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Patvēruma pieteikumu skaits 2018. gadā samazinājies līdz 
pirmskrīzes līmenim, bet joprojām liels skaits neizskatītu lietu 
 
Patvēruma pieteikumu skaits ES+ 2018. gadā trešo gadu pēc kārtas ir samazinājies, 
atgriežoties pirmskrīzes līmenī. Lai gan pieteikumu skaits 2019. gada pirmajos piecos 
mēnešos ir pieaudzis, runāt par pēdējā laika tendenču ievērojamām izmaiņām ilgtermiņā ir 
pāragri. 
 
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) 2019. gada 24. jūnijā Briselē ir nācis klajā ar 2018. gada 
ziņojumu par situāciju patvēruma jomā ES+. Ziņojums ir galvenā atsauces publikācija ar mērķi sniegt 
visaptverošu pārskatu par situāciju patvēruma jomā ES+ un kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) 
praktisko darbību. 
 
EASO jau šā gada sākumā ziņoja, ka ES+ 2018. gadā saņemtie 664 480 starptautiskās aizsardzības 
pieteikumi atspoguļo samazinājumu, kas vērojams trešo gadu pēc kārtas, – šoreiz par 10 %. Aptuveni 
9 % no šiem pieteikumiem ir iesniegti atkārtoti. Pieteikumu skaits 2018. gadā ir saglabājies ļoti stabils, 
tomēr aiz relatīvās stabilitātes ES+ līmenī slēpjas būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm un atsevišķām 
valstspiederībām. 
 
Kopējais patvēruma atzīšanas līmenis pirmajā instancē ES+ 2018. gadā bija 39 %, kas ir par 
7 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan kopumā pozitīvu lēmumu skaits bija mazāks, 
palielinājās pozitīvu lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu īpatsvars (55 % no pozitīvajiem lēmumiem). 
 
Sīrija (13 %), Afganistāna un Irāka (7 % katra) bija trīs galvenās patvēruma meklētāju izcelsmes valstis 
ES+ 2018. gadā. Starp desmit izcelsmes valstīm, kuru valstspiederīgie iesniedza visvairāk pieteikumu, 
bija arī Pakistāna, Nigērija, Irāna, Turcija (4 % katra), Venecuēla, Albānija un Gruzija (3 % katra). Gandrīz 
piektdaļu no visiem pieteikumiem 2018. gadā iesniedza patvēruma meklētāji no valstīm, kuru 
valstspiederīgajiem nav vajadzīga vīza, lai ieceļotu Šengenas zonā, tostarp Venecuēlas, Kolumbijas, 
Albānijas un Gruzijas valstspiederīgie. 
 
Attiecībā uz saņēmējvalstīm 2018. gadā lielākā daļa patvēruma pieteikumu tika iesniegti Vācijā, 
Francijā, Grieķijā, Itālijā un Spānijā. Kopumā gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem ES+ iesniegtajiem 
pieteikumiem tika iesniegti šajās piecās valstīs. 
 
Vācija septīto gadu pēc kārtas saņēma visvairāk pieteikumu (184 180), lai gan to skaits bija par 17 % 
mazāks nekā 2017. gadā. Pieteikumu skaits Francijā palielinājās ceturto gadu pēc kārtas, 2018. gadā 
sasniedzot 120 425 pieteikumus, kas ir līdz šim augstākais Francijā reģistrētais līmenis. Grieķija kļuva 
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par valsti ar trešo lielāko 2018. gadā ES+ iesniegto pieteikumu skaitu, kas palielinājās līdz 
66 965 pieteikumiem, pieaugot piekto gadu pēc kārtas. 
 
Piecas valstis, kas saņēma visvairāk pieteikumu uz vienu iedzīvotāju, bija Kipra, Grieķija, Malta, 
Lihtenšteina un Luksemburga. 
 
Neizskatītu lietu skaits 2018. gada beigās joprojām bija liels, un aptuveni 896 560 pieteikumu ES+ 
gaidīja galīgo lēmumu. Tas bija tikai neliels (6 %) samazinājums salīdzinājumā ar 2017. gada beigām. 
 
 
Pieteikumu skaita pieaugums 2019. gada sākumā neliecina par pēdējā laika tendenču ievērojamām 
izmaiņām ilgtermiņā. 
 
ES+ 2019. gada pirmajos piecos mēnešos ir reģistrēti vairāk nekā 290 000 starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu. Tas ir par 11 % vairāk nekā šajā pašā periodā 2018. gadā. Šajā periodā galvenās izcelsmes 
valstis bija Sīrija (8 %), Afganistāna un Venecuēla (7 % katra), kuru valstspiederīgie kopā iesniedza 
gandrīz katru ceturto pieteikumu ES+. 
 
Šajā periodā pieauga arī no Latīņamerikas valstu valstspiederīgajiem saņemto pieteikumu skaits. 
Venecuēlas valstspiederīgie iesniedza aptuveni 18 400 patvēruma pieteikumu, kas ir aptuveni divreiz 
vairāk nekā tajā pašā periodā 2018. gadā, bet no Kolumbijas valstspiederīgajiem saņemto pieteikumu 
skaits ir palielinājies trīskārt. Vairāk pieteikumu ir iesnieguši arī Salvadoras, Hondurasas, Nikaragvas un 
Peru valstspiederīgie. 
 
Pieteikumu skaita pieaugums 2019. gada sākumā ir jāaplūko saistībā ar kraso samazinājumu pēdējos 
trīs gados, īpaši ņemot vērā atgriešanos 2014. gada līmenī pagājušajā gadā. Pašlaik nekas neliecina, ka 
nesenais mērenais pieteikumu skaita pieaugums būtu uzskatāms par vispārējo tendenču ievērojamām 
izmaiņām, jo periodiskas svārstības nav nekas neparasts. 
 
 
Pielikumi 
 

- 2018. gada ziņojuma galvenie konstatējumi 
- Kopsavilkums (pieejams 23 ES valodās) 
- 2018. gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā ES+ 
- Pielikums: patvēruma meklētāji ES+ sadalījumā pa ES+ valstīm un galvenajām 

valstspiederībām 
 

 
 
Ja vēlaties iegūt papildu informāciju no Eiropas Patvēruma atbalsta biroja, rakstiet uz šo e-pasta 
adresi: press@easo.europa.eu 
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