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ES revidenti pārbauda migrantu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu
trešās valstīs
Mazāk nekā 40 % neatbilstīgo migrantu, kuriem ir jāpamet Eiropas Savienība, faktiski atgriežas
savā izcelsmes valstī vai trešā valstī. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir sākusi revīziju par
ES sadarbību ar trešām valstīm neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanas jomā. Revidenti
izvērtēs, vai pasākumu kopums, kurus Eiropas Komisijas pieņēma pēc 2015. gada, ir uzlabojis
sadarbību ar prioritārajām trešām valstīm.
Kopš 2008. gada katru gadu vidēji pusmiljonam ārvalstnieku ir jāizbrauc no ES, jo viņi ir ieceļojuši
vai uzturas nelikumīgi. Tomēr tikai 38 % atgriežas savā izcelsmes valstī vai valstī, no kuras viņi
ceļojuši uz ES. Attiecībā uz atgriešanu ārpus Eiropas šis vidējais rādītājs ir zemāks par 30 %. Viens
no zemā atgriešanas līmeņa iemesliem ir grūtības sadarboties ar migrantu izcelsmes valstīm,
norāda revidenti.
“Kā vislabāk risināt migrācijas problēmu, tas ES un tās dalībvalstīm ir steidzams jautājums,” teica
par šo revīziju atbildīgais ERP loceklis Leo Brincat. ”Būdami ES ārējie revidenti, mēs nesen esam
veikuši vairākas revīzijas attiecībā uz pasākumiem patvēruma un migrantu pārcelšanas jomā
Eiropas Savienībā. Tagad mēs pamatīgāk pievērsīsimies viņu atgriešanai un atpakaļuzņemšanai
trešās valstīs.”
Komisija 2015. gadā publicēja ES rīcības plānu atgriešanas jomā, kurā tā atzina, ka efektīvai
atgriešanas sistēmai attiecībās ar trešām valstīm par prioritāti jānosaka neatbilstīgo migrantu
atpakaļuzņemšana. 2016. gadā tā ieviesa migrācijas partnerības satvaru, lai veicinātu labāku
sadarbību ar mērķtiecīgi izraudzītām prioritārām izcelsmes un tranzīta valstīm, tostarp izmantojot
vīzu politiku, attīstības palīdzību un diplomātisko iesaisti. 2017. gadā tā nāca klajā ar atjauninātu
rīcības plānu atgriešanas jomā; plānā bija ietverti ieteikumi par to, kā padarīt atpakaļuzņemšanu
trešās valstīs efektīvāku.
Lai atvieglotu atpakaļuzņemšanas saistību izpildi, ES ir noslēgusi 18 juridiski saistošus
atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar trešām valstīm. Tomēr trešās valstis var nevēlēties iesaistīties
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sarunās galvenokārt iekšēju politisku apsvērumu dēļ, jo šie nolīgumi var izraisīt sabiedrības
naidīgumu. Tāpēc kopš 2016. gada Komisija ir pievērsusies praktiskas sadarbības pasākumu
izstrādei ar tām un ir ieviesusi vairākus juridiski nesaistošus pasākumus attiecībā uz atgriešanu un
atpakaļuzņemšanu, taču šie pasākumi tiek kritizēti no demokrātiskās un tiesiskās atbildības
viedokļa.
Revidentu mērķis ir novērtēt, kāds ir ES progress kopš 2015. gada saistībā ar regulējumu
neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanai trešās valstīs, un to, vai tas ir efektīvi īstenots
prioritārās trešās valstīs. Viņi izskatīs sarunu procesu par ES atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un
režīmiem, to, kā tika noteiktas prioritārās valstis, Komisijas atbalstu un stimulus trešām valstīm
uzlabot sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā, kā arī paraugprakses apmaiņu.
Pašlaik nav skaidra pārskata par ES finansējumu sadarbībai ar trešām valstīm migrantu
atpakaļuzņemšanas jomā. Tomēr revidenti ir apzinājuši aptuveni 60 projektus, kuri saistīti ar
neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju un kuru kopējā vērtība ir
641 miljons EUR. Viņi pievērsīsies sadarbībai atpakaļuzņemšanas jomā ar desmit izcelsmes
valstīm (izņemot Sīriju) ar vislielāko neizraidīto neatbilstīgo migrantu skaitu, kā arī izvērtēs to
20 ES projektu rezultātus, kas saistīti ar neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju
šajās valstīs.
Piezīmes izdevējiem
“Atgriešana” ir process, kurā trešās valsts valstspiederīgais vai nu brīvprātīgi, vai piespiedu kārtā
atgriežas savā izcelsmes vai tranzīta valstī, vai arī trešā valstī pēc savas izvēles, kura to pieņems.
Valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana ir pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Sadarbība
atpakaļuzņemšanas jomā ir neatņemama daļa no ES politiskā dialoga ar trešām valstīm: Komisija,
Eiropas Ārējās darbības dienests un dalībvalstis to risina, izmantojot īpašus sadarbības satvarus ar
trešām valstīm. Kotonū nolīgumā starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna
valstīm un citos ES nolīgumos ar trešām valstīm ir noteikts pienākums pēc dalībvalsts
pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm piekrist to valstspiederīgo atgriešanai, kuri
nelikumīgi uzturas ES teritorijā. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir aicinājuši palielināt
neatbilstīgo migrantu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas efektivitāti un lietderību.
Šodien revidenti publicēja revīzijas ieskatu gaidāmajā revīzijā “Migrantu atgriešanas politika –
sadarbība ar trešām valstīm atpakaļuzņemšanas jomā”. Ieskati gaidāmajā revīzijā sniedz
informāciju par kārtējo revīzijas uzdevumu un ir iecerēti kā informācijas avots personām, kuras
interesējas par revidējamo politikas virzienu vai programmām. Pilns šā revīzijas ieskata teksts
angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Ziņojumu paredzēts publicēt
2021. gada vasarā.
Pēdējos gados ERP ir publicējusi vairākus ziņojumus par migrācijas jautājumiem, piemēram, par
migrācijas pārvaldību Grieķijā un Itālijā, robežkontroli, ES Trasta fondiem Āfrikai, Bēgļu atbalsta
mehānismu Turcijā, migrācijas karstajiem punktiem un ārējo migrāciju. Informāciju par
pasākumiem, ko ERP ir veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var aplūkot šajā saitē.
Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar
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