
 

LV   LV 
1 

 

KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“PATVĒRUMS, MIGRANTU PĀRCELŠANA UN ATGRIEŠANA: LAIKS RĪKOTIES 

AKTĪVĀK, LAI NOVĒRSTU NEATBILSTĪBAS STARP MĒRĶIEM UN REZULTĀTIEM” 

 

KOPSAVILKUMS 

I Komisija vēlas precizēt, ka migrācijas krīzes augstākais punkts bija 2015./2016. gadā un 

skāra tikai Vidusjūras austrumu un centrālās daļas maršrutu. Pēc tam, kad 2016. gada martā 

stājās spēkā ES un Turcijas paziņojums, un pēc būtiskā ieceļojušo personu skaita 

samazinājuma Itālijā kopš 2017. gada jūlija pašlaik rādītāji patiešām ir atgriezušies 

pirmskrīzes līmenī. 

III Komisijas kopējā atbilde par III, V, VI, VII un VIII punktu. 

Ir svarīgi uzsvērt, ka būtiskais ES finansiālais un darbības atbalsts, ko sniedza Komisija un 

attiecīgās ES aģentūras, ir devis nozīmīgu ieguldījumu. Bez šā atbalsta faktiskā situācija 

priekšposteņa valstīs, galvenokārt Itālijā un Grieķijā, būtu vēl sarežģītāka. Vērtējot šo ES 

atbalstu, būtu jāņem vērā arī tas, ka galīgo juridisko un politisko atbildību par migrācijas 

plūsmu pārvaldību savas valsts teritorijā uzņemas vienīgi Itālijas un Grieķijas iestādes. Ne 

Komisijai, ne ES aģentūrām nav izpildvaras dalībvalstīs, un tās nevar pildīt pienākumus un 

novērst nepilnības valsts patvēruma vai atgriešanas procedūrās Grieķijas vai Itālijas iestāžu 

vietā. Lai gan Grieķijas un Itālijas iestāžu darbības rezultātu, jo īpaši atbalsta saņemšanas un 

īstenošanas, novērtēšana neietilpst ES atbalsta darbības revīzijas tvērumā, šāds novērtējums 

sniegtu pilnīgāku priekšstatu. 

IV Saistībā ar ieteikumiem, kas sniegti 2017. gada īpašajā ziņojumā, Komisija atkārto, ka 

ieteikums, kuru Revīzijas palāta uzskata par neizpildītu, attiecas uz dalībvalstīm. Komisija 

turpinās sniegt finansiālu un darbības atbalstu Itālijai un Grieķijai, taču tā nevar rīkoties valsts 

iestāžu vietā. Attiecībā uz pārcelšanas shēmām Komisija vēlas uzsvērt, ka tās bija ļoti 

veiksmīgas, jo, kā paskaidrots sīkāk atbildēs par 35.–53. punktu, 96 % gadījumu tika veikta 

faktiska pārcelšana, pamatojoties uz pārcelšanas pieprasījumiem, kas tika nosūtīti uzņēmējām 

dalībvalstīm un asociētajām valstīm saskaņā ar pagaidu ārkārtas shēmām.  

V Komisija atbalstīja dalībvalstis, galvenokārt palielinot ārkārtas palīdzību, kas papildina 

daudzgadu valsts programmu. Tomēr ārkārtas palīdzība netika iekļauta vispārīgajā darbības 

rezultātu pārvaldības satvarā. Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) tas tiks izdarīts. 

IX Komisija piekrīt visiem ieteikumiem, kas uz to attiecas. Skatīt Komisijas atbildes 

ziņojuma beigās. 

IEVADS 

01 Skatīt Komisijas atbildi par I punktu. 
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02 Komisija uzskata, ka citas dalībvalstis, kuras neatrodas priekšpostenī, piemēram, Vācija, 

Zviedrija vai Nīderlande, arī ir uzņēmušās smagu nastu, jo bieži tās ir galīgie galamērķi 

migrantiem, kas ieceļo ES caur Itāliju vai Grieķiju. 

05 Karsto punktu pieeja ir vienāda Itālijā un Grieķijā, un to veido identificēšana, pirkstu 

nospiedumu noņemšana, iztaujāšana un lietas novirzīšana uz atbilstošo procedūru (patvēruma 

vai atgriešanas). Atšķiras turpmākās procedūras (patvērums/atgriešana), kuras Grieķijas 

gadījumā īsteno salās, jo Grieķija piemēro ģeogrāfisko ierobežojumu, kas ir galvenais ES un 

Turcijas paziņojuma īstenošanas elements. 

08 ES fondi, piemēram ERAF un ESF, arī piešķir būtisku finansējumu migrācijas jomā, jo 

īpaši (bet ne tikai) integrācijas pasākumiem. Turklāt arī IDF (robežas un vīzas) risina ar 

migrāciju saistītus jautājumus, lai gan lielākoties tas tiek darīts netieši. 

11 Komisija uzsver to, cik liela ir EASO nozīme arī pārcelšanā (informācijas sniegšana, 

reģistrācija, intervēšana, bērna interešu novērtēšana, pārcelšanas lietas sagatavošana un 

Dublinas sistēmas nodaļas atbalstīšana). 

15 Skatīt Komisijas atbildi par III punktu. 

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA 

16 Komisija uzsver, ka patvēruma un atgriešanas procedūras ir valsts iestāžu atbildība (skatīt 

Komisija atbildi par III punktu). 

APSVĒRUMI 

23 Komisija uzskata, ka visi ieteikumi ir izpildīti, ciktāl tie attiecas uz Komisijas atbalstu. Par 

pārējo ieteikumu izpildi ir atbildīgas dalībvalstis. Skatīt Komisijas atbildes par IV un 25.–

27. punktu. 

25 Komisija vēlas uzsvērt, ka Itālijā un Grieķijā ir atšķirīgas turpmākās procedūras saistībā ar 

karsto punktu pieeju. Grieķijas salām, kas ir karstie punkti, piemērotais ģeogrāfiskais 

ierobežojums, kas ir ES un Turcijas paziņojuma galvenais elements, ir ietekmējis dzīves 

apstākļus Grieķijas karstajos punktos. 

Komisija ir piešķīrusi būtisku finansējumu, lai palielinātu spējas, modernizētu infrastruktūru 

un uzlabotu dzīves apstākļus (tostarp nepavadītiem nepilngadīgajiem), un vairākkārt 

aicinājusi paātrināt patvēruma procedūras, ilgtspējīgi un būtiski palielināt Turcijā atgriezto 

personu skaitu un ātrāk izmantot pieejamos līdzekļus. Turklāt Komisija ir piešķīrusi un 

turpinās piešķirt visus nepieciešamos līdzekļus, lai segtu infrastruktūras modernizēšanas 

izmaksas Grieķijas karstajos punktus, ir atbalstījusi neaizsargāto pieteikumu iesniedzēju 

pārsūtīšanu no salām uz cietzemi, kā arī veicinājusi spēju uzlabošanu cietzemē. Tomēr par 

patvēruma procedūru izpildi ir atbildīgas Grieķijas iestādes, nevis Komisija (skatīt Komisijas 

atbildi par III punktu). 

1. izcēlums. Nepavadīti nepilngadīgie karstajā punktā Samosā 
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Komisija piekrīt Revīzijas palātas novērtējumam attiecībā uz nepavadītu nepilngadīgo 

situāciju Samosā un Grieķijā kopumā. Komisija ir piešķīrusi būtiskus līdzekļus un turpinās 

piešķirt resursus, lai palielinātu Grieķijas karsto punktu spējas un uzlabotu nepilngadīgo un 

neaizsargāto pieteikuma iesniedzēju dzīves apstākļus, piemēram, izveidojot un paplašinot 

drošās zonas, pajumti cietzemē, veicot uzturēšanas un modernizācijas darbus uzņemšanas un 

identifikācijas centros (UIC), nodrošinot visas nepieciešamās nepārtikas preces. Turpinās 

Komisijas un Grieķijas iestāžu dialogs, kā arī pūliņi uzlabot situāciju. Grieķija iesniedza 

Komisijai stratēģiju nepavadīto nepilngadīgo jomā, un tā pašlaik tiek atjaunināta. Par 

ilgtspējīgas sistēmas izveidi nepavadīto nepilngadīgo jomā ir atbildīgas Grieķijas iestādes, 

nevis Komisija (skatīt Komisijas atbildi par III punktu). 

27 Komisija atgādina, ka tā nav kompetenta koordinēt meklēšanas un glābšanas (SAR) 

pasākumus vai noteikt izkāpšanas ostu, tomēr tā ir izdarījusi visu iespējamo, lai mudinātu 

dalībvalstis ievērot humānās palīdzības pamatprincipus, kas, Komisijai aktīvi koordinējot to 

izpildi, ir konkrēti mainījuši faktisko situāciju, atvieglojot izkāpšanu un rodot risinājumus 

brīvprātīgam izkāpušo migrantu sadales procesam, pievēršot īpašu uzmanību 

nepilngadīgajiem.  

28 Ņemot vērā ieceļošanas sezonālo raksturu un nepieciešamību plānot izvietošanu 

stratēģiski uz priekšu, Komisija uzskata, ka aģentūrām savu attiecīgo pilnvaru ietvaros jābūt 

pēc iespējas elastīgākām, reaģējot uz faktiskajām vajadzībām. Tomēr arī periodos, kad 

ieceļojušo personu skaits ir mazs, ir nepieciešama aģentūru pastāvīga un regulāra klātbūtne 

uz vietas, ko skaidri pierādīja vairāki ad hoc izkāpšanas krastā gadījumi 2019. gada vasarā. 

Turklāt pašlaik norīkoto Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) ekspertu 

skaits ir vismaz divreiz mazāks salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Itālijā bija rekordliels 

ieceļojušo personu skaits. 

2. izcēlums. Frontex ekspertu norīkošana uz Itālijas karstajiem punktiem 

Pastāvīga klātbūtne karstajā punktā aizvien ir svarīga, ņemot vērā plūsmu neparedzamību 

(kopā ar to sezonalitāti), ko pierāda ad hoc pārcelšanas gadījumi pēc izkāpšanas krastā 

gadījumiem 2019. gadā. Turklāt ir ļoti sarežģīti pārvietot ekspertus, kurus lielākoties 

nodrošina dalībvalstis. Komisija atbalsta elastīgu pieeju un pastāvīgas un mobilas grupas, 

kuras var tikt galā ar izkāpšanas gadījumiem Itālijas dienvidos. 

29 Komisija piekrīt Revīzijas palātas viedoklim un uzsver, ka dalībvalstis, kas nodrošina 

ekspertus, lemj par norīkošanas ilgumu un personām, kuras tiek norīkotas. 

30 Skatīt Komisijas atbildi par 29. punktu. 

31 Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas novērtējumu. 

32 Saistībā ar rādītājiem 4. attēlā par 1. kategoriju Komisija uzsver, ka pašlaik Eurodac skaita 

pieteikumus, nevis pieteikumu iesniedzējus. Turklāt Komisija norāda, ka minētie rādītāji 

attiecas uz visu ES, tādējādi aptverto visus ierašanās maršrutus un visas dalībvalstis. Tāpēc 

atšķirības šajos rādītājos var izskaidrot arī, piemēram, ar dažu dalībvalstu kavēšanos, nododot 

pirkstu nospiedumus, dažādu iemeslu dēļ, kas cita starpā saistīti ar pirkstu nospiedumu 

noņemšanas metodēm. 
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33 Komisija atzīst, ka laikposmā no 2015. gada līdz 2016. gada martam sekundārās kustības 

līmenis ES bija augsts, tāpēc Komisija ierosināja izveidot karsto punktu pieeju un mudināja 

Itāliju un Grieķiju izstrādāt strukturālo problēmu novēršanas ceļvežus kā pārcelšanas 

priekšnoteikumu.  

34 Komisija atsaucas uz 32. punktu saistībā ar reģistrāciju un pirkstu nospiedumu noņemšanu 

Grieķijā un Itālijā, jo tā veido atsevišķu problēmu, kad tiek veikta pārsūtīšana saskaņā ar 

Dublinas regulu. 

36 Robežvērtība, kas sākotnēji bija 160 000, bet pēc tam tika samazināta līdz 98 256, bija 

rezultāts mainīgajām politiskajām sarunām, kurā tika izmantota migrācijas plūsmu prognožu 

analīze, kas pamatojās uz ierašanās tendencēm, kā redzams Padomes pārcelšanas lēmumu 

apsvērumos. Komisija uzsver ES un Turcijas paziņojuma ārkārtīgi lielo ietekmi uz plūsmu 

samazināšanos, kas būtiski mainīja visas prognozes attiecībā uz ierašanos pa maršrutu 

Vidusjūras austrumdaļā.  

37 Komisija piekrīt, ka skaidri kritēriji ātra novērtējuma veikšanai bija svarīgi, lai pārcelšanas 

shēma varētu darboties. ES vidējais pārcelšanas rādītājs 75 % palīdzēja noteikt viendabīgus 

kritērijus, lai apvienotu cilvēkus, kas uzskatāmi par tādiem, kam “varētu būt” vajadzīga 

starptautiska aizsardzība.  

38 Faktiska pārcelšana tika veikta 96 % gadījumu, pamatojoties uz pārcelšanas 

pieprasījumiem, kas tika nosūtīti uzņēmējām dalībvalstīm un asociētajām valstīm saskaņā ar 

pagaidu ārkārtas shēmām. 

39 Komisija uzsver, ka šis finansiālais atbalsts tika piešķirts vienīgi patvēruma pieteikumu 

iesniedzēju pārcelšanai. 

41 Komisija norāda, ka faktiska pārcelšana tika veikta 96 % gadījumu, pamatojoties uz 

pārcelšanas pieprasījumiem, kas tika nosūtīti uzņēmējām dalībvalstīm un asociētajām valstīm 

saskaņā ar pārcelšanas shēmām. 

Komisija arī uzskata, ka Padomes izstrādātās shēmas efektivitāti var novērtēt, vienīgi 

atsaucoties uz potenciāli atbilstīgiem patvēruma pieteikumu iesniedzējiem.  

Tas nozīmē atsaukšanos vienīgi uz 

i) patvēruma pieteikumu iesniedzējiem ar valstspiederību, kuras vidējais patvēruma 

pieprasījumu atzīšanas līmenis ir 75 % vai augstāks, nevis visiem patvēruma meklētājiem; 

ii) patvēruma pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir faktiski pieejami reģistrācijai Itālijā un 

Grieķijā attiecīgajā atsauces periodā, nevis tikai noteiktu skaitu ieceļojušo personu: vairums 

migrantu vēlējās nevis palikt Grieķijā, bet turpināt savu ceļu. Dažiem pieteikumu 
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iesniedzējiem tika piemērota pārsūtīšana atbilstīgi Dublinas regulai
1
. Visbeidzot, personas, 

kas ieradās Grieķijā pēc ES un Turcijas paziņojuma stāšanās spēkā, netika iekļautas shēmā. 

Pārcelšanas shēmas veiksmīgi samazināja spiedienu uz Itālijas un Grieķijas patvēruma 

sistēmām, ko radīja lielā daļa tādu personu pieteikumu, kurām acīmredzami bija vajadzīga 

aizsardzība (un tā samazināja arī ilgtermiņa spiedienu, kas saistīts ar integrāciju). 

42 Komisija vēlas norādīt, ka atsauces periods, kurā tika piemēroti pārcelšanas lēmumi
2
, 

vēlāk tika faktiski saīsināts ES un Turcijas paziņojuma dēļ. Tā kā Grieķija bija shēmas 

atbalsta saņēmēja, tā varēja lemt par to, kam piedāvāt pārcelšanu, un Grieķija pieņēma 

lēmumu nepārcelt atbilstīgus pieteikumu iesniedzējus, kuri bija ieradušies pēc ES un Turcijas 

paziņojuma stāšanās spēkā. 

44 Komisija atsaucas uz savu atbildi par 41. punktu attiecībā uz shēmas efektivitātes 

novērtēšanu un ņem vērā Padomes noteikto robežvērtību 98 256 neatkarīgi no ieceļojušo 

personu skaita atsauces periodā. 

Komisija norāda, ka faktiska pārcelšana tika veikta 96 % gadījumu, pamatojoties uz 

pārcelšanas pieprasījumiem, kas tika nosūtīti uzņēmējām dalībvalstīm un asociētajām 

valstīm.  

Shēmas vienmēr ir bijis paredzēts piemērot patvēruma pieteikumu iesniedzējiem, kuriem ir 

vajadzīga starptautiska aizsardzība un kuri atsauces periodā atrodas Grieķijā un Itālijā. Pēc 

ES un Turcijas paziņojuma pieņemšanas atbilstīgo patvēruma pieteikumu iesniedzēju skaits 

būtiski samazinājās.  

45 Bija daudz faktoru, kas ietekmēja pārcelto personu galīgo skaitu, tostarp ES un Turcijas 

paziņojuma pozitīvā ietekme uz prognozēto ieceļojušo personu skaitu. Pēc ES un Turcijas 

paziņojuma stāšanās spēkā patvēruma pieteikumu iesniedzējiem bija jāpaliek Grieķijā, un 

viņu vienīgā iespēja nokļūt citās ES valstīs bija pārcelšana. Masveida iepriekšēja reģistrācija 

Grieķijā palīdzēja paātrināt piekļuvi patvēruma procedūrai. Bez tās pārcelšana noritētu ilgāk, 

bet neietekmētu pārcelšanai atbilstīgo patvēruma meklētāju grupu un to personu skaitu, kas 

galu galā tika pārceltas. Gandrīz visi patvēruma pieteikumu iesniedzēji tika pārcelti.  

Masveida iepriekšējas reģistrācijas pasākumi parādīja, ka tajā laikā Grieķijā bija daudz mazāk 

personu un lielākā daļa bija pārcēlušās uz citām dalībvalstīm.  

Skatīt arī Komisijas atbildi par 48. punktu. 

46 Daudzi migranti gribēja izvēlēties savu galamērķa valsti, jo īpaši, kamēr viņi vēl varēja 

izceļot no Grieķijas. Komisija atzīst, ka bija grūti organizēt informācijas sniegšanu, kad 

ieceļojušo personu skaits bija tik ārkārtīgi liels, tomēr tā vēlas uzsvērt, ka kopš 2016. gada 

                                                      
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, 

lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības 

pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija). 

2 Padomes 2015. gada 14. septembra Lēmums (ES) 2015/1523 un 2015. gada 22. septembra Lēmums (ES) 2015/1601, ar ko 

nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. 
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marta sniegtā informācija bija sistemātiskāka un mērķtiecīgāka. Turklāt informācijas 

sniegšana bija uzlabota un pielāgota katras konkrētas migrantu grupas vajadzībām, jo bija 

noteikti šķēršļi un situācija būtiski uzlabojās informācijas sniegšanas laikā.  

47 Shēmas darbības sākumā faktiski apsolīto vietu skaits bija lielāks nekā reģistrēto 

pieteikumu iesniedzēju skaits. Tāpēc shēmas darbības sākumā nebija neviena atturoša 

elementa. Arī shēmas darbības augstākajā punktā (2017. gada vasarā) situācija bija līdzīga — 

apsolīto vietu skaits bija lielāks nekā pārcelšanas pieteikumu iesniedzēju skaits.  

48 Vērtējot pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēmas, Komisija uzskata, ka ir obligāti skaidri 

jānodala i) shēmu izstrāde, par ko Padome ir pieņēmusi politisku lēmumu, un ii) shēmu 

īstenošana, kas faktiski bija ļoti veiksmīga, jo tika pārvietoti pavisam 96 % atbilstīgo personu, 

kā paskaidrots 2018. gada 16. maija progresa ziņojumā par Eiropas programmas migrācijas 

jomā īstenošanu. 

3. izcēlums. Darbības nepilnības pārcelšanas procedūras īstenošanā 

Ar darbību saistīti šķēršļi bija paredzami sistēmā, kas bija pilnīgi jauna un paredzēta ārkārtas 

reaģēšanai. Komisija izstrādāja protokolus lēmumu īstenošanai, ko apstiprināja dalībvalstis, 

ES aģentūras un starptautiskās organizācijas, lai atrisinātu daudzus ar darbību saistītus 

jautājumus. Tas būtiski paātrināja pārcelšanu un īstenošanu tā, ka shēmas darbības augstākajā 

punktā bija iespējams pārcelt 3000 cilvēku mēnesī (sākotnēji saskaņā ar shēmu tika pārcelti 

87 cilvēki mēnesī).  

Pašlaik šos protokolus izmanto mutatis mutandi, veicot ad hoc brīvprātīgu pārcelšanu. 

51 Komisija norāda, ka tikai četras dalībvalstis ziņoja par augstu bēgšanas gadījumu 

īpatsvaru. Vairums pārcelto pieteikumu iesniedzēju palika valstī, uz kuru viņi tika pārcelti. 

52 Komisija pastāvīgi uzraudzīja shēmas īstenošanu, tostarp sagatavoja 15 ziņojumus par 

pārcelšanu un pārmitināšanu līdz 2018. gada maijam, un tāpēc uzskata, ka papildu 

izvērtēšana nav vajadzīga. 

Komisija vēlas uzsvērt, ka 7. attēlā ir izklāstīti tikai četru dalībvalstu dati (un Igaunijas datos 

ir iekļauta arī pārmitināšana). 

58 Vajadzības ir mainījušās, un vairs netiek tik liela uzmanība pievērsta pirmās uzņemšanas 

spējām. Tomēr, ņemot vērā lielo spiedienu uz patvēruma sistēmām, joprojām pastāv 

steidzamas vajadzības. Ir jāizstrādā pastāvīgas izmitināšanas shēmas, ja tādas nav (vai ir 

nepietiekamas), jāsagatavo jaunas un sistemātiskas integrācijas stratēģijas un jāpalielina 

atgriešanas gadījumu skaits. Ārkārtas palīdzības projekti šajās jomās vienmēr ir jāsāk ļoti īsā 

laikā pēc paziņošanas, lai gan tie uzlabo dalībvalsts sistēmu vidējā līdz ilgā termiņā, kas 

atbilst AMIF mērķiem un veicina piešķirtā finansējuma ilgtspēju. 

60 Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā Komisija ierosināja iekļaut ārkārtas palīdzību 

tematiskajā mehānismā, kas pakļauts nākamo fondu vispārīgai kontrolei un uzraudzības 

regulējumam.  

4. izcēlums. Projekts bez tiešo rezultātu un iznākuma rādītājiem 
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EMAS IT-1 gadījumā izvērtēšanas komitejas sagatavotos ieteikumus ievēroja projektu 

koordinatori un tie tika pārsūtīti Itālijai. Gatavojot projektu, attiecīgo rādītāju iekļaušana tika 

apspriesta vietējā līmenī starp kompetentajām Itālijas iestādēm un HOME ĢD, taču Itālijas 

iestādes izrādīja lielu nevēlēšanos iekļaut šādus rādītājus.  

Beigās tika pieņemts lēmums, ka daudz svarīgāk ir virzīt uz priekšu dotācijas nolīguma 

parakstīšanu pat bez labiem tiešo rezultātu rādītājiem, lai garantētu darbības ietekmi, lai gan 

šo ietekmi nevarētu labi izvērtēt.  

Projekta īstenošanas laikā uzraudzību primāri veido progresa ziņojumu pārskatīšana. Tas dod 

HOME ĢD iespēju labot piemērotu rādītāju neesību, pieprasot papildu skaidrojumus un 

skaidru operatīvo informāciju. Šajā konkrētajā projektā pirmais progresa ziņojums tika 

saņemts 2019. gada maijā. Komisija arī dodas uzraudzības apmeklējumos, lai pārbaudītu 

projektu rezultātu un ietekmi. 

Kopumā Komisija cieši uzraudzīja projektu faktisko izstrādi, tostarp devās darbības 

pārbaudes apmeklējumos. 

61 Komisija atzinīgi novērtē Revīzijas palātas paziņojumu par to, ka ārkārtas palīdzības 

projekti nepārklājās ar valsts programmām vai EASO un Frontex atbalstu. 

62 Skatīt Komisijas atbildi par 58. punktu. 

5. izcēlums. Ārkārtas palīdzības izlietojuma izmaiņas, atsakoties no ārkārtas reaģēšanas 

atbalsta par labu ilgāka termiņa strukturālajam atbalstam 

EMAS GR-2 gadījumā laikā, kad Komisija piešķīra ārkārtas palīdzību, atbildīgā iestāde vēl 

nefunkcionēja un nedarbojās pilnvērtīgi un tāpēc nevarēja veikt priekšfinansējuma 

maksājumus saskaņā ar valsts programmu. Tā kā valsts programmu nevarēja īstenot, lai 

palīdzētu uzlabot krīzes situāciju uz vietas, ārkārtas palīdzības dotācijas piešķiršana bija 

pilnīgi pamatota.  

EMAS IT-1 projekta gadījumā Komisija uzskata, ka bija ārkārtas vajadzība (steidzamas un 

specifiskas vajadzības, kurām AMIF ietvaros nebija pieejams papildu budžets). Pamatojoties 

uz valsts programmu 2017. gada vidusposma novērtējumu, 2015. gadā iesniegtajiem Itālijas 

un Grieķijas ceļvežiem un Komisijas ieteikumiem saistībā ar Dublinas pārsūtīšanas 

procedūras atjaunošanu — Grieķijas gadījumā —, tika noteiktas konkrētas steidzamas un 

specifiskas vajadzības, kurām AMIF valsts programmu ietvaros nevarēja darīt pieejamu 

papildu budžetu. 

Itālijas iestādes 2017. gada novembrī informēja HOME ĢD par nepieciešamību uzlabot 

aprīkojumu un palielināt mutiskās tulkošanas / kultūras starpniecības spējas Questure 

nodaļās, kas izskatīja patvēruma pieteikumus. Tikai 2018. gada jūnijā, kad jaunā valdība sāka 

darbu, tika iesniegts un vērienīgi apspriests projekta priekšlikums. Šie faktori aizkavēja 

EMAS IT-1 finansējuma pieteikuma izstrādi un pabeigšanu. Pieteikums tika apstiprināts 

2018. gada jūlijā, pēc tam 2018. gada oktobrī tika parakstīts dotācijas nolīgums. Projekts tiek 

īstenots. Pirmais progresa ziņojums tika nosūtīts HOME ĢD 2019. gada maijā.  
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63 Strukturāls mehānisms ar valstīm piešķirtiem sadalījuma koeficientiem nenovērsīs 

ārkārtas vajadzības, kas pārsniedz pieejamo budžetu, jo šīs vajadzības pastāvīgi mainās.  

Komisija uzskata, ka ieviestie mehānismi ir pietiekami, lai godīgi sadalītu ārkārtas palīdzību 

starp dalībvalstīm. Komisija pastāvīgi pārskata vajadzības, jo īpaši priekšposteņa dalībvalstu 

vajadzības. 

Ir daudz veidu, kā novērst nepietiekama pieejamā budžeta problēmu, piemēram, noteikt 

prioritātes valsts programmā, kā arī ārkārtas palīdzības pieteikumu prioritātes vai pieprasīt 

lielāku budžetu.  

64 Komisija piebilst, ka nākamajā DFS ir plānots noteikt vispārīgu kritēriju kopumu ārkārtas 

palīdzības piešķiršanai dalībvalstīm. 

Eiropas Komisija plāno ieviest šādus vispārīgus kritērijus nākamajās darba programmās 

tematiskā mehānisma ietvaros nākamās DFS iekšlietu fondos. Tomēr jānorāda, ka Komisija 

lēš, ka šāda metodika tiks ieviesta līdz 2021. gada vidum. 

6. izcēlums. AMIF ĀP projekti, kuru mērķi netika pilnībā sasniegti  

Saistībā ar EMAS IT-3 Komisija vēlas uzsvērt, ka ārkārtas palīdzības projekta segto īpašo 

uzņemšanas centru izmantojuma rādītājs pārcelšanas kandidātu vidū bija zemāks arī tāpēc, ka 

daži specializētie centri uzņēma neaizsargātus patvēruma meklētājus ar īpašām vajadzībām, 

kurus šā iemesla dēļ nevarēja viegli pārsūtīt uz citiem centriem, lai atbrīvotu vietu 

pārcelšanas kandidātiem. 

68 AMIF valsts programmu daudzgadu stratēģiskā plānošana ir labi strukturēta. Var uzlabot 

mehānismus, ar kuriem valsts programmu var ātrāk pielāgot strauji mainīgajām vajadzībām, 

kas saistītas ar migrācijas tendencēm un vietējo valdību pieņemto politisko lēmumu ietekmi. 

69 Skatīt Komisijas atbildi par 68. punktu. 

71 Attiecībā uz diviem projektiem, kas tika īstenoti saskaņā ar AMIF valsts programmu, 

Komisija nebija iesaistīta ne to atlasē, ne saistīto dotācijas nolīgumu (ko noslēdza Itālijas 

AMIF atbildīgā iestāde ar attiecīgajiem projektu atbalsta saņēmējiem) sagatavošanā, kad 

varēja noteikt un novērst visas iespējamās ģeogrāfiskās pārklāšanās. 

72 Komisija vēlas uzsvērt, ka Frontex darbības atbalsts dalībvalstīm un AMIF valsts 

programmas atbalsta vienus un tos pašus piespiedu atgriešanas pasākumus, taču savstarpēji 

papildinošos veidos.  

Iespēja organizēt atgriešanas operācijas, ko finansē AMIF valsts programmas, sniedz 

dalībvalstīm elastību, kas vajadzīga, lai veiktu atgriešanu, kad un ja aģentūra nevar piešķirt 

atbalstu vai ja dalībvalstis uzskata, ka aģentūras iesaistīšanās nav nepieciešama. 

73 Par šīs kavēšanās iemeslu Grieķijā skatīt Komisijas atbildi uz 5. izcēlumu. 

76 Tomēr Komisija norāda, ka Deleģētā regula (ES) 2017/207, ar ko izveido vienotu 

uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu (VUIS), tika pieņemta 2016. gada 3. oktobrī. Tajā tika 
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iekļauti izvērtēšanas jautājumi abiem fondiem un kopīgo rezultātu un ietekmes rādītāju 

saraksti. Svarīgi norādīt, ka katra fonda juridiskajā pamatā jau bija iekļauti kopīgie rādītāji 

konkrētu mērķu izpildes izvērtēšanai, tāpēc shēma bija pieejama jau no paša sākuma un tiek 

izmantota, lai uzraudzītu valsts programmu darbības rezultātus, izmantojot ikgadējos 

īstenošanas ziņojumus. 

77 Rezultātu un ietekmes rādītājiem, kā arī kopīgajiem rādītājiem, kas ir valsts programmu 

daļa, noteiktā pamatvērtība bija nulle, jo uzskatīja, ka programmas ir jaunas, tāpēc fonda 

ieguldījumu varētu izvērtēt atsevišķi. 

Mērķu noteikšana tika atstāta dalībvalstu ziņā, lai tie atainotu valsts situāciju. 

78 Saistībā ar DFS Komisija ir ierosinājusi iekļaut ārkārtas palīdzību tematiskajā mehānismā 

un nākamo fondu vispārīgās kontroles un uzraudzības sistēmas tvērumā. 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu darbības satvars tiks pārskatīts un tajā tiks iekļauti gan 

tiešo rezultātu, gan rezultātu rādītāji. Tiks noteikti tiešo rezultātu rādītāju īstenošanas posmi, 

un ir noteikti mērķi tiešo rezultātu un rezultātu rādītājiem. Tas ir kopīgs visiem dalītas 

pārvaldības fondiem, kam piemēro Kopīgo noteikumu regulu. Pamatvērtība var būt nulle 

vienīgi tiešo rezultātu rādītājiem. Ārkārtas palīdzību var īstenot jebkādā pārvaldības režīmā. 

Ja ārkārtas palīdzību īstenos tiešā pārvaldībā, arī tad tiks izmantota šī uzraudzības sistēma. 

79 Lai novērstu Regulas (EK) Nr. 862/2007 ierobežojumus, Komisija 2018. gada maijā 

iesniedza grozījumu priekšlikumu. Tā mērķis bija nodrošināt sīkāku, biežāku un laikus 

sniegtu statistisku par patvērumu un pārvaldītu migrāciju, galvenokārt par nepavadītiem 

nepilngadīgajiem un atgriešanas gadījumiem. Politiska vienošanās tika panākta trialogā 

2019. gada 31. janvārī, tomēr kompromiss netika apstiprināts Coreper. Dažas dalībvalstis 

negribēja piekrist kompromisam, apgalvojot, ka tas aizvien nozīmētu būtisku papildu slogu. 

Eiropas Parlaments 2019. gada 16. aprīlī pieņēma savu ziņojumu pirmajā lasījumā. Jaunā 

Eiropas Parlamenta un Padomes sarunas ir plānots atsākt gada otrajā pusē. 

80 Lai ierobežotu papildu slogu dalībvalstīm, Komisijas priekšlikumā (COM(2018) 307 

final) lielākā uzmanība bija pievērsta svarīgākajiem nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Ierosināto grozījumu pamatā galvenokārt bija pašreizējā brīvprātīgā datu vākšana, ko 

izstrādājušas un īsteno vairums valsts iestāžu. 

81 Tomēr Eurostat vāc ikmēneša datus par vēl neizskatītajiem patvēruma pieteikumiem. Tie 

ietver personas, kuras gaida pieteikumu izskatīšanu visās administratīvās un/vai tiesiskās 

procedūras instancēs.  

Katru mēnesi EASO ziņo par lietām, kas vēl nav izskatītas pirmajā instancē, atkarībā no 

ilguma (< 6 mēneši un > 6 mēneši). Datu vākšana tiek uzlabota, pateicoties agrīnās 

brīdināšanas un gatavības sistēmai, kurā dati tiek vākti no dalībvalstīm.  

82 Skatīt Komisijas atbildi par 80. punktu. 

87 AMIF valsts programmu plānošanas (politiskā dialoga) un apstiprināšanas, tostarp 

pārskatīšanas, laikā tiek izmantota noteikta HOME ĢD iekšējā apspriešanās procedūra. Šajā 

procedūrā ir ietverta politisko struktūrvienību, tostarp to, kas atbildīgas par attiecībām ar 
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aģentūrām, iesaistīšana politiskajā dialogā un apstiprināšanas procesā un apspriešanās ar tām. 

Saistībā ar darbībām Grieķijā un Itālijā 2019. gadā, HOME ĢD uzdeva EASO sīkākus 

jautājumus, lai nodrošinātu cita starpā to, ka darbības papildina AMIF līdzekļus. Visbeidzot, 

lai labāk koordinētu darbības Grieķijā, EASO ir uzaicināta piedalīties Finanšu plāna 

2019. gadam koordinācijas komitejas ikmēneša sanāksmēs, kuras notiek Atēnās un kurās tiek 

izskatīta arī valsts programmas īstenošana. 

Turklāt Komisija vērtē arī aģentūru darbības plānus, lai nepieļautu pārklāšanos ar ārkārtas 

palīdzības vai īpašām darbībām, ko veic saskaņā ar valsts programmām. 

89 Komisija vēlas norādīt, ka EASO darbības Grieķijā ir divējādas: tās atbalsta strukturālas 

reformas, lai izveidotu noturīgu, elastīgu un pret krīzēm izturīgu sistēmu, un tās sniedz 

darbības atbalstu dalībvalstīm, piemēram, to galveno uzdevumu veikšanai, strukturētas ES 

migrācijas pārvaldības atbalsta sistēmas ietvaros saskaņā ar solidaritātes pamatprincipu (kas 

atainots ESPA priekšlikumā). Pašlaik vēl ir pāragri apsvērt EASO aiziešanu no Grieķijas, 

ņemot vērā situāciju šajā priekšposteņa dalībvalstī. Tomēr EASO darbības plānos ir iekļauti 

papildu spēju veidošanas pasākumi, kuru mērķis ir palielināt Grieķijas iestāžu atbildību un 

uzlabot to spējas. 

92 Komisija piekrīt Revīzijas palātas novērtējumam un atgādina, ka pastāvīgi mudina 

dalībvalstis norīkot ekspertus. 

7. izcēlums. Darbības problēmas, kas ietekmēja EASO atbalsta sniegšanu patvēruma 

procedūru īstenošanai Grieķijas salās 

Komisija piekrīt Revīzijas palātas iesniegtajam attiecīgā laikposma vispārējam 

novērtējumam, kas atbilst ieteikumiem, kuri sniegti regulārajos ziņojumos par Eiropas 

programmu migrācijas jomā. Komisija vairākkārt ir ziņojusi par nepieciešamību pēc 

viendabīgākas pieejas neaizsargātības novērtējumiem, un tāpēc i) 2018. gadā tika izveidota 

jauna veidne un izstrādāta rokasgrāmata, ii) Grieķija 2019. gada aprīlī izdeva norādījumus par 

šo jautājumu, un iii) EASO un GPD 2019. gada jūnijā vienojās par grozījumiem SOP un 

darbplūsmās.  

96 Lai gan ir taisnība, ka Frontex atgriešanas atbalsts un AMIF valsts programmas atbalsta 

vienus un tos pašus piespiedu atgriešanas pasākumus, tomēr tas notiek savstarpēji papildinošā 

veidā. Sistēma tika izstrādāta tā, lai dalībvalstis varētu brīvi izvēlēties ērtāko sistēmu un 

palielinātu atgriešanas gadījumu skaitu atbilstīgi ES politikai nolūkā palielināt atgriešanas 

efektivitāti. 

Iespēja organizēt atgriešanas darbības, ko finansē no AMIF valsts programmām, sniedz 

dalībvalstīm nepieciešamo elastību, lai tās varētu veikt atgriešanu, kad un ja Frontex nevar 

sniegt atbalstu. 

Frontex ir pilnīgi jāizmanto tā potenciāls sniegt palīdzību pasākumos, kas saistīti ar 

atgriešanu, izmantojot pieejamos ES finanšu instrumentus elastīgā un papildinošā veidā. 

Palielinātais Frontex atbalsts ļauj dalībvalstīm pārvirzīt pieejamos AMIF līdzekļus citu 

attiecīgo vajadzību apmierināšanai. 
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97 Skatīt Komisijas atbildi par 87. punktu — līdzīgas procedūras piemēro Frontex. 

Komisija norāda, ka, plānojot AMIF atgriešanas darbības, notiek apspriešanās ar Frontex. 

AMIF valsts programmu plānošanas (politiskā dialoga) un apstiprināšanas, tostarp 

pārskatīšanas, laikā tiek izmantota noteikta HOME ĢD iekšējā apspriešanās procedūra. Šajā 

procedūrā ir ietverta politisko struktūrvienību, tostarp to, kas atbildīgas par attiecībām ar 

aģentūrām, iesaistīšana politiskajā dialogā un apstiprināšanas procesā un apspriešanās ar tām.  

Turklāt dalībvalstij ir pienākums ieviest piemērotus mehānismus, kas nodrošina, ka dažādi 

finansēšanas instrumenti un avoti cits citu papildina. Grieķijas gadījumā Grieķijas policija ir 

gan AMIF, gan Frontex instrumentu atbalsta saņēmēja un atbildīga par abu instrumentu 

savstarpēji papildinošu atbalstu. 

105 Komisija piekrīt Revīzijas palātas novērtējumam un norāda, ka tā ir vairākkārt 

pieprasījusi Grieķijai pieņemt stratēģiskāku pieeju patvēruma un plašākā kontekstā migrācijas 

pārvaldībai, izmantojot visas ES un valsts tiesību aktos paredzētās iespējas. Turklāt Komisija 

turpina atbalstīt Grieķijas Patvēruma dienestu ar ārkārtas palīdzību. 

9. izcēlums. Darba telpu trūkums Grieķijas Patvēruma dienestā 

Komisija norāda, ka ir pieejamas papildu iespējas (piemēram, dubultās maiņas un palielināta 

produktivitāte, izmantojot stratēģiskāku pieeju). Komisija vēlas uzsvērt, ka tā turpina atbalstīt 

GPD, sniedzot ārkārtas palīdzību, un šā atbalsta ietvaros tā ir pieprasījusi GPD sadarbībā ar 

EASO iesniegt plānu, kā būtiski samazināt neizskatīto lietu skaitu dažos nākamajos gados. 

107 Komisija norāda, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem pašlaik par patvēruma pieteikumu 

izskatīšanu galvenokārt atbild pirmā ieceļošanas ES valsts; Tas ir iemesls palielinātajam 

EASO un Komisijas atbalstam, tostarp finanšu, darbības un tehniskajam atbalstam, Grieķijai. 

108 Komisija norāda, ka tā ir piešķīrusi apjomīgu finansējumu, lai atbalstītu patvēruma 

procedūras Grieķijas salās. 

10. izcēlums. Aspekti, kas ietekmē ātri īstenojamās robežprocedūras efektivitāti 

Komisija norāda, ka tā ir finansējusi ārstu norīkošanu visās karsto punktu salās.  

114 Komisija norāda, ka nesen EASO un Grieķijas Patvēruma dienests ir mainījuši savas 

standarta darba procedūras, lai ieviestu efektīvāku sistēmu neaizsargātības novērtēšanai. 

135 Kopš 2001. gada valsts iestādes var savstarpēji atzīt citas dalībvalsts izdotu atgriešanas 

lēmumu saskaņā ar Direktīvu 2001/40/EK. Tomēr nepietiekami līdzekļi informācijas 

apmaiņas nodrošināšanai saistībā ar izdotajiem atgriešanas lēmumiem apgrūtina praktisku 

īstenošanu.  

2018. gada 28. novembra Regula (ES) 2018/1860 par Šengenas informācijas sistēmas 

izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, 

veicinās noteikumu par atgriešanas lēmumu savstarpēju atzīšanu praktisku piemērošanu. 
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Šī regula stājās spēkā 2018. gada decembrī un tiks piemērota pēc tam, kad būs pabeigti 

vajadzīgie tehniskie pasākumi. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. decembrim Komisija pieņem 

lēmumu, ar ko nosaka datumu, kurā sākas SIS darbības. 

142 Komisija norāda, ka no 2019. gada septembra Grieķijā ir spēkā jauna trīs gadu ABAR 

programma saskaņā ar AMIF valsts programmām. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

146 Būtiskais ES finansiālais un darbības atbalsts, ko sniedza Komisija un attiecīgās ES 

aģentūras, ir devis nozīmīgu ieguldījumu. Bez šā atbalsta faktiskā situācija priekšposteņa 

valstīs, galvenokārt Itālijā un Grieķijā, būtu vēl sarežģītāka. Vērtējot šo ES atbalstu, būtu 

jāņem vērā arī tas, ka galīgo juridisko un politisko atbildību par migrācijas plūsmu pārvaldību 

savas valsts teritorijā uzņemas vienīgi Itālijas un Grieķijas iestādes. Ne Komisijai, ne ES 

aģentūrām nav izpildvaras dalībvalstīs, un tās nevar pildīt pienākumus un novērst nepilnības 

valsts patvēruma vai atgriešanas procedūrās Grieķijas vai Itālijas iestāžu vietā. 

147 Skatīt Komisijas atbildi par 23. punktu. 

148 Komisija atkārto, ka ieteikumu izpilde ir dalībvalstu atbildība. Pamatojoties uz 

piemērojamo tiesisko regulējumu, dalībvalstis, kas nodrošina ekspertus, lemj par norīkošanas 

ilgumu un personām, kuras tiek norīkotas. 

Attiecībā uz Frontex personāla norīkošanu pastāvīga klātbūtne karstajā punktā aizvien ir 

svarīga, ņemot vērā plūsmu neparedzamību (kopā ar to sezonalitāti), ko pierāda ad hoc 

pārcelšanas gadījumi pēc izkāpšanas krastā gadījumiem 2019. gadā. Turklāt ir ļoti sarežģīti 

pārvietot ekspertus, kurus lielākoties nodrošina dalībvalstis. Komisija atbalsta elastīgu pieeju 

un pastāvīgas un mobilas grupas, kuras var tikt galā ar izkāpšanas gadījumiem Itālijas 

dienvidos. 

150 Skatīt Komisijas atbildes par 36., 41., 44. un 48. punktu. 

Komisija vēlas uzsvērt, ka pagaidu pārcelšanas shēmas ir ieviestas ļoti veiksmīgi. 

Tās vienmēr bija paredzētas tam, lai pārceltu no Grieķijas un Itālijas vienīgi ierobežotu skaitu 

patvēruma pieteikumu iesniedzēju, kuriem vajadzīga starptautiska aizsardzība, salīdzinājumā 

ar šajās dalībvalstīs esošo kopējo iebraucēju skaitu, ko — galvenokārt Itālijā — lielākoties 

veidoja migranti, kuru valstspiederība nedod tiesības uz pārcelšanu. 

151 Skatīt Komisijas atbildi par 48. un 150. punktu. 

152 Komisija 2018. gada 16. maija progresa ziņojumā par Eiropas programmas migrācijas 

jomā īstenošanu norāda, ka 96 % pārcelšanai atbilstīgu personu (t. i., reģistrētu, sabiedrisko 

kārtību un valsts drošību neapdraudošu patvēruma pieteikumu iesniedzēju ar valstspiederību, 

kas dod tiesības uz pārcelšanu, par kuriem atbildīgas bija Itālijas vai Grieķijas iestādes) tika 

faktiski pārcelti. Tos, kas netika pārcelti ar sabiedrisko kārtību vai valsts drošību saistītu 

iemeslu dēļ, nevar ņemt vērā, jo faktiski viņi neizpildīja lēmumu atbilstības kritērijus. 

Komisija nav īpaši uzraudzījusi situāciju pārcelšanas dalībvalstīs. 
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1. ieteikums: izmantot gūto mācību, lai ņemtu vērā pieredzi, izstrādājot iespējamos 

brīvprātīgas pārcelšanas mehānismus nākotnē  

Komisija piekrīt ieteikumam. 

153 Saistībā ar DFS Komisija ir ierosinājusi iekļaut ārkārtas palīdzību tematiskajā 

mehānismā, kas ir pakļauts nākamo fondu vispārīgai kontrolei un uzraudzības regulējumam. 

154 Laikā, kad tika veikta revīzija, divi ārkārtas palīdzības projekti vēl tika īstenoti. 

155 AMIF valsts programmu daudzgadu stratēģiskā plānošana ir labi strukturēta. Var uzlabot 

mehānismus, ar kuriem valsts programmu var ātrāk pielāgot strauji mainīgajām vajadzībām, 

kas saistītas ar migrācijas tendencēm un vietējo valdību pieņemto politisko lēmumu ietekmi. 

Kopš 2017. gada Komisija sadarbojas ar Grieķiju, lai visaptveroši novērtētu vajadzības un 

plānotu finanses. Grieķijas iestādes iesniedza daudzgadu finanšu plānu, kas tiek regulāri 

uzraudzīts un pārskatīts Koordinācijas komitejas sanāksmēs, kurās piedalās attiecīgās 

Grieķijas ministrijas, Eiropas Komisija un EASO (skatīt arī Komisijas atbildi par 68. punktu). 

157 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/207, ar ko izveido vienotu uzraudzības un 

izvērtēšanas sistēmu (VUIS), tika pieņemta 2016. gada 3. oktobrī. Tajā tika iekļauti 

izvērtēšanas jautājumi abiem fondiem un kopīgo rezultātu un ietekmes rādītāju saraksti. 

Svarīgi norādīt, ka katra fonda juridiskajā pamatā jau bija iekļauti kopīgi rādītāji konkrētu 

mērķu izpildes izvērtēšanai, tāpēc shēma bija pieejama jau no paša sākuma. 

2. ieteikums: stiprināt AMIF ārkārtas palīdzības un valsts programmu pārvaldību 

a) Komisija piekrīt ieteikumam.  

Nākamajā DFS Komisija plāno noteikt vispārīgu kritēriju kopumu ārkārtas palīdzības 

piešķiršanai dalībvalstīm. 

Komisija plāno ieviest šādus vispārīgus kritērijus nākamajās darba programmās tematiskā 

mehānisma ietvaros nākamās DFS iekšlietu fondos.  

b) Pirmais ievilkums. Komisija piekrīt ieteikumam un turpinās darīt visu iespējamo, lai 

pieprasītu īstenošanas partneriem un dalībvalstīm iekļaut RACER rādītājus ar atbilstošiem 

mērķiem un pamatvērtībām katrā ārkārtas palīdzības pieprasījumā. Tomēr vienmēr būs 

gadījumi, kad, lai noteiktu rādītājus, būs nepieciešams ilgāks apsvēršanas process vai kad būs 

pārāk sarežģīti prognozēt mērķus vai noteikt pamatvērtību. Šādos gadījumos Komisijai 

aizvien varētu būt jāpieņem ierobežoti rādītāji vai nenoteikti mērķi, jo finansiālais atbalsts 

būtu jāpiešķir steidzami. Lai atvieglotu situāciju, Komisija turpinās cieši uzraudzīt projektus, 

lai palīdzētu dalībvalstīm maksimāli palielināt tiešos rezultātus un iznākumu uz vietas.  

Tāpēc Komisija nepārtrauks piešķirt ārkārtas palīdzības projektus, ja rādītāji būs nepilnīgi, jo 

tā paļaujas arī uz stabilo uzraudzības un kontroles regulējumu, lai nodrošinātu, ka uz vietas 

tiek sasniegti tiešie rezultāti.  
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b) Otrais ievilkums. Komisija pieņem šo ieteikumu. Tas tiks darīts saistībā ar Regulā (ES) 

Nr. 514/2014 paredzēto ex post novērtējumu. 

b) Trešais ievilkums. Komisija piekrīt ieteikumam. Tā jau ir iekļāvusi AMIF priekšlikumā 

tiešo rezultātu un rezultātu rādītājus 2021.–2027. gadam, iekļaujot gan valsts programmas, 

gan ārkārtas palīdzību ar rādītājiem, tostarp pamatvērtībām un mērķiem.  

c) Komisija piekrīt šim ieteikumam. HOME ĢD un EASO apspriešanās par EASO Grieķijas 

un Itālijas darbības plāniem 2020. gadam sākās jau 2019. gada jūnijā, lai nodrošinātu 

sinerģiju ar notiekošajām un plānotajām darbībām saskaņā ar valsts programmām un ārkārtas 

palīdzību. Turklāt Itālijas gadījumā EASO gada darba plānus ir izstrādājusi EASO ciešā 

sadarbībā ar to pašu Itālijas Iekšlietu ministrijas departamentu, kas uzrauga Itālijas AMIF 

atbildīgo iestādi. Tas veicina sinerģiju ar valsts programmām. 

159 Skatīt Komisijas atbildi par 7. izcēlumu un saistībā ar valsts ekspertu norīkošanu atbildi 

par 29. un 30. punktu. 

160 Frontex atgriešanas atbalsts un AMIF valsts programmas atbalsta vienus un tos pašus 

piespiedu atgriešanas pasākumus, taču tas notiek savstarpēji papildinošā veidā. Iespēja 

organizēt atgriešanas darbības, ko finansē no AMIF valsts programmām, sniedz dalībvalstīm 

nepieciešamo elastību, lai tās varētu veikt atgriešanu, kad un ja aģentūra nevar sniegt atbalstu. 

5. ieteikums: stiprināt valsts patvēruma sistēmu pārvaldību 

a) Komisija piekrīt ieteikumam. Komisija ir pilnīgi apņēmusies atbalstīt Grieķijas iestādes, lai 

samazinātu neizskatīto lietu skaitu pirmajā instancē.  

Komisija uzsver, ka i) Grieķijas iestādēm ir jāatrisina vairākas problēmas, lai Komisija un 

EASO varētu palielināt atbalstu GPD (skatīt 7. izcēlumu), un ii) lēmumu pieņemšana par 

patvēruma pieteikumiem (t. i., neizskatīto lietu skaita faktiska samazināšana) ir dalībvalsts 

kompetencē. 

b) Komisija piekrīt ieteikumam. Komisija ir pilnīgi apņēmusies atbalstīt apelācijas iestādes 

Grieķijā. 

Komisija uzsver, ka i) tiesu sistēmas organizācija Grieķijā ir valsts iestāžu atbildība un 

ii) EASO jau sniedz atbalstu apelācijas iestādēm, nodrošinot referentus (kas nav iesaistīti 

lēmumu pieņemšanā). 

c) Komisija piekrīt šim ieteikumam. Komisija uzsver, ka īstenošana ir atkarīga no galīgā 

iznākuma pašlaik notiekošajās likumdošanas procedūrās par saistītajiem instrumentiem, ko 

apspriež iestādes: Komisijas 2018. gada priekšlikums grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju 

un starptautisko aizsardzību (COM(2018) 307 final), Komisijas priekšlikums regulai par 

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru (COM(2018) 633 final).  

6. ieteikums: atbalstīt jaunas dalībvalstu atgriešanas procedūras 

a) Komisija piekrīt ieteikumam. 
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Komisija ir pilnīgi apņēmusies turpināt atbalstīt Grieķijas un Itālijas iestādes, lai novērstu 

mazā atgriešanas gadījumu skaita iemeslus. Komisija jau ir veikusi iespējamos pasākumus 

saskaņā ar savu pilnvarojumu, kas ir jāīsteno Grieķijas un Itālijas iestādēm.  

b) Komisija piekrīt ieteikumam.  

Visaptverošās partnerībās ar trešām valstīm Komisija centīsies saskaņotā veidā efektīvi 

izmantot savu politiku un rīkus, lai stiprinātu sadarbību atgriešanas un atpakaļuzņemšanas 

jomā, un veltīs pūles tam, lai palielinātu savu ietekmi trešās valstīs. 2020. gada februārī 

stāsies spēkā jaunais Vīzu kodekss ar konkrētu noteikumu, kas sniedz iespēju piemērot vīzu 

ierobežojumus trešām valstīm, kuras nesadarbojas atpakaļuzņemšanas jomā. 

Turklāt saistībā ar sarunām par periodu pēc Kotonū regulējuma dalībvalstis ir pilnvarojušas 

Komisiju nodrošināt, ka nākamajā nolīgumā būs iekļauti konkrētāki noteikumi par 

atpakaļuzņemšanu. 

c) Komisija piekrīt ieteikumam. 

d) Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Komisija uzskata, ka dalībvalstis ir primāri atbildīgas par datu vākšanu. 


