
2022.gada Ziņojums par migrāciju un patvērumu
6.oktobrī publicētais Eiropas Komisijas Ziņojums par migrāciju un
patvērumu izskata galvenās norises migrācijas un patvēruma jomā, izvērtē
progresu, kas pagājušajā gadā panākts saistībā ar jauno Migrācijas un
patvēruma paktu. Galvenie ziņojuma konstatējumi ietver nepieredzēto
solidaritāti ar Ukrainu, spēcīgu ārējo robežu pārvaldību, sadarbību ar
starptautiskajiem partneriem, hibrīddraudu novēršanu. Attiecībā uz jauno
Migrācijas un patvēruma paktu, tiek norādīts, ka Eiropas Savienības (ES)
iestādes ir uz pareizā ceļa. Ziņojums nosauc galvenās sagaidāmās
problēmas, uzsverot vajadzību turpināt virzīties uz atbildīgu un taisnīgu
migrācijas pārvaldības sistēmu ES. Kā vienu no galvenajiem nākamajiem
soļiem Komisija aicina dalībvalstis īstenot brīvprātīgo solidaritātes
mehānismu

ES iekšlietu komisāre I. Johansone paziņo par Pagaidu aizsardzības
direktīvas pagarināšanu vismaz līdz 2024.gada martam

10.oktobrī publicētajā preses relīzē ES iekšlietu komisāre Ilva Johansone
paziņo par Pagaidu aizsardzības direktīvas spēkā esamību vismaz līdz
2024.gada martam. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma, ES ir
piešķīrusi tūlītēju aizsardzību tiem, kuri bēga uz ES dalībvalstīm, pirmo reizi
aktivizējot Pagaidu aizsardzības direktīvu. 4.2 miljoni ukraiņu pašlaik atrodas
zem šīs aizsardzības “jumta”, nodrošinot viņiem piekļuvi veselības aprūpei,
izglītībai un darba tirgum ES.

 
Robežu pārvaldība: Eiropas Savienība paraksta vienošanos ar

Ziemeļmaķedoniju
26.oktobrī tiek parakstīta vienošanās starp Eiropas Savienību un
Ziemeļmaķedoniju par operatīvo sadarbību robežu pārvaldībā ar Eiropas
Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex). Operatīvās sadarbības
pastiprināšana starp Rietumbalkānu partneriem un Frontex palīdzēs risināt
nelegālās migrācijas problēmu un tālāk uzlabot drošību pie ES ārējām
robežām. Vienošanās ļaus Frontex veikt kopīgas operācijas un izvietot
personālu Ziemeļmaķedonijā. 

Eiropas lietas
oktobris 2022

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_740_1_en_act_part1_v4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_6096


Eiropas Savienības sniegtais atbalsts Ukrainai
Eiropas Komisija publicē atjauninātu faktu lapu par ES solidaritāti ar
Ukrainu. Kopš Krievijas agresija sākuma ES, tās dalībvalstis un finanšu
institūcijas ir mobilizējušas vairāk nekā 19 miljardus eiro finanšu, humānās,
ārkārtas un budžeta palīdzībai Ukrainai. Eiropas Komisija ir piešķīrusi 485
miljonus eiro dažādām humānās palīdzības programmām. Cilvēki, kuri bēg
no kara Ukrainā, var saņemt pagaidu aizsardzību jebkurā ES dalībvalstī.
Plašāku informāciju par ES sniegto atbalstu Ukrainai var lasīt šeit.

 
Dalība EUAA apmācības modelī “Uzņemšana”

Oktobrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un Valsts
robežsardzes darbinieki piedalījās Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras
(EUAA) rīkotajās apmācībās par uzņemšanu. Apmācības un praktiskie
vingrinājumi aptvēra juridisko kontekstu, uz kura balstīti pašreizējie
uzņemšanas nosacījumi, informāciju par dažādajiem uzņemšanas procesa
posmiem, to kā atpazīt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju
īpašās uzņemšanas vajadzības, kā strādāt ar mazāk aizsargātu patvēruma
meklētāju grupām un garīgās veselības jautājumus uzņemšanas kontekstā.
Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņemšanas darbinieka funkcijām
un nepieciešamo prasmju klāstu.

 
OECD migrācijas ekspertu 50 gadu jubilejas sanāksme

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta eksperte, Ilze Siliņa-Osmane
piedalījās OECD migrācijas ekspertu sanāksmē, kas notika Parīzē no
10.-12.oktobrim. Sanāksmes laikā eksperti sniedza ieskatu par savu valstu
aktuālajām migrācijas un patvēruma jomas izmaiņām. Sanāksmes dalībnieki
stāstīja par Ukraiņu bēgļu uzņemšanas izaicinājumiem un labajiem
piemēriem. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3862


Jācenšas pielāgot esošie likumīgās migrācijas ceļi jaunai realitātei.
Attālinātais darbs ir jaunā realitāte, kas ietekmē migrāciju. Migrēt ir kļuvis iespējams,
nepametot valsti.
Tiek vairākkārt atzīta nepieciešamība pēc migrantu darbaspēka.
Nepieciešams radīt mācību iespējas migrantu izcelsmes valstī, lai ES ierastos jau
apmācīti darbinieki.
Jāpievērš lielāka vērība prasmju atzīšanai. 

EMT Kipras un EMT Luksemburgas kopīgā konference “Seši mēneši pagaidu aizsardzības
direktīvas piemērošanai”, kas notika 2022. gada 13. oktobrī Limasolā, Kiprā

Pagaidu aizsardzības direktīvas, kas tika pieņemta pēc konfliktiem bijušajā Dienvidslāvijā,
piemērošanu ES Padome pirmo reizi uzsāka, reaģējot uz bezprecedenta Krievijas
iebrukumu Ukrainā 2022. gada 24. februārī, lai piedāvātu ātru un efektīvu palīdzību
cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā.
Konferencē EMN dalībvalstis dalījās pieredzē, ko tās guvušas, piemērojot Pagaidu
aizsardzības direktīvu. Sintezējot gūto pieredzi, tika apspriesti veidi, kā virzīties uz
priekšu.
Konferencē PMLP priekšnieka vietnieks Vilmārs Mangalis sniedza prezentāciju par
Latvijas pieredzi Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā un tranzīta pakalpojumu
nodrošināšanā. 
Ar konferences ierakstu un prezentācijām aicinām iepazīties šeit.

Oktobra sākumā Prāgā notikušajā EMT Čehijas prezidentūras konferencē eksperti
pārrunāja izaicinājumus darba spēka piesaistīšanai no trešajām valstīm

Konferencē piedalījās Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības dalībvalstu, starptautisku
organizāciju pārstāvji un diskusijas notika par darba spēka migrācijas ceļiem, par
sadarbību ar trešajām valstīm, par migrantiem, kas strādā ES, jaunām inovatīvām
iniciatīvām un talantu piesaistīšanu, kā arī jauno tehnoloģiju ietekmi uz darba migrāciju. 
Būtiskākās atziņas:

Konferences ieraksts angļu valodā pieejams šeit.

Aicinām piedalīties EMT Vācijas kontaktpunkta tiešsaistes konferencē “Sieviešu
migranšu līdzdalība: valoda, darbs un politiskā iesaiste” 2022. gada 29. novembrī

Konference ir veltīta jautājumam par to, kā veicināt migranšu sociālo un politisko
līdzdalību. Mūsdienās migrantes joprojām saskaras ar izaicinājumiem un šķēršļiem,
iesaistoties sabiedrībā. Piemēram, pašreizējie pētījumi liecina, ka sievietes migrantes
bieži cieš no vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem, jo   īpaši attiecībā uz nodarbinātību un
izglītības iegūšanu, kā arī saistībā ar politisko iesaistīšanos. Attiecīgi ar dzimumu saistītu
integrācijas pieeju un pasākumu mērķis ir novērst šos integrācijas trūkumus un šķēršļus.
Pasākums notiks virtuāli vācu un angļu valodā.
Lūgums visiem interesantiem reģistrēties šeit līdz 22.11.2022.

 

EMT aktualitātes

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts www.emn.lv
e-pasts: emn@pmlp.gov.lv

Eiropas lietu un starptautiskās sabiedrības nodaļa
e-pasts: eiropa@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.

https://emnluxembourg.uni.lu/emn-cyprus-and-emn-luxembourg-joint-national-conference/
https://www.emncz.eu/en/conference/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Veranstaltungen/EN/2022/EMN/emn-jahreskonferenz.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Veranstaltungen/EN/2022/EMN/emn-jahreskonferenz.html?nn=282388
https://www.emn.lv/

