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DALĪBA APMĀCĪBĀS
19. novembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas
vadītājas vietniece Linda Vitkaua veiksmīgi noslēdza
dalību Zviedrijas Institūta Akadēmijas jaunajiem
profesionāļiem (turpmāk - SAYP) organizētā apmācību
modulī “Migrācija un integrācija Austrumu
partnerības valstīs un Baltijas jūras reģionā:
Politikas
un
administratīvie
izaicinājumi
iekļaujošas sabiedrības attīstībai”.
SAYP ir Zviedrijas Institūta un Zviedrijas universitāšu
sadarbība, kuras uzdevums ir izstrādāt un organizēt
mācību moduļus jaunajiem profesionāļiem. Šajā
modulī uzsvars likts uz dažādiem izaicinājumiem, ar
kuriem ik dienu sastopas Austrumu partnerības un
Baltijas jūras reģiona valstis.
Apmācību laikā dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās, kā
arī lekcijās par tādām tēmām kā bezvalstniecība, iekšēji
pārvietotas personas, sievietes migrācijā, kā arī
migrantu psihiskā veselība, migrācijas atspoguļojums
medijos un uzņemošās sabiedrības izaicinājumi.
Lekcijas vadīja jomas speciālisti, kā arī pētnieki, tomēr
diskusiju laikā ikviens dalībnieks varēja dalīties ar savu
pieredzi, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.
Plašāka informācija par apmācību moduli pieejama
šeit.

KOMISIJA IEROSINA STIPRINĀT DROŠAS
CEĻOŠANAS ES KOORDINĀCIJU
25. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar
paziņojumu, aicinot atjaunināt noteikumus par drošas
un brīvas pārvietošanās ES koordināciju, kuri tika
ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Vakcinācijas
aptvere ir ievērojami pieaugusi, un ir ieviests ES
digitālais sertifikāts, tomēr vienlaikus epidemioloģiskā
situācija ES turpina attīstīties.
Komisijas ierosinātie galvenie atjauninājumi, ko
piemēro kopējai pieejai par ceļošanas pasākumiem ES,
ir šādi: ‘’uz personu vērstas pieejas’’ akcentēšana;
vakcinācijas sertifikātu standarta derīguma termiņš;
balastvakcinācijas devas; ES luksofora karte ir
pielāgota; atbrīvojumi no dažiem ar ceļošanu saistītiem
pasākumiem; vienkāršota ārkārtas apturēšanas
procedūra.

LATVIJAS UN POLIJAS VALDĪBU VADĪTĀJU
TIKŠANĀS
21. novembrī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tikās
ar Polijas premjerministru Mateušu Moravecki, lai
pārrunātu aktuālo situāciju uz ES ārējās robežas ar
Baltkrieviju saistībā ar Lukašenko režīma organizēto
hibrīduzbrukumu,
kā
arī
reģionālās
drošības
jautājumus.
Ministru prezidents norādīja, ka Baltkrievijas režīma
izraisītajai krīzei ir starptautisks risinājums –
nepieciešama ANO iesaiste, ar kuras palīdzību
organizēt Baltkrievijas teritorijā esošo trešo valstu
pilsoņu repatriāciju uz savām izcelsmes valstīm.
“Eiropas Savienība piedzīvo koordinētu hibrīduzbrukumu
no Baltkrievijas režīma, kas izmanto trešo valstu pilsoņus
un mēģina panākt viņu iekļūšanu ES, nelikumīgi šķērsojot
Polijas, Lietuvas un Latvijas robežas. Mūsu nostāja ir
vienota un nemainīga - mēs neļausim Baltkrievijas
režīmam panākt, ka trešo valstu pilsoņi tiktu nelegāli
iespiesti Eiropas Savienībā,” pēc tikšanās ar Polijas kolēģi
uzsvēra K. Kariņš.
EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS UN NATO
ĢENERĀLSEKRETĀRA VIZĪTE LATVIJĀ
28. novembrī vizītē Rīgā, lai tiktos ar Ministru
prezidentu Krišjāni Kariņu, bija ieradusies Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un
NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.
Galvenais vizītes mērķis bija apspriest situācijas
attīstību uz Baltijas valstu robežas ar Baltkrieviju.
Vizītes laikā tika pārrunāta virkne ar aktualitātēm,
tostarp visu klātesošo vidū bija vienprātība, ka šajā
gadījumā nav identificējams ne skaidrs militārais
uzbrukums, nedz arī standarta migrācijas krīze, tieši
tādēļ šo sarežģīto situāciju nepieciešams risināt no
dažādiem aspektiem.
Tāpat tika uzsvērts, ka šajā laikā ir ļoti būtiski, ka ES un
NATO valstis turpina ciešu sadarbību un ir
vienotas, stājoties pretī pieaugošajām provokācijām
un izaicinājumiem.

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA JAUNUMI
JAUNAS PUBLIKĀCIJAS
Publicēts nacionālais ziņojums EMT pētījumam par Trešo valstu
valstspiederīgo – cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu
un aizsardzību.
Nacionālā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par Latvijā piemēroto rīcību
saistībā ar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu un
aizsardzību.
Ziņojuma tvērumā ir iekļauti tie trešo valstu pilsoņi, kas ir, atpazīti, identificēti
un aizsargāti kā personas, kuras uzskata par cilvēku tirdzniecības upuriem,
kuri ir patvēruma meklētāji, nelikumīgie migranti un kuriem izsniegta derīga
uzturēšanās atļauja vai īstermiņa vīza. Ziņojums ir pieejams šeit.
Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Bezvalstniecība
Eiropas Savienībā un Gruzijā”, kurā ir aprakstītas valstu izmantotās
bezvalstniecības definīcijas, statusa noteikšanas procedūras, sniegti statistikas
dati un apkopoti iemesli bezvalstnieka statusa pieprasīšanai.
Bezvalstnieku izcelsmes valstis/reģioni galvenokārt ir pēcpadomju valstis,
bijušās Dienvidslāvijas valstis, Rietumsahāra, Palestīna, Libāna, Armēnija un
Grieķija.
Galvenie iemesli, kas norādīti kā pamats pieteikumiem bezvalstnieka statusa
iegūšanai, ir valsts atdalīšana, persona ir no neatzītas valsts, valstī spēkā ir
diskriminējoši pilsonības likumi vai neizdošanās deklarēt dzimušos vai reģistrēt
dzimušos likumā noteiktajos termiņos. Pārskatā apskatītais laika posms ir no
2019. – 2021. gadam. Politikas pārskats ir pieejams šeit.

Citas Eiropas migrācijas tīkla sagatavotās publikācijas ir pieejamas oficiālajā
mājas lapā, kur arī ir iespēja atlasīt atsevišķu dalībvalstu sagatavotos
nacionālos ziņojumus.

EIROPAS MIGRĀCIJAS TĪKLA
MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA
TERMINU VĀRDNĪCA

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.

