Par Dublinas Regulu un patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu
datu bāzi Eurodac
Pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai no šā gada 1. maija Latvijai būs
saistoša Padomes Regula Nr. 343/2003, kas paredz kritērijus un mehānismus,
lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (turpmāk – Dublinas
Regula). Dublinas Regulas nosacījumi pēc 1. maija būs spēkā - Austrijā, Beļģijā,
Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā,
Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā,
Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.
Tas nozīmē, ka, ja persona iesniegusi patvēruma pieteikumu Latvijā, ne vienmēr
Latvija būs atbildīga par šī pieteikuma izskatīšanu. Saskaņā ar Dublinas Regulā
noteikto, par patvēruma pieteikumu būs atbildīga cita valsts un patvēruma
meklētājam būs jādodas uz šo valsti, ja, piemēram:
• patvēruma meklētājam ir kāds ģimenes loceklis, kuram ir atļauts
uzturēties dalībvalstī kā bēglim, tad minētā dalībvalsts ir atbildīga par
patvēruma pieteikuma izskatīšanu;
• patvēruma meklētājam kādā no dalībvalstīm ir derīga uzturēšanās
atļauja, par patvēruma pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga tā
dalībvalsts, kas izdevusi šo atļauju;
• patvēruma meklētājs jau iesniedzis patvēruma pieteikumu kādā no
dalībvalstīm, tad atbildīga ir tā dalībvalsts, kurai pirmajai iesniegts
patvēruma pieteikums, ja tajā ir spēkā Dublinas Regula, u.c.
Dublinas Regula paredz nosacījumus, lai nodrošinātu ģimenes vienotības principa
ievērošanu (visu ģimenes locekļu pieteikumu izskatīšana vienā valstī).
Lai nodrošinātu efektīvu Dublinas Regulas piemērošanu, ir izveidota pirkstu
nospiedumu salīdzināšanas sistēma Eurodac (Padomes 2000. gada 11.decembra
Regula (EK) Nr.2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas
“Eurodac” izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju). Pirkstu
nospiedumi tiek ņemti no visām personām, kuras iesniegušas patvēruma
pieteikumu un ir sasniegušas 14 gadu vecumu. Noņemtie pirkstu nospiedumi tiek
salīdzināti ar Eurodac centrālajā datu bāzē reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.
Centrālā datu bāze atrodas Luksemburgā.

Latvijas Republikā par Dublinas Regulas un Eurodac Regulas piemērošanu
atbildīgi Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts
robežsardze.

