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Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas uzruna par
situāciju Eiropas Savienībā

Ik gadu septembrī Eiropas Komisijas
priekšsēdētājs uzstājas ar runu Eiropas
Parlamentā, ziņojot par stāvokli Eiropas Savienībā
(‘’State of the Union’’ Speech). Šī gada 15.
septembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
Urzula fon der Leiena uzrunā apkopoja
iepriekšējā gadā sasniegto, kā arī iezīmēja ES
nākotnes attīstības virzienus, definējot
mērķus, prioritātes un iniciatīvas nākamajam
gadam. 
Uzrunas laikā tika iezīmētas iniciatīvas, ko
Komisija paredzējusi īstenot nākamajā gadā,
piemēram: 
- turpināt vakcināciju Eiropā un paātrināt
vakcināciju visā pasaulē;
- pastiprināt gatavību pandēmijām; 
- kopā ar globālajiem partneriem strādāt pie
klimata pārmaiņu apkarošanai nepieciešamā
finansējuma nepietiekamības novēršanas; 
- būt par līderi digitālajā pārveidē, kas radīs
darbvietas un sekmēs konkurētspēju, turklāt
nodrošinot tehnisku izcilību un apgādes drošību; 
- nodrošināt taisnīgākus darba apstākļus un
labāku veselības aprūpi; 
- Eiropas jauniešiem radīt vairāk iespēju izmantot
Eiropas sociālās tirgus ekonomikas priekšrocības; 
- aktīvāk sadarboties drošībā un aizsardzībā un
padziļināt ES partnerību ar tuvākajiem
sabiedrotajiem; 
- aizstāvēt Eiropas vērtības un brīvības un
aizsargāt tiesiskumu.
Ikviens interesents uzrunas tiešsaistes ierakstu
var noskatīties, apmeklējot šo saiti.

Zilās kartes jauno
noteikumu apstiprināšana

Eiropas Parlamentā

Eiropas Savienības zilā karte  ir
termiņuzturēšanās atļauja, kas tās turētājam
ļauj dzīvot un strādāt ES valstī, kas izdevusi šo
karti. Tāpat tā ļauj vienkāršotā veidā saņemt
pastāvīgās uzturēšanās atļauju. 
Šī gada 16. septembrī Eiropas Parlaments
atjaunināja ES Zilās kartes noteikumus, lai
veicinātu augsti kvalificētu darba ņēmēju no
trešām valstīm nodarbināšanu un mazinātu
darbaspēka trūkumu svarīgās nozarēs.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, pietiks ar
spēkā esošu darba līgumu vai saistošu sešu
mēnešu darba piedāvājumu, tostarp jaunās
izmaiņas paredz zemāku minimālās algas
slieksni, lai kvalificētos zilajai kartei, tāpat ar zilo
karti vienkāršota arī pārvietošanās starp ES
dalībvalstīm. 
Lai minētie direktīvas grozījumi stātos spēkā, tie
vēl jāapstiprina Padomei un jāpublicē ES
Oficiālajā Vēstnesī. Pēc tam dalībvalstīm tiks
atvēlēts divu gadu termiņš, lai saskaņotu savus
nacionālā līmeņa tiesību aktus ar jaunajiem
noteikumiem.

Afganistānas valstspiederīgo 
uzņemšana Latvijā

Drošības situācijai Afganistānā kļūstot
nestabilai, ASV un citas NATO, kā arī ES
dalībvalstis no Afganistānas evakuēja savus
valstspiederīgos un tuvākos sadarbības
partnerus. Latvija  ir uzņēmusi atsevišķas
ģimenes no Afganistānas, kuras Latvijai
sniegušas palīdzību Eiropas Savienības un
NATO darbības ietvaros.  
Drošības un humanitārai situācijai pasliktinoties,
tiek prognozēts, ka tas varētu izraisīt
paaugstinātas migrācijas plūsmas uz ES,
tādējādi radot arī papildu drošības
izaicinājumus.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_en
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210910IPR11915/ep-uzlabo-es-zilas-kartes-noteikumus-augsti-kvalificetiem-imigrantiem
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210910IPR11915/ep-uzlabo-es-zilas-kartes-noteikumus-augsti-kvalificetiem-imigrantiem


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.

Situācija uz Latvijas - Baltkrievijas robežas

Kopš augusta beigām uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju situācija aizvien saglabājas
saspringta. Pēdējā mēneša laikā no Latvijas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti
aptuveni 600 cilvēku, kā arī kopumā no ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir saņemti vairāk
nekā 300 patvēruma meklētāju pieprasījumi, kas ir divas reizes nekā visā pērnā gada laikā. 
Lai palīdzētu apstrādāt šos pieteikumus, Latvijai ir piesaistīti pieci tulki no Eiropas Patvēruma
atbalsta biroja. Paralēli cilvēku atturēšanai no robežas šķērsošanas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas
ir uzstādīts pagaidu žogs divu kilometru garumā. Pārējās robežas apbūve aizvien ir procesā un
paredzams, ka tuvākajā laikā tiks sākta pārējā žoga piegāde, lai varētu turpināt tās nostiprināšanu. 

Ņemot vērā pie robežas un Baltkrievijā notiekošo, Eiropas Komisija izteikusi priekšlikumu par daļēju
vīzas atvieglošanas nolīguma atcelšanu ar Baltkrieviju, kas vistiešāk ietekmēs Baltkrievijas oficiālās
delegācijas, valdību un pašvaldību deputātus, kā arī citas augstas amatpersonas.

JAUNUMI NO EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA
Eiropas migrācijas tīkla 

iepazīšanās vizīte uz Melnkalni

15. septembrī Eiropas migrācijas tīkla Latvijas
kontaktpunkta eksperte Ilze Siliņa-Osmane
piedalījās Eiropas migrācijas tīkla organizētajā
iepazīšanās vizītē Melnkalnē, Podgoricā.
Sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no Igaunijas
un Horvātijas Eiropas migrācijas tīkla
kontaktpunktiem, kā arī pārstāve no
Pakalpojuma sniedzēja. 
Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt
Melnkalnes pārstāvjus ar Eiropas
migrācijas tīkla darba specifiku un apjomu,
kā arī ar nākamajiem soļiem, kas ir jāveic
Melnkalnei, lai tā varētu kļūt par Eiropas
migrācijas tīkla novērotāju

Patvēruma un migrācijas 
terminu vārdnīca

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir
sagatavojusi īsfilmu vieglajā valodā par biežāk
izmantotajiem terminiem debatēs par
migrāciju, izmantojot Patvēruma un migrācijas
terminu vārdnīcā iekļautās definīcijas. Video
apskatāms šeit.
Eiropas migrācijas tīkls aicina arī turpmāk darbā
izmantot Patvēruma un migrācijas vārdnīcu, lai
izvēlētos pareizo terminu lietojumu. Plašāka
informācija pieejama Eiropas migrācijas tīkla
mājaslapā.

http://new.manaavize.pmlp.gov.lv/sections/aktualitates
http://new.manaavize.pmlp.gov.lv/sections/aktualitates
http://www.emn.lv/?lang=en
http://www.emn.lv/?lang=en
http://www.emn.lv/?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=AGXATOz1oI4
https://www.youtube.com/watch?v=AGXATOz1oI4
https://www.emn.lv/patveruma-un-migracijas-terminu-vardnica-2/

