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Revidenti pārbauda ES migrācijas pārvaldību 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju par ES migrācijas pārvaldību. Revidenti īpaši novērtēs, vai 
ar Grieķijai un Itālijai sniegto atbalstu ir sasniegti mērķi un vai patvēruma un atgriešanas 
procedūras ir bijušas efektīvas un ātras. Viņi pārbaudīs atbalstītos projektus, lai noteiktu to 
atbilstību, novērtētu to izstrādi un aplūkotu, vai tiek sasniegti iecerētie rezultāti, kā arī 
novērtēs ieteikumu rezultātā piemērotās procedūras, lai noteiktu, vai tās ir uzlabojušas 
darbības rezultātus. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā attiecībā uz ES migrācijas pārvaldību. 
Ieskats gaidāmajā revīzijā (agrāk šo dokumentu sauca par pamatinformācijas apkopojumu) ir 
dokuments, kurā sniegta informācija par pašreiz veiktu revīzijas uzdevumu. Tas ir iecerēts kā 
informatīvs materiāls tiem, kuri interesējas par revidējamo politikas virzienu vai programmām.  

“Migrācijas problēmas izgaismoja nepilnības ES patvēruma un migrācijas politikā un ārējo robežu 
pārvaldībā. Lielās noslodzes dēļ bija sarežģīti piemērot iepriekš pastāvošo kārtību un dažos 
gadījumos pat nācās no tās uz laiku atteikties. Tāpēc ir ļoti svarīgi migrācijas pārvaldības jomā 
nodrošināt pienācīgu pasākumu un tiesiskā regulējuma īstenošanu,” sacīja par šo revīziju 
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Leo Brincat. 

Migrācijas krīzes visgrūtākais posms bija 2015. gadā, kad Eiropas Savienībā centās iekļūt vairāk 
nekā miljons cilvēku. Lai gan tagad ieceļojošo cilvēku skaits ir sasniedzis pirmskrīzes līmeni, 
Savienībā joprojām ierodas desmitiem tūkstoši migrantu.  

Šī problēma visvairāk skar ES robežvalstis Grieķiju un Itāliju. 

ES izstrādāja vairākus krīzes pārvaldības pasākumus, tostarp veidoja “karstos punktus” un ieviesa 
pārcelšanas shēmu – abi šie pasākumi sākotnēji bija iecerēti kā pagaidu pasākumi, un tie abi tiks 
aptverti revīzijā. Saskaņā ar karsto punktu pieeju uz robežas esošajām dalībvalstīm uz vietas 
palīdzēs ES aģentūras, kuras apzinās un reģistrēs ieceļojošos migrantus un noņems pirkstu 
nospiedumus, lai noteiktu, kuriem migrantiem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, pilnībā 
ievērojot indivīdu pamattiesības. Grieķijā un Itālijā katrā ir pieci karstie punkti.  

Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt līdz 2019. gada beigām. 
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Piezīme izdevējiem 

ES revidentu ziņojums par migrācijas pārvaldību ir ceturtais ziņojums vairāku publikāciju virknē 
migrācijas politikas jomā. 2016. gada martā tika publicēts īpašais ziņojums par ES ārējās 
migrācijas izdevumiem laikā līdz 2014. gadam Vidusjūras dienvidu reģiona valstīs un austrumu 
kaimiņattiecību politikas valstīs. 2017. gada aprīlī tika pārbaudīta karsto punktu pieeja, savukārt 
2018. gada maijā tika publicēts informatīvais apskats par ES ieceļojošo migrantu integrāciju 
sabiedrībā. Pašreizējā revīzija ir pēcpārbaudes revīzija, kurā aplūkos to pasākumu īstenošanu, kas 
ieteikti 2017. gada ziņojumā par karstajiem punktiem.  

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā 
revīzijā. Ieskata pilns teksts ir pieejams angļu valodā Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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