BRIEFING
ES politika — tās devums iedzīvotājiem

Migrācijas jautājums
KOPSAVILKUMS
Bēgļu plūsmām un migrācijai pievērsta visas pasaules uzmanība. Pēdējos gados Eiropai ir nācies
risināt nopietnāko migrācijas problēmu kopš Otrā pasaules kara beigām. Līdz šim nepieredzēta
apmēra bēgļu un neatbilstīgu migrantu pieplūdums ES, kas augstāko līmeni sasniedza 2015. gadā,
atklāja vairākus trūkumus un nepilnības ES politikā attiecībā uz patvērumu, ārējām robežām un
migrāciju. Lai risinātu šīs problēmas, ES ir uzsākusi plašāku reformu procesu ar mērķi pārveidot savu
patvēruma un migrācijas politiku, pamatojoties uz četriem pīlāriem, un tie ir: neatbilstīgas migrācijas
stimulu mazināšana, risinot tās galvenos iemeslus, atgriešanās procedūru uzlabošana un cilvēku
kontrabandas un tirdzniecības tīklu likvidēšana; dzīvību glābšana un ārējo robežu aizsardzība;
spēcīgas ES patvēruma politikas izveide un likumīgu iespēju patvēruma meklētājiem paplašināšana,
kā arī efektīvāku likumīgu ceļu nodrošināšana likumīgiem migrantiem.
Rekordaugstas migrācijas plūsmas uz ES tika reģistrētas 2015. un 2016. gadā, bet 2017. gada beigās
un 2018. gadā tās samazinājās. Taču, lai izveidotu tādu ES nākotnes migrācijas politiku, ko Komisija
uzskata par efektīvu, taisnīgu un stingru, ES, pamatojoties uz Līgumiem un citiem tiesību aktiem un
finanšu instrumentiem, īsteno gan tūlītējus, gan arī ilgāka termiņa pasākumus. Eiropa tās
ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, kā arī tādēļ, ka tā ieguvusi reputāciju kā stabilitātes, dāsnuma un
atvērtības piemērs pasaulē, kurā arvien pieaug starptautiski un iekšēji konflikti un ko ietekmē
klimata pārmaiņas un vispārēja nabadzība, visticamāk, arī turpmāk simbolizēs ideālu patvērumu
migrantiem un patvēruma meklētājiem. Par to liecina arī tas, ka gan no pašreizējā, gan arī no
nākotnes ES budžeta, gan arī no ārpusbudžeta līdzekļiem arvien lielāks, kā arī elastīgāks un
daudzveidīgāks ES finansējums tiek paredzēts migrācijas un patvēruma politikai.
Šis ir pirms 2019. gada Eiropas vēlēšanām publicēta briefing atjauninājums. Sk. arī briefing dokumentu
"ES atbalsts demokrātijai un mieram pasaulē".
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Pašreizējā situācija
Pēdējos gados starptautisko migrantu skaits visā pasaulē strauji turpinājis palielināties un
2017. gadā sasniedza 258 miljonus salīdzinājumā ar 220 miljoniem 2010. gadā un 173 miljoniem
2000. gadā. Kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un
attīstību, kas notika 1994. gadā, jautājums par starptautisko migrāciju un tās saistību ar attīstību ir
kļuvis arvien nozīmīgāks un ieguvis stabilu vietu starptautiskās sabiedrības darba kārtībā.

1. attēls. Galvenie migrācijas maršruti uz Eiropu

Datu avots: Frontex; diagrammu sagatavoja Giulio Sabbati, EPRS.

Eiropas Savienībā migrācijas pārvaldība tiek veikta, izmantojot daudzus tiesību aktus un politikas
instrumentus. Kopš līdz šim nepieredzēta migrācijas pieplūduma Eiropā 2015. gadā šī politika
galvenokārt balstās uz Eiropas programmu migrācijas jomā. ES rīcība šajā jomā ietver tūlītēju un
ilgāka termiņa pasākumu ierosināšanu un īstenošanu, liekot uzsvaru uz ES migrācijas politikas
iekšējo un ārējo dimensiju, kā arī uz ES ārējo robežu aizsardzību. Pasākumi cita starpā ir neatbilstīgu
migrantu, kuriem nav tiesību ieceļot vai uzturēties ES, atgriešana un atpakaļuzņemšana, cīņa pret
migrantu kontrabandu, ES ārējo robežu aizsardzība, likumīgu risinājumu nodrošināšana tiem,
kuriem vajadzīga starptautiskā aizsardzība, stingras ES patvēruma politikas izveide, pamatojoties uz
solidaritātes un atbildības līdzsvaru, kā arī migrācijas jautājumu risināšana sadarbībā ar trešām
valstīm, izmantojot politiskus un finanšu instrumentus. ES vairākās tās regulās un direktīvās ir
iekļāvusi sīki izstrādātus kopējus standartus, taču par patvēruma un migrācijas politikas faktisko
īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis un tām jānodrošina, lai valsts tiesību akti būtu atbilstīgi gan ES
tiesību aktiem, gan arī starptautiskiem nolīgumiem. ES ārējā migrācijas politika ir daļa no ES
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vispārējās pieejas migrācijai un papildina ES ārpolitiku un sadarbību attīstības jomā. ES ārējās
migrācijas politikas pamatā ir kopēji mērķi, ko noteikušas dalībvalstis, un atbilstīgi šai politikai
izveidota kopēja Eiropas patvēruma sistēma (KEPS). Sadarbību ar trešām valstīm veic atbilstīgi
vispārējai pieejai migrācijai un mobilitātei (VPMM), un, to īstenojot, ES ir iesaistījusies politiskā
dialogā un izveidojusi partnerības ar trešām valstīm.
Problēmas, ar ko ES ir saskārusies kopš nesenā, nekontrolētā un iepriekš nepieredzēta apmēra bēgļu
un neatbilstīgu migrantu pieplūduma, atklāja vairākus trūkumus un nepilnības ES politikā attiecībā
uz patvērumu, ārējām robežām un migrāciju. Šis bēgļu un neatbilstīgu migrantu pieplūdums radīja
spiedienu uz ES patvēruma sistēmu — tiesisko regulējumu, kas aptver patvēruma procesa visus
aspektus. Esošajā sistēmā netiek nodrošināta vienāda attieksme pret visiem patvēruma
meklētājiem, un atzīšanas līmeņi dažādās ES dalībvalstīs atšķiras. Turklāt tikai dažas valstis to
ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ saņem gandrīz visus patvēruma pieteikumus, kas tiek iesniegti ES.
Lai tiesisko regulējumu padarītu efektīvāku, saskaņotāku, taisnīgāku un noturīgāku pret migrācijas
spiedienu nākotnē, ir jāveic tā reforma. Viens no pirmajiem steidzamajiem pasākumiem pēc
migrācijas viļņa 2015. gadā bija mazināt migrācijas spiedienu uz Grieķiju un Itāliju, kur ieplūda lielākā
daļa migrantu. Mērķis bija pārcelt pieteikumu iesniedzējus, kuriem bija tiesības uz starptautisko
aizsardzību (valstspiederīgie, kuru vispārējais patvēruma atzīšanas līmenis ES dalībvalstīs ir 75 % vai
augstāks), uz citām dalībvalstīm, tādējādi nodrošinot atbildības par patvēruma meklētājiem ES
taisnīgu un līdzsvarotu sadali un īstenošanu. Taču ne visas dalībvalstis vēlējās piedalīties šajā shēmā,
un tas liecināja par atšķirīgu sabiedrības attieksmi un grūtībām līdzsvarot solidaritāti un atbildību
dažādu ES dalībvalstu starpā.
Turklāt, lai mazinātu neatbilstīgu migrāciju, ir vajadzīga efektīva politika attiecībā uz neatbilstīgu
migrantu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu. Tādēļ Komisija, ņemot vērā zemo atgriešanas rādītāju,
ir pievērsusies tam, lai uzlabotu savas spējas, īstenojot atjaunotu rīcības plānu atgriešanas jomā, un
ir ierosinājusi pārskatīt Atgriešanas direktīvu, kā arī slēdz atpakaļatgriešanas nolīgumus vai
praktiskas vienošanās ar izcelsmes un tranzīta valstīm Āfrikā un Āzijā.
Nekontrolētas migrantu plūsmas arī atklāja trūkumus ES ārējo robežu pārvaldībā. ES atbalsta, ko tā
sniedz savām dalībvalstīm, galvenais elements ir operatīvais atbalsts, kas tiek nodrošināts, īstenojot
"karsto punktu" pieeju. Tā paredz identificēt un reģistrēt katru patvēruma meklētāju, kas ieradies, kā
arī nodrošināt atbilstīgus uzņemšanas apstākļus un spējas. Lai gan migrantu pirkstu nospiedumu
ņemšanas jomā ir panākts progress un saskaņā ar Komisijas sniegtajiem datiem ir sasniegts rādītājs,
kas ir gandrīz 100 %, uzņemšanas apstākļi joprojām ir būtiska problēma. 2017. un 2018. gadā būtiski
samazinājās atklāto nelikumīgas ES ārējo robežu šķērsošanas gadījumu skaits, it īpaši Vidusjūras
reģiona austrumu un centrālās daļas migrācijas maršrutos, taču kopējais spiediens uz Eiropas ārējām
robežām joprojām ir salīdzinoši augsts. Turklāt nokļūšana ES var būt ārkārtīgi bīstama, un
kontrabandisti bieži vien pakļauj migrantus riskiem, kas apdraud dzīvību. Lai novērstu cilvēku
bojāeju, it īpaši Vidusjūrā, ir jāveic meklēšanas un glābšanas operācijas, kā arī jācīnās pret cilvēku
tirdzniecības un kontrabandas tīkliem.
Migrācija ir globāla mēroga makrokritisks politikas jautājums. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) informāciju, ja tiks īstenots nulles migrācijas līmeņa
scenārijs, attīstīto valstu vidū līdz 2025. gadam tikai Jaunzēlandē un Īrijā turpinās palielināties
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits, turpretī visās pārējās valstīs būs vērojams būtisks šādu
iedzīvotāju skaita samazinājums. Viena no iespējām līdzsvarot iedzīvotāju skaita samazinājumu vai
stagnāciju ir atvērt likumīgus migrācijas ceļus, un, lai to veiktu, vajadzīgs globāla mēroga risinājums.
Turklāt neatbilstīgas migrācijas plūsmas, kas radījušas tik daudz ciešanu un smagus cilvēktiesību
pārkāpumus, steidzami jāaizstāj ar likumīgiem migrācijas risinājumiem. Eiropas Komisijas
priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker savā 2017. gada runā par stāvokli Savienībā minēja, ka
"neatbilstīga migrācija apstāsies tikai tad, ja tiks piedāvāta reāla bīstamo ceļojumu alternatīva".
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Kādu ES iesaisti gaida sabiedrība 1
2. attēls. Tādu respondentu īpatsvars, kuri vēlas, lai ES iesaistītos aktīvāk nekā patlaban

Avots: EPRS, pamatojoties uz Eirobarometra aptauju Nr. 85.1, 2016. gads, un Nr. 89.2, 2018. gads.

Saskaņā ar vairākām Eirobarometra aptaujām, kas Eiropas Parlamenta uzdevumā veiktas par
eiropiešu priekšstatiem un cerībām, ES iedzīvotāju atbalsts vēl aktīvākai ES rīcībai migrācijas jomā
samazinājies no 74 % 2016. gadā līdz 72 % 2018. gadā. Lai gan ir konstatēts samazinājums, tas ir
nebūtisks, turklāt vispārējais atbalsts ES iesaistei
migrācijas jautājuma risināšanā joprojām ir ļoti 3. attēls. Cerības uz aktīvāku ES rīcību
augsts. Viedokļu atšķirības dalībvalstu starpā ir
nekā pašlaik: atšķirība starp 2016. un
ievērojamas. Lielākais atbalsts aktīvākai ES
darbībai migrācijas jomā ir reģistrēts Kiprā 2018. gadu (procentpunktos)
(88 %), Spānijā (85 %) un Portugālē (84 %).
Mazākais atbalsts aktīvākai ES darbībai šajā jomā
ir konstatēts Austrijā (55 %), Latvijā un
Apvienotajā Karalistē (56 %). Neskatoties uz
atšķirībām dalībvalstu starpā, atbalstu aktīvākai
ES iesaistei migrācijas jautājuma risināšanā ir
paudusi lielākā daļa iedzīvotāju visās
dalībvalstīs.
Atbalsts aktīvākai ES iesaistei migrācijas
jautājuma risināšanā kopumā ir samazinājies par
2 procentpunktiem.
Dalībvalstu
līmenī
būtiskākais atbalsta samazinājums konstatēts
Igaunijā
(samazinājums
par
15 procentpunktiem), Čehijā (samazinājums par
13 procentpunktiem) un Apvienotajā Karalistē
(samazinājums
par
12 procentpunktiem).
Konstatēts, ka astoņās dalībvalstīs iedzīvotāji
vēlas, lai ES aktīvāk iesaistītos migrācijas
jautājuma risināšanā, turklāt būtiskākais
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pieaugums reģistrēts Spānijā (pieaugums par 6 procentpunktiem).
Kopš 2016. gada vērtējums par ES iesaisti
migrācijas jautājuma risināšanā ir būtiski
uzlabojies. Tādu eiropiešu daļa, kuri uzskata, ka
ES rīcība ir nepietiekama, ir samazinājusies par
8 procentpunktiem (no 66 % 2016. gadā līdz
57 % 2018. gadā), taču šāds viedoklis joprojām ir
lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju. Savukārt tādu
eiropiešu daļa, kuri uzskata, ka ES rīcība
migrācijas jomā ir atbilstīga, ir palielinājusies par
7 procentpunktiem (no 19 % 2016. gadā līdz
26 % 2018. gadā). Neskatoties uz to, ka ir
uzlabojies vērtējums par ES sniegumu šajā jomā,
iesaiste migrācijas jautājuma risināšanā joprojām
ir vissliktāk vērtētā politikas joma no tām, kas
iekļauta pētījumā.

4. attēls. Viedoklis, ka ES pašreizējā rīcība
ir atbilstīga, — 2016. gada un 2018. gada
atšķirības procentpunktos

Šādas pozitīvas izmaiņas vērtējumā par ES iesaisti
migrācijas jomā ir visizteiktākās Rumānijā
(pieaugums par 19 procentpunktiem), Īrijā
(pieaugums par 14 procentpunktiem) un
Bulgārijā (pieaugums par 12 procentpunktiem).
Augstāks vērtējums par ES iesaisti konstatēts
Avots: EPRS, pamatojoties uz Eirobarometra
gandrīz visās dalībvalstīs, un tikai trīs dalībvalstīs
aptauju Nr. 85.1, 2016. gads, un Nr. 89.2,
sniegts sliktāks vērtējums attiecībā uz ES rīcību 2018. gads.
migrācijas jomā 2018. gadā salīdzinājumā ar
2016. gadu. Šāda pretēja tendence ir reģistrēta
Austrijā (samazinājums par 9 procentpunktiem), Maltā (samazinājums par 8 procentpunktiem) un
Luksemburgā, kur izmaiņas ir nelielas (samazinājums par 1 procentpunktu).
Vērtējuma par ES rīcību atšķirības dalībvalstu starpā joprojām ir būtiskas. Grieķijā iesaisti kā
"atbilstīgu" novērtēja 10 % respondentu, savukārt Horvātijā šādu vērtējumu sniedza 43 %
respondentu un Dānijā — 40 % respondentu.
Migrācijas politikas jomā (kā arī tādās jomās kā cīņa pret bezdarbu un izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas) konstatēta būtiskākā neatbilstība starp iedzīvotāju cerībām un viņu vērtējumu par ES
iesaisti. Lai gan šī neatbilstība ir būtiski samazinājusies — galvenokārt tādēļ, ka ir uzlabojies
vērtējums par ES rīcību, joprojām ir daudz darāmā, lai kliedētu iedzīvotāju paustās bažas.

ES regulējums
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. pants uzliek pienākumu ES kā nevalstiskam dalībniekam
pielāgoties Apvienoto Nāciju Organizācijas normām, kā arī ievērot un attīstīt starptautiskās tiesību
normas, tostarp respektēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus, visās tās darbībās
veicinot un aizsargājot cilvēktiesības un jo īpaši bērnu tiesības. 2 ES ir dalīta kompetence pār kopējas
imigrācijas politikas izveidi. ES tiesības, konkrētāk, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
67. panta 2. punkts, paredz, ka Savienība "izstrādā uz dalībvalstu solidaritāti balstītu kopēju
patvēruma, imigrācijas un ārējo robežu kontroles politiku, kas ir taisnīga attiecībā pret trešo valstu
pilsoņiem". Trešo valstu pilsoņiem pielīdzina arī bezvalstniekus. LESD 78. pants paredz, ka ES izstrādā
kopēju patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības politiku. Šajā pantā arī noteiktas
Eiropas Parlamenta un Padomes kā likumdevēju funkcijas, pieņemot pasākumus par kopējo Eiropas
patvēruma sistēmu. Ja vienā vai vairākās dalībvalstīs ir pēkšņs trešo valstu valstspiederīgo
pieplūdums, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, var
pieņemt pagaidu pasākumus. LESD 79. panta 1. punkts paredz noteikt pastiprinātus pasākumus, lai
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apkarotu neatbilstīgu imigrāciju un cilvēku tirdzniecību, turklāt Parlaments un Padome attiecīgos
pasākumus paredz saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, savukārt 79. panta 3. punkts paredz,
ka "Savienība var noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumus ar trešām valstīm, paredzot to trešo valstu
pilsoņu atpakaļuzņemšanu izcelsmes valstīs, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās
vai uzturēšanās nosacījumiem kādā no dalībvalstīm". LESD 80. pantā minēts solidaritātes princips un
atbildības, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu starpā, kad tās īsteno
politiku attiecībā uz robežpārbaudēm, patvērumu un imigrāciju. ES Pamattiesību hartas 18. pantā ir
paredzētas tiesības uz patvērumu, savukārt 19. pantā — izraidīšanas aizliegums. Atbilstība hartai ir
prasība, kas jāizpilda, lai Savienības sekundārie tiesību akti, tostarp direktīvas un regulas patvēruma
jomā, stātos spēkā un būtu likumīgas.
Īstenojot kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, ir jāizpilda valstu pienākumi saskaņā ar 1951. gada
Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967. gada protokolu (Ženēvas konvencija), kā arī saskaņā ar
citiem attiecīgajiem nolīgumiem, piemēram, Konvenciju par bērna tiesībām. Tai ir jābūt atbilstīgai
arī neizraidīšanas principam, ko paredz Bēgļu konvencijas 33. pants. 3
Lielākā daļa ES līdzekļu, kas saistīti ar migrācijas politiku, ir piešķirti atbilstīgi daudzgadu finanšu
shēmas (DFS) 3. kategorijai (iekšējās darbības) un 4. kategorijai (ārējās darbības). Finansējums cita
starpā piešķirts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF), kura mērķis ir veicināt
migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību un izveidot kopēju Savienības pieeju patvēruma un
imigrācijas jautājuma risināšanai, kā arī Iekšējās drošības fondam (IDF), kas nodrošina atbalstu ārējo
robežu pārvaldībai un kopējai vīzu politikai (finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un
vīzām) un finansiālu atbalstu policijas sadarbībai un noziedzības (tostarp migrantu kontrabandas)
novēršanai un apkarošanai. Saskaņā ar 2018. gada aprīļa datiem sākotnējais piešķīrums AMIF 2014.–
2020. gada DFS tika palielināts no 3,8 miljardiem EUR līdz 6,6 miljardiem EUR, savukārt finansējums
IDF tika palielināts vien nedaudz — no 3,7 miljardiem EUR līdz 3,8 miljardiem EUR.
Arī ES decentralizētās aģentūras veic darbu migrācijas jomā, jo sevišķi Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūra (Frontex), kas iesaistās ārējo robežu pārvaldībā un kontrolē; Eiropas Patvēruma
atbalsta birojs (EASO), kas palīdz īstenot dalībvalstu pienākumus, ko paredz patvēruma sistēma; kā
arī Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol), kas atbalsta dalībvalstu
policijas sadarbību, tostarp migrantu kontrabandas jomā. ES aģentūras darbojas saskaņā ar netiešu
pārvaldību, kas nozīmē, ka Komisija šīm aģentūrām deleģē budžeta izpildi. Saskaņā ar 2018. gada
datiem ES kopējais finansējums Frontex 2014.–2020. gada DFS tika palielināts no sākotnēji
noteiktajām saistībām 628 miljonu EUR apmērā līdz 1638 miljoniem EUR (2018. gada aprīlis),
finansējumu EASO palielināja no 109 miljoniem EUR līdz 456 miljoniem EUR (2018. gada aprīlis) un
finansējumu Eiropolam — no 654 miljoniem EUR līdz 753 miljoniem EUR (2018. gada aprīlis).
Instruments ārkārtas atbalsta sniegšanai Savienībā deva iespēju līdz 2019. gadam piešķirt atbalstu
"liela apjoma un ietekmes" katastrofu gadījumā, "kad nav pietiekams neviens cits instruments, kas
pieejams dalībvalstīm vai Savienībai". Komisija līdz 2018. gada aprīlim bija noslēgusi līgumus ar
Grieķiju par ārkārtas atbalstu 605 miljonu EUR apmērā bēgļu jautājuma risināšanai. Finansējumu
migrācijas jomā, konkrētāk, bēgļu un migrantu integrācijai, piešķir arī no programmas
"Apvārsnis 2020" līdzekļiem, kā arī no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD),
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF). Risinot jaunās prioritātes,
finansējums ES ārējai migrācijas politikai piešķirts, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, ES
Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai un Eiropas Fondu
ilgtspējīga attīstībai (sk. 1. tabulu par finanšu instrumentiem). Šie instrumenti tika izveidoti, lai
izmantotu gan ES budžeta, gan arī dalībvalstu resursus, taču valstu saistību izpilde nereti ir
izrādījusies sarežģīta. Sagaidāms, ka ES finansējums migrācijai turpinās palielināties līdz
2020. gadam, lai nodrošinātu atbalstu virzībai uz priekšu migrācijas pārvaldības jomā visās
dalībvalstīs.
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2014.–2019. gada Parlamenta sasaukuma paveiktais darbs
Eiropas Komisijas pirmais un tūlītējais atbildes pasākums, reaģējot uz iepriekš nepieredzēta apmēra
migrācijas pieplūdumu Eiropā 2015. gadā, bija desmit punktu rīcības plāna migrācijas jomā
pieņemšana 2015. gada aprīlī, ko atbalstīja arī Padome un Eiropas Parlaments (EP). Tā kā plānā
paredzētie pasākumi izrādījās nepietiekami, Komisija 2015. gada maijā pieņēma Eiropas
programmu migrācijas jomā, kurā paredzēja konkrētus tūlītējus un ilgtermiņa pasākumus, lai
izveidotu spēcīgu ES patvēruma politiku, glābtu dzīvības un aizsargātu ārējās robežas un lai
mazinātu stimulus neatbilstīgai migrācijai, nodrošinātu vairāk likumīgu iespēju patvēruma
meklētājiem, kā arī lai nodrošinātu sadarbību ar trešām valstīm. Turklāt Parlaments pēc savas
iniciatīvas ir pieņēmis daudzas rezolūcijas migrācijas jautājuma risināšanai, it īpaši 2016. gada
12. aprīļa rezolūciju par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas
jomā, kā arī 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu
risināšanu: ES ārējās darbības nozīme. Šajās rezolūcijās izvērtētas dažādas attiecīgās politikas jomas
un sniegti vairāki ieteikumi.

ES iekšējā darbība migrācijas jomā
Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) reforma
Esošā kopējā Eiropas patvēruma sistēma (KEPS) nenodrošina vienādu attieksmi pret visiem patvēruma
meklētājiem, un atzīšanas līmeņi dažādās ES dalībvalstīs atšķiras, — zināmā mērā šāda situācija radusies
tādēļ, ka spēkā esošie tiesību akti patvēruma jomā paredz dalībvalstīm rīcības brīvību direktīvu īstenošanā.
Turklāt tikai dažas valstis to ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ saņem gandrīz visus patvēruma pieteikumus,
kas tiek iesniegti ES. Lai tiesisko regulējumu padarītu efektīvāku, saskaņotāku, taisnīgāku un noturīgāku pret
migrācijas spiedienu nākotnē, Komisija 2016. gada maijā un jūlijā sāka KEPS reformu. Komisija ierosināja
divus priekšlikumu kopumus, kas attiecās uz patvēruma pieteikumu taisnīgu sadali dalībvalstu starpā un
nodrošināja kopēju ES līmeņa noteikumu kopumu, lai vienkāršotu un saīsinātu patvēruma procedūru,
nodrošinātu vienotus aizsardzības standartus un vienādu tiesību piešķiršanu starptautiskās aizsardzības
saņēmējiem un labāk saskaņotu uzņemšanas apstākļus ES, novērstu sekundāro kustību un uzlabotu
integrācijas iespējas. Sistēmas reforma, kas patlaban netiek turpināta sabiedrības atšķirīgās nostājas dēļ, kā
arī tādēļ, ka ir grūti rast līdzsvaru starp solidaritāti un dažādu ES dalībvalstu atbildību, tiks pabeigta tikai tad,
ka Parlaments un Padome panāks politisku vienošanos par atsevišķiem tiesību aktiem.

Ārējo robežu stiprināšana
Kā uzsvērts Eiropas programmās migrācijas un drošības jomā, lai risinātu esošās problēmas, ir jāuzlabo ārējo
robežu pārvaldība. ES koncentrējas uz to, lai labāk izmantotu iespējas, ko sniedz informācijas un tehnoloģiju
(IT) sistēmas, piemēram, pastiprina kontroli pie ārējām robežām un veido sistēmu, lai reģistrētu trešo valstu
valstspiederīgo ieceļošanu un izceļošanu. Viens no lielākajiem sasniegumiem ir bijis Eiropas Robežu un
krasta apsardzes aģentūras (Frontex) izveide 2016. gada septembrī, kas tika veikta rekordīsā laikā. Aģentūra,
kuras pilnvaras 2019. gadā tika ievērojami paplašinātas, sniedz efektīvāku atbalstu dalībvalstīm tādās jomās
kā migrācijas pārvaldība, cīņa pret pārrobežu noziedzību un meklēšanas un glābšanas operācijas.

Neatbilstīgas migrācijas mazināšana un personu atgriešanās veicināšana
Eiropas Savienība, risinot ar migrāciju saistītās problēmas dažādos maršrutos, ir koncentrējusies uz to, lai
nodrošinātu klātbūtni jūrā, glābtu dzīvības un likvidētu cilvēku tirdzniecības un kontrabandas tīklus. Lai
novērstu cilvēku bojāeju, it īpaši Vidusjūrā, kā arī lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecības tīkliem un
kontrabandistiem, ES veica vairākas jūras operācijas, piemēram, EU NAVFOR MED operāciju SOPHIA. Turklāt,
ņemot vērā zemo atgriešanas rādītāju, ES ir pievērsusies arī tam, lai uzlabotu savas spējas, īstenojot
atjaunotu rīcības plānu atgriešanas jomā un sadarbību ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, kā
arī noslēgusi atpakaļuzņemšanas nolīgumus vai praktiskas vienošanās ar izcelsmes un tranzīta valstīm Āfrikā
un Āzijā.

Nodrošinot pietiekami likumīgus ceļus uz ES,
2016. gada maijā tika pieņemta Direktīva (ES) 2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu
valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu
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apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā. Pieņemot šo direktīvu, tika
pabeigta tiesību aktu kopuma izveide likumīgas migrācijas jomā, kuru ierosināja iepriekšējā Eiropas Komisija
un kurā bija iekļauta direktīva par pārcelšanu uzņēmuma ietvaros (Direktīva 2014/66/ES) un direktīvu par
sezonas darbiniekiem (Direktīva 2014/36/ES). Komisija 2016. gada jūnijā ierosināja jaunu tiesību aktu
kopumu likumīgas migrācijas jomā, kas ietver rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai.
2016. gada septembrī Komisija uzsāka atbilstības pārbaudi likumīgās migrācijas jomā ar mērķi izvērtēt
vairāku ES likumīgās migrācijas instrumentu atbilstību, saskaņotību, efektivitāti, lietderību un ES pievienoto
vērtību. Papildus iepriekš minētajiem tie bija direktīva par ģimenes atkalapvienošanos
(Direktīva 2003/86/EK), grozītā direktīva par pastāvīgajiem iedzīvotājiem (Direktīva 2003/109/EK), sākotnējā
ES zilās kartes direktīva (Direktīva 2009/50/EK), par kuras pārskatīšanu 2017. gadā notika Parlamenta un
Padomes sarunas (saistībā ar sarežģījumiem Padomē, šīs sarunas kopš tā laika ir bloķētas), kā arī direktīva
par vienotu atļauju (Direktīva 2011/98/ES).

ES ārējā sadarbība migrācijas jomā
ES ārpolitikas pamatā ir 2005. gadā izveidotā vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei (VPMM). VPMM
balstās uz starptautisku iesaisti divpusējā, reģionālā un daudzpusējā līmenī un uz 2011. gadā veiktu
novērtējumu. VPMM pašreizējā versija tika pieņemta 2012. gadā, un tās mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un
visaptverošu pieeju migrācijai, veidojot partnerības ar trešām valstīm. ES ārējās migrācijas pārvaldība ir
balstīta uz dažādiem instrumentiem un uz dialoga un partnerību veidošanu ar izcelsmes un tranzīta valstīm,
pamatojoties uz solidaritātes un atbildības principu.
Eiropas programma migrācijas jomā paredzēja izveidot partnerības satvaru sadarbībai migrācijas jomā ar
trešām valstīm, lai izstrādātu jaunas un paplašinātu esošās iniciatīvas. Satvars sekmē palīdzības sniegšanu
tiem, kuriem tā vajadzīga, reaģējot krīzes situācijās, kā arī nodrošina pamatu ciešākai sadarbībai ar izcelsmes,
tranzīta un galamērķa valstīm, pamatojoties uz migrācijas un mobilitātes politiku. Eiropas Parlaments savā
2017. gada 5. aprīļa rezolūcijā pauda bažas un uzsvēra solidaritātes principu saistībā ar lielu skaitu bēgļu un
migrantu, kuru izcelsmes valstīs tiek būtiski pārkāptas viņu cilvēktiesības. ES ir aicinājusi veidot īpaši
pielāgotas ilgtermiņa partnerības ar kaimiņvalstīm, kā arī ar citām tranzīta un izcelsmes valstīm. Migrācijas
plūsmas ietekme uz politikas dimensiju un it īpaši uz saikni starp attīstību un drošību ir plašāk izklāstīta ES
globālajā ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā, ko iesniedza 2016. gada jūnijā. Stratēģijā noteikts
jēdziens "principāls pragmatisms", liekot uzsvaru uz pieejām, kas pielāgotas konkrētām valstīm. Trešo valstu
valstspiederīgajiem būtiski ir arī pasākumi, kas iekļauti jaunajā Prasmju programmā Eiropai, un šiem
pasākumiem būtu jāveicina viņu integrācija.
Kopš 2005. gada ES ir atbalstījusi migrantu atgriešanu un reintegrāciju trešās valstīs, izmantojot attīstības
sadarbības instrumenta tematisko programmu migrācijas un patvēruma jomā. Laikposmā no 2005. līdz
2015. gadam šim mērķim tika atvēlēts ES finansējums 65 miljonu EUR apmērā, atbalstot vairāk nekā
50 projektus trešās valstīs ar reintegrācijas aspektu. Eiropas migrācijas tīkla ekspertu grupa atgriešanas
jautājumos ir noteikusi 96 ES programmas, kas izstrādātas, lai palīdzētu migrantiem atgriezties un
reintegrēties savā izcelsmes valstī, un ko īsteno 26 dalībvalstis, kā arī Norvēģija. 4 Šo programmu mērķis ir
palīdzēt migrantiem, kuriem atvēlēts konkrēts laikposms labprātīgai izbraukšanai pirms piespiedu
izraidīšanas. Konkrētas programmas risina neaizsargātu grupu vajadzības, piemēram, nepavadītu
nepilngadīgo, cilvēku tirdzniecības upuru un personu ar īpašām medicīniskām vajadzībām. Ir pieņemtas
īpašas iniciatīvas migrantu reintegrācijas atbalstam, lai "sekmētu ar reintegrāciju saistītas darbības gan
partnervalstīs, gan arī dalībvalstīs, proti, atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas (ABAR)
programmas, tādējādi parādot labāku izpratni par saikni starp ES migrācijas politikas sekmīgu īstenošanu
un partnervalstu attīstību".

Atbilstīgi ES satvaram dalībvalstis pārmitina bēgļus no trešām valstīm, tieši piemērojot noteikumus,
ko paredz ES ārkārtas pārmitināšanas shēma un ES un Turcijas paziņojums. Taču pārmitināto
personu skaits joprojām ir pieticīgs. Eiropas Komisija 2017. gada septembrī ieteica dalībvalstīm līdz
2019. gada oktobrim pārmitināt vēl vismaz 50 000 neaizsargātu personu, īpašu vērību pievēršot
personām no Ziemeļāfrikas, Tuviem Austrumiem un Āfrikas raga. EP un Padome arī apsprieda divus
priekšlikumus, kas varētu nodrošināt vairāk likumīgu iespēju migrācijai uz Eiropu, — viens no tiem
attiecas uz ES pārmitināšanas satvaru, kas nodrošina drošus un likumīgus ceļus uz Eiropu tiem,
kuriem vajadzīga starptautiskā aizsardzība, savukārt otrais priekšlikums ir par ES zilo karti, un tā
mērķis ir piesaistīt un paturēt augsti kvalificētus darba ņēmējus. Turpmāka notikumu attīstība
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attiecībā uz šiem noteikumiem ir atkarīga no tā, kā izlems rīkoties jaunais Parlamenta sasaukums un
pārējās iestādes.
Kopējās saistības attiecībā uz ES fondiem, decentralizētajām aģentūrām un citām atbalsta sistēmām
migrācijas jomā 2014.–2020. gada DFS līdz 2018. gada aprīlim bija palielinātas no
8,4 miljardiem EUR sākotnējā DFS līdz 14,2 miljardiem EUR. Tā kā migrācijas pārvaldība ir kļuvusi par
augstāku prioritāti ES darba kārtībā, ir pieaudzis ES migrācijai paredzētā ES finansējuma apjoms,
elastīgums un daudzveidība gan ES budžetā, gan ārpus tā. Šīs izmaiņas ir sekas nepieredzēta apmēra
migrācijas plūsmām 2015. gadā, kas noslogoja dalībvalstu (jo īpaši to, kuras atrodas pie ES ārējām
robežām) spējas un decentralizēto aģentūru materiālos resursus un cilvēkresursus. Saskaņā ar
Eiropas programmu migrācijas jomā pieņemtie papildu pasākumi 2015. gadā radīja tūlītēju ietekmi
uz budžetu, ko atspoguļo budžeta grozījumi Nr. 5/2015 un Nr. 7/2015. ES budžeta pārskatīšana, uz
ko aicināja arī Eiropas Parlaments, tika veikta, lai palīdzētu valstīm, kuras pakļautas lielākajam
spiedienam, nodrošināt jaunās vajadzības attiecībā uz robežkontroli un "karstajiem punktiem" un
sniegt nepieciešamo humāno palīdzību bēgļiem un migrantiem, tostarp nodrošinot patvērumu un
veselības aprūpi. Dalībvalstu spējas stiprināja arī eksperti un līdzekļi, kas kļuva pieejami, finansējot
Eiropas Robežu un krasta apsardzi, Eiropolu un EASO. ES finansējums piešķirts arī dalībvalstīm tādu
personu pārmitināšanai, kurām vajadzīga trešo valstu aizsardzība. Taču Eiropas Parlaments savā
2017. gada oktobra rezolūcijā atkārtoti pauda viedokli, ka 3. kategorijas maksimālais apjoms ir
izrādījies lielā mērā neefektīvs, lai pienācīgi finansētu attiecīgo problēmu iekšējo dimensiju.
Parlamenta piezīmes tika ņemtas vērā, veicot darbu saistībā ar 2018. finanšu gada vispārējo
budžetu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju ES fondu (AMIF un IDF) kopējais
finansējums, kas veido lielāko daļu ES finansējuma ar migrāciju saistītām darbībām, lielākoties ir
izlietots efektīvi. Finansējums ir palīdzējis uzlabot patvēruma sistēmas un stiprināt uzņemšanas
spējas dalībvalstīs, kā arī stiprināt robežu pārvaldības spējas pie Savienības ārējām robežām.
Finansējums rada ievērojamu ES pievienoto vērtību, atbalstot darbības ar starpvalstu dimensiju,
veicinot sloga sadali dalībvalstu starpā, uzlabojot valstu spējas un personāla apmācību, kā arī
nodrošinot citu pasākumu īstenošanu.

1. tabula. Finanšu instrumenti ārējai sadarbībai migrācijas jomā 5
Instruments
Eiropas Attīstības fonds
(EAF)

Attīstības sadarbības
instruments (ASI)

Budžets
2014.–2020. gada periods:
30,5 miljardi EUR piešķirti 11. EAF 2014.–
2020. gada periodam

2014.–2020. gada periods:
19 661,64 miljoni EUR (faktiskās cenās)

Eiropas kaimiņattiecību
instruments (EKI)

2014.–2020. gada periods:
15 432,63 miljoni EUR (faktiskās cenās)

Madad fonds
(2014. gads)

2014.–2018. gada periods:
līdz šim — 1,4 miljardi EUR

Trasta fonds "Bêkou"

Saistības 239,5 miljonu EUR apmērā

Ģeogrāfiskā darbības joma
ES Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna
(ĀKK) partnervalstis un dalībvalstu aizjūras zemes un
teritorijas (AZT)
Ģeogrāfiskās programmas (Latīņamerika, Tuvie
Austrumi un Dienvidāzija, Ziemeļāzija un
Dienvidaustrumāzija, Centrālāzija; Āfrikas
programma (visa Āfrika, kontinentālie un vairāku
reģionu projekti); kā arī tematiskā programma
migrācijas un patvēruma jomā (projekti galvenajās
valstīs)
Vidusjūras dienvidu reģiona valstis (Alžīrija, Ēģipte,
Libāna, Lībija, Jordānija, Izraēla, Maroka, Sīrija,
Tunisija, Palestīna) un austrumu kaimiņreģiona
valstis (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija,
Moldova, Ukraina) divpusējā vai reģionālā līmenī
(reģionālā līmenī ir iekļauta arī Krievija)
Libāna, Jordānija, Irāka, Turcija, Ēģipte un Sīrija
Centrālāfrikas Republika

9

EPRS | Eiropas Parlamenta Izpētes dienests

Eiropas Ārkārtas trasta
fonds Āfrikai

Pirmspievienošanās
palīdzības instruments
(IPA II)

2015.–2020. gada periods: finansējums
patlaban sasniedz 3,37 miljardus EUR, un
no šīs summas vairāk nekā
2,98 miljardi EUR ir EAF un ES finanšu
instrumentu finansējums (ASI un EKI, kā arī
HOME ĢD un ECHO ĢD finansējums) un
399,8 miljoni EUR — ES dalībvalstu un citu
valstu (Šveice un Norvēģija) finansējums
2014.–2020. gada periods:
11 698,67 miljoni EUR (faktiskās cenās)

2016.–2017. gada periods: 2016.–
Bēgļu atbalsta
2017. gads — 3 miljardi EUR; 2018. gads —
mehānisms Turcijā (FRT)
2018. gada martā piešķirti vēl
3 miljardi EUR

Šā fonda projektu ietvaros atbalstu var saņemt
Sāhela un Čadas ezera reģions, Āfrikas rags,
Ziemeļāfrika un atbalsttiesīgo valstu kaimiņvalstis.

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija,
Kosova, Melnkalne, Serbija un Turcija

Turcija

Eiropas Fonds
ilgtspējīgai attīstībai
(EFIA)

Sākotnējais budžets — 3,35 miljardi EUR

Āfrika un ES kaimiņreģions

2016. gada Londonas
konference

2016. gads: saistības 12 miljardu USD
apmērā

Sīrija, Jordānija, Libāna, Turcija, Irāka un Ēģipte

Konference "Brisele I"
un konference
"Brisele II"

2018. gads: 4,4 miljardi USD

2017. gads: 6 miljardi USD
Sīrija, Jordānija, Libāna, Turcija, Irāka un Ēģipte

2019.–2020. gads: 3,4 miljardi USD

Nākotnes iespējas
Pašreizējās tendences norāda uz to, ka Eiropa neapšaubāmi arī turpmāk būs pievilcīga migrantiem
un patvēruma meklētājiem un migrācijas plūsmu pārvaldība arī turpmāk būs augsta prioritāte ES
darba kārtībā. To nosaka vairāki faktori, piemēram, arvien pieaugošie starptautiskie un iekšējie
konflikti, klimata pārmaiņas un pastāvīgas ekonomiskās atšķirības ES dalībvalstu un citu valstu
starpā. Tādēļ ES ir jāapvieno dažādi iekšējās un ārējās migrācijas politikas instrumenti. Tāda ES
migrācijas politika, ko Eiropas Komisija uzskata par efektīvu, taisnīgu un stingru un kas pielāgota
nākotnes problēmām, nodrošinātu patvērumu tiem, kuriem ir tiesības uz starptautisku aizsardzību,
un atgriešanās iespēju personām, kurām šādu tiesību nav; šāda politika novērstu cilvēku bojāeju, it
īpaši Vidusjūrā; likvidētu cilvēku tirdzniecības un kontrabandas tīklus; stiprinātu ārējās robežas un
nodrošinātu reālu alternatīvu bīstamajiem ceļojumiem, piemēram, atvērtu likumīgas migrācijas
ceļus, kas ir labākais risinājums cīņā pret cilvēku tirdzniecības tīkliem un kontrabandistiem. Šādas
politikas īstenošana jāpapildina ar ārējo robežu pārvaldības stiprināšanu, tostarp labāk izmantojot
iespējas, ko sniedz informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas.
Lai pasaules līmenī risinātu šo problēmu, kas saistīta ar bēgļu un migrantu lielajām plūsmām, ANO
Ģenerālā asambleja 2016. gada 19. septembrī pieņēma Ņujorkas deklarāciju par bēgļiem un
migrantiem, kurā tā aicināja izstrādāt divus globālus paktus, proti, paktu par bēgļiem un paktu par
citiem migrantiem; abus paktus pieņēma 2018. gada decembrī. Eiropas Savienībai, kas pozicionē
sevi kā globālu dalībnieku migrācijas jomā, ir bijusi būtiska nozīme paktu sagatavošanā. Šie pakti
"dod iespēju virzīties uz priekšu, stiprinot normas, principus, noteikumus un lēmumu pieņemšanas
procesus, kas veicinās efektīvāku starptautisko sadarbību, risinot ļoti būtisku jautājumu". Uzdevums
būs nodrošināt pastāvīgu iestāžu atbalstu šo jautājumu risināšanai un īstenot globālo paktu
rezultātus. Vadītājiem 2018. gada jūnijs bija ļoti svarīgs mēnesis, kad viņi vienojās par ES pieeju
migrācijas jomā. Eiropas Komisija 2018. gada 14. jūnijā publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta
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un Padomes regulai, ar ko izveido kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības
instrumentu (NDICI).
Šajā jaunajā ierosinātajā finansēšanas sistēmā ES ārējās darbības jomā (2021.–2027. gada DFS)
Eiropas Komisija ierosina vienkāršot savu struktūru, likvidējot mākslīgos šķēršļus instrumentu starpā.
NDICI ar ierosināto budžetu 89,5 miljardu EUR apmērā 2021.–2027. gada periodā radikāli pārveido
Eiropas Savienības ārējās darbības
finansēšanas pārvaldību. Lai integrētu
Instrumenti, kas tiks apvienoti ierosinātajā NDICI:
esošos
finanšu
instrumentus,
1 Attīstības sadarbības instruments (ASI);
izveidojot NDICI, tiks apvienotas
2 Eiropas Attīstības fonds (EAF), tostarp EAF ĀKK investīciju
astoņas regulas un viens lēmums, un
platforma;
lielākajai daļai šo dokumentu darbības 3 Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI);
termiņš
beidzas
2020. gada 4 Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm (PI);
31. decembrī (sk. ierāmējumu). Ārējas 5 Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments
(EIDHR);
darbības budžeta palielināšana no
94,5 miljardiem EUR 2014.–2020. gada 6 Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (IcSP);
periodā
līdz
123 miljardiem EUR 7 Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), kas ietver
Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA+) un Garantiju
2021.–2027. gada
periodā
ir
fondu ārējai darbībai, kā arī ārējo aizdevumu mandātu
finansējuma palielinājums par 30 %
(ĀAM).
faktiskās cenās. Ņemot vērā gada
inflāciju
līdz
2027. gadam, Šo plašo instrumentu papildinās Pirmspievienošanās
finansējuma palielinājums būs 13 %. palīdzības instruments (PPI), Humānās palīdzības
NDICI tiks izmantots, lai novirzītu instruments, kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP),
lielāko
daļu
ārējās
darbības instruments aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), tostarp
Grenlandei, kā arī atsevišķs Eiropas Kodoldrošuma
finansējuma. Tas būs ES galvenais
instruments.
instruments, lai veicinātu nabadzības
izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību,
pārticību, mieru un stabilitāti. Instruments balstīsies uz četriem pīlāriem, un tie ir ģeogrāfiskais pīlārs
(68 miljardi EUR), tematiskais pīlārs (7 miljardi EUR), ātrās reaģēšanas komponents (4 miljardi EUR)
un ārkārtas problēmu un prioritāšu rezerve (10,2 miljardi EUR).
Pēc neformālas sanāksmes, kas notika 2018. gada 24. jūnijā, un pēc tam, kad Eiropas Komisija nāca
klajā ar dokumentu par jomām, kurās Eiropadome varētu panākt progresu, īstenojot reformu
patvēruma jomā, ES vadītājiem neizdevās panākt lielus sasniegumus attiecībā uz migrācijas
iekšējiem aspektiem un ES patvēruma politiku nedz 2018. gada jūnija samitā, nedz arī turpmākajos
samitos, kas notika 2018. gada oktobrī un 2018. gada decembrī. Tas uzskatāmi parāda, ka
dalībvalstīm joprojām ir atšķirīgi viedokļi, it īpaši attiecībā uz Dublinas regulas reformu — saskaņā
ar šo regulu nosaka ES dalībvalsti, kas ir atbildīga par patvēruma meklētāja, kas lūdz starptautisku
aizsardzību, pieteikuma izskatīšanu. Tā vietā valstu politiskās situācijas dēļ, kā arī ņemot vērā iekšējo
spiedienu vairākās valstīs, Eiropadomes secinājumos prioritāte piešķirta ES ārējo robežu
stiprināšanai. Eiropas Komisija savā ieguldījumā norāda, ka plāno iesniegt jaunus priekšlikumus, lai
nodrošinātu "eiropeiskāku ārējo robežu pārvaldību" un lai "izveidotu saskaņotāku un iedarbīgāku ES
atgriešanas politiku".
Attiecīgi Eiropas Komisija pēc priekšsēdētāja J. C. Juncker runas par stāvokli Savienībā, ko viņš
sniedza 2018. gada septembrī, ierosināja stiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru,
uzlabot Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras darbu un palielināt atgriezto personu skaitu un
aicināja pilnveidot likumīgus ceļus uz Eiropu humānu un ekonomisku apsvērumu dēļ, tostarp
paātrinot pārmitināšanu un novēršot konkrētu prasmju trūkumu. Tādējādi Eiropas Komisija turpina
izmantot iespējas, ko sniedz ES Līgumi, it īpaši 77. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 79. panta
2. punkta c) apakšpunkts, un tiecas panākt, lai aģentūras kļūtu mazākā mērā centralizētas.
Eiropadomes debatēs un secinājumos prioritāte piešķirta ne tikai ES ārējo robežu stiprināšanai un
patvēruma procedūru uzlabošanai, bet arī migrantu lietu ātrai izskatīšanai, kā arī tam, lai pirmām
kārtām novērstu viņu nonākšanu Eiropā, izskaužot neatbilstīgu migrāciju visos esošajos un jaunajos
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maršrutos. Tādēļ Eiropas Komisija iesniedza novērtējumu iniciatīvai par kontrolētu centru izveidi ES
un reģionālas izsēdināšanas iespējām migrantiem ceļā uz Eiropu, kuri izglābti meklēšanas un
glābšanas operāciju laikā.
Visi ES vadītāji, kuri līdz šim piedalījušies Parlamenta rīkotajās debatēs par Eiropas nākotni, atzina, ka
migrācija bija viena no ES būtiskākajām problēmām un ka šo problēmu iespējams risināt tikai ES
līmenī. Lai gan visi šie vadītāji uzskata, ka ir jāuzlabo sadarbība ar migrantu izcelsmes vai tranzīta
valstīm, lielākā daļa uzsver arī nepieciešamību panākt progresu saistībā ar KEPS un pārcelšanas
jautājumu. Vairāki ES vadītāji ar atbalstīja ierosmi palielināt finansējumu vai īstenot vērienīgāku un
konkrētāku iniciatīvu, tādu kā Maršala plāns Āfrikai. Nākamajā DFS 2021.–2027. gadam izdevumi ar
migrāciju saistīto jautājumu risināšanai tiks gandrīz trīskāršoti, sasniedzot vairāk nekā 34,9 miljardus
EUR salīdzinājumā ar 14 miljardiem EUR laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. DFS uzsvars tiks likts
uz atbalstu tādai migrācijas politikai, ko Eiropas Komisija uzskata par stingru, reālistisku un taisnīgu,
izmantojot efektīvāku Patvēruma un migrācijas fondu ar budžetu 11,2 miljardi EUR. Šis fonds
īstermiņā nodrošinās atbalstu spēcīgākai un efektīvākai Eiropas patvēruma sistēmai un ātrākām un
biežāk īstenotām atgriešanas procedūrām, kā arī to trešo valstu valstspiederīgo agrīnai integrācijai,
kuri likumīgi uzturas ES, — šīs darbības fonda darbības jomā iepriekš nebija iekļautas. Ilgtermiņā
finansējums tiks izlietots arī, lai būtiski nostiprinātu ES ārējās robežas, izveidojot jaunu Integrētās
robežu pārvaldības fondu ar budžetu 9,3 miljardi EUR apmērā, kā arī būtiski — par
12 miljardiem EUR — palielinot finansējumu decentralizētajām aģentūrām, kas atbalsta dalībvalstis,
kuras aizsargā ES robežas, it īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai.
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Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesību aizsardzība ir ANO un ES kopēju interešu jautājums.
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