
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 801/2014 

(2014. gada 24. jūlijs), 

ar kuru nosaka laika grafiku un citus īstenošanas nosacījumus, kas saistīti ar resursu piešķiršanas 
mehānismu Savienības Pārvietošanas programmai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

ietvaros 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, 
migrācijas un integrācijas fondu (1), un jo īpaši tās 17. panta 8. punktu, 

pēc apspriešanās ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas un iekšējās drošības fonda komiteju, kura izveidota ar 59. panta 
1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulā (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, nozie
dzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (2), 

tā kā: 

(1)  Papildus summām, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 516/2014 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 
dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu par katru pārvietoto personu. 

(2)  Būtu jānorāda laikposmi, kas jāņem vērā papildu summas aprēķināšanai. Ir lietderīgi noteikt trīs pārvietošanas 
periodus, katrā no tiem dalībvalstij var piešķirt papildu summu. 

(3)  Ja 2017. gadā šķiet nepieciešams 2019. gadā pārskatīt Savienības kopīgās prioritātes pārvietošanas jomā, kuras 
minētas Regulas (ES) Nr. 516/2014 17. panta 2. punktā, tad trešo pārvietošanas periodu, kas aptver 
2018.–2020. gadu, var saīsināt līdz 2018. un 2019. gada laikposmam. Šajā gadījumā šī regula tiks grozīta, lai 
paredzētu papildu pārvietošanas periodu 2020. gadā. 

(4)  Lai Komisija varētu noteikt papildu summu, kas saistībā ar pārvietošanu jāpiešķir jebkurā konkrētajā pārvietošanas 
periodā, katrai dalībvalstij būtu jāiesniedz Komisijai aplēses par to personu skaitu, ko šī dalībvalsts plāno pārvietot 
attiecīgajā periodā. Aplēses būtu jāiesniedz, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas izveidota ar 
Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 802/2014 (3) 2. pantu. 

(5)  Regulā (ES) Nr. 516/2014 ir noteikts, ka pārvietošanai paredzētās papildu summas dalībvalstīm pirmo reizi ir 
jāpiešķir ar individuāliem finansēšanas lēmumiem, ar kuriem apstiprina valsts programmas, kas minētas Regulas 
(ES) Nr. 514/2014 14. pantā. Tāpēc attiecībā uz 2014. un 2015. gada pārvietošanas periodu Komisijai iesniedza
majās valsts programmās būtu jāiekļauj aplēses par to personu skaitu, ko dalībvalsts plāno pārvietot minētajā 
periodā. Attiecībā uz pārējiem pārvietošanas periodiem katrai dalībvalstij būtu jāiesniedz aplēses līdz tā gada 
15. septembrim, kas ir pirms attiecīgā pārvietošanas perioda. 

(6)  Katrai dalībvalstij piešķiramā papildu summa, kas paredzēta pārvietošanai, ir balstīta uz aplēsēm par to personu 
skaitu, ko dalībvalsts plāno pārvietot. Lai pretendētu uz papildu summas maksājumu, attiecīgajām personām jābūt 
faktiski pārvietotām no attiecīgā perioda sākuma un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc minētā perioda beigām. 

(7)  Lai saņemtu papildu summu, kuras pamatā ir vienreizējs maksājums par katru pārvietoto personu, dalībvalstīm 
būtu jāpaziņo Komisijai to personu skaits, kuras atbilst maksājuma piešķiršanas nosacījumiem. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā pierādījumi par to, ka šīs personas atbilst maksājuma piešķiršanas nosacījumiem. 
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(1) OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp. 
(2) OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp. 
(3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 802/2014, ar ko izveido valsts programmu modeļus un paredz noteikumus un nosacījumus, kurus 

piemēro elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp Komisiju un dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam 
policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22. lappusi). 



(8)  Regula (ES) Nr. 516/2014 ir saistoša Apvienotajai Karalistei un Īrijai, tādējādi tām ir saistoša šī regula. 

(9)  Dānijai nav saistoša nedz Regula (ES) Nr. 516/2014, nedz šī regula. 

(10) Lai varētu nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus un neaizkavētu valsts programmu apstiprinā
šanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Papildu summas piešķīrums par pārvietotām personām 

1. Lai dalībvalstīm piešķirtu papildu summu par pārvietotajām personām, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 516/2014 
17. panta 1. punktā, katra dalībvalsts iesniedz Komisijai aplēses par to personu skaitu, ko tā plāno pārvietot jebkurā no 
šādiem periodiem: 

a)  2014. un 2015. gads, 

b)  2016. un 2017. gads, 

c)  2018., 2019. un 2020. gads. 

2. Aplēsēs iekļauj to personu skaitu, kuras pieder vienai no Regulas (ES) Nr. 516/2014 17. panta 2. punktā definē
tajām prioritārajām personu kategorijām un grupām. Aplēses tiek iesniegtas, izmantojot elektronisko datu apmaiņas 
sistēmu, kas izveidota ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 802/2014 2. pantu, šādā veidā: 

a)  aplēses par 2014. un 2015. gadu tiek iekļautas dalībvalsts valsts programmā, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 514/2014 14. pantu; 

b)  aplēses par 2016. un 2017. gadu tiek iesniegtas līdz 2015. gada 15. septembrim; 

c)  aplēses par 2018.–2020. gadu tiek iesniegtas līdz 2017. gada 15. septembrim. 

3. Komisija pārbauda aplēses un pēc iespējas drīz lemj par papildu summām, ko jāpiešķir katrai dalībvalstij, kā pare
dzēts Regulas (ES) Nr. 516/2014 17. panta 9. punktā. 

2. pants 

Nosacījumi papildu summas piešķiršanai par pārvietotām personām un ziņošana 

1. Lai saņemtu papildu summu, attiecīgās personas tiek faktiski pārvietotas no attiecīgā perioda sākuma un ne vēlāk 
kā sešu mēnešu laikā pēc minētā perioda beigām. 

Dalībvalstis saglabā informāciju, kas vajadzīga, lai pienācīgi identificētu pārvietotās personas un to pārvietošanas datumu. 

Attiecībā uz personām, kuras pieder vienai no Regulas (ES) Nr. 516/2014 17. panta 2. punktā minētajām prioritārajām 
personu kategorijām un grupām, dalībvalstis arī saglabā pierādījumus, ka šīs personas pieder attiecīgajai prioritārajai 
personu kategorijai vai grupai. 

2. Katra dalībvalstis, kurai piešķirta pārvietošanai paredzētā papildu summa, iekļauj Regulas (ES) Nr. 514/2014 
39. pantā minētajos gada pārskatos to pārvietoto personu skaitu, par kurām ir tiesības saņemt papildu summu, kā arī to 
personu skaitu, kuras pieder vienai no Regulas (ES) Nr. 516/2014 17. panta 2. punktā definētajām prioritārajām personu 
kategorijām un grupām. Katru pārvietoto personu drīkst skaitīt tikai vienreiz. 
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3. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem. 

Briselē, 2014. gada 24. jūlijā 

Komisijas vārdā – 

priekšsēdētājs 
José Manuel BARROSO  
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