
 
 

 

EASO 2016. gada 
ziņojumā ir sniegts 

visaptverošs pārskats par 

starptautiskās aizsardzības 

pieteikumu skaitu un veidu visās 

ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, 

Šveicē un Lihtenšteinā (ES+). 

Pamatojoties uz vairākiem 

daudzveidīgiem avotiem, tajā ir 

pētītas tendences patvēruma 

jomā, tostarp galvenās 

problēmas un reakcijas uz tām 

gada laikā, nozīmīgākie jaunumi 

institucionālajā un tiesiskajā 

jomā, kā arī sniegts pārskats par 

kopējās Eiropas patvēruma 

sistēmas (KEPS) praktisko 

funkcionēšanu. 

Nākotnes stratēģija 
Eiropas Komisijas priekšlikumā ir 

izklāstīta plānotā KEPS 

reforma, ietverot izmaiņas, ko 

paredzēts veikt Dublinas un 

Eurodac sistēmās, pilnveidotu 

EASO uzdevumu, kā arī  

Uzņemšanas apstākļu, 

Patvēruma procedūru un 

Kvalifikācijas direktīvu 

pārskatīšanu. Iniciatīvas, ko 

uzsāka saskaņā ar Eiropas 

programmu migrācijas jomā, 

turpinājās arī 2016. gadā, 

ietverot pārvietošanas 

mehānismu no Grieķijas un 

Itālijas un stratēģisko punktu 

pieeju, bet attiecībā uz ārējās 

dimensijas pasākumiem Komisija 

apņēmās izveidot jaunu 

partnerattiecību struktūru ar 

trešām valstīm. 

 

 

2016. gadā ES+ valstīs iesniedza gandrīz 

1,3 miljonus pieteikumu uz starptautisko 

aizsardzību. Tas ir samazinājums par 7 % 

salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad iesniedza 

gandrīz 1,4 miljonus pieteikumu. 

Lai gan pieteikumu skaits 
samazinājās par 7 %, ES+ 
valstis turpināja reģistrēt visus 
pieteikuma iesniedzējus un 
apstrādāt viņu lietas. 

ES+ valstis 2016. gadā pieņēma 

aptuveni 1,15 miljonus pirmās instances 

lēmumu, kas ir palielinājums par 84 % 

salīdzinājumā ar 2015. gadu. Arī otrajā 

instancē pieņemto lēmumu skaits 2016. gadā 

palielinājās par 21 % salīdzinājumā ar 

2015. gadu. Pirmās instances lēmumos 

vispārējais patvēruma atzīšanas līmenis 

bija 61 %, un salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu tas bija palielinājies. 

Lielākais skaits reģistrēto patvēruma 

meklētāju bija Sīrijas, Afganistānas, Irākas, 

Pakistānas un Nigērijas pilsoņi. Galvenās 

uzņēmējvalstis bija Vācija, Itālija, Francija, 

Grieķija un Austrija. 

 

Gandrīz viena trešā daļa no pieteikumu 

iesniedzējiem bija personas, kuras ir 

jaunākas par 18 gadiem. 

2016. gadā vairāk nekā 65 000 nepavadītu 

nepilngadīgo pieteicās starptautiskajai aizsardzībai 

ES+, kas ir par 37 % mazāk nekā iepriekšējā gadā; 

Afganistānas pilsoņi iesniedza 37% no visiem 

nepavadīto nepilngadīgo pieteikumiem ES+. 

Krīze Sīrijā joprojām bija noteicošais faktors 

starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitam 

ES+ valstīs. Sīrieši iesniedza 26 % no visiem 

pieteikumiem ES+. 

Vairākās ES+ valstīs patvērumu sistēmas 

piedzīvoja iekšējo pārstrukturizāciju, kā arī jaunu 

institūciju izveidi un izmaiņas uzdevumos. Vairākās 

jomās grozīja politiku, tostarp attiecībā uz 

aizsardzības saturu, uzņemšanu, patvēruma 

pieteikumu reģistrāciju, īpašajām procedūrām, 

jautājumiem attiecībā uz mazāk aizsargātajām 

grupām un atgriešanu. 

EASO turpināja savu operatīvo atbalstu Grieķijai, 

Itālijai, Kiprai un Bulgārijai, progresīvi paplašinot 

savu klātbūtni un iesaistīšanās apmēru uz vietas. 

Kopš 2015. gada septembra EASO ir atbalstījis ES 

pārvietošanas programmu no Itālijas un Grieķijas 

uz citām Eiropas valstīm. Aģentūra turpināja savas 

darbības pie spēju palielināšanas un apmācības, 

sekmējot praktisko sadarbību starp ES+ valstīm, 

vācot un analizējot kvalitatīvo un kvantitatīvo 

informāciju un izcelsmes valsts informāciju, kā arī 

pie ārējās dimensijas. 

 

 

 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, 

apmeklējiet tīmekļa vietni www.easo.europa.eu 

vai sazinieties pa e-pastu info@easo.europa.eu 

 

ATBALSTS IR MŪSU MISIJA 

 

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs 

Galvenie konstatējumi EASO ziņojumā 

par situāciju patvēruma jomā ES 

2016. gadā 

Galvenie notikumi 

http://www.easo.europa.eu/
mailto:info@easo.europa.eu
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