciju darba tirgū;

(c)

pamatpakalpojumu pieejamību un

(d)

aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanu.

to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un
norādīja, ka šie pasākumi sekmēja viņu agrīno integrāciju, – salīdzinājumā ar fonda
atbalstītajos integrācijas pasākumos piedalījušos personu kopējo skaitu.
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Konkrētais mērķis Nr. 3 – sekmēt neatbilstīgas migrācijas apkarošanu un atgriešanas un
atpakaļuzņemšanas efektivitātes nodrošināšanu trešās valstīs:
1.

vietu skaits ar fonda atbalstu izveidotajos/atjaunotajos aizturēšanas centros
salīdzinājumā ar kopējo vietu skaitu izveidotajos/atjaunotajos aizturēšanas centros.

2.

To personu skaits, kuras ar fonda palīdzību apmācītas ar atgriešanu saistītos
jautājumos.

3.

to atgriezto personu skaits, kuru atgriešanu fonds bija līdzfinansējis, – salīdzinājumā
ar to atgriešanu kopējo skaitu, kas veiktas uz izbraukšanas rīkojuma pamata:

4.
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(a)

personas, kuras atgriezās brīvprātīgi;

(b)

personas, kuras tika izraidītas.

To atgriezto personu skaits, kuras pirms vai pēc atgriešanas ir saņēmušas fonda
līdzfinansētu reintegrācijas palīdzību, – salīdzinājumā ar fonda atbalstīto atgriešanu
kopējo skaitu.
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