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EIROPAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS PAR
MIGRĀCIJU UN PATVĒRUMU
29. septembrī, gadu pēc Migrācijas un patvēruma
pakta priekšlikuma pieņemšanas, Eiropas Komisija
nāca klajā ar ziņojumu par migrāciju un patvērumu.
Ziņojumā ir apkopota informācija par migrācijas un
patvēruma politikas sasniegumiem un progresu
pēdējā pusotra gada laikā. Identificēti arī
izaicinājumi, perspektīvas, kas izskaidro tālākos
motīvus, lai būtu iespējams nonākt pie stabilākas,
taisnīgākas, dzīvotspējīgākas migrācijas un patvēruma
politikas. Vienlaikus Komisija nāca klajā ar atjaunotu
ES rīcības plānu cīņai pret migrantu kontrabandu
un Paziņojumu par Direktīvas par sankcijām pret
darba devējiem piemērošanu. Kā daļa no
visaptverošās pieejas migrācijai saskaņā ar Migrācijas
un patvēruma paktu šo iniciatīvu mērķis ir novērst
organizētā veidā veiktu migrantu ekspluatāciju un
samazināt
neatbilstīgu
migrāciju,
veicināt
ilgtspējīgu un sakārtotu migrācijas pārvaldību.
Iniciatīvas risinās gan pastāvīgās problēmas saistībā ar
organizētās noziedzības grupu likvidēšanu, gan
vajadzību pielāgoties jaunām problēmām, tostarp
valsts finansētai migrantu kontrabandai, reaģējot uz
situāciju pie ES ārējām robežām ar Baltkrieviju.
ATJAUNOTAIS IZCELSMES VALSTS
ZIŅOJUMS PAR AKTUĀLO DROŠĪBAS
SITUĀCIJU AFGANISTĀNĀ
Septembra nogalē Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
(EASO) nāca klajā ar atjaunotu Izcelsmes valsts
ziņojumu par aktuālo drošības situāciju Afganistānā
(Update to the Country of Origin Information Report on
the security situation in Afghanistan). Šī publikācija ir
objektīvs aktuālās situācijas apkopojums un resurss, ko
patvēruma atbalsta biroja amatpersonas izmanto ES
dalībvalstīs, lai izskatītu individuālus starptautiskās
aizsardzības jautājumus, šai gadījumā, Afganistānas
pilsoņu drošības dilemmu. Jāuzsver, ka darbs pie šī
pārskata tika pabeigts 2021.gada 31. augustā.

KOMISIJAS DARBA PROGRAMMA 2022.
GADAM – EIROPAS STIPRINĀŠANA,
STRĀDĀJOT KOPĀ
19. oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar darba
programmu 2022. gadam, kurā izklāstīti turpmākie
pasākumi Komisijas vērienīgajā un pārveidojošajā
darba kārtībā ceļā uz tādu Eiropu pēc Covid-19, kas ir
zaļāka, taisnīgāka, digitālāka un noturīgāka. Šajā
Komisijas darba programmā ir ietvertas 42 jaunas
politikas iniciatīvas visos sešos pamatuzstādījumos,
kuri izvirzīti Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der
Leienas politikas pamatnostādnēs un kuru pamatā ir
viņas šī gada uzruna par stāvokli Eiropas Savienībā.
Darba programmā arī atspoguļota pieredze, kura gūta
pandēmijas izraisītās bezprecedenta krīzes gaitā, un
vienlaikus veltīta īpaša uzmanība jaunajai paaudzei,
pateicoties tam, ka 2022. gads ir ierosināts par Eiropas
Jaunatnes gadu.
IZMAIŅAS ZILĀS KARTES DIREKTĪVĀ ES ATVIEGLOS AUGSTI KVALIFICĒTU TREŠO
VALSTU PILSOŅU PIEŅEMŠANU DARBĀ
Pēc ilgstošām diskusijām Eiropas Parlaments 2021.
gada septembra vidū apstiprināja būtiskas izmaiņas
Zilās kartes direktīvā. 28. oktobrī Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta Eiropas Parlamenta
un Padomes direktīva (ES) 2021/1883 par trešo
valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās
nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības
nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK.
Jaunie noteikumi harmonizē ieceļošanas un
uzturēšanās nosacījumus augsti kvalificētiem darba
ņēmējiem. Mobilitāte tiek veicināta arī ES iekšienē –
samazinot pirmajā ES dalībvalstī nodzīvoto minimālo
laika periodu. Vienkāršota un paātrināta procedūra
mobilitātes izmantošanai, ļaujot summēt uzturēšanās
periodus saskaņā ar dažādām shēmām, lai iegūtu
pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Tiek atvieglota ģimeņu
atkalapvienošanās, piešķirot Zilās kartes turētāja
laulātajam neierobežotu piekļuvi darba tirgum.
Paplašināts arī direktīvas tvērums, iekļaujot tajā arī
ES pilsoņu ģimenes locekļus, kas nav ES
valstspiederīgie, kā arī starptautiskās aizsardzības
saņēmējus.

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA JAUNUMI
EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLĀ UZDOTIE AD-HOC JAUTĀJUMI
Eiropas migrācijas tīkla mājas lapā ir pubicēti uz ad-hoc jautājumiem sniegto
atbilžu apkopojumi angļu valodā, kuri sagatavoti par jautājumiem kopš 2020.
gada decembra līdz 2021. gada augustam. Pilnu informāciju skatīt šeit.
PUBLICĒTS EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA 2020. GADA STATISTIKAS PĀRSKATS
Eiropas migrācijas tīkla Pārskata par migrāciju un patvērumu 2020. gadā
Eiropas Savienībā Statistikas pārskatā atspoguļoti aktuālie dati par migrāciju un
patvērumu pagājušajā gadā. Statistikā ietverti Eiropas Savienības un Norvēģijas
dati. Plašāka informācija pieejama šeit.
POLITIKAS PĀRSKATS PAR MAZĀKAIZSARGĀTĪBAS NOTEIKŠANU
Eiropas migrācijas tīkla Luksemburgas kontaktpunkts ir sagatavojis politikas
pārskatu par neaizsargātības novērtēšanu. Tajā sniegts pārskats par
visizplatītākajām neaizsargātajām grupām, tiesiskajiem un procesuālajiem
regulējumiem un īpašām procesuālajām garantijām mazāk aizsargātiem
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem 23 ES dalībvalstīs. Tas
skar arī medicīniskās pārbaudes, lai konstatētu ievainojamību un konstatētu
mazākaizsargātību, novērtējot starptautiskās aizsardzības pieteikumu.
Publikācija angļu valodā pieejama šeit.

PASĀKUMI
25. oktobrī video sanāksmes formātā notika EMT Statistikas darba grupa,
kurai viena no vadītājām ir Latvijas EMT eksperte Ilze Siliņa-Osmane. Darba
grupas dalībnieki pārsprieda:
• EMT 2020. gada Statistikas pārskata vizuālos risinājumus;
• Pārskata par migrācijas un patvēruma situāciju dalībvalstu pārmitināšanas un
pārcelšanas statistikas pievienošanu EMT Statistikas pārskatam;
• EMT novērotāju valstu migrācijas un patvēruma statistikas datu iekļaušanas
risinājumus plānotajos 2021. gada ziņojumos.
13.-15. oktobrī Latvijas EMT eksperte I.Siliņa-Osmane piedalījās OECD
migrācijas ekspertu video sanāksmē, kurā tika pārrunātas aktuālākās
izmaiņas dalībvalstu migrācijas, patvēruma un integrācijas jomā, kā arī aktuālie
statistikas dati.

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
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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.

