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VISPĀRĒJĀS POLITIKAS ATTĪSTĪBA
Luksemburga. Izveido ilgtermiņa vīzu (līdz vienam gadam), piemērojot vislabāko interešu nodrošināšanu nepavadītiem
nepilngadīgajiem lēmumu pieņemšanas procesā, ja tiek veikta atgriešana. Likums ietver arī trešo valstu pilsoņu ilglaicīgās
administratīvās aizturēšanas sistemātisku pārbaudi un finanšu sankcijas, ko piemēro pārvadātājiem, kas pārvadā trešo valstu pilsoņus,
kuriem nav nepieciešamo uzņemšanas dokumentu.

KOPĒJĀ EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMAS ĪSTENOŠANA.
Pirmreizējo patvēruma meklētāju skaits Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs palielinājās par 12% salīdzinājumā ar šo pašu laika
nogriezni 2018. gada ceturksnī un salīdzinājumā ar 2019. gada otro ceturksni.
Nīderlande. Liels Moldovas pilsoņu pieplūdums. Valdība paziņoja, par papildus pasākumiem pret Moldovas patvēruma meklētāju lielo
piepūdumu.

LIKUMĪGĀ MIGRĀCIJA UN INTEGRĀCIJA
Austrija. Valdība noteica deviņas profesijas, kas ļauj izsniegt uzturēšanās atļaujas ļoti augsti kvalificētiem darba ņēmējiem 2020. gadā.
Šīs profesijas ietvēra mediķus, inženierus un ekonomistus.
Horvātija. Darba devējiem jāiesniedz apliecinājums, kurā norādīts, ka darba devējs apņemas segt visus izdevumus par trešo valstu
pilsoņa atgriešanos, ja tas ir nepieciešams.
Igaunija. Imigrācijas kvotu sadalījums
uzturēšanās atļaujas pamatojumu.

2020. gadam ir atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem. Kvotas tiek sadalītas balstoties uz

Lietuva. 2019. gada 14. oktobrī darbu sāka Migrācijas informācijas sistēma (MIGRIS). Migrācijas informācijas sistēma ļauj lietotājiem
elektroniski pieteikties uzturēšanās atļauju saņemšanai, rezervēt apmeklējumu Migrācijas departamentā, un atrast citu noderīgu
informāciju par migrācijas pakalpojumiem.
Slovākija. Veikts grozījums Likumā par Birokrātiju, samazinot administratīvo slogu, kas saistīts ar darbaspēka mobilitāti un
nosacījumiem par trešo valstu pilsoņu uzturēšanos.

ES ĀRĒJO ROBEŽU PĀRVALDĪBA
Eiropas Savienība 2019. gada 7. oktobrī un 19. novembrī parakstīja līgumu ar Melnkalni un Serbiju par robežu pārvaldības sadarbību
starp šīm valstīm un Eiropas robežu un Krasta apsardzes aģentūru (FRONTEX).
Horvātija. Eiropas Komisija iesniedza ziņojumu, ka Horvātija ir izpildījusi Šengenas acquis nepieciešamos tehniskos kritērijus.

NELIKUMĪGĀ MIGRĀCIJA UN ATGRIEZŠANA.
Austrija. 2019. gada 4. novembrī Austrijas iekšlietu ministrs atkārtoti ieviesa pagaidu robežkontroli no 2019. gada 14. novembra līdz
2020. gada 14. maijam uz iekšējās robežas ar Slovēniju un Ungāriju.

DARBĪBAS KAS VĒRSTAS PRET CILVĒKTIRZNIECĪBU.
Portugāle. 2019. gada oktobrī izveidoja aplikāciju viedtālruņiem “Pret cilvēktirdzniecību” (Acting against Trafficking in Human
Beings).
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Finansē Eiropas Savienības
Migrācijas patvēruma un integrācijas fonds.

