
 
 
 

MIGRĀCIJA 
 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

MIGRĀCIJA 
2015.g. Eiropa piedzīvoja kopš II pasaules kara nepieredzētu migrācijas krīzi. Kopumā pasaulē konfliktu, 
vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu u.c. dēļ piespiedu kārtā pārvietots rekordliels cilvēku skaits - 65,3 
milj., t.sk., 21,3 milj. bēgļu (ANO Komisariāta bēgļu jautājumos (UNHCR) dati). ES ir ietekmīgs globālā 
mērogā spēlētājs, ar pasaulē spēcīgāko ekonomiku, un arī ES ir jāuzņemas daļa atbildības, lai rastu 
risinājumu migrācijas krīzei. Visticamāk, krīzes risinājums nenotiks tuvākajā laikā, un tā saglabāsies kā 
prioritāte EP un kopumā ES darba kārtībā.  
 
Saskaņā ar EP Eirobarometra datiem (2018.g. septembris), ES iedzīvotāju skatījumā par ES darbību un 
prioritātēm vēl arvien vairākums uzskata - ES būtu jādara vairāk. Saistībā ar migrāciju 26% aptaujas 
dalībnieku uzskata, ka ES rīcība ir pietiekama (salīdzinājumam: 19% - 2016.g. aprīlī), un 58% uzskata, ka 
ES rīcība ir nepietiekama (salīdzinājumam: 66% - 2016.g. aprīlī). Latvijā aptuveni viens no diviem 
aptaujas dalībniekiem uzskata, ka ES rīcība ir nepietiekama migrācijas problēmu risināšanā (48%). 
 
Pārliecinošs EP vairākums atbalsta kopīgu risinājumu kopējai problēmai, kas balstās uz solidaritāti starp 
visām ES dalībvalstīm, īpaši ar ES ārējo robežu valstīm (Grieķija, Itālija u.c.). Jau kopš 2015.g. septembra 
EP pieņēmis virkni nozīmīgus lēmumus, lai risinātu migrācijas un bēgļu krīzi. Pamatā tie saistīti ar: 
(1) taisnīgu patvērumu meklētāju sadali starp visām ES dalībvalstīm; 
(2) drošu migrāciju, t.sk., drošām ES ārējām robežām (Frontex 2, Eurodac u.c.); 
Jāmin, ka bijušais Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks bija EP ziņotājs par Eiropas robežu un 
krasta apsardzes (FRONEX 2) izveides likumprojekta virzību. FRONTEX 2 mērķis - paaugstināt ES ārējās 
robežas drošību un uzlabot pārvaldību, un atjaunot uzticēšanos Šengenas zonai.  
(3) patvēruma meklētāju un bēgļu, kuriem uz to ir likumīgas tiesības, integrēšanu (iesaisti) ES darba 
tirgū un sabiedrībā, kopumā izmantojot krīzi kā iespēju ekonomikas izaugsmei, demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanai u.c. Viens no būtiskākajiem lēmumiem līdz šim - EP vairākuma atbalsts Dublinas III regulas 
reformai (EP pozīcija aplūkojama zem saites), kas līdz ar migrācijas krīzi ir izrādījusies neefektīva un 
neatbilstoša reālajai situācijai. Dublinas noteiktumu reforma būs viens no galvenajiem stūrakmeņiem 
izmaiņās kopējā ES Patvēruma politikā. Reformas gaitai var sekot līdzi “EP Likumdošanas vilcienā”. 
 

Latvijas artava (īstenojot pārvietošanas programmu, kas noslēdzās 2018.g.)  
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) informācija ---> ES pārvietošanas programmas ietvaros 
Latvija apņēmās uzņemt 531 personu. No Itālijas, Grieķijas un Turcijas uz Latviju pārvietotas gandrīz 
70% jeb 374 personas. Lielākā daļa ir Sīrijas pilsoņi. Līdz programmas noslēgumam, Latvijai pildot savas 
saistības, tika uzņemti 70% no 531 pārvietojamā patvēruma meklētāja.  
Plašākai informācijai par Latvijas paveikto ES pārvietošanas programmā: 
Santa Jonāte, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta direktora vietniece, sabiedrisko attiecību vadītāja 
Tālr. + 371 67219185 | E-pasts: santa.jonate@pmlp.gov.lv  

 

Starp nozīmīgiem EP 2018. g. LĒMUMIEM migrācijas krīzes risināšanā jāmin: 
 Abi ES likumdevēji - EP un ES Padome, panākot vienošanos par ES budžetu 2019. gadam, kā 

prioritātes iezīmēja vairāk atbalsta jauniešu iespējām un cīņai pret bezdarbu, par 490 milj.eiro 
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vairāk līdzekļu Erasmus+ un pētniecības programmām, drošībai, migrācijai un klimata aizsardzībai. 
Savukārt mazāk naudas Turcijai demokrātijas principu pārkāpumu dēļ.  

 Saistībā ar nākamo ES daudzgadu budžetu (2021-2027), šī sasaukuma (8.) EP deputāti jau noteikuši 
prioritātes sarunām ar ES Padomi (ES dalībvalstu atbildīgajiem ministriem). EP mudina vairāk 
naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī cīņai ar 
klimata pārmaiņām. Tāpat EP uzsver pietiekamu līdzekļu nodrošināšana pasākumiem migrācijas, 
aizsardzības un drošības jomās, kā arī tas, ka finansējums lauksaimniecības un kohēzijas politikai 
nebūtu samazināms. 

 Ātrāka, vienkāršāka un taisnīgāka patvēruma pieteikumu procedūra ES. EP Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) atbalstīja jaunu regulu par kopējām procedūrām starptautiskās 
aizsardzības piešķiršanai ES, lai panāktu saskaņotāku pieeju patvēruma pieteikumu apstrādē visā 
ES. Ātrākai pieteikumu izvērtēšanai, pastiprinātām garantijām patvēruma meklētājiem un stingrām 
prasībām, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu būtu jāveicina efektīvāka un saskaņotāka ES 
mēroga sistēma. Sistēma atturētu personas iesniegt vairākus pieteikumus dažādās dalībvalstīs. Tā 
paredz papildu drošības pasākumus bērniem (aizbildnis 24 st. laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, 
vienmēr pirms biometrisko datu iegūšanas u.c.). Turcija svītrota no "drošas izcelsmes valstu" 
saraksta. Video. 

 EP: Bērnus nedrīkst ieslodzīt imigrācijas dēļ. Eiropā dzīvo ~ 5,4 milj. bērnu - migrantu. Tas ir katrs 
sestais no pasaules bērniem - migrantiem (ANO Bērnu fonda dati). EP uzskata: visiem bērniem - 
migrantiem, kuri vieni paši sasnieguši ES, jānodrošina aizbildnis; ES valstīm jāsadarbojas ciešāk, lai 
atrastu pazudušus bērnus un identificētu cilvēku tirdzniecības upurus; bērniem - migrantiem 
jānodrošina tādas pašas izglītības iespējas kā attiecīgās ES valsts bērniem.  

 EP oficiālā delegācija vizītē Lībijā. Pirmo reizi kopš 2012. g. EP oficiālā delegācija dodas misijā uz 
Lībiju - Tunisu un Tripoli: EP gatavs sekmēt nacionālo dialogu Lībijas sabiedrībā. EP rekomendācijas 
ES Padomei, EK un Eiropas Ārējās darbības dienestam iekļauj aicinājumu stiprināt starptautiskos 
centienus likvidēt migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecības tīklus, kā arī koncentrēt ES pūles 
migrantu aizsardzībai Lībijā. 

 500 milj. EUR bēgļu bērnu izglītošanai Turcijā. EP apstiprina 500 milj. EUR bēgļu bērnu skološanai 
Turcijā. Tas ir pirmais maksājums no pagarinātā Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā 3 mljrd. EUR 
apmērā. Mehānismu izveidoja 24.11.15.  

 EP zaļā gaisma jaunai ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmai. Jaunā ES ceļošanas 
informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ļaus pārbaudīt ceļotājus vēl pirms iebraukšanas ES. Ceļotāji, 
kas varētu radīt drošības, nelegālas imigrācijas vai epidemioloģiskus draudus, nesaņems atļauju. 
ETIAS jāstājas spēkā 2021. g. 

 Nepieciešamas skaidras vadlīnijas humanitārai palīdzībai! Humanitārās palīdzības sniegšana 
migrantiem nedrīkst būt noziegums -> EP aicina dalībvalstis iekļaut "humanitāras palīdzības" 
izņēmumu nacionālajos likumos, lai indivīdus un NVO nesauktu pie atbildības par  palīdzību 
migrantiem humānu iemeslu dēļ. 

 Datu apmaiņa: stiprina Eiropola sadarbību ar trešām valstīm. EP politiskais signāls pirms sarunām 
ar 8 ārpus ES esošām valstīm (Jordānija, Turcija, Izraēla, Tunisija, Maroka, Libāna, Ēģipte un Alžīrija) 
par stiprinātu sadarbību ar Eiropolu, t.sk., lai veiksmīgāk risinātu tādus migrācijas izaicinājumus kā 
nelegāla migrācija un cilvēku tirdzniecība. 

 
Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Jautājumi saistībā ar ES izaugsmi pamatā ir šo EP KOMITEJU kompetencē:  
 EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE). No Latvijas LIBE komitejā strādā Andrejs 

Mamikins (S&D) un Kārlis Šadurskis (EPP).  

 Ārlietu komiteja (AFET). No Latvijas AFET komitejā strādā Iveta Grigule (ALDE), Sandra Kalniete 
(EPP) un Andrejs Mamikins (S&D).  

 EP Budžeta komitejā (BUDG). No Latvijas BUDG komitejā strādā Inese Vaidere (EPP). 
 

Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
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(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 
Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar migrācijas jautājumiem pamatā ir 
Iekšlietu ministrijas kompetencē, arī Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un 
Ekonomikas ministrijas kompetencē. 

 
PIELIKUMS I 
 
EP pieņemtie lēmumi: 2015.g. septembris - 2017.g.decembris  
Apkopojums interaktīvā infografikā, kur EP pieņemtie lēmumi (plenārsesijas vai atbildīgās komitejas) 
atspoguļoti hronoloģiska secībā: 
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1rEobHO7vQbleBKyxg
KIIqRo4ae7Fu9Pti1-0tWIHaUs&font=Default&lang=lv&initial_zoom=1&height=650   

 

 25.10.2017. | EP par 2018 budžetu: risinājumiem migrācijai un drošībai jāpaliek ES prioritātēm 
EP prasa palielināt finansējumu aģentūrām, kuras veic ar drošību saistītus uzdevumus: Eiropolam, 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) un Eiropas Patvēruma atbalsta birojam 
(EASO). Ja panākta vienošanās ar ES Padomi, EP balsojums par ES 2018 budžetu un EP Prezidenta 
paraksts - 30. novembrī.  

 19.10.2017. | Jauni Dublinas noteikumi: visām ES dalībvalstīm jāuzņem taisnīga daļa patvērumu 
meklētāju 
LIBE atbalsta priekšlikumus jaunajai Dublinas regulai-ES patvēruma sistēmas stūrakmenim, t.sk., lai 
novērstu pašreizējos trūkumus un izveidotu spēcīgu sistēmu nākotnē. Būtiskākais: 

• Visu patvēruma meklētāju automātiska pārcelšana pēc fiksēta principa 
• Visu patvēruma meklētāju reģistrācija, tiem ierodoties 
• Uzlabotas drošības pārbaudes 

 06.07.2017. | ES investīciju plāns migrācijas pamatcēloņu risināšanai 
EP atbalsta ES shēmu ar mērķi mobilizēt 44 mljrd. EUR privātā sektora investīciju Āfrikā un ES 
kaimiņvalstīs. 

 29.06.2017. | Jauna ES Patvēruma aģentūra patvēruma noteikumu un pamattiesību ievērošanai 
Provizoriska vienošanās ar ES Padomi, lai stiprinātu pašreizējo ES Patvēruma atbalsta biroju (EASO), 
pārveidojot to par jaunu ES Patvēruma aģentūru, kuras rīcībā ir līdzekļi un resursi, lai palīdzētu 
dalībvalstīm krīzes situācijās, uzraudzītu atbilstību ES tiesību aktiem un pamattiesību ievērošanu. 

 15.06.2017. | Atzītiem bēgļiem - atjaunojama uzturēšanās atļauja uz 5 gadiem 
LIBE atbalsta priekšlikumu atzītiem bēgļiem piešķirt atjaunojamu uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem. 
Šī ir daļa no plašākas Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pārskatīšanas. 

 15.06.2017. | Vienkāršota ES "zilās kartes" sistēma augsti kvalificēta ārvalstu darbaspēka 
piesaistei 
LIBE atbalsta izmaiņas attiecībā uz augsti kvalificētam darbaspēkam paredzēto ES "zilo karti", lai 
veicinātu tās izmantošanu. ES dalībvalstis varēs atteikties no "zilās kartes" (vai to neatjaunot, vai 
noraidīt pieteikumu), ja ir pamatotas bažas par drošību. 

 30.05.2017. | Pastiprināta iekšējā drošība un uzlabota bēgļu bērnu aizsardzība 
• LIBE nobalso par mandātu sarunām par atjauninātajiem EURODAC noteikumiem: 

EURODAC datu bāze ar patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumiem tika izveidota 2003. 
gadā, saistībā ar Dublinas sistēmu, lai ļautu ES dalībvalstīm noteikt, vai patvēruma 
meklētājs jau ir pieprasījis patvērumu citā valstī; 

• EP deputāti vēlas, lai bēgļu bērniem vecumā no 6 gadiem noņemtu pirkstu nospiedumus, 
lai viņus pasargātu no cilvēku kontrabandistiem un veicinātu ģimeņu apvienošanos. 

 25.04.2017. | Vienkāršota piekļuve darba tirgum labākai integrācijai 
EP atbildīgā LIBE komiteja nobalso par Uzņemšanas nosacījumu direktīvas pārskatīšanu: vienlīdzīgi 
un augsti uzņemšanas standarti visās ES dalībvalstīs, nodrošināta iespēja nekavējoties sākt mācīties 
valodu, iespēja sākt strādāt ES ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc patvēruma pieteikuma (pašlaik - 9 
mēneši) un - nav pieļaujama nepilngadīgo aizturēšana.  

 05.04.2017. | Migrācija: jārod globāls risinājums 
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170615IPR77508/meps-back-changes-to-the-blue-card-for-highly-skilled-workers-to-promote-its-use
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170615IPR77508/meps-back-changes-to-the-blue-card-for-highly-skilled-workers-to-promote-its-use
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170529IPR76259/asylum-meps-tighten-internal-security-and-improve-safety-for-refugee-children
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170425IPR72302/ease-access-to-labour-market-for-asylum-seekers-to-boost-integration-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20170329IPR69074/migracija-jarod-globala-meroga-risinajums


EP prasa steidzami veikt daudzpusējus pasākumus, lai pārvaldītu iepriekš nepieredzēta apmēra 
migrācijas plūsmu visā pasaulē un apturētu migrantu bojāeju Vidusjūrā.  

 01.12.2016. | ES budžets 2017: 728 milj. EUR ar migrāciju saistītiem fondiem 
ES budžets 2017: EP nosargā 728 milj. EUR ar migrāciju saistītiem fondiem, t.sk., papildus 28 milj. 
EUR Palestīnas bēgļu atbalstam.  

 15.09.2016. | Jauns Eiropas ceļošanas dokuments 
EP apstiprina jaunu Eiropas ceļošanas dokumentu, lai vienkāršotu to trešo valstu valstspiederīgo 
atgriešanu, kuri ES uzturas nelegāli - bez derīgas pases vai identitātes kartes. 

 06.07.2016. | Zaļā gaisma FRONTEX 2 izveidei 
EP atbalsta Eiropas robežu un krasta apsardzes (FRONEX 2) izveidi nolūkā paaugstināt ES ārējās 
robežas drošību un uzlabot pārvaldību, un  atjaunot uzticēšanos Šengenas zonai. 
EP ziņotājs par šo jautājumu bija Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks. Lūk, viņa video 
komentārs par FRONTEX 2 izveidi.  

 13.04.2016. | Papildu 100 milj. EUR ārkārtas humānai palīdzībai 
EP atbalsta papildu 100 milj. EUR ES ārkārtas humānai palīdzībai bēgļiem ES. 

 13.04.2016. | EP par ES-Turcijas bēgļu darījumu 
Saistībā ar ES un Turcijas 18.03. vienošanos par migrantu un patvēruma meklētāju atgriešanu, EP 
aicina EK un ES Padomi: cieši uzraudzīt cilvēktiesību un vārda brīvības stāvokli Turcijā, pārbaudīt 
ziņas, ka Turcijas iestādes spiež Sīrijas bēgļiem atgriezties Sīrijā un izvērtēt, vai Turciju var patiešām 
uzskatīt par bēgļiem drošu valsti. 

 12.04.2016. | Centralizēta ES patvēruma sistēma  
EP prasa centralizētu ES patvēruma sistēmu un likumīgas migrēšanas iespējas, t.sk., pārskatīt 
Dublinas III regulu, kas tagad nosaka atbildīgo ES valsti par patvēruma pieteikumu pieņemšanu. 
Pašreizējā sistēma nepietiekami ņem vērā lielo migrācijas spiedienu uz dalībvalstīm ar ārējām ES 
robežām (Itālija, Grieķija u.c.).  
Lūk, Latvijas EP deputāti par risinājumiem migrācijas krīzei. 

 25.11.2015. | ES budžets 2016: migrācijai par 1,16 mljrd. EUR vairāk  
EP pieņem 2016.gada ES budžetu - par 1,6 mljrd. EUR vairāk migrācijai, nekā sākotnēji rosināja 
Eiropas Komisija (EK). 

 14.10.2015. | Papildu 401,3 milj. EUR bēgļu krīzei  
EP atbalsta papildu 401,3 milj. EUR bēgļu krīzes risināšanai: ES valstīm, kuras bēgļu krīze skārusi 
vissmagāk, trešajām valstīm, kurās ir visvairāk bēgļu no Sīrijas, 3 ES aģentūrām, kuras veic visvairāk 
ar bēgļiem saistītos uzdevumus. 

 17.09.2015. | Otrs ārkārtas lēmums  
EP atbalsta papildus 120 000 patvēruma meklētāju sadalīšanu ES valstīs. Gala vārds - ES Padomei / 
dalībvalstīm.  

 09.09.2015. | Pirmie ārkārtas pasākumi  
EP apstiprina ārkārtas pasākumus pirmo 40 000 bēgļu no Itālijas un Grieķijas sadalei divu gadu laikā. 
Gala vārds - ES Padomei /ES dalībvalstīm. 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20161129IPR53614/es-2017-gada-budzets-pienemts-vairak-naudas-jaunatnei-un-iniciativam-izaugsmei
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160909IPR41785/ep-pienem-eiropas-celosanas-dokumentu-treso-valstu-valstspiederigo-atgriesanai
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/euborderandcoastguard.html
https://www.youtube.com/watch?v=HaHPdNDMNLE
https://www.youtube.com/watch?v=HaHPdNDMNLE
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/lidzekli_beglu_atbalstam.html%20http:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160408IPR22136/es-turcijas-beglu-darijums-nav-ideals-bet-vismaz-realshttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160407IPR21773/ep-prasa-likumigas-migresanas-iespejashttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/lv_eiroparlamentariesi_par_visaptveroso_pieeju_es_migracijas_politikai.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20151120IPR03610/pienem-2016-gada-es-budzetu-nauda-migracijai-un-darbavietamhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151013IPR97349/parliament-approves-EU401-3-million-more-for-migrationhttp:/www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0024&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20150915IPR93259/ep-atbalsta-120-000-beglu-sadalisanu-dalibvalstim
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20150903IPR91518/apstiprina-arkartas-pasakumus-pirmo-40-000-beglu-sadalei

