
©
 R

ou
te

55
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

EESK faktu vākšanas misijas 
bēgļu stāvokļa apzināšanai 
pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju skatījumā
KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

LV
REG.NO. BE - BXL - 27 

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Par izdevumu atbildīgā nodaļa: Apmeklējumu un publikāciju nodaļa
EESC-2016-14-LV

www.eesc.europa.eu

© Eiropas Savienība, 2016. gads
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja



1/13 

 

 

EESK FAKTU VĀKŠANAS MISIJAS BĒGĻU STĀVOKĻA APZINĀŠANAI 

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU SKATĪJUMĀ 

(2015. gada decembris – 2016. gada janvāris) 

 

Kopsavilkuma ziņojums 

2016. gada 16. martā 

 

GALVENĀS ATZIŅAS 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pilnībā atzīst pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu 

saistībā ar pašreizējo bēgļu krīzi. Bez sabiedrības veiktajiem pasākumiem traģiskā humanitārā 

situācija, kas izveidojusies daudzās Eiropas valstīs, varētu būt pat katastrofāla.  

 

Ņemot vērā savu apņemšanos darīt zināmu iesaistīto dalībnieku viedokli, EESK ir veikusi 11 faktu 

vākšanas misijas — Austrijā, Zviedrijā, Grieķijā, Ungārijā, Vācijā, Horvātijā, Slovēnijā, Itālijā, Maltā, 

Polijā un Bulgārijā. Pamatojoties uz minēto misiju rezultātiem un savu locekļu pieredzi, EESK, kas 

pārstāv un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību, izklāsta savus galvenos vēstījumus dalībvalstīm 

un ES iestādēm attiecībā uz bēgļu krīzes risināšanu
1
: 

 

a. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai izveidotu patiesu kopēju Eiropas 

patvēruma sistēmu, kā noteikts LESD 78. pantā, kā arī panāktu bēgļu taisnīgu sadali. Būtu 

jāpastiprina un pienācīgi jāīsteno kopēji ES kritēriji, kas paredzēti, lai noteiktu, vai personai ir 

tiesības uz starptautisko aizsardzību. 

 

b. Dublinas regula ir jāpārskata, ņemot vērā to, ka pirmās ierašanās valstis bieži vien bēgļiem ir 

tranzīta valstis. 

 

c. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm vajadzētu atvēlēt pietiekamus valsts resursus (personālu, 

finansējumu un infrastruktūru) bēgļu uzņemšanai un palīdzības sniegšanai. Ja pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas (PSO) pilda dalībvalstu uzdevumus, kā tas notiek daudzās vietās, 

valdībām būtu attiecīgi tas jāatlīdzina. Turklāt PSO jābūt vieglākai piekļuvei ES 

finansējumam. 

 

d. Dalībvalstis ir atbildīgas par Ženēvas konvencijas obligāto prasību izpildi. Eiropadomei, 

Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam būtu jāatzīst pienākums aktīvi atbalstīt 

dalībvalstis, lai ļautu tām risināt bēgļu krīzi.  

 

                                                      
1

 Ir skaidri jānošķir bēgļi saskaņā ar Ženēvas konvenciju un trešo valstu valstspiederīgie, kam nav tiesību uz aizsargājamo statusu. 

Šie svarīgākie vēstījumi attiecas galvenokārt uz bēgļiem. 
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e. Šengenas sistēmas sasniegumi ir jāsaglabā. Priekšnosacījums tam ir efektīva ārējo robežu 

kontrole. Robežu drošības stiprināšana nedrīkst izpausties kā šķēršļu likšana tiem, kuriem 

saskaņā ar Ženēvas Konvenciju vajadzīga aizsardzība humānu apsvērumu dēļ. 

 

f. Bēgļiem ir vajadzīgi droši un likumīgi maršruti nokļūšanai ES, lai nepieļautu turpmākus 

nāves gadījumus, cilvēktiesību pārkāpumus un nokļūšanu kontrabandas un cilvēku 

tirdzniecības tīklā. Vajadzīga visu Eiropas un starptautisko ieinteresēto pušu koordinētāka 

pieeja. 

 

g. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jāpalīdz bēgļiem konfliktzonu kaimiņvalstīs.  

 

h. Ar informatīvām kampaņām būtu jāattur ekonomiskie migranti, lai viņi neriskētu ar savu 

dzīvību, mēģinot sasniegt ES teritoriju. Būtu jāizpilda rīkojumi par to personu atgriešanu, 

kuru patvēruma pieprasījumi ir noraidīti. Repatriantu stāstiem vajadzētu būt ar atturošu 

ietekmi un pretstatā neobjektīvajai informācijai, ko izplata kontrabandisti. 

 

i. Frontex pilnvaras un resursi ir jāpastiprina, lai uzlabotu meklēšanas un glābšanas operācijas. 

Frontex vajadzētu uzņemties lielāku lomu reģistrācijā pie ārējām robežām.  

 

j. Lai pārcelšanas mehānisms būtu pilnībā funkcionāls, reģistrācijai uz Eiropas ārējām robežām 

jābūt obligātai, visiem plānotajiem “karstajiem punktiem” jādarbojas aktīvā režīmā 24 stundas 

diennaktī un7 dienas nedēļā, kā arī jāapsver iespēja palielināt “karsto punktu” skaitu. 

Dalībvalstīm vajadzētu izpildīt savu solījumu norīkot personālu uz “karstajiem punktiem” un 

nodrošināt papildu resursus.  

 

k. Patvēruma meklētājiem pēc to ierašanās, jāsaņem aktualizēta informācija par viņu tiesībām un 

pienākumiem, pie tam valodā, kuru viņi saprot. Bēgļiem, jo īpaši visneaizsargātākajiem, un 

brīvprātīgajiem, kas ar viņiem strādā, jāsaņem pienācīga psiholoģiskā palīdzība. Ieceļošanas 

punktos būtu jānodrošina medicīniskā aprūpe. 

 

l. Jāuzlabo un jāprofesionalizē PSO savstarpējā sadarbība un darbības koordinācija un sadarbība 

ar to valdībām ar mērķi panākt šādas darbības ilgtspēju. Dalībvalstīm skaidri jānosaka 

atbildība bieži vien transversālajos bēgļu uzņemšanas un palīdzības sniegšanas jautājumos un 

jānodrošina valsts iestāžu koordinācija dažādos līmeņos. 

 

m. Eiropas Savienībai būtu vairāk jākoordinē humanitārie centieni un jānodrošina lielāka ES 

klātbūtne un redzamība valstīs, kas ir bēgļu galvenie galamērķi, piemēram, ar Eiropas 

Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības departamenta (ECHO) vai citas tam 

līdzīgas organizācijas starpniecību. 

 

n. Pienācīgi jāņem vērā vietējo iedzīvotāju bažas. Tomēr stingri jāvēršas pret naidu kurinošiem 

izteikumiem un maldinošu informāciju par bēgļiem un ir jāizceļ bēgļu pozitīvais ieguldījums, 
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lai mainītu veidu, kā viņi tiek attēloti plašsaziņas līdzekļos. Bēgļi būtu jāuztver nevis kā 

drauds, bet gan kā iespēja attiecībā uz Eiropas ekonomisko un sociālo modeli.  

 

o. Vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi īstenot stingru ekonomikas politiku, lai radītu izaugsmi un 

darbvietas, kuras pieejamas visiem. Palīdzība bēgļiem un viņu integrācija pati par sevi ir 

ekonomikas stimulēšana. Izaugsme un nodarbinātība palīdz mazināt naidīgumu pret bēgļiem. 

 

p. Lai patvēruma procedūrai būtu pozitīvs rezultāts, pēc iespējas drīzāk jāīsteno ilgtspējīga 

ilgtermiņa integrācijas politika, ietverot prasmju pārbaudi un atzīšanu, izglītību un apmācību, 

tostarp pilsonisko izglītību un valodu kursus. Līdzdalība darba tirgū būtu jāveicina sadarbībā 

ar sociālajiem partneriem. Ieguldījumi integrācijas pasākumos atmaksāsies vidēji ilgā termiņā 

un ilgtermiņā, turpretī neintegrēšanās izmaksas būtu milzīgas. 

 

Pēc faktu vākšanas misijām EESK tagad ir labāk sagatavota, lai palīdzētu risināt bēgļu krīzi un 

sekmēt politiku bēgļu integrācijai. EESK, kas ir organizētas pilsoniskās sabiedrības pārstāve, virzīs 

savas vajadzības, novērojumus un ieteikumus ES iestādēm, Eiropas pilsoņiem un viņu organizācijām. 

Izmantojot savu zinātību, kā arī Eiropas un globālā mēroga pieejas, EESK turpinās sekmēt ES 

politikas izstrādi patvēruma un migrācijas jomā. 

 

Ievads 

 

Vajāšanas, konfliktu un nabadzības dēļ 2015. gadā vairāk nekā viens miljons cilvēku, dodoties 

dzīvībai bīstamā ceļojumā pār jūru vai pa sauszemi, meklēja drošību Eiropā. 57 % no tiem bija sīrieši, 

kas bēg no kara savā valstī. Bēgļi no Afganistānas un Irākas bija attiecīgi 24 % un 9 %. Pārējie bija no 

tādām valstīm kā Pakistāna, Eritreja un Somālija
2
. Lielākā daļa šo cilvēku nokļuva Eiropā, šķērsojot 

Vidusjūru un ierodoties galvenokārt Grieķijā un Itālijā. Apmēram 3735 cilvēki ir pazuduši un 

uzskatāmi par noslīkušiem
3
. Diemžēl tiem, kuri izdzīvoja, ierašanās Eiropā nebūt nenozīmēja 

izbēgšanu no ciešanām un skarbajiem apstākļiem. Sliktie uzņemšanas apstākļi, kontrabandisti, 

laupīšanas, korupcijas gadījumi, policijas un robežsargu vardarbīgā rīcība, nelabvēlīgi laikapstākļi, 

slēgtas robežas, pasu kontrole un arvien naidīgāk noskaņoti Eiropas iedzīvotāji ir tikai dažas grūtības, 

ar kādām nākas saskarties vīriešiem, sievietēm un bērniem, kuri meklē patvērumu Eiropā. 

 

Atbildīgajām valsts iestādēm valsts un reģionālajā līmenī bieži vien ir bijušas grūtības atbilstīgi reaģēt 

uz situāciju saistībā ar migrantu ierašanos lielā skaitā 2014. un 2015. gadā. Bieži vien liela nozīme 

dažādajos patvēruma meklēšanas procesa posmos ir bijusi brīvprātīgajiem, līdzekļu devējiem, 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) un pašvaldībām. Dažos gadījumos pašvaldību vadītāji ir 

pārsnieguši savas pilnvaras, lai novērstu nepilnības valsts un reģionālo iestāžu rīcībā, un liela nozīme 

                                                      
2

 UNHCR, Regional refugee and migrant response plan for Europe 2016 [Reģionālais rīcības plāns bēgļu un migrantu situācijas 

risināšanai Eiropā 2016. gadam], publicēts 2016. gada 26. janvārī.  

3
 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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ir bijusi pilsoniskajai sabiedrībai, un tā būs nozīmīga arī turpmāk. Dažās valstīs pašvaldībām 

pierobežas reģionos ir uzkrājies ievērojams parāds par savu darbību finansēšanu. 

 

EESK delegācijas 2015. gada decembrī un 2016. gada janvārī apmeklēja 11 ES dalībvalstis (un martā 

ir plānots apmeklēt Turciju), lai tiktos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras strādā ar 

migrantiem, un lai noteiktu problēmas, vajadzības, nepilnības, dažādu dalībnieku veiksmīgos 

piemērus un paraugpraksi saistībā ar pašreizējo bēgļu krīzi nolūkā sniegt ieguldījumu ES politikas 

veidošanā. Katrā delegācijā bija trīs locekļi, un tām atbalstu sniedza EESK sekretariāts. Delegācijas 

apmeklēja Austriju, Bulgāriju, Horvātiju, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Itāliju, Maltu, Poliju, Slovēniju 

un Zviedriju un tikās kopumā ar 183 ieinteresētajām personām, galvenokārt pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju pārstāvjiem. 

 

Šajā kopsavilkuma ziņojumā sniegts pārskats par delegāciju galvenajiem konstatējumiem, īpaši 

uzsverot ieteikumus politikas jomā, kuri sniegti, lai risinātu problēmas saistībā ar pašreizējo bēgļu 

krīzi un starptautiskās aizsardzības saņēmēju ilgtermiņa integrāciju. Kopsavilkuma ziņojums tiks 

papildināts ar sīki izstrādātiem apkopojošiem ziņojumiem par plānotajiem divpadsmit valstu 

apmeklējumiem. 

 

1. (Neatbilstīgas) ieceļošanas apmēra samazināšana 

 

Faktori, kas lielā skaita bēgļu un citu migrantu ierašanos padara īpaši apgrūtinošu, ir iespaidīgais 

ieradušos cilvēku skaits un tas, ka lielākā daļa šo cilvēku ierodas Eiropā, izmantojot nelikumīgus 

ieceļošanas veidus. Dublinas sistēma nav piemērota bēgļu masveida pieplūduma problēmas 

risināšanai. Palīdzība konfliktzonu kaimiņvalstīm, kuras uzņem bēgļus, ir nepietiekama. Tādas valstis 

kā Turcija, Libāna un Jordānija ir uzņēmušas lielāko daļu bēgļu, tostarp gandrīz 4,3 miljonus sīriešu. 

Šajās valstīs bēgļu dzīve ir grūta un dārga, tiem praktiski nav darba iespēju un pastāvīgi trūkst 

palīdzības. Paredzams, ka migrācija Eiropā turpināsies un, visticamāk, lielā apmērā. 

 

1.1. Pamatcēloņu novēršana 

 

 Jārisina piespiedu pārvietošanas pamatcēloņi, tostarp pārtraucot konfliktu un rodot politiskus 

risinājumus krīzēm. Miera veidošanas centieni būtu jāpapildina ar centieniem sekmēt valstu un 

sabiedrības atjaunotni pēc gadiem ilgušā kara. 

 Galvenajiem izcelsmes valstu mērķiem vajadzētu būt uz tiesībām pamatotai cilvēku drošībai un 

humānajai un sociālajai attīstībai, kas sniedz reālas iespējas vietējai sabiedrībai, jo īpaši 

jauniešiem. 

 ES un tās dalībvalstīm vajadzētu vairāk ieguldīt palīdzības un attīstības iniciatīvās, tostarp tajās, 

ko ierosinājušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai uzlabotu pārvietoto iedzīvotāju stāvokli 

konfliktu reģionu kaimiņvalstīs, piemēram, Turcijā, Libānā vai Jordānijā. 
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1.2. Drošu maršrutu nodrošināšana  

 

 Bēgļiem ir vajadzīgi droši un likumīgi maršruti nokļūšanai ES. Nedrīkst pieļaut nāves 

gadījumus, cilvēktiesību pārkāpumus un nokļūšanu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības 

tīklā. Šajā procesā vajadzētu ietvert humanitārās uzņemšanas programmas (pārmitināšana), 

vēstniecību izsniegtas humanitārās vīzas, privātās sponsorēšanas programmas un pagaidu 

aizsardzības mehānismu ieviešanu. Būtu jāveic izmaiņas ES Vīzu kodeksā, lai nodrošinātu lielāku 

aizsardzību. Viens no iespējamajiem risinājumiem ir patvēruma pieprasījumu reģistrēšana ārpus 

ES, piemēram, Turcijā. 

 Ja nav drošu maršrutu, dalībvalstīm būtu jānodrošina tādi bezmaksas pakalpojumi kā transports, 

izmitināšana un interneta pieslēgums tranzīta maršrutos, lai novērstu kontrabandu un 

ekspluatāciju. 

 Būtu jāpalielina Frontex pilnvaras un resursi, lai pastiprinātu tā nozīmi reģistrācijas un 

robežkontroles procedūrās.  

 

1.3. Atturēšana no neatbilstīgas ieceļošanas 

 

 ES un tās dalībvalstīm vajadzētu atturēt iespējamos neatbilstīgos ekonomiskos migrantus no 

došanās uz ES, rīkojot informācijas kampaņas viņu izcelsmes valstīs. Turklāt personas, kuras 

atgriežas, var darboties savās izcelsmes valstīs kā vēstneši un koriģēt bieži vien kļūdainos 

priekšstatus, ko izveidojuši kontrabandisti. 

 

2. Humāna bēgļu uzņemšana un palīdzības sniegšana tiem 

 

Līdztekus lielā migrantu pieplūduma cēloņu novēršanai ES jārēķinās ar to, ka migrācijas plūsmas 

turpināsies, un jāievieš pienācīgi instrumenti šo plūsmu efektīvai pārvaldībai. Migrācijas maršruti un 

migrantu profils pastāvīgi mainās, liekot valstīm būt elastīgām un pielāgoties mainīgajai realitātei. 

 

Pilsoniskā sabiedrība pauž nožēlu par to, ka nav vienotas ES pieejas lielajam bēgļu pieplūdumam un 

ka nav izveidota pienācīgi funkcionējoša kopēja patvēruma sistēma. Dalībvalstīs ne vienmēr tiek 

pienācīgi īstenoti attiecīgie ES un starptautiskie tiesību akti. Pārcelšanai paredzēto personu skaits, par 

ko panākta vienošanās, atšķiras no patiesā ieceļojušo migrantu skaita. Turklāt ES pārcelšanas sistēma 

nedarbojas tā, kā vajadzētu, un līdz šim ir pārcelts tikai ļoti neliels skaits migrantu. Dažas valstis ir 

vienpusēji slēgušas savas robežas, tādējādi apdraudot Šengenas sistēmu.  

 

2.1. Kopēja Eiropas patvēruma sistēma 

 

EESK iesaka šādus pasākumus: 

 

 Patiesi kopējas Eiropas patvēruma sistēmas, kas pamatota uz cilvēktiesību aizsardzību, 

solidaritāti un kopīgu atbildību, izveide. Tai būtu jāietver vienots patvēruma statuss un 

patvēruma lēmumu savstarpēja atzīšana, lai nodrošinātu patvēruma meklētājiem vienādas 
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tiesības un uzņemšanas apstākļus un piemērotu vienādu procedūru visās dalībvalstīs. Tas varētu 

palīdzēt izbeigt izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšanu; 

 Visu patvēruma meklētāju reģistrācija uzreiz pēc viņu ierašanās ES, tādējādi izvairoties no 

vairākkārtējas reģistrācijas. Dalībvalstīm vajadzētu labāku informācijas apmaiņu par bēgļu 

pieplūdumu. Šajā procesā lielāku lomu vajadzētu uzņemties Frontex; 

 Dublinas regulas pārskatīšana ar mērķi ieviest labāku pastāvīgu atbildības sadales mehānismu, lai 

atbalstītu dalībvalstis, kas atrodas pie ES ārējām robežām. Šīm valstīm nevajadzētu būt 

vienīgajām, kuru pienākums ir uzņemt visus patvēruma meklētājus, kas ierodas ES, izskatīt viņu 

patvēruma pieteikumus un pēc tam šīs personas integrēt; 

 Visiem plānotajiem karstajiem punktiem jādarbojas 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, 

jāapsver iespēja izveidot vairāk karsto punktu, un dalībvalstīm vajadzētu norīkot personālu uz 

karstajiem punktiem un nodrošināt papildu resursus;  

 Noteiktajā termiņā jāizpilda pārcelšanas kvotas un jāievieš ātrāka reaģēšana administratīvajā 

līmenī. Pēc iespējas būtu jāņem vērā valodu prasmes un ģimenes vai diasporas saites;  

 Dalībvalstīm ir jāpalielina pieteikumu izskatīšanas spēja, lai samazinātu izmaksas un uzlabotu 

pieteikumu iesniedzēju stāvokli; 

 Migranti, kuri ir saņēmuši rīkojumu par atgriešanu, cieņpilnā veidā un izmantojot reintegrācijas 

instrumentus tiek ātri uzņemti atpakaļ izcelsmes valstī, sadarbojoties ar šīs valsts iestādēm. 

 

2.2. Patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšana 

 

Dalībvalstu iestādēm ir grūtības pienācīgi reaģēt uz patvēruma meklētāju ierašanos lielā skaitā. 

Daudzām no šīm iestādēm trūkst spēju un/vai politiskās gribas nodrošināt piemērotus uzņemšanas 

apstākļus, medicīnisko palīdzību, informāciju par juridiskajām procedūrām un patvēruma meklētāju 

un bēgļu tiesībām. Tām trūkst finansējuma, apmācīta personāla un tulku. Dažkārt neskaidrais 

pienākumu un finansējuma sadalījums starp centrālo un decentralizēto līmeni rada neskaidrības 

saistībā ar palīdzības pasākumiem, tomēr pašvaldības un PSO cenšas pārvarēt šo krīzi. Pēc patvēruma 

pieteikuma iesniegšanas bēgļiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt tādus pamatpakalpojumus kā 

izmitināšana, tomēr atbilstošu mājokļu pastāvīga trūkuma dēļ daudzi bēgļi uzturas pagaidu mītnēs. 

Valstu nespēja reaģēt ļauj negodīgām personām gūt peļņu uz neaizsargāto bēgļu rēķina, liekot pašiem 

bēgļiem uzņemties rūpes par sevi, piemēram, sagādājot preces, mājokļus, darba vietas vai 

pakalpojumus nelikumīgi. 

 

Tāpēc EESK iesaka 

 

 Eiropas Komisijai uzraudzīt ES tiesību aktu patvēruma jomā, jo īpaši Uzņemšanas 

nosacījumu direktīvas, pienācīgu transponēšanu un atbilstības ievērošanu visās 

dalībvalstīs
4
; 

 nepārtraukti uzraudzīt reģistrācijas un patvēruma procedūru (procedūras valoda, vajadzīgas un 

ticamas informācijas nodrošināšana, juridiskā pārstāvība, pienācīgi dzīves apstākļi procedūras 

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=LV  
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laikā u. c.) tiesisko atbilstību, jo īpaši valstīs, kurās ir acīmredzami mazs labvēlīgu patvēruma 

piešķiršanas lēmumu īpatsvars; 

 dalībvalstīm apliecināt politisko apņēmību saistībā ar bēgļu uzņemšanu un palīdzības sniegšanu 

tiem. Tām vajadzētu atvēlēt pietiekamus valsts resursus (personālu, finansējumu un 

infrastruktūru) krīzes pārvarēšanai un stratēģisko plānu īstenošanai. Bēgļu uzņemšana ir visas 

dalībvalsts atbildība, un vietējām pašvaldībām vajadzīgs atbalsts valsts līmenī;  

 dalībvalstīm skaidri noteikt atbildību bieži vien transversālajos bēgļu uzņemšanas un palīdzības 

sniegšanas jautājumos un nodrošināt valsts iestāžu koordināciju dažādos līmeņos;  

 ES un tās dalībvalstīm sagatavoties līdzīgām krīzēm nākotnē un izveidot īpašas migrācijas 

uzraudzības sistēmas; 

 dalībvalstīm nodrošināt ģimenes vienotības saglabāšanu un piedāvāt individualizētu pieeju; 

 dalībvalstīm nodrošināt pienācīgus resursus uzņemšanas un tranzīta centriem un vajadzības 

gadījumā nodrošināt palīdzību 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, it īpaši neaizsargātajām 

personām; 

 dalībvalstīm nodrošināt nepieciešamo resursu pieejamību, lai saīsinātu laiku, kas jāpavada 

ārkārtas izmitināšanas centros — īpaši ģimenēm —, un uzlabotu dzīves apstākļus. Mājokļi būtu 

jānodrošina vietējās kopienās, nevis ārpus tām. Steidzami jānodrošina cenas ziņā pieejami mājokļi 

bēgļiem, un jāsniedz viņiem palīdzība mājokļu meklēšanā. 

 

2.3. Atbilstīgas un uzticamas informācijas sniegšana patvēruma meklētājiem un bēgļiem 

 

Bēgļi ceļā uz Eiropu un tās teritorijā paļaujas uz informāciju — bieži vien nepatiesu —, kas iegūta no 

neoficiāliem avotiem un ko snieguši kontrabandisti. Plašsaziņas līdzekļos sniegtā informācija var būt 

neobjektīva un cenzēta Turklāt bēgļi reti pārvalda valodu, kurā runā vietējā sabiedrība, vai kādu citu 

Eiropas valodu. Tomēr daudzās ES dalībvalstīs trūkst tulku, kas pārvalda tādas valodas kā arābu, 

persiešu vai puštu valoda. Patlaban liela nozīme tulku meklēšanā un apmācībā ir pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. 

 

Tāpēc EESK iesaka 

 

 Eiropas Komisijai nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 5. pantu 

attiecībā uz informēšanu par pieteikuma iesniedzēju tiesībām un pienākumiem, kā arī par 

organizācijām, grupām vai personām, kas sniedz palīdzību un informāciju;  

 Eiropas Komisijai nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro visus Patvēruma procedūru direktīvā ietvertos 

ar valodu saistītos noteikumus;  

 dalībvalstīm nodrošināt, ka bēgļiem tiek mutiski un rakstiski sniegta skaidri saprotama praktiska 

un juridiska informācija valodā, ko viņi saprot; ļoti svarīgi ir nodrošināt pietiekamu skaitu labi 

sagatavotu tulku un tulkotāju, kas palīdzētu reģistrācijas procesā un kliedētu bailes un 

dezinformāciju, un dalībvalstu pienākums ir piešķirt vajadzīgos līdzekļus tulku un tulkotāju 

pieņemšanai darbā. Neprofesionālo tulku (piemēram, bēgļu/migrantu no iepriekšējiem imigrācijas 

uzplūdiem) palīdzība var būt noderīga pamatlīmeņa sarunās, tomēr jāpanāk līdzsvars starp risku 

un ieguvumiem; 
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 ES būtu jānodrošina, lai bēgļiem ierodoties ir pieejama centralizēta informācija. 

Informatīvajās lapās un oficiālā ES tīmekļa vietnē (līdzīgā ES Imigrācijas portālam) būtu 

sniegta jaunākā informācija par viņu tiesībām, procedūrām un patvēruma iespējām visā ES, ne 

tikai tādās atsevišķās valstīs kā Vācija, Austrija vai Zviedrija; 

 ES būtu jākoordinē informatīvu brošūru izdošana, sniedzot bēgļiem, kurus paredzēts pārcelt, 

pamatinformāciju viņu dzimtajā valodā par galamērķa valsti, pirms viņi ir devušies uz turieni. 

Jānodrošina arī bērniem piemērotas informācijas sniegšana.  

 

2.4. Neaizsargātāko personu aizsardzība 

 

Daudzi bēgļi ierodas pēc gara un traumatiska ceļojuma, kurā bieži ir pieredzējuši laupīšanu, 

izvarošanu vai cita veida vardarbību. Viņi ir aizbēguši no kara posta, pametot savus ģimenes locekļus 

vai zaudējot tos ceļā uz Eiropu. Šie pārdzīvojumi ne vienmēr tiek pietiekami ņemti vērā uzņemšanas 

un patvēruma procedūras posmā. ES ierodas aizvien lielāks skaits nepavadītu nepilngadīgo. Tiek 

ziņots par nepavadītu nepilngadīgo pazušanu satraucoši lielā skaitā. Lai gan pazušanas iemesls bieži 

nav skaidrs, šķiet, ka daudzi no šiem nepilngadīgajiem ir nokļuvuši noziedzīgu grupējumu, cilvēku 

tirgotāju un citu tādu personu rokās, kurām ir ļauni nolūki. 

 

Tāpēc EESK iesaka šādus pasākumus: 

 

 dalībvalstīm nodrošināt resursus, kas vajadzīgi, lai bēgļiem un arī brīvprātīgajiem, kuri 

strādā ar viņiem, varētu nodrošināt atbilstīgu psiholoģisko palīdzību; 

 nepavadīti nepilngadīgie būtu jāizmitina nelielos centros vai viesģimenēs. Eiropas Komisijai būtu 

jānodrošina, ka dalībvalstis neaiztur (nepavadītus) nepilngadīgos, un ES būtu jānostiprina 

mehānismi bērna tiesību ievērošanas uzraudzībai saskaņā ar UNICEF; 

 būtu jāņem vērā arī dzimuma aspekts: ja pieteikuma iesniedzēja to pieprasa, interviju veic 

sieviešu dzimuma amatpersona ar tulces palīdzību. 

 

3. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju labāka atbalstīšana 

 

PSO veic nenovērtējamu darbu, palīdzot valstij vai pat valsts vietā pildot pienākumu sniegt bēgļiem 

humāno palīdzību un aizsardzību. PSO, apņēmīgas vietējās iniciatīvas un brīvprātīgie veic daudzus 

pasākumus visos uzņemšanas procesa posmos, tostarp bēgļu pamatvajadzību apmierināšanu, 

izmitināšanu, sociālo un psiholoģisko palīdzību un informācijas sniegšanu, nošķirtu ģimenes locekļu 

atkalapvienošanu, nepavadītu nepilngadīgo situācijas risināšanu un tulku nolīgšanu. Tās uzrauga 

cilvēktiesību ievērošanu un veic atbalsta un izpratnes veicināšanas pasākumus.  

 

3.1. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atzīšana un koordinēšana 

 

Dažām PSO ir valsts oficiāli piešķirtas pilnvaras risināt situāciju un nodrošināt palīdzības pasākumu 

koordinēšanu, tomēr dažas valstis nepiedalās humānās palīdzības centienu koordinēšanā vai atstāj to 

UNHCR un Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) ziņā. Šķiet, ka dažās valstīs valdība 
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nepietiekami uzticas PSO, uzskatot tās par pārāk devīgām vai par “labās gribas industrijas” daļu. Tas 

nerada efektīvai sadarbībai labvēlīgu vidi. Citās valstīs sadarbība ar valdību ir laba, un valsts iestādes 

ņem vērā pilsoniskās sabiedrības organizāciju ieteikumus. Tiek sistemātiski rīkotas koordinācijas 

sanāksmes starp visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, un politiķu (ministru) personīga 

iesaistīšanās liecina par valdību apņēmību un sniedz labus rezultātus. 

 

Sadarbība starp PSO kopumā šķiet efektīva, tiek novērstas neskaidrības un pasākumu dublēšanās, un 

tai dažkārt ir arī pārrobežu raksturs. Tomēr dažreiz PSO savstarpēji konkurē par resursiem un 

plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Tādēļ būtu jāizstrādā ilgtermiņa ilgtspējīga stratēģija, ņemot vērā bieži 

vien ierobežotā PSO personāla un brīvprātīgo labklājību un apmierinātību ar darbu. 

 

Tāpēc EESK iesaka šādus pasākumus. 

 

 Bēgļu krīzes risināšanā svarīga ir sekmīga sadarbība, nevis konkurence, tādēļ organizācijām būtu 

jāizstrādā kopīgs redzējums par bēgļu aizsardzību un jābūt kopējai izpratnei par katras 

organizācijas pilnvarām, uzdevumiem un pienākumiem. Dalībvalstīm būtu jāatbalsta PSO 

sadarbība, pētījumu veikšana, darbību koordinēšana un pieredzes, zināšanu un resursu 

apmaiņa. PSO internacionalizāciju, pārrobežu sadarbību un informācijas apmaiņu varētu 

atbalstīt, izmantojot īpašus fondus vai oficiālu tīklu. 

 ES veicina PSO labās prakses piemēru popularizēšanu, apmaiņu un, ja iespējams, replicēšanu. 

PSO praktiskā pieredze jāizmanto politikas veidošanas procesā.  

 Būtu jāuzlabo sadarbība un koordinācija starp dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, tostarp ieceļot kontaktpersonas attiecīgajās ministrijās, lai sniegtu informāciju 

organizācijām. Būtu arī skaidri jānosaka atbildības sadalījums saistībā ar migrantu uzņemšanu, 

veicot vajadzīgo koordināciju starp dažādām valsts iestādēm un organizācijām. 

 Atbalsta tīklā iesaistītajām dažādajām organizācijām būtu regulāri jārīko koordinācijas 

sanāksmes, un būtu ieteicams dokumentēt kopīgās iniciatīvas turpmākai izmantošanai, kā arī lai 

izveidotu kontrolsarakstus, procedūras u. c. 

 Dalībvalstīs, kur vēl nav sadarbības forumu, tie būtu jāizveido, un tajos būtu jāsadarbojas valsts 

iestādēm (valsts un pašvaldību līmenī) un PSO. ES līmenī EESK un Eiropas Komisija varētu 

nodrošināt, ka minētie sadarbības forumi ir pietiekami funkcionējoši un iekļaujoši. 

 Bēgļu jautājumu nevajadzētu politizēt, un dalībvalstu uzdevums ir nodrošināt, lai nebūtu 

diskriminācijas starp organizācijām politiskās lojalitātes vai politisko prioritāšu dēļ. 

 Ņemot vērā Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta 

(ECHO) un Frontex pilnvaras, ES būtu vairāk jācenšas koordinēt humānās palīdzības centienus 

un nodrošināt lielāku klātbūtni uz vietas. Eiropas Savienībai ar ECHO vai kādas jaunas struktūras 

starpniecību būtu jānodrošina eksperti bēgļu koordinācijas, uzņemšanas un aizsardzības jomā un 

vietējā līmenī jāīsteno stratēģiskie plāni, vienojoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām, lai nodrošinātu bēgļu pamatvajadzību, piemēram, pārtikas, medicīniskās aprūpes, 

izmitināšanas un juridiskā palīdzības, apmierināšanu.  
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 ES būtu jānodrošina, ka jauno iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie”, ko koordinē ECHO, var 

izmantot arī Eiropas Savienībā, nodrošinot, ka brīvprātīgie dodas tur, kur to palīdzība ir vajadzīga 

visvairāk, lai lietderīgi izmantotu viņu prasmes un zināšanas. 

 

3.2. Finansējuma un atbalsta piešķiršana pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

 

PSO saskaras ar daudzām grūtībām piekļuvē finansējumam un sava personāla apmācībā. Parasti tiek 

gaidīts, ka tās nodrošinās savu darbību līdzfinansējumu pašas no saviem līdzekļiem, pat ja uzdevums 

tiek veikts valsts iestāžu vārdā. Turklāt PSO bieži vien nākas paļauties uz ES īstermiņa dotācijām, kas 

liedz tām plānot ilgtspējīgus pasākumus ilgtermiņa perspektīvā. Starp PSO pastāv arī konkurence, jo 

tām ir izvirzīta prasība uzrādīt pietiekamu skaitu klientu, un šāda prasība var mazināt sniegto 

pakalpojumu efektivitāti. Īstermiņa projekti ietekmē arī personāla nodrošinātību ar darbu, tādēļ ir 

grūtāk piesaistīt un paturēt kvalificētus darbiniekus. Dažās jomās ir parādījies tā dēvētais labdarības 

tūrisms. 

 

 Ja PSO pilda pienākumus valsts iestāžu vārdā, dalībvalstis ir atbildīgas par pienācīga 

atlīdzinājuma piešķiršanu. Turklāt dalībvalstu uzdevums būtu atvēlēt resursus, lai nodrošinātu 

profesionālu palīdzību bēgļiem ilgtermiņā, jo brīvprātīgo skaits samazinās, un lai padarītu darbu 

šajā jomā pietiekami pievilcīgu, tādējādi risinot problēmu, kas saistīta ar kvalificēta personāla 

trūkumu.  

 Būtu jāvienkāršo un jāpaātrina piekļuve ES finansējumam, tostarp attiecībā uz maza mēroga 

iniciatīvām, neapdraudot procesa objektivitāti un pārredzamību. Dalībvalstīm būtu jāatvieglo vai 

jākompensē PSO līdzfinansējuma prasība.  

 Ļoti nopietni jāveic ilgtermiņa plānošana attiecībā uz AMIF (Eiropas Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonds) dotāciju piešķiršanu, pamatojoties uz skaidriem noteikumiem. Eiropas 

Komisijai nevajadzētu pieļaut kavēšanos AMIF dotāciju piešķiršanā.  

 Eiropas Komisijas uzdevums būtu pielāgot finansēšanas noteikumus tā, lai būtu iespējams atgūt 

noteiktas netiešās izmaksas (papildus koordinācijas izmaksām), kā tas ir EBF un EIF gadījumā.  

 Komisijai vajadzētu ierosināt tiesību aktus, kas ļauj finansēt PSO institucionālo spēju veidošanu, 

proti, lai nodrošinātu stabilu nodarbināšanas kārtību un apmācību (piemēram, nometnes 

pārvaldība). 

 

4. Attieksmes maiņa 

 

Sabiedrības atbalsts bēgļu uzņemšanai ir priekšnoteikums efektīvai un vienotai ES pieejai attiecībā uz 

bēgļu ieceļošanu. Tomēr ES palielinās negatīva attieksme pret bēgļiem. Sabiedrībai jāsaņem uz 

faktiem pamatota informācija par bēgļiem, un šajā ziņā liela nozīme ir plašsaziņas līdzekļiem un PSO. 

Daži plašsaziņas līdzekļi palielina bailes no nezināmā, izplatot neprecīzu informāciju un reproducējot 

stereotipus. Atsevišķi plašsaziņas līdzekļi tomēr izmanto pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu, lai 

veidotu līdzsvarotu izpratni par bēgļiem. 
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4.1. Migrācijas sniegto ieguvumu uzsvēršana 

 

 ES iestādēm un dalībvalstīm vajadzētu popularizēt pozitīvus piemērus saistībā ar migrantu 

sasniegumiem un viņu sniegto ieguldījumu Eiropas ekonomikā un sociālajā un kultūras dzīvē, lai 

uzlabotu izpratni par migrantiem publiskajās diskusijās (piemēram, uzsverot, cik daudz ārvalstu 

izcelsmes skolotāju vai armijas/policijas pārstāvju strādā Vācijā vai Francijā, nevis pievērst 

uzmanību tikai problemātiskajiem jauniešiem). Panākumus guvušie bēgļi jāatspoguļo kā paraugi, 

un ES būtu jāatbalsta labas prakses piemēru apmaiņa šajā jomā.  

 Sabiedrības atbalsts migrācijai var palielināties, ja sabiedrība sapratīs, kādus ieguvumus sniedz 

migrācija. ES iestādēm vajadzētu uzsvērt migrācijas pozitīvos aspektus, piemēram, to, ka 

Eiropas attālajos reģionos daudzi ciemati, kuros notiek demogrāfiskā lejupslīde, tagad iegūst 

papildu darbaspēku, lielāku patēriņu, lielāku skolēnu skaitu skolās un citas priekšrocības, ko 

sniedz bēgļu ierašanās. 

 

4.2. Migrācijas atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 

 

 Dalībvalstu iestādēm būtu jāapsver iespēja sniegt žurnālistiem galvenos faktus un datus, kā arī 

izpētes apmeklējumu iespējas, piemēram, bēgļu centru vai robežkontroles punktu apmeklējumus, 

lai mazinātu negatīvos stereotipus. 

 Dalībvalstīm jāuzlabo daudzkultūru un pret diskrimināciju vērsta izglītība savu skolu mācību 

programmās, kā arī ārpusskolas sistēmā, jo daudzveidība nenovēršami kļūs lielāka. Šādai 

izglītībai vajadzētu būt pamatotai uz pašvaldību, attiecīgo PSO un migrantu organizāciju pieredzi. 

To uzdevums būtu palīdzēt iedzīvotājiem izprast pasaules mēroga tendences.  

 Dalībvalstīm nevajadzētu pieļaut aizskarošu, ksenofobisku un naidu kurinošu izteikumu lietošanu 

plašsaziņas līdzekļos un piemērot sodu par šādu rīcību saskaņā ar likumu. 

 

4.3. Pasākumi, kas vērsti uz vietējo sabiedrību 

 

 ES un tās dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka vietējai sabiedrībai (piemēram, vietējo skolu skolēnu 

vecākiem) tiek sniegta atbilstīga un uz faktiem pamatota informācija un tiek veicinātas vietējās 

sabiedrības un ārvalstnieku saskarsmes iespējas, piemēram, pasākumi bērniem un pieaugušajiem, 

ko rīko vietējie kultūras centri vai PSO.  

 Dalībvalstīm vajadzētu finansēt attiecīgo civildienesta ierēdņu, tostarp pašvaldības un valdības, 

nodarbinātības dienestu, policijas, skolu u. c., sagatavošanu un apmācību saskarsmei ar bēgļiem, 

nodrošinot instrumentus, kas palīdzētu pielāgoties kultūras daudzveidībai, kā arī sniedzot 

informāciju un noderīgus kontaktus (PSO, kuras piedāvā palīdzību). 
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5. Bēgļu integrācijas nodrošināšana 

 

5.1. Integrācijas politikas izstrāde 

 

ES dalībvalstu pieredze integrācijas politikas jomā, kā arī pieeja tai ir atšķirīga. Integrācija ir 

divvirzienu process, kas ietver gan tiesības, gan pienākumus. PSO visā Eiropā novērš nepilnības un 

sniedz daudzus pakalpojumus integrācijas veicināšanas jomā, piemēram, valodu apmācību, juridisko 

palīdzību, informācijas pakalpojumus un kultūras pasākumus. 

 

 Eiropai ir vajadzīga ilgtspējīga ilgtermiņa integrācijas politika. ES arī turpmāk būtu jāatbalsta 

ieinteresēto personu līdzdalība un labas prakses piemēru apmaiņa starp dalībvalstīm. 

 Dalībvalstīm būtu jāīsteno visaptveroša un konsekventa pieeja, aptverot dažādas politikas jomas, 

un būtu jāatzīst, ka patvēruma procedūra ir būtiska integrācijas procesa daļa. 

 Integrācijas politikas izstrādē dalībvalstu līmenī jāiesaista eksperti un speciālisti, lai izvairītos no 

populistiskas pieejas. Izšķirīga nozīme ir vietējo ieinteresēto personu iesaistei, jo integrācija sākas 

tieši šajā līmenī. 

 Dalībvalstīm būtu jāiesaista integrācijas politikas izstrādē PSO un jo īpaši darba devēji un 

arodbiedrības, kā arī reģionālās iestādes, lai nodrošinātu, ka bēgļi pilnveido prasmes, kuras 

vajadzīgas, lai novērstu konkrētu prasmju trūkumu darba tirgū.  

 Dalībvalstīm būtu jāņem vērā, ka integrācijas politikā nepieciešama individualizēta pieeja. Bēgļi 

patiesi ir sliktākā stāvoklī nekā pārējie migranti. Viņiem var būt pazuduši dokumenti, viņu 

pazīstamo cilvēku loks var būt krietni mazāks, un viņu veselība var būt ievērojami pasliktinājusies 

piedzīvotās vardarbības un traumu dēļ.   

 Dalībvalstīm būtu jāiesaista jau pilnībā integrējušās migrantu/bēgļu izcelsmes personas kā 

mentori, kas sniedz atbalstu patvēruma meklētājiem. Šīs personas var kalpot par piemēru un 

palīdzēt labāk iepazīt vietējo sabiedrību.  

 Bēgļiem jāievēro mītnes valsts likumi, kā arī jāpieņem šīs valsts kultūra. Tas ietver prasību 

ievērot dzimumu līdztiesību un cienīt sievietes–amatpersonas, piemēram, skolotājas, ārstes, 

sociālās darbinieces u. c. Šajā saistībā dalībvalstīm būtu jānodrošina finansējums norāžu un 

konsultāciju sniegšanas vajadzībām. 

 Dalībvalstīm būtu jāņem vērā, ka aktīvā palīdzības sniegšana nepavadītiem nepilngadīgajiem 

dažās valstīs ir laba prakse un paraugs (kaut arī dārgs) visu migrantu integrācijai. 

 

5.2. Valodu apmācības un izglītības būtiskā nozīme  

 

 Dalībvalstu pienākums būtu piešķirt vajadzīgos resursus, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu 

valodas apmācību tām iebraukušajām personām, kurām iespējami tiks piešķirts 

aizsargājamo statuss, un laba prakse ir apvienot valodas apmācību ar darbu, jo tas sekmē 

valodas apguvi. 

 Dalībvalstu uzdevums būtu nodrošināt ātru piekļuvi bērnu aprūpes iestādēm un skolām, jo tam ir 

būtiska nozīme ģimeņu integrācijā un sieviešu integrēšanā darba tirgū.  
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5.3. Integrācijas darba tirgū nozīmīgums 

 

Sociālie partneri atzīst pozitīvo ieguldījumu, ko bēgļi varētu sniegt saistībā ar demogrāfisko 

novecošanu un nepieciešamību pēc īpašām prasmēm atsevišķās nozarēs. Lielākajai daļai pieaugušo 

bēgļu ir ļoti grūti atrast piemērotu darbu. Viņiem nākas pārvarēt daudzus tādus šķēršļus kā, piemēram, 

nepietiekamas valodas zināšanas, pazaudēti personu apliecinošie dokumenti un sertifikāti, diplomu un 

kvalifikācijas neatzīšana un darba iespēju trūkums, jo īpaši valstīs, kurās ir augsts bezdarba līmenis. 

Iznākumā daudzi augsti kvalificēti bēgļi ir spiesti strādāt nekvalificētu darbu, ja viņiem vispār izdodas 

darbu atrast.  

 

 Neatkarīgi no Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 15. panta, kurā noteikts, ka “dalībvalstis 

nodrošina, ka [starptautiskās aizsardzības] pieteikuma iesniedzējiem tiek ļauts iesaistīties darba 

tirgū ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc dienas, kad ticis iesniegts (..) pieteikums”, dalībvalstīm 

būtu jācenšas pēc iespējas ātrāk iesaistīt patvēruma meklētājus nodarbinātībā, lai izvairītos no 

prasmju novecošanās un ļautu viņiem kļūt ekonomiski aktīviem. Tas rada pašpaļāvību, cieņu un 

sociālo saskarsmi, un līdz ar to tas ir ieguvums gan minētajām personām, gan uzņemošajai 

sabiedrībai. Nosacījumiem jābūt līdzvērtīgiem tiem, ko piemēro valstspiederīgajiem.  

 Izstrādājot likumīgas migrācijas un integrācijas politiku, ES būtu jāvelta pietiekama uzmanība 

darba tirgus novērtējumiem un jānodrošina bēgļu prasmju labāka noteikšana un pilnveidošana. 

Jāizvērš diplomu un kvalifikāciju faktiska atzīšana, iespējams, pamatojoties uz Eiropas 

kvalifikāciju sistēmu. 

 Bēgļiem, izglītības iestādēm un darba devējiem vajadzīga tiesiskā noteiktība. Dalībvalstīm būtu 

jānodrošina migrantiem, kuri mācās, iespēja saprātīgā laikposmā pabeigt mācības arī tad, ja viņu 

patvēruma pieteikums tiek noraidīts. Attiecībā uz bēgļu māceklību dažās dalībvalstīs ir ieviesta 

laba prakse mudināt darba devējus ieguldīt mācekļu apmācībā un nodrošināt drošību gan bēglim, 

gan viņa darba devējam, ļaujot patvēruma pieteikuma iesniedzējam saglabāt darbavietu pāris 

gadus, pat ja patvēruma procedūrā saņemts atteikums. 

 ES un dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāvelta darba devējiem un arodbiedrībām, rīkojot 

izglītojošas un informācijas kampaņas par tiesībām, pienākumiem un procedūrām saistībā ar 

migrantu nodarbinātību. 

 

_____________ 
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