
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 862/2007

(2007. gada 11. jūlijs)

par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes
Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1) Tieslietu un iekšlietu padome 2001. gada 28.–29. maija
sanāksmē pieņemtajos secinājumos uzskatīja, ka, ņemot
vērā patvēruma un migrācijas statistikas kopējo analīzi un
uzlaboto apmaiņu ar to, ir nepieciešama visaptveroša un
saskaņota sistēma turpmākajai rīcībai statistikas
uzlabošanā

(2) Komisija 2003. gada aprīlī izplatīja paziņojumu Pado-
mei un Eiropas Parlamentam, kurā noteica Kopienas sta-
tistikas vākšanas un analīzes rīcības plānu migrācijas jomā.
Tajā bija ietverta virkne nozīmīgu izmaiņu šīs statistikas
pilnīguma un saskaņošanas pakāpes uzlabošanai. Atbil-
stīgi rīcības plānam Komisija paredzējusi ierosināt tiesību
aktus par Kopienas migrācijas un patvēruma statistiku.

(3) Saloniku 2003. gada 19.–20. jūnija sanāksmē Eiropadome
secināja, ka ir vajadzīgi efektīvāki mehānismi, lai vāktu un
analizētu informāciju par migrāciju un patvērumu Eiro-
pas Savienībā.

(4) Eiropas Parlamenta 2003. gada 6. novembra rezolūcijā (3)
par iepriekš minēto Komisijas paziņojumu minēts, ka vaja-
dzīgi tiesību akti, kas nodrošina visaptverošas statistikas

izveidi, lai izstrādātu taisnīgu un iedarbīgu Kopienas
migrāciju politiku. Rezolūcijā atbalstīti Komisijas plāni
ierosināt tiesību aktus attiecībā uz migrācijas un patvē-
ruma statistiku.

(5) Eiropas Savienības paplašināšanās deva papildu ģeogrāfis-
ku un politisku dimensiju ar migrāciju saistīto parādību
apjomam. Tā arī izraisīja tālāku impulsu prasībai pēc pre-
cīzas, savlaicīgas un saskaņotas statistiskas informācijas.
Turklāt aizvien pieaug vajadzība pēc statistiskas informā-
cijas attiecībā uz migrantu profesiju, izglītību, kvalifikā-
ciju un darbības veidu.

(6) Saskaņota un salīdzināma Kopienas migrācijas un patvē-
ruma statistika ir svarīga Kopienas tiesību aktu, migrācijas
un patvēruma politiku un personu brīvas kustības attīstī-
šanā un pārraudzībā.

(7) Jāpastiprina apmaiņa ar patvēruma un migrācijas statis-
tiku un jāuzlabo Kopienas statistikas apkopojumu kvali-
tāte un rezultāti, kas līdz šim notika uz draudzīgas
vienošanās pamata.

(8) Svarīgi, lai visā Eiropas Savienībā būtu pieejama informā-
cija Kopienas tiesību aktu un politikas attīstības un ievie-
šanas pārraudzībai. Pamatvilcienos pašreizējā prakse
pietiekami nenodrošina vienveidīgu, regulāru, savlaicīgu
un ātru saskaņotu datu piegādi un izplatīšanu.

(9) Šī regula neattiecas uz to personu skaita novērtējumu, kas
nelegāli uzturas dalībvalstīs. Dalībvalstīm nebūtu Komisi-
jai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) jāsniedz šādi
novērtējumi vai aprēķini par šādām personām, tomēr tās
var tikt iekļautas iedzīvotāju skaitā apsekojumos.

(10) Kur vien iespējams, šajā regulā ir izmantotas definīcijas no
ANO Ieteikumiem par starptautiskās migrācijas statistiku,
ANO Ieteikumiem iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanām
ANO Eiropas Ekonomikas komisijas reģionā un EK tie-
sību aktiem, un tās būtu jāatjaunina saskaņā ar attiecīga-
jām procedūrām.

(1) OV C 185, 8.8.2006., 31. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. marta Atzinums (Oficiālajā Vēst-
nesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmums.

(3) OV C 83 E, 2.4.2004., 94. lpp.
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(11) Padomes Regulas (EEK) Nr. 311/76 (1979. gada 9. febru-
āris) attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba
ņēmējiem (1) noteikumi neatbilst jaunajām Kopienas vaja-
dzībām pēc migrācijas un patvēruma statistikas.

(12) Tāpēc Regula (EEK) Nr. 311/76 būtu jāatceļ.

(13) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izveidot kopē-
jus noteikumus Kopienas migrācijas un starptautiskās aiz-
sardzības statistikas vākšanai un apkopošanai – nevar
pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka
minētās rīcības mēroga dēļ minēto mērķi var labāk
sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasāku-
mus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes
principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcio-
nalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasāku-
mus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(14) Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. febru-
āris) par Kopienas statistiku (2) nosaka pamatprincipu
kopumu šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Jo īpaši
tā prasa atbilstību neitralitātes, ticamības, objektivitātes,
zinātniskās neatkarības, rentabilitātes un statistiskās kon-
fidencialitātes standartiem.

(15) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem
saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada
28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas
pilnvaru īstenošanas kārtību (3).

(16) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt minētās defi-
nīcijas un lemt par datu grupēšanu un papildu sadalījumu,
kā arī izstrādāt noteikumus attiecībā uz precizitātes un
kvalitātes standartiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus un
papildināt to, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, būtu
jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(17) Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komite-
ju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Eur-
atom (1989. gada 19. jūnijs), ar ko nodibina Eiropas
Kopienu Statistikas programmu komiteju (4), saskaņā ar
minētā lēmuma 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka kopējus noteikumus attiecībā uz Kopienas sta-
tistikas vākšanu un apkopošanu par:

a) imigrāciju uz un emigrāciju no dalībvalstu teritorijām, ieskai-
tot plūsmas no vienas dalībvalsts teritorijas uz citas dalīb-
valsts teritoriju un plūsmas starp dalībvalsti un trešās valsts
teritoriju;

b) to personu pilsonību un dzimšanas valsti, kuras parasti dzīvo
dalībvalstu teritorijās;

c) administratīvām un juridiskām procedūrām dalībvalstīs attie-
cībā uz imigrāciju, uzturēšanās atļaujas, pilsonības, patvē-
ruma un citu starptautiskās aizsardzības veidu piešķiršanu
un par nelegālās imigrācijas novēršanu.

2. pants

Definīcijas

1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “parastā dzīvesvieta” ir vieta, kurā persona parasti pavada
dienas atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklai-
des, brīvdienu, draugu un radinieku apciemošanas, darīša-
nu, ārstniecības vai reliģisku svētceļojumu nolūkā, vai, ja par
to nav informācijas, juridiskā vai reģistrētā dzīvesvieta;

b) “imigrācija” ir darbība, ar kuras palīdzību persona nodibina
savu parasto dzīvesvietu dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas
ilgst vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz divpadsmit mēnešus,
un kura iepriekš parasti uzturējusies citā dalībvalstī vai trešā
valstī;

c) “emigrācija” ir darbība, ar kuras palīdzību persona, kas
iepriekš parasti uzturējusies dalībvalsts teritorijā, pārtrauc
savu pastāvīgo dzīvesvietu šajā dalībvalstī uz laiku, kas ilgst
vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz divpadsmit mēnešus;

d) “pilsonība” ir indivīda un viņa valsts īpaša juridiska saikne,
ko iegūst piedzimstot vai naturalizējoties, vai nu iesniedzot
deklarāciju, izdarot izvēli vai apprecoties, vai arī citā veidā
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

(1) OV L 39, 14.2.1976., 1. lpp.
(2) OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Par-
lamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284,
31.10.2003., 1. lpp.).

(3) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(4) OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.
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e) “dzimšanas valsts” ir mātes pastāvīgās dzīvesvietas valsts (ja
zināms, pašreizējās robežās) personas dzimšanas brīdī vai, ja
par to nav informācijas, valsts (ja zināms, pašreizējās robe-
žās), kurā persona ir dzimusi;

f) “imigrants” ir persona, kas veic imigrāciju;

g) “emigrants” ir persona, kas veic emigrāciju;

h) “pastāvīgais iedzīvotājs” ir pastāvīgais iedzīvotājs, kā definēts
2. panta b) punktā Padomes Direktīvā 2003/109/EK
(2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu sta-
tusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (1);

i) “trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kas nav
Savienības pilsonis Līguma 17. panta 1. punkta nozīmē, tai
skaitā bezvalstnieks;

j) “starptautiskās aizsardzības pieteikums” ir pieteikums par
starptautisko aizsardzību, kā definēts 2. panta g) punktā
Padomes Direktīvā 2004/83/EK (2004. gada 29. aprīlis) par
obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspie-
derīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam
citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu
statusu un piešķirtās aizsardzības saturu (2);

k) “bēgļa statuss” ir bēgļa statuss, kā definēts
Direktīvas 2004/83/EK 2. panta d) punktā;

l) “alternatīvais aizsardzības statuss” ir alternatīvais aizsardzī-
bas statuss, kā definēts Direktīvas 2004/83/EK 2. panta
f) punktā;

m) “ģimenes locekļi” ir ģimenes locekļi, kā definēts 2. panta
i) punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada
18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai
noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa
patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no
dalībvalstīm (3);

n) “pagaidu aizsardzība” ir pagaidu aizsardzība, kā definēts
2. panta a) punktā Padomes Direktīvā 2001/55/EK
(2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pār-
vietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām
pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu
dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties
ar to saistītās sekas (4);

o) “nepilngadīgais bez pavadības” ir nepilngadīgais bez pavadī-
bas, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2004/83/EK 2. panta i) punktā;

p) “ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts 2. panta
2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopie-
nas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pār-
vietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (5);

q) “trešo valstu valstspiederīgie, kam atteikta ieceļošana” ir trešo
valstu valstspiederīgie, kuriem pie ārējās robežas atsaka iece-
ļošanu valstī, jo viņi neatbilst visiem Regulas (EK)
Nr. 562/2006 5. panta 1. punktā paredzētajiem ieceļošanas
nosacījumiem un nepieder ne pie vienas no personu katego-
rijām, kuras noteiktas minētās regulas 5. panta 4. punktā;

r) “trešo valstu valstspiederīgie, kas nelegāli uzturas” ir trešo
valstu valstspiederīgie, kuru atrašanās dalībvalsts teritorijā ir
oficiāli konstatēta un kuri neatbilst vai vairs neatbilst nosa-
cījumiem attiecībā uz uzturēšanos vai pastāvīgu uzturēša-
nos attiecīgajā dalībvalstī;

s) “pārcelšanās” ir trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku
pārvietošana, ņemot vērā viņu vajadzību pēc starptautiskas
aizsardzības un ilgstoša risinājuma, uz dalībvalsti, kur viņiem
ļauj pastāvīgi uzturēties drošā juridiskā statusā.

2. Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par statistisko
novērtējumu un citu atbilstīgi valsts definīcijām apkopotu statis-
tikas datu pielāgošanas metožu izmantošanu un iespējamo ietek-
mi, kuras piemēro, lai nodrošinātu atbilstību 1. punktā
noteiktajām saskaņotajām definīcijām.

3. To statistikas datu pamatā, ko Komisijai (Eurostat) saskaņā
ar šo regulu nosūta attiecībā uz 2008. pārskata gadu, var būt
alternatīvas (valsts) definīcijas. Šādos gadījumos dalībvalstis
informē Komisiju (Eurostat) par šīm alternatīvajām definīcijām.

4. Ja dalībvalstij nav saistošs viens vai vairāki juridiskie teksti,
kas minēti 1. punktā norādītajās definīcijās, šai dalībvalstij būtu
jāsniedz statistikas dati, kas ir salīdzināmi ar datiem, kuri jāsniedz
saskaņā ar šo regulu, ja vien minētos datus var sniegt saskaņā ar
spēkā esošajām normatīvajām un/vai administratīvajām
procedūrām.

3. pants

Statistika par starptautisko migrāciju, pastāvīgajiem
iedzīvotājiem un pilsonības iegūšanu

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) imigrantu skaitu, kas pārceļas uz dalībvalsts teritoriju,
sadalītu:

i) pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

ii) dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

iii) iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupās pēc
vecuma un dzimuma;

(1) OV L 16, 23.1.2004., 44. lpp.
(2) OV L 304, 30.9.2004., 12. lpp.
(3) OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.
(4) OV L 212, 7.8.2001., 12. lpp.
(5) OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.
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b) emigrantu skaitu, kas izbrauc no dalībvalsts teritorijas,
sadalītu:

i) pilsonības grupās;

ii) pēc vecuma;

iii) pēc dzimuma;

iv) nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupās;

c) to personu skaitu, kuru parastās dzīvesvietas valsts pārskata
perioda beigās ir dalībvalsts, sadalītu:

i) pilsonības grupās pēc vecuma un dzimuma;

ii) dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimuma;

d) personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts terito-
rijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts pilsonību,
un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts pil-
soņi, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc
vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu iepriekšējās
pilsonības, un pēc tā, vai personas agrāk bijušas
bezvalstnieki.

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalen-
dārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat)
divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pār-
skata gads ir 2008. gads.

4. pants

Statistika par starptautisko aizsardzību

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) personu skaitu, kas pārskata periodā iesniegušas starptautis-
kās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pietei-
kumā kā ģimenes locekļi;

b) personu skaitu, par kurām ir iesniegti starptautiskās aizsar-
dzības pieteikumi, kas tiek izskatīti atbildīgajās valsts iestā-
dēs pārskata perioda beigās;

c) pārskata periodā atcelto starptautiskās aizsardzības pietei-
kumu skaitu.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo
personu pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pār-
skata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu
laikā pēc pārskata mēneša beigām. Pirmais pārskata mēnesis ir
2008. gada janvāris.

2. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemts pir-
mās instances lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības
pieteikumu, piemēram, administratīvo vai tiesu iestāžu lēmu-
mi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem vai nepa-
matotiem, un lēmumi, kas pieņemti prioritārā vai saīsinātā
kārtībā;

b) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pir-
mās instances lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko
pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;

c) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pir-
mās instances lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsar-
dzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu
iestādes;

d) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pir-
mās instances lēmums piešķirt vai atsaukt pagaidu aizsardzī-
bu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;

e) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts cits
pirmās instances lēmums, ko pieņēmušas administratīvās vai
tiesu iestādes, t. i., piešķirt vai atsaukt atļauju uzturēties val-
stī humānu iemeslu dēļ saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību
aktiem par starptautisko aizsardzību.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo
personu pilsonības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata
periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā
pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no
2008. gada janvāra līdz martam.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju skaitu pār-
skata periodā, kurus atbildīgā valsts iestāde uzskata par
nepilngadīgajiem bez pavadības;

b) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie
lēmumi atteikt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, pie-
mēram, lēmumi par nepieņemamiem vai nepamatotiem pie-
teikumiem un prioritārā vai saīsinātā kārtībā pieņemti
lēmumi, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes
saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

c) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie
lēmumi piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas
administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai
pārskatīšanas procedūru;
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d) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie
lēmumi piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu,
ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar
apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;

e) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie
lēmumi piešķirt vai atsaukt pagaidu aizsardzību, ko pieņē-
mušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelāci-
jas vai pārskatīšanas procedūru;

f) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti citi
galīgie lēmumi, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestā-
des saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru, pie-
šķirt vai atsaukt atļaujas uzturēties humānu iemeslu dēļ
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par starptautisko
aizsardzību;

g) personu skaitu, kurām piešķirta atļauja uzturēties dalībvalstī
pārskata periodā saskaņā ar valstu vai Kopienas pārcelšanās
shēmu, ja minētajā dalībvalstī šāda shēma īstenota.

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo
personu pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata
periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā
pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2008. gads.

4. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) šādu statistiku par
Regulas (EK) Nr. 343/2003 un Komisijas Regulas (EK)
Nr. 1560/2003 (2003. gada 2. septembris), ar kuru paredz sīki
izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK)
Nr. 343/2003 (1), piemērošanu:

a) pieprasījumu skaits, kuros izteikta prasība uzņemt atpakaļ
patvēruma meklētāju vai uzņemties atbildību par viņu;

b) noteikumi, ar kuriem ir pamatoti a) apakšpunktā minētie
pieprasījumi;

c) lēmumi, kuri pieņemti, atbildot uz a) apakšpunktā minēta-
jiem pieprasījumiem;

d) to pārvietošanas gadījumu skaits, kuru pamatā ir c) apakš-
punktā minētie lēmumi;

e) informācijas pieprasījumu skaits.

Šī statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem,
un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata
gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2008. gads.

5. pants

Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās
novēršanu

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam atteikta ieceļošana
dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas;

b) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalīb-
valsts teritorijā saskaņā ar valsts imigrācijas likumiem.

Iesniedzot a) apakšpunktā minētos statistikas datus, sniedz sada-
lījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 562/2006 13. panta
5. punktu.

Statistikas datus, kas minēti b) apakšpunktā, sadala pēc vecuma
un dzimuma un pēc attiecīgo personu valstspiederības.

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalen-
dārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat)
trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads
ir 2008. gads.

6. pants

Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu
valstspiederīgo uzturēšanos

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) uzturēšanās atļauju skaitu, kas izsniegtas trešo valstu valsts-
piederīgajiem, sadalītu šādi:

i) atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un ar
kurām pirmo reizi atļauj personai uzturēties valstī, kas
sadalītas pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas pie-
šķiršanai un pēc atļaujas derīguma termiņa;

ii) atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un piešķir-
tas personai, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēša-
nās iemeslus, kas sadalītas pēc pilsonības, pēc
pamatojuma atļaujas piešķiršanai un pēc atļaujas derī-
guma termiņa;

iii) pārskata perioda beigās spēkā esošās atļaujas (to
izsniegto atļauju skaits, kuras nav atsauktas un nederī-
gas ar notecējušiem termiņiem), kas sadalītas pēc pilso-
nības, atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc atļaujas
derīguma termiņa;

b) par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda beigās, kas
sadalīts pēc pilsonības.(1) OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.
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2. Ja dalībvalsts tiesību akti un administratīvā prakse uzturē-
šanās atļauju vietā ļauj izsniegt īpašas kategorijas ilgtermiņa vīzas
vai piešķirt imigrācijas statusu, šādu vīzu un statusa piešķiršanas
gadījumu skaits jāiekļauj 1. punktā noteiktajā statistikā.

3. Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalen-
dārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat)
sešu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata
gads ir 2008. gads.

7. pants

Statistika par atgriešanos

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

a) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalīb-
valstī un par kuriem ir pieņemts administratīvs vai tiesas
lēmums vai akts, ar ko paziņo vai deklarē, ka viņu uzturēša-
nās ir nelegāla un ka viņiem jāatstāj dalībvalsts teritorija,
sniedzot šo datu sadalījumu pēc minēto personu pilsonības;

b) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri faktiski ir atstājuši
dalībvalsts teritoriju pēc administratīva vai tiesas lēmuma vai
akta, kā minēts a) apakšpunktā, sniedzot sadalījumu pēc
minēto personu pilsonības.

2. Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalen-
dārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat)
trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads
ir 2008. gads.

3. Statistikā, kas minēta 1. punktā, neiekļauj trešo valstu valsts-
piederīgos, kas pārvietoti no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 343/2003 un Regulā (EK)
Nr. 1560/2003 noteikto mehānismu.

8. pants

Sīkāks papildu sadalījums

1. Komisija var pieņemt pasākumus saistībā ar šādu sīkāku
papildu sadalījumu attiecībā uz šādu statistiku:

a) visā regulas 4. pantā minētajai statistikai – sadalījumu pēc:

i) pieprasījuma iesniegšanas gada;

b) regulas 4. panta 4. punktā minētajai statistikai – sadalījumu
pēc:

i) personu skaita, uz kurām attiecas pieprasījums, lēmums
un pārvietošana;

c) regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai statisti-
kai – sadalījumu pēc:

i) vecuma;

ii) dzimuma;

d) regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai statisti-
kai – sadalījumu pēc:

i) aizturēšanas pamatojuma;

ii) aizturēšanas vietas;

e) regulas 6. pantā minētajai statistikai – sadalījumu pēc:

i) gada, kurā pirmo reizi tika izsniegta uzturēšanās atļauja;

ii) vecuma;

iii) dzimuma;

f) regulas 7. pantā minētajai statistikai – sadalījumu pēc:

i) iemesla lēmumam vai aktam, kurš uzliek par pienā-
kumu atstāt valsti;

ii) vecuma;

iii) dzimuma.

2. Sīkāku papildu sadalījumu, kas minēts 1. punktā, sniedz
atsevišķi, bet ne šķērsklasificētu atbilstīgi 4. līdz 7. pantā paredzē-
tajam sadalījumam.

3. Lemjot par to, vai jāpieprasa papildu sadalījums, Komisija
apsver vajadzību pēc informācijas Kopienas politiku izstrādei un
pārraudzībai, un apsver atbilstošu datu avotu un vajadzīgo
līdzekļu pieejamību.

Sarunas par sīkākiem papildu sadalījumiem, kādi var būt vajadzī-
gi, lai piemērotu 4. līdz 7. panta prasības, uzsāk ne vēlāk kā
2009. gada 20. augustā. Agrākais pārskata gads, kurā ievieš
papildu sadalījumus, ir 2010. gads.

9. pants

Datu avoti un kvalitātes standarti

1. Statistika balstās uz šādiem datu avotiem, ņemot vērā to
pieejamību dalībvalstīs un saskaņā ar valsts tiesību aktiem un
praksi:

a) administratīvo un tiesu darbību ieraksti;

b) reģistri attiecībā uz administratīvām darbībām;
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c) personu kopuma vai īpašas šī kopuma apakšgrupas reģistri;

d) skaitīšanas;

e) izlases veida apsekojumi;

f) citi piemēroti avoti.

Statistikas apkopošanas procesā var izmantot zinātniski pamato-
tas un pienācīgi dokumentētas statistiskā novērtējuma metodes.

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) par izmantotajiem datu
avotiem, šo avotu izvēles iemesliem, izvēlēto datu avotu ietekmi
uz statistikas kvalitāti un izmantotajām statistiskā novērtējuma
metodēm, kā arī regulāri informē Komisiju (Eurostat) par turpmā-
kajām izmaiņām.

3. Pēc Komisijas (Eurostat) lūguma dalībvalstis sniedz tai visu
nepieciešamo informāciju, lai novērtētu statistiskās informācijas
kvalitāti, salīdzināmību un pilnīgumu.

4. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju (Eurostat) par
atbilstīgi šai regulai sniegtās statistikas pārskatīšanu un laboju-
miem un par jebkurām izmaiņām izmantotajās metodēs un datu
avotos.

5. Pasākumus attiecībā uz atbilstošo datu nosūtīšanas formātu
noteikšanu pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regu-
latīvo procedūru.

10. pants

Īstenošanas pasākumi

1. Šīs regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus, ar ko paredz
noteikumus attiecībā uz piemērotiem formātiem datu nosūtīša-
nai, kā paredzēts 9. pantā, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā
minēto regulatīvo procedūru.

2. Saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontro-
les procedūru pieņem turpmāk minētos pasākumus, kas vajadzīgi
šīs regulas īstenošanai un ir paredzēti tās nebūtisku elementu gro-
zīšanai, inter alia, to papildinot:

a) 2. pantā 1. punktā izklāstīto definīciju atjaunināšana;

b) dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās un nākamās parastās
dzīvesvietas valsts grupu un pilsonības grupu kategoriju
noteikšana, kā paredzēts 3. panta 1. punktā;

c) uzturēšanās atļauju izsniegšanas iemeslu kategoriju noteik-
šana, kā paredzēts 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

d) to sīkāku papildu sadalījumu un sadalījumu līmeņu noteik-
šana, kas jāpiemēro mainīgajiem lielumiem, kā paredzēts
8. pantā;

e) noteikumu izstrāde attiecībā uz precizitāti un kvalitātes
standartiem.

11. pants

Komiteja

1. Pieņemot īstenošanas pasākumus, Komisijai palīdz Statisti-
kas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK,
Euratom.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK
5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir
trīs mēneši.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK
5.a panta 1. un 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

12. pants

Ziņojums

Līdz 2012. gada 20. augustam un pēc tam reizi trijos gados
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu
par statistiku, kas apkopota atbilstoši šai regulai, un par tās
kvalitāti.

13. pants

Atcelšana

Ar šo Regula (EEK) Nr. 311/76 tiek atcelta.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiro-
pas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2007. gada 11. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES
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