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PUBLICĒTI GROZĪJUMI VĪZU
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS REGULĀ

13. jūlijā ES Oficiālajā Vēstnesī tika publicēti grozījumi
Vīzu informācijas sistēmas regulā un veiktās izmaiņas
ar to saistītajos grozījumos. Vīzu informācijas sistēma
(VIS) ir sistēma, kurā tiek iekļauta informācija, tostarp
biometriskie dati, par trešo valstu valstspiederīgo,
kuriem nepieciešama vīza, lai ieceļotu Šengenas zonā
vīzu pieteikumiem. VIS galvenie mērķi ir vienkāršot vīzu
pieteikumu procedūras un pārbaudes pie ārējām
robežām un uzlabot drošību. VIS atvieglo datu
apmaiņu starp Šengenas valstīm par vīzu
pieteikumiem, lai vienkāršotu procedūras, novērstu
“vīzu tirdzniecību” un piedalītos cīņā pret viltotu
dokumentu izmantošanas un nepatiesas informācijas
sniegšanas mēģinājumiem.

PUBLICĒTI GROZĪJUMI EIROPAS
SAVIENĪBAS CEĻOŠANAS INFORMĀCIJAS

UN ATĻAUJU SISTĒMAS PAKOTNEI

14. jūlijā ES Oficiālajā Vēstnesī tika publicēti ETIAS
pakotnes grozījumi. ETIAS ļauj veikt iepriekšējas
pārbaudes un vajadzības gadījumā liegt ceļošanas
atļauju uz Šengenas zonu ceļojošiem trešo valstu
valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas bezvīzu režīms.
Tas palīdzēs uzlabot iekšējo drošību, novērst
nelikumīgu imigrāciju, aizsargāt sabiedrības veselību
un mazināt kavēšanos pie robežām, jau pirms
ierašanās pie ārējām robežām identificējot personas,
kuras varētu radīt draudus kādā no minētajām jomām.

PUBLICĒTAS REGULAS, AR KO IZVEIDO
FINANSIĀLA ATBALSTA INSTRUMENTU

MIGRĀCIJAS POLITIKAI

15. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika
publicētas regulas, ar ko paredz migrācijas jomai
nozīmīgus finansiāla atbalsta instrumentus:

* Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES)
2021/1147, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fondu;
* Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES)
2021/1148, ar ko izveido finansiāla atbalsta
instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kurš ir
daļa no Integrētās robežu pārvaldības fonda.

SLOVĒNIJAS PREZIDENTŪRAS
KONFERENCE

20. jūlijā Slovēnijas prezidentūras Eiropas Padomē
ietvaros notika tiešsaistes konference - Mākslīgā
intelekta regulējums: ētikas un pamattiesību
aspekti Eiropas Savienības un starptautiskā
perspektīvā. Konference piedāvāja papildu
perspektīvu problēmām un riskiem, kas saistīti ar
mākslīgā intelekta tehnoloģijas izmantošanu, un kuru
mērķis ir nodrošināt labāku izpratni par vajadzību
regulēt un pārraudzīt mākslīgā intelekta izmantošanu.
Konferencē kā runātāji piedalījās OECD un UNESCO
pārstāvji. Tāpat arī akadēmiskās vides pārstāvji, kas
dalījās ar piemēriem un riskiem kā tiesības uz
vienlīdzīgu attieksmi var tikt pārkāptas, ja izmantojot
mākslīgā intelekta priekšrocības, atlases nosacījumos
tiek ietverti, piemēram, vecums, dzimums, vai dzīves
vieta. 

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA JAUNUMI
JAUNS MĀJAS LAPAS DIZAINS

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta tīmekļvietnei www.emn.lv izveidots jauns dizains, kas nodrošina
vieglāku piekļūstamību tur publicētajam saturam gan datoru ekrānos, gan mobilajās ierīcēs. Tagad ir iespēja lapas
izskatu pielāgot sev ērtākai lasīšanai. 

Līdztekus tehniskiem uzlabojumiem, aicinām pievērst uzmanību jaunākajām publikācijām, patvēruma un migrācijas
teminu vārdnīcai un noderīgai informācijai . Tīmekļvietnes saturs arvien tiek papildināts. 

Ar visiem Eiropas migrācijas tīkla darbiem angļu valodā iespējams iepazīties Eiropas migrācijas tīkla oficiālajā mājas
lapā. 
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Jautājumiem:

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa
e-pasts: eiropa@pmlp.gov.lv

new. manaavize.pmlp.gov.lv sadaļa "Projekti un
Eiropas lietas"

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 
www.emn.lv

e-pasts:
emn@pmlp.gov.lv

Eiropas migrācijas tīklu līdzfinansē Eiropas
Savienības  Migrācijas, patvēruma un integrācijas
fonds. Informācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

PUBLIKĀCIJAS 

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis jaunu politikas pārskatu “Likumīgo ceļu izpēte, lai apmierinātu darba tirgus
vajadzības” (angļu valodā Exploring legal pathways to fulfil labour needs), kurā ir pētītas tendences, inovatīvas metodes
un pieejas migrācijas pārvaldībā talantu partnerības jomā, kas vērstas uz likumīgu darba spēka migrāciju, mobilitāti
un prasmju attīstību. 
Politikas pārskatā apkopotā informācija liecina, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu ir ieviestas iniciatīvas,
kuru mērķis ir darbaspēka migrācija, mobilitāte un prasmju attīstīšana. Partnerības iniciatīvas ar trešām valstīm, kas
pašlaik notiek dalībvalstīs, izpaužas dažādos veidos, un dalībvalstis tās īsteno ar divpusēju nolīgumu, programmu un
projektu starpniecību. 
Politikas pārskats angļu valodā pieejams šeit.

Publicēts sintēzes ziņojums "Ilgtermiņa nelikumīgo migrantu uzturēšanās Eiropas Savienībā: prakse un
izaicinājumi", kurā ir apkopota informācija par situāciju 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā attiecībā uz
trešo valstu pilsoņiem, kuri ilglaicīgi nelikumīgi uzturas valstī. Tie ir trešo valstu pilsoņi, kurus nav iespējams atgriezt
viņu izcelsmes valstī praktisku vai likumīgu apstākļu dēļ, un tie, kuru uzturēšanās valstī paliek nezināma valsts
institūcijām. Ņemot vērā, šo personu nelikumīgās uzturēšanās faktu, viņiem ir ierobežota piekļuve dažādiem
pakalpojumiem. Tāpat ziņojumā ir apskatīta valstu prakse attiecībā uz nelikumīgās uzturēšanās izbeigšanu, visbiežāk
veicot brīvprātīgu šo personu atgriešanu uz izcelsmes valsti.
Sintēzes ziņojums angļu valodā pieejams šeit.

Tāpat ir pieejams politikas pārskats par sintēzes ziņojumā apkopoto būtiskāko informāciju (lejuplādēt šeit) un īss
informatīvs materiāls angļu valodā par svarīgākajiem sintēzes ziņojuma secinājumiem. To iespējams lejuplādēt šeit.

EMT PATVĒRUMA UN MIGRĀCIJAS TERMINU VĀRDNĪCA

Eiropas migrācijas tīkls aicina izmantot Patvēruma un migrācijas vārdnīcu, kas
pieejama gan tiešsaistes formā, gan kā aplikācija (Android lietotājiem un  iOS

lietotājiem), un piedalīties īsā aptaujā par  vārdnīcas izmantošanu. 
Aptauja pieejama šeit.
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