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Zviedrijas prezidentūra ES Padomē: no 2023. gada 1. janvāra 
līdz 30. jūnijam

• Zviedrija ir noteikusi četras darba prioritātes: 
- drošība;
- konkurētspēja; 
-zaļā pārkārtošanās un enerģētikas pārkārtošana; 
- demokrātiskās vērtība;
- tiesiskums. 

• Viena no Zviedrijas prezidentūras prioritātēm- turpmāks ekonomiskais un 
militārais atbalsts Ukrainai, kā arī atbalsts Ukrainas virzībai uz pievienošanos ES. 
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Migrācijas un patvēruma pārvaldības regula (AMMR)

• KEPS un Dublinas regulējuma pārskatīšana;

• Solidaritātes mehānisms un atbildība; 

• Brīvprātīga solidaritātes mehānisma deklarācija.
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Krīzes situāciju un nepārvaramas varas regula

Mērķis - noteikt rīcību krīzes un ārkārtas situācijās migrācijas un patvēruma jomā.

Paredz obligātu pienākumu piedalīties personu pārvietošanā.

Pieļaujamās atkāpes/atvieglojumi no esošajiem un plānotajiem regulējumiem:
- robežprocedūras piemērošanas jomas paplašināšana; 

- atkāpes no starptautiskās aizsardzības pieteikumu          
reģistrēšanas noteikumiem, termiņiem;

- atvieglota atgriešanas procedūra;
- laikposma pagarināšana pārcelšanas un atgriešanas   

veikšanai.

EMT nacionālais ziņojums izpētes darbam par 
ārkārtas pasākumu plāniem attiecībā uz personu masveida 
pieplūdumu.
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Vienotās atļaujas direktīva 

• Apvieno darba un uzturēšanās atļauju;

• EK direktīvas izvērtēšana;

• Vienkāršota procedūra un darbinieku tiesību aizstāvība.
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Pastāvīgo iedzīvotāju direktīva

• Statuss trešo valstu valstspiederīgajiem, kas uzturas ES vismaz 

piecus gadus;

• Kopumā situācija uzlabojas, tomēr ir vairāki trūkumi;

• Strādnieku mobilitāte un tiesības.
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Instrumentalizācijas regula

Jauns instruments ārkārtas apstākļu risināšanai, kas saistīti ar 
migrantu instrumentalizāciju.

Ietverti konkrēti pasākumi:
- ārkārtas procedūra migrācijas un patvēruma pārvaldībai pie 
ES ārējām robežām;

- atbalsta un solidaritātes pasākumi;
- atkāpes atgriešanas procedūrā;
- atkāpes attiecībā uz personu uzņemšanu un izmitināšanu. 



• Mērķis – modernizēt Eiropas Savienību, turpināt digitalizāciju vīzu jomā (VIS), 
samazināt administratīvās izmaksas, tiek samazināts risks visa shopping;

• Struktūra: vīzu pieteikumu platforma (VAP), integrated layer, kas savienots ar 
centrālo VIS un dalībvalstu nacionālajām sistēmām;

• Sākumā attiektos uz īstermiņa vīzām (C vīzas).
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Vīzu procedūru digitalizācija



• 25.a panta būtība un sasaiste ar atgriešanas jautājumiem

• Tendence ES politikai kļūt aizvien savienotākai – spill-over koncepts;

• Rīks kā trešās valstis motivēt sadarboties atgriešanas jomā.

• Iespējamie ierobežojumi un bonusi;

• Pašreiz sankcionētā valsts – Gambija.
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Vīzu Kodeksa 25.a pants



• Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs);

• Pagaidu aizsardzība pagarināta līdz 2024.gada 4.martam;

• Pagaidu aizsardzības platforma.
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Pagaidu aizsardzība



Ikgadējais pārskats par migrāciju un 
patvērumu

Ziņojums par migrācijas un 
patvēruma situāciju Latvijā

Sabiedrības 
integrācijas 

fonds

Patvērums 
«Drošā māja»

LSM.LV

Latvijas 
Vēstnesis/lvpo

rtals.lv/

Laklājības 
ministrijaIekšlietu 

ministrija
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ministrija

Ārlietu 
ministrija
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ministrija
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2022. gadā Ukrainas bēgļiem izsniegtās D 
vīzas un termiņuzturēšanās atļaujas
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27649; 73%

10469; 27%

UA izsniegtās vīzas UA izsniegtās TUA

Kopā izsniegti  
38 118 
dokumenti
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EMT politikas pārskati
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Starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
iesniedzēju integrācija darba tirgū
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Diskusiju rīks «Galamērķis: Eiropa»

Kas ir “Galamērķis: Eiropa”?
Šī diskusiju rīka nozīmība

Šis diskusiju rīks pieejams astoņās 
valodās

Plašāka informācija 
https://destinationeurope.uni.lu/
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EMT Jaunatnes diena 2022. gada 16. novembrī



|  22

• access to social welfare
• accompanied child
• awareness raising campaign on the risk of irregular migration
• final decision rejecting an application for international protection
• first instance decision
• push back
• social cohesion
• person enjoying temporary protection
• New Pact on Migration and Asylum
• EU Talent Pool
• Migration Prepared-ness and  Crisis Blue-print
• Talent partnership

https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-
migration-glossary_en

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca
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• Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošana: pieredze pēc pirmā gada

• Trešo valstu valstspiederīgo nelikumīga nodarbināšana: 2017. –2022. 
gada situācijas analīze

• Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas 
apstākļi: problēmas, politika un prakse ES dalībvalstīs un ar to saistītās 
izmaksas

Izpētes darbu tēmas 2023. gadā
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Politikas pārskatu tēmas 2023. gadā

• Trešo valstu valstspiederīgo biometrisko datu apstrāde;
• Trešo valstu valstspiederīgajiem izdotu personu apliecinošu dokumentu digitalizācija;
• Salīdzinošais pētījums par saskanīgas atgriešanās un reintegrācijas palīdzības īstenošanu
• Pagaidu aizsardzības saņēmēju integrācija darba tirgū;
• Starptautiskās aizsardzības saņēmēju ģimenes atkalapvienošanās;
• Trešo valstu valstspiederīgo integrācija;
• Migrantu izmitināšana ES. Politika un pasākumi;
• Ārējā sadarbība migrācijas un attīstības jomā;
• Uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumu iesniegšanas procedūru horizontāla analīze saskaņā ar migrā

cijas direktīvām;
• Valodu un pilsoniskās apmācības pasākumu īstenošana kā galvenais trešo valstu valstspiederīgo

integrācijas instruments
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Paldies par uzmanību!

eiropa@pmlp.gov.lv
www.emn.lv
emn@pmlp.gov.lv


