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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku 

pārmaiņu Savienībā  

(2017/2069(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 24. janvāra ziņojumu par ES pilsonību „Pilsoņu 

tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā” (COM(2017)0030), 

– ņemot vērā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 25. pantu 

sagatavoto ziņojumu par 2013.–2016. gadā panākto virzībā uz reālu ES pilsonību, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gadā rīkotās sabiedriskās apspriešanas par ES pilsonību 

rezultātus un 2015. gada Eirobarometra aptauju par vēlēšanu tiesībām un pilsonību 

rezultātus, 

– ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 6. un 9.–12. pantu, LESD 18.–

25. pantu un ES Pamattiesību hartas 11., 21. un 39.–46. pantu, 

– ņemot vērā tiesiskuma ievērošanu, kas noteikta LES 2. pantā, 

– ņemot vērā LES 3. panta 2. punktu, kurā noteiktas personu tiesības brīvi pārvietoties, 

– ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 44. pantā noteiktās tiesības iesniegt lūgumrakstu, 

– ņemot vērā LES 165. pantu, 

– ņemot vērā LESD 227. pantā noteiktās tiesības iesniegt lūgumrakstu, 

– ņemot vērā LESD Protokolu Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, 

– ņemot vērā LESD Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes 

principa piemērošanu, 

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 29. februāra secinājumus par vienotā tirgus stratēģiju1 

un jo īpaši dokumentu par 2015. gada 18. septembrī Lisabonā rīkotās SOLVIT centru 

neoficiālās sanāksmes rezultātiem2, 

– ņemot vērā 2014. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par ES pilsonību: 

„ES pilsoņi — jūsu tiesības, jūsu nākotne”3, 

– ņemot vērā 2016. gada 2. februāra rezolūciju par mācīšanos par ES skolā4, 

                                                 
1 Padomes dokuments 6622/16. 
2 Padomes dokuments 14268/15. 
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0233. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0106. 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_lv.pdf
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– ņemot vērā 2016. gada 6. oktobra rezolūciju par Savienības tiesību aktu piemērošanas 

pārraudzību — 2014. gada pārskats1, 

– ņemot vērā 2017. gada 2. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par adopcijas 

pārrobežu aspektiem2, 

– ņemot vērā 2017. gada 2. marta rezolūciju par programmas „Eiropa pilsoņiem” 

īstenošanu3, 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi 

laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu 

(pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0411), 

– ņemot vērā ziņojumu par tā darba grupas bērnu labklājības jautājumos darbību un jo 

īpaši tajā paustos secinājumus4, 

– ņemot vērā 2016. gada 15. decembra rezolūciju par Lūgumrakstu komitejas darbību 

2015. gadā5, 

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas 2017. gada 23. februāra atzinumu6 un 

Konstitucionālo jautājumu komitejas 2017. gada 1. jūnija atzinumu7 par Eiropas 

Komisijas ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā, 

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas 2016. un 2017. gadā rīkotās uzklausīšanas un jo 

īpaši 2017. gada 11. maija kopīgo atklāto uzklausīšanu „ES pilsoņu situācija un tiesības 

Apvienotajā Karalistē”, ko kopīgi rīkoja LIBE, PETI un EMPL komiteja, 2016. gada 

11. oktobra atklāto uzklausīšanu „Šķēršļi ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt 

iekšējā tirgū”, 2017. gada 4. maija atklāto uzklausīšanu „Diskriminācijas novēršana un 

minoritāšu aizsardzība” un Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta un 

Eiropas Parlamenta LIBE, PETI, AFCO un JURI komitejas 2016. gada 15. martā rīkoto 

kopīgo atklāto uzklausīšanu „Savienības pilsonība praksē”, un LIBE un PETI komitejas 

2017. gada 29. jūnijā rīkoto kopīgo uzklausīšanu par bezvalstniecību, 

– ņemot vērā PETI komitejas uzklausīšanu 2016. gada 22. februārī „ES Pamattiesību 

hartas jomas paplašināšana (51. pants)”, uzklausīšanu 2016. gada 21. jūnijā 

„Pārredzamība un informācijas brīvība ES iestādēs” un uzklausīšanu 2017. gada 

22. jūnijā „Atjaunot iedzīvotāju paļāvību un uzticēšanos Eiropas projektam”, kā arī šajā 

sasaukumā rīkotās iepriekšējās uzklausīšanas par tematiem „Tiesības iesniegt 

lūgumrakstu” (2015. gada 23. jūnijā) un „Eiropas pilsoņu iniciatīva” (2015. gada 

26. februārī),  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta C 2016. un 2017. gadā pasūtītos 

pētījumus pēc Lūgumrakstu komitejas pieprasījuma, proti, „Obstacles to the right of 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0385. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0013. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0063. 
4  PE 601.177v04-00. 
5  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0512. 
6 PE 597.698v03-00. 
7 PE 603.107v02-00. 
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free movement and residence for EU citizens and their families” (Šķēršļi ES pilsoņu un 

viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā), 

„Discrimination(s) as emerging from the petitions received” (Diskriminācijas gadījumi, 

kas izriet no saņemtajiem lūgumrakstiem), „The impact of Brexit in relation to the right 

to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on 

Petitions” (Brexit ietekme uz tiesībām iesniegt lūgumrakstus un uz Lūgumrakstu 

komitejas kompetenci, pienākumiem un darbībām) un „The protection role of the 

Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities” (Lūgumrakstu komitejas aizsardzības 

pienākumi saistībā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu),  

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Konstitucionālo jautājumu komitejas un 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0385/2017), 

A. tā kā ES pilsonība un ar to saistītās tiesības sākotnēji tika ieviestas 1992. gadā ar 

Māstrihtas līgumu un tika pastiprinātas ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 

2009. gada decembrī, kā arī ar ES Pamattiesību hartu; 

B. tā kā pilsonības īstenošana prasa visupirms garantēt un ļaut izmantot visas cilvēktiesības 

un jo īpaši ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības; 

C. tā kā, lai varētu patiesi izmantot tiesības un brīvības, kas izriet no ES pilsonības, būtiski 

svarīga ir holistiska pieeja, kas izstrādāta, lai sasniegtu ES Līgumos noteiktos mērķus, 

piemēram, pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu; 

D. tā kā ES pilsonību var iegūt tikai tad, ja ir iegūta dalībvalsts valstspiederība, ko 

reglamentē dalībvalstu tiesību akti; tā kā tajā pašā laikā ar to saistītās tiesības un 

pienākumi izriet no ES tiesību aktos noteiktā regulējuma un nav atkarīgi no 

dalībvalstīm; tā kā iepriekš minētā iemesla dēļ tāpat spēkā ir tas, ka dalībvalstis, tostarp 

to vietējās un reģionālās iestādes, nevar nepamatoti ierobežot šīs tiesības un 

pienākumus; tā kā saistībā ar iespējām iegūt valsts pilsonību dalībvalstīm būtu jāvadās 

pēc ES tiesību principiem, piemēram, proporcionalitātes un nediskriminācijas principa, 

kuri abi ir sīki skatīti ES Tiesas judikatūrā; tā kā saskaņā ar Līgumiem ES iestādēm ir 

vienlīdzīgi jāattiecas pret ikvienu ES pilsoni; 

E. tā kā ES iedzīvotāji paļaujas, ka dalībvalstis, tostarp to vietējās un reģionālās iestādes, 

piemēros gan Kopienas tiesību aktus, gan valsts tiesību aktus, un tas ir priekšnoteikums 

viņu no ES pilsonības izrietošo tiesību efektīvai īstenošanai; 

F. tā kā centieni veicināt ES pilsonību ir saistīti ar demokrātijas kvalitātes uzlabojumiem 

Savienībā, pamattiesību un pamatbrīvību izmantošanu praksē un iespēju ikvienam 

pilsonim tiešā veidā piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē; 

G. tā kā jebkādas vienpusējas izmaiņas dalībvalsts robežās ir vismaz Līguma par Eiropas 

Savienību 2. panta, 3. panta 2. punkta un 4. panta 2. punkta pārkāpums, kā arī apdraud 

visu no ES pilsonības izrietošo tiesību izmantošanu; 
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H. tā kā ar Lisabonas līgumu ir nostiprinātas ES pilsonības neatņemamās tiesības un 

garantijas, kas cita starpā ietver brīvību ceļot, strādāt un mācīties citā dalībvalstī, 

piedalīties Eiropas politiskajā dzīvē, veicināt vienlīdzību un cieņu pret daudzveidību un 

tikt aizsargātiem pret diskrimināciju, jo īpaši diskrimināciju valstspiederības dēļ; tā kā 

pēdējās desmitgadēs arvien vairāk izmantojot tiesības brīvi pārvietoties Eiropas 

Savienībā, ir izveidojušās jauktas ģimenes — bieži ar bērniem — ar atšķirīgu 

valstspiederību; tā kā, lai gan tā ir pozitīva tendence attiecībā uz ES pilsonības kā 

institūcijas konsolidāciju, tā arī nozīmē īpašas vajadzības un problēmas dažādās jomās, 

arī saistībā ar juridiskiem aspektiem; 

I. tā kā perspektīva, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no ES (Brexit), ir uzsvērusi ES 

pilsonības tiesību svarīgumu un to izšķirīgo nozīmi miljonu ES pilsoņu ikdienas dzīvē 

un ir palielinājusi izpratni Eiropas Savienībā par iespējamo tiesību zaudēšanu, ko Brexit 

izraisīs abām pusēm, īpaši attiecībā uz tiem 3 miljoniem ES pilsoņu, kas dzīvo 

Apvienotajā Karalistē, un 1,2 miljoniem Apvienotās Karalistes pilsoņu, kas dzīvo ES; 

J. tā kā pēc notikumiem Apvienotajā Karalistē, bēgļu humanitārās krīzes, taupības 

politikas postošās sociālās un ekonomiskās ietekmes, augstā bezdarba un nabadzības 

līmeņa un ksenofobijas un rasisma pieauguma Eiropas Savienībā ir mazinājusies 

uzticēšanās ES sistēmai un Eiropas projektam kopumā; 

K. tā kā tiesības uz pārvietošanās brīvību un to izmantošana ir svarīgs ES pilsonības 

elements un papildina citas ES iekšējā tirgus brīvības; tā kā Eiropas jaunieši sevišķi 

augstu vērtē pārvietošanās brīvību, kas ES pilsoņu vērtējumā atpazīstamības un 

popularitātes ziņā ir pozitīvākais ES sasniegums pēc miera nodrošināšanas; 

L. tā kā pārvietošanās brīvību un tās īstenošanu ir pārkāpušas vairākas dalībvalstis, kuras ir 

izraidījušas vai draudējušas izraidīt no savas teritorijas ES pilsoņus, kā ziņots vairākos 

lūgumrakstos; 

M. tā kā, kā liecina Komisijai un SOLVIT adresētie lūgumraksti un sūdzības, ES pilsoņi 

pamattiesību un pamatbrīvību izmantošanā saskaras ar ievērojamām grūtībām būtisku 

ekonomikas un nodarbinātības problēmu dēļ, ko saasinājusi taupības pasākumu 

pieņemšana ES līmenī un dalībvalstīs un dalībvalstu administratīvais slogs un 

birokrātija, kā arī dalībvalstu iestāžu sniegtās nepareizās informācijas un/vai sadarbības 

trūkuma dēļ; 

N. tā kā princips, ka ir aizliegta jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, 

etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, 

politisko vai jebkādu citu uzskatu, piederības pie nacionālas minoritātes, īpašuma, 

dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā noteikts ES 

Pamattiesību hartas 21. pantā, ir galvenā ES pilsonības izpausme; tā kā tam ir arī 

izšķirīga nozīme sekmīgā pārvietošanās brīvības izmantošanā, kā par to liecina 

lūgumraksti; 

O. tā kā pie minoritātēm piederošu personu tiesību ievērošana ir viena no ES 

pamatvērtībām, kas noteikta Līgumos; tā kā aptuveni 8 % ES pilsoņu ir piederīgi kādai 

nacionālajai minoritātei un aptuveni 10 % runā reģionālā vai minoritātes valodā; tā kā ir 

jāpastiprina efektīva minoritāšu aizsardzība; 
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P. tā kā pilsoņu tiesību un demokrātisku iestāžu pastiprināšana ietver diskriminācijas un 

dzimumu nevienlīdzības apkarošanu saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

Q. tā kā sieviešu nepietiekama pārstāvība ar lēmumu pieņemšanu saistītos amatos, jo īpaši 

politikas jomā un uzņēmumu valdes līmenī, kavē spēju attīstību un vājina sieviešu 

līdzdalību ES demokrātiskajā dzīvē; 

R. tā kā sieviešu līdzdalību un vadību politisko lēmumu pieņemšanā vēl joprojām ietekmē 

dažādi šķēršļi, piemēram, joprojām pastāvošie ar dzimumu saistītie stereotipi, kā arī 

nesenās ekonomikas krīzes sekas kopā ar tās negatīvo ietekmi uz dzimumu līdztiesības 

problēmām; 

S. tā kā visā ES joprojām pastāv būtiskas nepilnības ar dzimumu saistītas vardarbības un 

vardarbības ģimenē upuru aizsardzībā pārrobežu ģimenes strīdu gadījumos; 

T. tā kā diskriminācija, ar kuru saskaras sievietes visā ES, ir šķērslis līdztiesības 

panākšanai; tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas kā vēlētājas, kā arī 

vadošajās pozīcijās neatkarīgi no tā, vai tas būtu vēlētos amatos, civildienestā, 

akadēmiskajās aprindās, plašsaziņas līdzekļos vai privātajā sektorā; tā kā plaši izplatītā 

multiplā diskriminācija, ar kuru saskaras sievietes, un proporcionāli lielais to sieviešu 

skaits, kuras cieš no nabadzības un sociālās atstumtības, ir šķēršļi viņu pilsoņu tiesību 

pilnīgai īstenošanai; 

U. tā kā tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, kas noteiktas LESD 20. un 

227. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 44. pantā, ir viens no ES 

pilsonības pīlāriem, tās ir otras pazīstamākās ES pilsonības tiesības un tām jāveido 

saikne starp pilsoņiem un Eiropas iestādēm atklātā, demokrātiskā un pārredzamā 

procesā; 

V. tā kā ES pilsoņu pamattiesības varētu nodrošināt ar jaunu pieeju attiecībā uz ES 

Pamattiesību hartas 51. panta interpretāciju; 

W. tā kā Eiropas pilsoņi ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā un viņiem ir demokrātiskas 

tiesības kandidēt un balsot Eiropas vēlēšanās, arī tad, ja viņi dzīvo citā dalībvalstī; tā kā 

pārvietošanās brīvību izmantojušo Eiropas pilsoņu tiesības balsot Eiropas un vietējās 

vēlēšanās netiek vienādi veicinātas un sekmētas visās dalībvalstīs; tā kā vairākos 

lūgumrakstos ir norādīts uz administratīviem šķēršļiem un administratīvām vai cita 

rakstura nepilnībām attiecībā uz citā dalībvalstī dzīvojošu personu tiesībām balsot savas 

izcelsmes valsts nacionālajās vai reģionālajās vēlēšanās; tā kā daži pilsoņi tiek 

ierobežoti šo demokrātisko tiesību īstenošanā, piemēram, personas ar invaliditāti 

dalībvalstīs, kas ir ratificējušas ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, 

bet nav izpildījušas pienākumu reformēt savus vēlēšanu likumus, lai personas ar 

invaliditāti varētu izmantot savas tiesības balsot;  

X. tā kā iedzīvotājiem ir tiesības kopā ar citiem ES pilsoņiem no visām dalībvalstīm 

organizēt vai atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kam būtu jādod viņiem iespēja palīdzēt 

ES likumdošanas darba kārtības noteikšanā; tā kā Eiropas pilsoņu iniciatīva ir svarīgs 

tiešās demokrātijas instruments, kas ļauj iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties Eiropas 

politikas virzienu un tiesību aktu veidošanā; tā kā šai iniciatīvai vajadzētu būt 

pārredzamai un efektīvai; tā kā šīs tiesības līdz šim nav pietiekami izmantotas; 
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Y. tā kā Šengenas zonas izveide un Šengenas acquis integrēšana ES regulējumā ir būtiski 

veicinājusi pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā un ir viens no lielākajiem Eiropas 

integrācijas procesa sasniegumiem; tā kā Eiropas Savienības Padome savos 2011. gada 

9. jūnija secinājumos Nr. 9166/3/11 un 9167/3/11 apstiprināja novērtēšanas procesa 

sekmīgo noslēgumu un Bulgārijas un Rumānijas tehnisko gatavību pievienoties 

Šengenas zonai; 

Z. tā kā drošība ir viens no jautājumiem, par ko ES pilsoņiem ir vislielākās bažas; tā kā ES 

būtu saviem pilsoņiem jārada sajūta, ka viņu brīvība tiek aizsargāta un drošība garantēta 

visā tās teritorijā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek līdzvērtīgi ievērotas un aizsargātas viņu 

brīvības un tiesības; tā kā terorisms ir globāls drauds, kas ir efektīvi jārisina vietējā, 

valsts un ES līmenī, lai nodrošinātu Eiropas pilsoņu drošību; 

AA. tā kā saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, kas pievienots Padomes 

2015. gada 20. aprīļa Direktīvai (ES) 2015/637 par koordinācijas un sadarbības 

pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās 

valstīs1, gandrīz septiņi miljoni ES pilsoņu ceļo uz valstīm ārpus ES, kurās viņu pašu 

valstij nav savas vēstniecības vai konsulāta, vai dzīvo šādās valstīs; tā kā ir sagaidāms, 

ka nepārstāvēto ES pilsoņu skaits līdz 2020. gadam būs pieaudzis vismaz līdz desmit 

miljoniem; tā kā ES pilsoņiem, kuri dzīvo valstī ārpus ES, kurā viņu izcelsmes 

dalībvalstij nav pārstāvniecības, ir tiesības uz jebkuras citas dalībvalsts diplomātisko un 

konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem, 

1. ņem vērā Komisijas 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību, kurā ietverts jaunu 

prioritāšu uzskaitījums sadalījumā pa darbības jomām turpmākajiem gadiem; atgādina, 

ka ES tiesību aktu pareiza piemērošana ir dalībvalstu un ES iestāžu kopīga atbildība; 

šajā sakarībā uzsver Komisijas izšķirošo lomu kā Līgumu izpildes uzraudzītājai, 

īstenojot LESD 258.–260. pantu; uzsver, ka ir vajadzīgas prioritātes, lai efektīvi reaģētu 

uz pilsoņu bažām, un precīzi definētas, konkrētas saistības un pasākumi nākamajiem 

trim gadiem; mudina Komisiju paātrināt tās ES tiesībaizsardzības politiku, izmantojot 

visus pieejamos instrumentus un mehānismus; 

2. norāda, ka tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties ar lietām pie Eiropas ombuda 

un tiesības piekļūt dokumentiem un reģistriem ir būtisks un konkrēts ES pilsonības 

elements un palielina lēmumu pieņemšanas pārredzamību; tādēļ pauž vēlmi, lai šīs 

tiesības tiktu veicinātas un izceltas kā svarīgi elementi Komisijas ziņojumā par ES 

pilsonību un tiktu tajā pienācīgi atspoguļotas; 

3. uzsver to, ka tiesību iesniegt lūgumrakstu efektīvu izmantošanu ir sekmējusi 

lūgumrakstu apstrādes uzlabošana Eiropas Parlamentā un Lūgumrakstu komitejas 

portāla darbības sākšana 2014. gada nogalē, nodrošinot iespēju vienkāršā veidā iesniegt 

lūgumrakstus un tos efektīvāk apstrādāt, kā tas uzskatāmi parādīts attiecīgajos 

Lūgumrakstu komitejas gada ziņojumos; prasa nekavējoties pabeigt nākamo paredzēto 

projekta posmu īstenošanu, jo tas ļaus lūgumrakstu iesniedzējiem un atbalstītājiem 

interaktīvāk sekot līdzi lūgumraksta procedūrai; 

4. uzsver, ka pilsonības tiesību sekmīgai īstenošanai ir nepieciešams, lai dalībvalstis 

ievērotu visas ES Pamattiesību hartā paredzētās tiesības un brīvības; uzsver to, ka 

                                                 
1 OV L 106, 24.4.2015., 1. lpp. 
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demokrātiskas un iesaistošas pārvaldības pieņemšana, augstākais iespējamais 

pārredzamības līmenis un visu pilsoņu tieša iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos galu 

galā nostiprina ES pilsonību; aicina dalībvalstis labāk informēt ES pilsoņus par viņu 

tiesībām un pienākumiem un sekmēt vienādu piekļuvi šīm tiesībām un to ievērošanu 

gan viņu izcelsmes valstī, gan citās dalībvalstīs; norāda uz dažu dalībvalstu izvēli 

neievērot ES Līgumu daļas, tā radot de facto atšķirības pilsoņu tiesībās;   

5. pauž dziļu nožēlu, ka jau gandrīz desmit gadus nav gūti vērā ņemami panākumi ES 

mēroga diskriminācijas novēršanas direktīvas pieņemšanā; aicina visas ES iestādes un 

dalībvalstis atsākt attiecīgās sarunas kā vissvarīgāko prioritāti; ņem vērā Komisijas 

apņemšanos aktīvi atbalstīt šo sarunu noslēgšanu;   

6. pauž nožēlu par ilgstošo progresa trūkumu attiecībā uz 2008. gada priekšlikumu 

direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas 

reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas; atkārtoti aicina 

Padomi pēc iespējas ātrāk pieņemt šo priekšlikumu; 

7. uzskata, ka būtu jāpalielina ES politikas efektivitāte diskriminācijas novēršanas jomā un 

jālikvidē atlikušie šķēršļi; iesaka Komisijai atjaunināt divas pirmās direktīvas 

diskriminācijas novēršanas jomā, proti, Padomes Direktīvu 2000/43/EK un Padomes 

Direktīvu 2000/78/EK, lai tās saskaņotu ar pašreizējo Līgumu redakciju un ES 

Pamattiesību hartu; 

8. aicina pieņemt efektīvu tiesisko regulējumu un koordinācijas pasākumus ES un 

dalībvalstu līmenī, lai nodrošinātu augsta līmeņa sociālo aizsardzību un stabilu, 

pienācīgi apmaksātu darbu; uzskata, ka šāda pieeja ir būtiska, lai stiprinātu 

pamattiesības un pamatbrīvības, kuras izriet no ES pilsonības; 

9. uzsver, ka taupības pasākumi, kas pieņemti ES un dalībvalstu līmenī, ir saasinājuši 

ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, tādējādi nopietni ierobežojot no ES pilsonības 

izrietošo pamattiesību un pamatbrīvību praktisko īstenošanu; 

10. atgādina par savu rezolūciju un Komisijas priekšlikumu saistībā ar visaptverošu 

direktīvu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 

produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām, ieskaitot dažādus pārvadājumu veidus; 

iesaka likumdevējiem pasteigties, lai pieņemtu Eiropas tiesību aktu par pieejamību; 

atzinīgi vērtē panākto iestāžu vienošanos par Marrākešas līguma piemērošanu ES 

autortiesību noteikumiem, uz ko Lūgumrakstu komiteja aicinājusi kopš 2011. gada, un 

atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis ātri ratificēt Marrākešas līgumu; aicina visas 

dalībvalstis ratificēt ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un parakstīt 

tās protokolu; atbalsta savstarpēji atzītas ES invaliditātes apliecības izmantošanas 

paplašināšanu, aptverot pēc iespējas daudz dalībvalstu; mudina dalībvalstis veicināt 

personu ar invaliditāti un funkcionēšanas ierobežojumiem mobilitāti Eiropas Savienībā; 

uzsver nepieciešamību uzlabot ES tīmekļa vietņu pieejamību personām ar invaliditāti; 

11. aicina Komisiju aktīvāk rīkoties, lai apkarotu pret LGBTI vērstu diskrimināciju, un 

cīnīties pret homofobiju, nosakot konkrētus pasākumus, kas jāveic dalībvalstu un 

Eiropas līmenī; vienlaikus aicina ES iestādes rūpīgi uzraudzīt LGBTI tiesības un sekmēt 

LGBTI personu un viņu ģimenes locekļu pārrobežu tiesību atzīšanu ES; 
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12. atgādina, ka sieviešu un vīriešu līdztiesības principu iespējams īstenot tikai tad, ja visās 

ES politikas jomās tiek piemērota stratēģiska integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai, cita starpā īstenojot stratēģisko iesaisti dzimumu līdztiesības jomā 

2016.–2019. gadam; aicina Komisiju veicināt seksuālās un reproduktīvās veselības 

aprūpes pakalpojumu pilnīgu pieejamību visās dalībvalstīs; aicina Komisiju veikt 

jēgpilnus pasākumus, lai izskaustu diskrimināciju un apkarotu diskriminējošus 

paziņojumus, kas tiek vērsti pret sievietēm ES un veicina dzimumu stereotipus; atgādina 

par nepieciešamību visā Eiropā ieguldīt pilsoniskumā un pilsoniskā izglītībā, un 

izglītošanā par dzimumu līdztiesību; pievērš uzmanību dzimumu atšķirībām algu un 

pensiju jomā ES, kuras miljoniem sieviešu mazina patiesas ekonomiskas neatkarības 

iespēju; uzsver jauniešu, jo īpaši sieviešu un meiteņu, politiskās līdzdalības nozīmību, 

un prasa Komisijai un dalībvalstīm darīt vairāk, lai veicinātu viņu līdzdalību; 

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par to, lai ES parakstītu Stambulas konvenciju un 

noslēgtu savu pievienošanās procesu; tomēr pauž nožēlu par to, ka aprobežošanās ar 

divām jomām, t. i., jautājumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un 

patvērumu un nerepatriēšanu, rada juridisku neskaidrību attiecībā uz ES pievienošanās 

darbības jomu; mudina dalībvalstis paātrināt sarunas par Stambulas konvencijas 

ratifikāciju un īstenošanu; aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, ātri 

ratificēt šo konvenciju, un aicina Komisiju ierosināt direktīvu par vardarbības pret 

sievietēm apkarošanu; atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto paketi par ģimenes un darba 

dzīves saskaņošanu, un aicina visas iestādes pēc iespējas ātrāk īstenot šos pasākumus; 

aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt sieviešu nonākšanu un pārstāvību vadošos 

amatos un veikt konkrētus pasākumus, lai risinātu to neaizsargāto iedzīvotāju 

vajadzības, kuri saskaras ar intersekcionālu multiplu diskrimināciju, lai šādi iedzīvotāji 

varētu izmantot savas pilsonības tiesības, piemēram, īstenojot atbilstīgas stratēģijas; 

aicina Padomi pastiprināt centienus atsākt darbu pie direktīvas par sieviešu pārstāvību 

valdēs; atkārtoti apstiprina aicinājumu Komisijai paziņojuma veidā pieņemt 

„Stratēģisko iesaisti dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam”;  

14. atgādina, ka tradicionālās minoritātes jau gadsimtiem ilgi ir dzīvojušas Eiropā līdzās 

vairākuma kultūrām; uzsver, ka ES iestādēm ir aktīvāk jāveicina minoritāšu aizsardzība, 

piemēram, sekmējot izpratnes veidošanas sanāksmes, seminārus un rezolūcijas, kā arī 

jāveic konkrēti administratīvi pasākumi ES iestādēs; uzskata, ka ES vajadzētu noteikt 

augstus standartus minoritāšu aizsardzībā, sākot ar standartiem, kas kodificēti 

starptautisko tiesību instrumentos, piemēram, Eiropas Padomes instrumentos, un ka šos 

standartus vajadzētu stingri iestrādāt tiesiskajā regulējumā, visā ES garantējot 

demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības; mudina dalībvalstis bez turpmākas kavēšanās 

pilnībā ratificēt Pamatkonvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību un Eiropas 

reģionālo vai minoritāšu valodu hartu un godprātīgi īstenot Līgumus; turklāt atgādina, 

ka ir jāīsteno principi, kas izstrādāti Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 

(EDSO) satvarā; pauž nožēlu par jebkādu retoriku, ar ko tiek kūdīts uz diskrimināciju 

valstspiederības dēļ; mudina valstu valdības rast ilgtspējīgus risinājumus un veicināt 

valodu daudzveidības kultūru visās dalībvalstīs un ES kopumā, aptverot vairāk nekā 

tikai ES oficiālās valodas, jo Līgumos un ES Pamattiesību hartā ir atsauces uz nacionālo 

minoritāšu aizsardzību un diskrimināciju valodas dēļ; 

15. pauž dziļas bažas par to, ka daudzi romi Eiropā cieš no diskriminējošas dzimšanas 

reģistrācijas, tāpēc viņiem nav personu apliecinošu dokumentu, ir liegta piekļuve 
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būtiskiem pamatpakalpojumiem savās dzīvesvietas valstīs un līdz ar to viņiem tiek 

liegts izmantot jebkādas savas tiesības Eiropas Savienībā; aicina dalībvalstis šajā 

saistībā nekavējoties veikt koriģējošus pasākumus, lai nodrošinātu viņiem iespējas 

izmantot savas pamata cilvēktiesības un visas tiesības, ko nodrošina ES pilsonība; 

aicina Komisiju novērtēt un uzraudzīt situāciju dalībvalstīs un aizsākt juridiski saistošu 

tiesību aktu izstrādi attiecībā uz tādu personu identifikāciju un aizsardzību, kam nav 

atzītas pilsonības un piekļuves personu apliecinošiem dokumentiem; 

16. aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt konkrētus pasākumus nolūkā likvidēt šķēršļus 

pārvietošanās brīvībai saskaņā ar Parlamenta 2017. gada 15. marta rezolūciju par 

šķēršļiem ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un strādāt iekšējā tirgū1 un 2016. gada 

28. aprīļa rezolūciju par bērna interešu aizsardzību Eiropas Savienībā, pamatojoties uz 

Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem2; 

17. aicina Komisiju regulāri uzraudzīt Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu dalībvalstīs un 

veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu iespējamus šķēršļus pārvietošanās brīvībai; 

atzinīgi vērtē e-mācību rīku par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties, kas 

palīdz vietējām iestādēm labāk izprast tiesības un pienākumus, kas saistīti ar brīvu 

pārvietošanos; 

18. pieņem zināšanai Komisijas centienus izveidot dažādas informācijas un palīdzības 

sniegšanas vietnes jautājumos par ES un tiesībām, ko tā nodrošina saviem pilsoņiem, 

piemēram, tīklu Europe Direct, portālu „Tava Eiropa” un e-tiesiskuma portālu, un 

uzlabot to pieejamību, lai labāk informētu personas, kas īsteno savas ES pilsoņu 

tiesības; pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu par vienotu digitālo vārteju, ar ko 

iedzīvotāji varētu tiešsaistē viegli piekļūt informācijai, palīdzībai un problēmu 

risināšanas pakalpojumiem attiecībā uz tiesību īstenošanu vienotajā tirgū;  

19. aicina Komisiju pastiprināt SOLVIT tīklu, uzlabojot mijiedarbību starp tā dienestiem un 

valstu centriem, lai labāk sekotu līdzi neatrisinātiem un atkārtotiem gadījumiem un 

nodrošinātu ciešāku koordināciju starp dažādiem ES tiesiskās aizsardzības 

instrumentiem, piemēram, EU Pilot un CHAP; vienlaikus aicina dalībvalstis popularizēt 

ES iedzīvotāju starpā SOLVIT tīklu un tā pakalpojumus, kā arī citus tiesiskās 

aizsardzības un pilsoņu līdzdalības mehānismus gan ES līmenī (piemēram, Parlamenta 

Lūgumrakstu komiteja, Eiropas ombuds un Eiropas pilsoņu iniciatīva), gan dalībvalstu 

līmenī (piemēram, reģionālais vai vietējais tiesībsargs, lūgumrakstu komitejas un 

iedzīvotāju likumdošanas iniciatīvas); 

20. atbalsta Komisijas 2017. gada ziņojumā par ES pilsonību pausto apņemšanos organizēt 

ES mēroga informācijas un izpratnes veidošanas kampaņu par ES pilsoņu tiesībām, lai 

tādējādi palīdzētu viņiem labāk izprast savas tiesības; norāda, ka iedzīvotājiem 

vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai, kas vajadzīga, lai patiesi stiprinātu Eiropas 

pilsonību, un ka šāda informācija būtu jāsniedz skaidrā un saprotamā veidā, lai viņi 

varētu pieņemt uz informāciju pamatotus lēmumus par savu Līgumā paredzēto un ES 

Pamattiesību hartā garantēto tiesību izmantošanu; šajā sakarībā pauž nožēlu par 

nepārskatāmību un pārredzamības trūkumu sarunās par nolīgumiem, kuri ietekmē 

pilsonības īstenošanas pamataspektus, piemēram, Transatlantiskās tirdzniecības un 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0083. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0142. 
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ieguldījumu partnerības nolīgumu (TTIP) un Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības 

nolīgumu (CETA); kā piemērotāko instrumentu šajā saistībā iesaka veicināt 

pārredzamību un proaktīvu konsulāro atbalstu, kā arī pienācīgi publiskot nepieciešamo 

informāciju, lai atvieglotu jaunatnācēju apmešanos uz dzīvi; 

21. atgādina, ka piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem, sociālā nodrošinājuma sistēmu 

koordinācija un profesionālo kvalifikāciju atzīšana citās dalībvalstīs ir jomas, kurās ES 

pilsoņi bieži saskaras ar grūtībām, un prasa Komisijai enerģiski nodrošināt tiesību aktu 

izpildi, lai labotu šādas situācijas; 

22. pauž bažas par iedzīvotāju arvien pieaugošo politisko atsvešinātību, ko izraisījusi 

taupības politika un tiesību un brīvību ierobežošana; uzsver, ka par prioritāti jānosaka 

cīņa pret ksenofobiju, rasismu, diskrimināciju un naida runu, kuras pieaugumu cita 

starpā izraisījusi minētā taupības politika un un tiesību un brīvību ierobežošana; 

23. atzīst, ka vēlētāju aktivitātes palielināšana Eiropas vēlēšanās ir ES un dalībvalstu kopīga 

atbildība; mudina dalībvalstis veicināt demokrātisko līdzdalību, labāk informējot 

pilsoņus par viņu tiesībām kandidēt un balsot vietējās un Eiropas vēlēšanās, izmantojot 

dažādus kanālus un saprotamu valodu, kā arī novēršot visus šķēršļus viņu līdzdalībai, 

piemēram, diskrimināciju ekonomisku, sociālu un valodas iemeslu dēļ, negodīgu praksi 

vai korupciju; mudina dalībvalstis novērst ar piekļuvi saistītos šķēršļus iedzīvotājiem ar 

invaliditāti un atvieglot balsošanu visās vēlēšanās saviem pilsoņiem, kuri dzīvo, strādā 

vai studē ārpus savas ierastās balsošanas vietas, piemēram, izmantojot elektroniskās 

identifikācijas un balsošanas risinājumus; 

24. uzskata, ka Vēlēšanu akta reforma varētu būt iespēja Savienībai kļūt demokrātiskākai; 

uzsver, ka tūkstošiem eiropiešu domā līdzīgi; atgādina, ka nepieciešams sekmēt 

līdzdalību Eiropas vēlēšanās, palielinot politisko partiju redzamību Eiropas līmenī, un 

ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas dimensijas pastiprināšana ir ES un tās 

dalībvalstu kopīga atbildība; mudina Padomi iepriekšminētā akta pārskatīšanā paredzēt 

tādu sarakstu ieviešanu, kuri atbilst integrētai pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai un ir dzimumlīdzsvaroti; pieprasa Komisijai reaģēt uz sūdzībām saistībā 

ar tiesību balsot Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās īstenošanu, izstrādāt 

konkrētu rīcības plānu elektroniskās balsošanas ieviešanai Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās, sākot ar agrāko reāli iespējamo datumu, un padarīt minēto sistēmu plaši 

pieejamu visiem ES iedzīvotājiem; mudina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 

veicinātu to, ka personas, kurām nav nekādas valsts valstspiederības un kuras pastāvīgi 

uzturas kādā ES dalībvalstī, iegūtu uzņemošās valsts pilsonību, lai varētu izmantot visas 

ES pilsonības sniegtās tiesības; uzskata, ka ES pilsoņiem, kas pārceļas uz citu ES 

dalībvalsti un tur dzīvo, vajadzētu būt iespējai izmantot tiesības balsot savas izcelsmes 

valsts rīkotajās valsts līmeņa vēlēšanās; aicina dalībvalstis, kas liedz vēlēšanu tiesības 

tiem saviem valstspiederīgajiem, kuri ir izvēlējušies dzīvot citā dalībvalstī ilgāku laika 

posmu, atvieglot noteikumus, lai viņi varētu saglabāt tiesības balsot valsts vēlēšanās; 

mudina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai personas ar invaliditāti varētu bez 

jebkādas diskriminācijas pilnībā izmantot savas tiesības balsot; atbalsta iespēju ieviest 

Eiropas identitātes karti papildus valstu identifikācijas dokumentiem; 

25. aicina Eiropas politiskās partijas efektīvi risināt problēmu saistībā ar arvien mazāko 

dalību vēlēšanās un pieaugošo plaisu starp iedzīvotājiem un ES iestādēm; norāda, ka 



 

RR\1140832LV.docx 13/58 PE606.039v03-00 

 LV 

pozitīvs ieguldījums ES pilsonības koncepcijas attīstībā būtu starpvalstu sarakstu 

ieviešana, no kuriem tiktu ievēlēta daļa Eiropas Parlamenta deputātu; mudina Komisiju 

izstrādāt konkrētu rīcības plānu elektroniskās balsošanas ieviešanai līdz 2019. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām; uzskata, ka Eiropas politisko partiju kandidātu 

izvirzīšana no visas Eiropas EK priekšsēdētāja amatam ir būtisks solis uz priekšu 

patiesas Eiropas publiskās telpas izveidošanā, tomēr ir pārliecināts, ka vēlēšanu 

kampaņas eiropeizācijas mērķi var sasniegt tikai ar darbībām visas Eiropas līmenī un ar 

vietējo un valsts plašsaziņas līdzekļu, jo īpaši publisko plašsaziņas līdzekļu (radio, TV, 

semināri, internets) tīkliem; 

26. ņem vērā Komisijas jaunāko paziņojumu (COM(2017)0482) par Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu, kurā iekļauts priekšlikums pārskatīt 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 

Nr. 211/2011 nolūkā uzlabot tās darbību; pauž cerību, ka šīs regulas pārskatīšanas 

rezultātā tiks iegūts pārskatāmāks, efektīvāks un lietotājam draudzīgāks EPI 

instruments, vienlaikus nodrošinot pilsoņu demokrātisku un plašāku līdzdalību Eiropas 

debatēs un darba kārtības noteikšanā; uzsver nozīmīgo leģislatīvo lomu, ko uzņemsies 

Parlaments, un to, cik svarīga ir laba sadarbība ar Komisiju regulas pārskatīšanā; aicina 

Komisiju iekļaut noteikumus, kuru mērķis ir pārskatīt EPI juridiskās pieņemamības 

nosacījumus, reģistrācijas prasības un pārbaudes procedūras; 

27. uzskata, ka Eiropas pilsonības interesēs Komisijai ir jārīkojas, lai stiprinātu Eiropas 

kultūras dimensiju; mudina no programmas „Eiropa pilsoņiem” finansēt inovatīvākus 

projektus, kam varētu būt sistēmiska ietekme; ierosina izveidot programmu „Iepazīt 

Eiropu”, kas darbotos līdztekus programmai “Eiropa pilsoņiem” un papildinātu to; 

28. ar mērķi stiprināt Savienības pilsonību un tās īstenošanu ierosina, ka Komisijai būtu 

jāmudina vietējās pašvaldības izraudzīties pārstāvjus, kuri atbildētu par Eiropas lietām, 

jo tieši šis līmenis ir vistuvākais iedzīvotājiem; 

29. iesaka Komisijai ieviest ienākošo reģistru visās savās galvenajās mītnēs, tostarp 

pārstāvniecību birojos dalībvalstīs, lai pilsoņi varētu ar pienācīgām garantijām vērsties 

jebkurā ES iestādē rakstveidā vai klātienē; 

30. iesaka Komisijai sadarbībā ar universālo pasta pakalpojumu sniedzējiem ieviest 

ziņojumu sistēmu ar apliecinājumu par to saturu, datumu un nosūtītāju, lai pilsoņi 

varētu ar pienācīgām garantijām vērsties pie Eiropas iestādēm attālināti rakstveidā; 

31. pauž pārliecību, ka pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību, kas noteiktas ES 

Pamattiesību hartas 11. pantā, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi un piekļuve viedokļu 

daudzveidībai sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos ir veselīgas demokrātijas neatņemami 

elementi un līdz ar to konstitucionāls pamats dalībai ES, kā noteikts LES 2. un 6. pantā; 

uzsver, ka ir nepieciešama skaidri definēta ES politika, lai apkarotu pret Eiropu vērstas 

propagandas un nepatiesas informācijas izplatīšanu un veicinātu sabiedrisko plašsaziņas 

līdzekļu neatkarību no valdībām; ierosina, ka sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem 

visās dalībvalstīs ir jāparedz laika minimums, kas atvēlams ar ES lietām saistītam 

saturam; ierosina, ka ES iestādēm būtu jāturpina veidot Eiropas televīzijas kanāli, kas 

pārraidītu visās dalībvalstīs un visās ES oficiālajās valodās, un jāturpina jau no agrīna 

vecuma izglītot iedzīvotājus plašsaziņas līdzekļu lietotprasmē; atbalsta preses un 

multimediju ražojumu izplatīšanu visās ES oficiālajās valodās; uzsver, ka šajā saistībā 

nepieciešams vēl vairāk veicināt Eiropas žurnālistu izpratni; 
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32. pauž pārliecību, ka valodu daudzveidība un pārredzamība ir svarīgi instrumenti 

iedzīvotāju tuvināšanai ES un viņu iesaistīšanai tās darbībās; norāda, ka uz piekļuvi 

dokumentiem attiecas 30 % no Eiropas ombuda pabeigtajām izmeklēšanas procedūrām 

2016. gadā, un tādēļ iesaka veicināt tiesības piekļūt dokumentiem un pēc iespējas vairāk 

dokumentu tulkot visās ES oficiālajās valodās; atbalsta dialoga ar iedzīvotājiem 

pastiprināšanu un sabiedrisko diskusiju veicināšanu, lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni par 

ES ietekmi viņu ikdienas dzīvē un ļautu viņiem piedalīties viedokļu apmaiņā, 

izmantojot mērķauditorijai paredzētu laiku televīzijas programmās; prasa pieņemt 

horizontālu direktīvu par trauksmes celšanu, kurā būtu noteikti atbilstīgi kanāli un 

procedūras ziņošanai par gadījumiem;   

33. atbalsta publisko pakalpojumu sniegšanas kultūras veicināšanu ES un valstu iestādēs un 

uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, ievērojot augstākos administratīvos un 

pārredzamības standartus saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 41. pantu; ierosina vietējos 

ES birojus dalībvalstīs pārveidot par vienas pieturas aģentūrām, kas sniedz 

visaptverošus pakalpojumus ES iedzīvotājiem, lai samazinātu birokrātiju un šķēršļus 

attiecībā uz ES pilsonības tiesību izmantošanu; uzsver, ka ir svarīgi īstenot principa 

„tikai vienreiz” projektu, kas mazina nevajadzīgu slogu Eiropas uzņēmumiem, kuriem, 

veicot pārrobežu darbību, tiek vairākkārt pieprasīts iesniegt vienus un tos pašus datus un 

dokumentus; 

34. uzsver, ka pieejamai izglītībai ir būtiska nozīme nākamo ES pilsoņu informēšanā par 

viņu tiesībām; uzsver, ka ir svarīgi ar programmu „Erasmus+” veicināt tādu tālāk 

nododamu prasmju attīstīšanu, kuras veicina starpkultūru sapratni un aktīvu dalību 

daudzveidīgās sabiedrībās; mudina dalībvalstis savās skolu programmās vairāk 

uzmanības pievērst pilsoniskajai izglītībai, jo īpaši koncentrējoties uz ES pilsonību un 

arī ES jautājumiem, un attiecīgi pielāgot skolotāju apmācību; atgādina par 

nepieciešamību palīdzēt skolotājiem un izglītības jomas darbiniekiem integrēt 

informāciju par ES tiesībām un pilsonību viņu sniegtajā apmācībā; šajā sakarībā uzsver 

nepieciešamību arī turpmāk veicināt un attīstīt tiešsaistes platformas, lai izglītības 

speciālisti varētu piekļūt inovatīviem daudzvalodu mācību materiāliem, kas viņiem 

palīdz iedvesmot un motivēt studentus, mācoties par ES; mudina Komisiju uzsākt 

stratēģiju „Izglītība Eiropas pilsonībai”, tajā iekļaujot priekšlikumu par vadlīnijām 

mācību programmas izstrādei, kura varētu ietvert skolu vizītes ES iestādēs; 

35. atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem dalībvalsts izstāšanās no 

Savienības nozīmē Eiropas pilsonības zaudēšanu tās pilsoņiem; pauž nožēlu par to, ka 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES būs pirmais gadījums ES vēsturē, kad 

iedzīvotājiem tiks atņemtas tiesības, ko tiem piešķīruši ES Līgumi; uzsver, ka ir 

paredzams — šis tiesību zaudējums būtiski ietekmēs viņu ikdienas dzīvi; uzsver, ka 

jebkādas vienošanās pamatā jābūt vienlīdzības, simetrijas, taisnīgas attieksmes, 

savstarpības un nediskriminācijas principam, kā arī pilnībā jāievēro ES tiesību aktu 

integritāte, arī ES Pamattiesību harta un tās izpildes regulējums; mudina abas sarunu 

puses prioritāti piešķirt visiem skartajiem iedzīvotājiem un garantēt viņu tiesības; aicina 

sarunu puses pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās pēc iespējas plašākā mērā saglabāt 

visas atvasinātās sociālās, ekonomiskās un ģimenes tiesības un jo īpaši veselības 

aprūpes tiesības; 

36. ierosina noteikt 9. maiju par Eiropas oficiālo svētku dienu, lai stiprinātu Eiropas 
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iedzīvotāju apziņu par piederību Eiropas valstu saimei; 

37. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka to valsts tiesību akti ir pietiekami skaidri un sīki 

izstrādāti, lai garantētu, ka tiek ievērotas pilsoņu un viņu ģimeņu tiesības brīvi 

pārvietoties, turpināt darbu pie kompetento valsts iestāžu pienācīgas apmācības šajā 

sakarībā, precīzā veidā izplatīt pareizu informāciju ieinteresētajām personām un veicināt 

labu sadarbību un ātru informācijas apmaiņu ar citu valstu iestādēm, jo īpaši attiecībā uz 

pārrobežu apdrošināšanu un vecuma pensijām; aicina uz labāku sadarbību starp 

uzņemošajām dalībvalstīm un attiecīgajiem konsulātiem, kas nodrošinātu pienācīgu 

palīdzības tīklu un taisnīgu attieksmi pārrobežu gadījumos, jo īpaši saistībā ar bērnu 

aizgādību; mudina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu par adopcijas nolēmumu 

pārrobežu atzīšanu; 

38. aicina Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi ļaut visām valstīm, kas izpilda 

nepieciešamos tehniskos kritērijus, kļūt par Šengenas zonas dalībniecēm, tādējādi dodot 

iespēju visiem ES pilsoņiem izmantot pārvietošanās brīvību bez aizkavēšanas 

robežpārbaudēs; 

39. atgādina, ka ES tiesību aktiem par drošību ir jābūt atjauninātiem, iedarbīgiem un 

efektīviem drošības apdraudējuma novēršanā, konstatēšanā un reaģēšanā uz to; aicina 

steidzami īstenot Eiropas Drošības programmu, labāk īstenot ES pašreizējos juridiskos 

instrumentus šajā jomā un panākt efektīvāku informācijas apmaiņu un koordināciju 

starp dalībvalstīm un ar ES aģentūrām; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas stiprināt 

dalībvalstu sadarbību drošības jomā; uzsver, cik svarīgi ir cīņā pret terorismu pilnībā 

ievērot pamattiesības; uzsver, ka ES iekšējās un ārējās darbības saskaņošana drošības 

jomā ir būtiski svarīga ES pilsoņu efektīvai aizsardzībai; 

40. aicina ES iestādes un dalībvalstis pastiprināt centienus izveidot efektīvu un patiesu 

drošības savienību, kas pievēršas visām terorisma draudu dimensijām; 

41. uzskata, ka deradikalizācija un radikalizācijas novēršana ir absolūta ES prioritāte, un 

stingri iesaka pastiprināt īpašās starpnozaru programmas, kas vērstas uz izglītību, 

brīvprātīgajām un kultūras aktivitātēm un jauniešu darbu, kā arī deradikalizācijas 

programmas iestādēs, vietējās kopienās, pilsoniskajā sabiedrībā, reliģiskajās kopienās 

un reģionālās pārvaldes iestādēs; uzskata, ka visaptveroša politika šajā jomā būtu 

jāpapildina ar ilgtermiņa proaktīviem deradikalizācijas procesiem tiesu jomā; uzsver, ka 

ir jāizstrādā sociālās iekļaušanas stratēģijas un diskriminācijas apkarošanas politika; 

aicina dalībvalstis radikalizācijas problēmu risināt holistiski un izmantot pēc Komisijas 

iniciatīvas izveidotā Radikalizācijas izpratnes tīkla īpašās zināšanas; uzsver, ka 

radikalizācijas novēršanu var sekmēt arī ar darbībām, ko finansē no ES programmām, 

piemēram, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, „Apvārsnis 2020”, vai 

„Eiropa pilsoņiem”; 

42. aicina pilnībā un efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2015/637, lai nodrošinātu ES pilsoņu 

konsulāro aizsardzību trešās valstīs, kurās dalībvalstis nav pārstāvētas; 

43. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par jaunu, drošāku formātu ES pagaidu 

ceļošanas dokumentam nepārstāvētajiem ES pilsoņiem ārpus ES, kuru pase ir nozagta, 

pazudusi, iznīcināta vai uz laiku nav pieejama, lai nodrošinātu, ka viņi var droši 

atgriezties mājās; 
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44. uzsver, ka noziegumu un terorisma upuriem ir visā ES bez diskriminācijas jāgarantē 

pienācīgs tiesību līmenis un pret viņiem ir jāizturas ar cieņu un jāsniedz pienācīgs 

atbalsts saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām un viņu ģimeņu vajadzībām; uzsver, 

ka aizvien lielāks skaits Eiropas pilsoņu ir cietuši no teroristu uzbrukumiem valstī, kas 

nav viņu valsts, un tāpēc steidzami aicina dalībvalstīs izveidot protokolus, lai teroristu 

uzbrukuma gadījumā palīdzētu citu valstu eiropiešiem saskaņā ar priekšlikumu 

Direktīvai 2015/0281/ES par terorisma apkarošanu; uzsver, ka ir nepieciešama īpaša 

direktīva par terorismā cietušo aizsardzību; 

45. pauž nožēlu par pārrobežu šķēršļiem pilsoniskos vai sociālos jautājumos, piemēram, 

ģimenes tiesību vai pensiju jautājumos, kas neļauj daudziem iedzīvotājiem pilnībā 

izmantot ES pilsonības sniegtās iespējas; 

46. pauž nožēlu par to, ka vecākiem un bērniem atšķiršanas vai šķiršanās gadījumā 

pieejamās tiesiskās aizsardzības iespējas nav vienādas visās dalībvalstīs, tāpēc simtiem 

vecāku Eiropā ir vērsušies pie Lūgumrakstu komiteju, lai mudinātu to rīkoties aktīvāk, 

neraugoties uz tās ļoti ierobežoto kompetenci šajā jomā; 

47. prasa pastiprināt dalībvalstu sadarbību, lai nodrošinātu ar dzimumu saistītas vardarbības 

upuru aizsardzību, un prasa, lai pārrobežu ģimenes strīdu gadījumos tiktu ievērotas 

bērna intereses; 

48. atzinīgi vērtē gados jauniem Eiropas iedzīvotājiem paredzētā ES solidaritātes korpusa 

darbības sākšanu un prasa šai iniciatīvai piešķirt pienācīgu finansējumu, lai kvalitatīvas 

darbvietas netiktu aizstātas ar neatalgotu brīvprātīgo darbu; 

49. aicina dalībvalstis īstenot saskaņošanas un sadarbības pasākumus, lai efektīvi risinātu 

jautājumus par nodokļu dubultu uzlikšanu un diskrimināciju nodokļu jomā pārrobežu 

kontekstā, un labāk ņemt vērā darba ņēmēju pārrobežu mobilitātes reālās izpausmes; 

uzskata, ka nodokļu dubultās uzlikšanas jautājumiem patlaban netiek pievērsta 

pietiekama uzmanība, ciktāl tie risināti spēkā esošajās divpusējās nodokļu konvencijās 

vai dalībvalstīm veicot vienpusēju darbību, un attiecībā uz tiem nepieciešama saskaņota 

un savlaicīga rīcība ES līmenī; 

50. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Eiropas 

ombudam un dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 
Komisijas trešais ziņojums par ES pilsonību publicēts ar dažu mēnešu nokavēšanos laikā, kad 

atzīmējam 25. gadadienu kopš ES pilsonības jēdziena nostiprināšanas ES Māstrihtas līgumā 

1992. gadā. Tas ir saistīts arī ar vēl nepieredzētu problēmu — pēc 2016. gada 23. jūnijā 

Apvienotajā Karalistē rīkotā referenduma — dalībvalsts izstāšanās ietekmi uz ES pilsonības 

tiesībām. Šie divi pagrieziena punkti atgādina ES, ka ir laiks rūpīgi novērtēt galvenos 

panākumus un neatrisinātās problēmas. Ir pienācis laiks noteikt jomas, kurās jāpaveic vēl 

vairāk, un vienoties par ES pilsonības faktisko nozīmi iedzīvotāju ikdienā, lai pilsoņi varētu 

pilnībā izmantot ar to saistītās tiesības un priekšrocības papildus viņu valsts pilsonībai un 

dažkārt pārklājoties ar tiesībām, ko garantē dalībvalstu noteikumi. 

 

2017. gada ziņojums par ES pilsonību1 ir uz turpmāku rīcību vērsts dokuments, kurā 

izklāstītas Komisijas prioritātes 2017.–2019. gadam un ievēroti 2010. un 2013. gada ziņojumi, 

ko Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja sagatavojusi, atbildot uz attiecīgajiem Komisijas 

ziņojumiem. Sagatavojot šo ziņojumu, Komisija apspriedās ar pilsonisko sabiedrību, rīkojot 

īpašu apspriešanos un veicot divas aptaujas par ES pilsonību, kā arī rīkojot vairākus pasākumus 

ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, tostarp 2016. gada 15. martā notikušo kopīgo publisko 

uzklausīšanu kopā ar Eiropas Parlamenta PETI, AFCO un JURI komitejām.  

ES pilsonības politikas galvenais mērķis ir panākt, lai visi ES iedzīvotāji justos kā mājās 

neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī tie atrodas, un izmantotu priekšrocības, ko sniedz Eiropas 

pilsoņu statuss, arī uzturoties savā mītnes valstī (saskaņā ar ECAS pētījumu tikai aptuveni 

20 % eiropiešu gūst priekšrocības no pārrobežu ceļojumiem ES teritorijā un no šādu tiesību 

izmantošanas). Tas nozīmē, ka jāpalielina ES pilsoņu tiesības un jānodrošina, ka ES pilsoņi 

var efektīvi izmantot tās savā ikdienas dzīvē. Tas arī nozīmē, ka jāveicina ES kopējās 

vērtības: vienlīdzība un nediskriminācija, pilsoņu līdzdalība ES demokrātiskajā dzīvē, kā 

arī Eiropas sabiedriskais forums drošības, miera un noturīgas labklājības jautājumos, lai 

iedzīvotāji var izteikt savas bažas un ierosinājumus ES attīstībai. 

Šajā ziņojuma projektā ir rūpīgi novērtēti Eiropas Komisijas piedāvātie pasākumi, ņemot vērā 

lūgumrakstus, ko Lūgumrakstu komiteja saņēmusi laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam. 

Lūgumraksti sniedz pamatinformāciju par pilsoņu viedokli saistībā ar dažādu politikas jomu 

īstenošanu. Tie ir kā uzticams barometrs, vērtējot, cik lielā mērā iedzīvotāji ir apmierināti ar 

Eiropas Savienību, tādēļ Komisija tos izmanto, uzraugot ES tiesību aktu piemērošanu 

dalībvalstīs.  

Saskaņā ar Komisijas konstatējumiem pēdējo gadu laikā ir palielinājusies ES iedzīvotāju 

izpratne par viņu pilsonības tiesībām. Tiesības iesniegt lūgumrakstu, kas ietvertas Lisabonas 

līgumā un Pamattiesību hartā, ietilpst minētajās tiesībās, un aptauju rezultāti liecina, kas tās 

līdztekus tiesībām uz personu brīvu pārvietošanos ir vienas no zināmākajām tiesībām.   

– Lūgumrakstos bieži tiek skarta tēma par visu veidu diskriminācijas gadījumiem: 

diskriminācija dzimuma, tautības, seksuālās orientācijas, vecuma, valodas un etniskās 

izcelsmes dēļ. Šajā saistībā arī jāuzsver tādas tēmas kā dzimumu līdztiesība un minoritāšu 

tiesību aizsardzība (pilsonības zaudēšana, izglītība, valoda, vēlēšanu tiesību izmantošana). Vēl 

viena tēma ir jautājumi, ko izvirzījuši LGBTI pāri, kuri ceļo starp dalībvalstīm, jo tikai 

dalībvalstis joprojām ir kompetentas izlemt, vai to teritorijā tiks juridiski atzītas viendzimuma 

                                                 
1 2017. gada ziņojums par ES pilsonību — pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā, 

COM(2017)0030 final/2. 
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partnerattiecības (un īpaši, vai tiks atļautas laulības un/vai reģistrētas viendzimuma pāru 

partnerattiecības), kā arī noteikt (finansiālās un citas) sekas, kas rodas šādu attiecību rezultātā, 

it īpaši saistībā ar vecāku pienākumiem. Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi daudzus 

lūgumrakstus par diskrimināciju saistībā ar grūtībām, ar kādām saskaras personas ar 

invaliditāti savā ikdienas dzīvē, darbavietā, mobilitātes jomā (tostarp piekļuve 

transportlīdzekļiem un ēkām, pasažieru tiesības), veselības aprūpē, piekļuvē izglītībai, 

deinstitucionalizācijā, statusa atzīšanā, saistībā ar pensiju, autostāvvietas atļaujām, Eiropas 

invaliditātes apliecību (kas patlaban ir tikai izmēģinājuma posmā), sociālajiem pabalstiem, 

vēlēšanu tiesībām, piekļuvi nodarbinātībai un, visbeidzot, jautājumiem, kas saistīti ar 

Marakešas līguma īstenošanu ES. No visas ES tiek iesniegtas sūdzības par to, ka nenotiek 

virzība uz horizontālas direktīvas ieviešanu diskriminācijas novēršanas jomā. Tāpat jāpārskata 

Pamattiesību hartas 51. pants, lai nodrošinātu FR lūgumrakstu pareizu izskatīšanu komitejā. 
  

– Eiropas Savienībai jādara daudz vairāk, īpaši minoritāšu jomā, lai nodrošinātu šo vērtību 

efektīvu aizsardzību minoritāšu gadījumā. Piemēram, nacionālo autohtono minoritāšu jomā ES 

nav spējusi ieviest sankcijas vai novērst diskriminējošu praksi, kas nelabvēlīgi ietekmē šādām 

grupām piederošu personu valodu un kultūru. Lai gan šo minoritāšu tiesību garantēšana 

galvenokārt ir dalībvalstu pienākums, ES iedzīvotāji sagaida, ka Eiropas līmenī tiks veikti 

lielāki centieni, — tas apliecināts vairākos lūgumrakstos, kas šajā saistībā iesniegti Eiropas 

Parlamentam. 

 

– Ņemot vērā, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem izstāšanās nozīmē Eiropas pilsonības zaudēšanu 

un Apvienotās Karalistes daļas nevar atsevišķi apspriest to palikšanu ES, jo sarunas attiecas uz 

visu dalībvalsti, ir žēl, ka Brexit ir radījis ļoti lielu problēmu attiecībā uz pilsoņu tiesībām. 

ES iestādēm Brexit sarunās šī problēma būs jārisina tā, lai ES pilsoņi gūtu pēc iespējas lielākas 

priekšrocības. Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi daudz lūgumrakstu par Brexit 

(147 lūgumraksti laikposmā no 2016. gada janvārim līdz 2017. gada jūnijam) no ES pilsoņu 

grupām Apvienotajā Karalistē, Apvienotās Karalistes pilsoņiem ES un Apvienotās Karalistes 

pilsoņiem Apvienotajā Karalistē, kuri vēlas saglabāt Līgumā noteiktās tiesības. Lielākā daļa 

no šiem lūgumrakstiem attiecas uz ES pilsonību — izsakot nožēlu par to, ka, iespējams, 

piespiedu kārtā tiks zaudētas tiesības, paužot bažas par praktiskām sekām, kādas Brexit radīs 

ģimenēm, kuras dzīvo Apvienotajā Karalistē vai ES, un pensionāriem, un pat ierosinot saglabāt 

ES pilsonību un tās tiesības Apvienotās Karalistes pilsoņiem pēc AK izstāšanās no ES vai 

ieviest īpašu režīmu Eiropas Savienībā attiecībā uz šiem pilsoņiem.  

 

– Lūgumrakstos bieži izvirzīts jautājums par to ES iedzīvotāju līdzdalību ES demokrātiskajā 

dzīvē un vēlēšanu tiesību izmantošanu, kuri dzīvo citā dalībvalstī, jo īpaši tāpēc, ka tā ir 

joma, kurā ES un vietējām pārvaldes iestādēm kopīgi jāsadarbojas minēto tiesību īstenošanas 

nodrošināšanā. Vienlaikus lūgumrakstos tiek izvirzīti jautājumi par diskrimināciju pilsonības 

dēļ; grūtībām ieviest procedūru, ko dalībvalstis ievērotu, lai ļautu to pilsoņiem balsot ārvalstīs; 

sarežģīto vietējo likumdošanu uzņemošajās dalībvalstīs, kas ievieš papildu formalitātes vai 

nosacījumus ES pilsoņiem attiecībā uz balsošanu vietējās vēlēšanās. Lūgumrakstu komitejas 

sanāksmēs vairākkārt ir apspriests jautājums par to, ka vairākas dalībvalstis ir atņēmušas 

iedzīvotājiem balsstiesības, un šis jautājums ir izskatīts kopā ar citām komitejām, kuras cenšas 

panākt vēlēšanu likuma pārskatīšanu dalībvalstīs, kurās notiek Eiropas vēlēšanas. Eiropas 

pilsoņu iniciatīva, galvenais ES nodrošinātais instruments, kas ļauj iedzīvotājiem aktīvi 

piedalīties Eiropas institucionālajā dzīvē, vairākkārt ir izmantota neatbilstīgi, un pēc vairākām 

tiesvedībām Tiesā tā patlaban tiek pārskatīta Eiropas Komisijā. 
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Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir palielinājusi Eiropas pilsonības nozīmi un izcēlusi 

pārvietošanās brīvību kā pamattiesības, no kurām izriet citas būtiskas tiesības. Brīva 

pārvietošanās ir viens no ES svarīgākajiem sasniegumiem, un tās ir populārākās un plaši 

zināmās tiesības, jo tās nodrošina ES iedzīvotājiem iespējas ceļot, mācīties, veikt 

uzņēmējdarbību, strādāt un dzīvot citās ES valstīs. Iepriekšējo gadu laikā ir saņemts arvien 

vairāk lūgumrakstu par problēmām, ar kurām ES pilsoņi saskaras, izmantojot brīvas 

pārvietošanās tiesības. Statistika liecina, ka ar brīvu pārvietošanos saistītie jautājumi veido 

apmēram 25 % no kopējā saņemto lūgumrakstu skaita. Galvenie lūgumrakstos izvirzītie 

jautājumi attiecas uz sociālajām tiesībām un darba ņēmēju atbildības palielināšanu ES; 

patērētāju tiesībām digitālajā iekšējā tirgū, kurā Eiropas patērētāji, veicot pārrobežu pirkumus 

tiešsaistē Eiropas Savienībā, joprojām saskaras ar grūtībām saistībā ar piegādi, krāpšanas 

gadījumiem un garantijas tiesībām; profesionālo kvalifikāciju atzīšanu; ES darba ņēmēju 

labklājības un sociālo tiesību pārnesamību ES teorijā un praksē; un šķēršļiem ES iedzīvotāju 

piekļuvei sociālajiem pabalstiem (subsīdijām, uzkrātajiem pabalstiem, tiesībām uz pārrobežu 

veselības aprūpi). Eiropiešiem joprojām ir sarežģīti pārvietoties vai dzīvot citā ES valstī, 

galvenokārt sakarā ar ilgstošām vai neskaidrām administratīvajām procedūrām, informācijas 

trūkumu un grūtībām piekļūt privātiem pakalpojumiem. Iedzīvotāji arī saskaras arī grūtībām, 

plānojot pārrobežu ceļojumus, kuros ietverts vairāk nekā viens transporta veids (multimodālus 

ceļojumus), kā arī saziņā ar valsts iestādēm un piekļuvē pārrobežu veselības aprūpei.  

 

– Ņemot vērā iepriekš minēto, jāuzsver, ka ir svarīgi pēc iespējas drīzāk rast risinājumus šīm 

problēmām, jo tas nav tikai jautājums par līgumos un ES Pamattiesību hartā paredzēto tiesību 

izmantošanu, bet tas ir tieši saistīts ar ES tēlu, tā popularitāti un iedzīvotāju uztveri par ES, jo 

šie jautājumi skar viņu pamatintereses un ļoti bieži ietekmē ikdienas dzīvi. Visbeidzot, tas ir 

veids, kā atjaunot iedzīvotāju paļāvību un uzticību Eiropas projektam — sajūtas, kas 

pēdējo gadu laikā šķiet mazinājušās, kā tas apliecinājies vēlēšanu rezultātos visā kontinentā.  

 

Ziņojumā secinājuma veidā ietverts plašs Eiropas Komisijas risināto jautājumu izklāsts, tomēr 

trūkst būtisku reālu konstatējumu un konkrētu un līdzsvarotu mērķu, kas jāsasniedz, skaidri 

definējot saistības nākamajiem trim gadiem. Attiecībā uz panākumu novērtēšanu un cerībām uz 

turpmākajiem pasākumiem jāņem vērā arī ziņojuma teksta radītais iespaids, ka ir vēlme rīkoties 

neatkarīgi no ES iedzīvotāju gribas, uzskaitot līdzšinējos, pašreizējos un turpmākos projektus 

un politikas prioritātes. Mērķa rezultāti būtu labāk sasniedzami, ja šo uzskaitījumu aizstātu 

efektīva un konkrēta rīcība. 
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PIELIKUMS. STRUKTŪRAS VAI PERSONAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU 
ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ 

 
 
 
 

Struktūra un/vai 

persona 

Eiropas Pilsoņu rīcības dienests (ECAS) 

 

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests 
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9.11.2017 

  PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS 

Lūgumrakstu komitejai 

par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku 

pārmaiņu Savienībā 

(2017/2069(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs (*):  Csaba Sógor 

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 31. janvāra paziņojumu „Pilsoņu tiesību 

stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā” (COM(2017)0030), 

– ņemot vērā Hartu par demokrātiskas pilsonības izglītību un izglītību cilvēktiesību 

jomā, 

– ņemot vērā Komisijas 2015. gadā rīkotās sabiedriskās apspriešanas par ES pilsonību 

rezultātus un 2015. gada Eirobarometra aptaujas par vēlēšanu tiesībām un pilsonību 

rezultātus, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību 

un ES Pamattiesību hartu (“Harta”), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1381/2013, ar ko 

izveido programmu „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” laikposmam no 2014. gada 

līdz 2020. gadam, 

– ņemot vērā Kopenhāgenas kritērijus un Savienības noteikumu kopumu, kas 

kandidātvalstij jāizpilda, ja tā vēlas iestāties Savienībā (acquis), 

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas 2016. un 2017. gadā rīkotās uzklausīšanas, 

proti, publisko uzklausīšanu „ES pilsoņu situācija un tiesības Apvienotajā 

Karalistē”, kas 2017. gada 11. maijā tika rīkota kopīgi ar LIBE un EMPL 
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komitejām, publisko uzklausīšanu „Šķēršļi ES pilsoņu brīvībai pārvietoties un 

strādāt iekšējā tirgū”, kas tika rīkota 2016. gada 11. oktobrī, publisko uzklausīšanu 

„Diskriminācijas novēršana un minoritāšu aizsardzība”, ko rīkoja 2017. gada 

4. maijā, un Komisijas (Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta) un kopā ar 

LIBE, AFCO un JURI komitejām 2016. gada 15. martā rīkoto kopīgo publisko 

uzklausīšanu “Savienības pilsonība praksē: mūsu kopīgās vērtības, tiesības un 

demokrātiskā līdzdalība”, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 

2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 

pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta C uzdevumā pēc LIBE un 

PETI komitejas pieprasījuma 2016. un 2017. gadā veiktos pētījumus „Šķēršļi ES 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 

teritorijā”, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2011. gada 9. jūnija secinājumus 

Nr. 9166/3/11 un 9167/3/11 par to, lai noslēgtu novērtēšanas procesu, un par 

Bulgārijas un Rumānijas tehnisko gatavību pievienoties Šengenas zonai, 

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes premjerministres saskaņā ar LES 50. panta 

2. punktu 2017. gada 29. martā sniegto paziņojumu Eiropadomei, 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām ar Apvienoto 

Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības1, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 

aizsardzību un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta C uzdevumā pēc LIBE 

komitejas pieprasījuma 2016. gadā veikto pētījumu „Ceļā uz visaptverošu ES 

aizsardzības sistēmu attiecībā uz minoritātēm”, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 

vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija), 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kuru pieņēma 

2006. gada 13. decembrī Ņujorkā un ES ratificēja 2010. gada 23. decembrī, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojumu „Eiropas stratēģija 

invaliditātes jomā (2010–2020): atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez 

šķēršļiem” (COM(2010)0636), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumus par romu integrāciju (COM(2010)0133, 

COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299 un COM(2016)0424), tostarp 

paziņojumu “ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 

2020. gadam” (COM(2011)0173), 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0102. 
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– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 20. aprīļa paziņojumu „Eiropas Drošības 

programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu 

drošības savienību” (COM(2016)0230), 

– ņemot vērā Padomes Direktīvu (ES) 2015/637 par koordinācijas un sadarbības 

pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību 

trešās valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK, 

A. tā kā Lisabonas līgums pavēra plašas iespējas Savienības pilsoņiem, stiprinot ES 

pilsonības tiesības un aizsardzības pasākumus, piešķirot Pamattiesību hartai 

juridisku nozīmi un iekļaujot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ES 

likumdošanas jomā; 

B. tā kā Līgums par Eiropas Savienību nosaka, ka Savienībai būtu saviem pilsoņiem 

jāpiedāvā brīvības, drošības un tiesiskuma telpa; 

C. tā kā Hartas 21. pants aizliedz visu veidu diskrimināciju jebkāda iemesla dēļ, 

piemēram, dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko 

īpašību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, 

piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 

seksuālās orientācijas dēļ; 

D. tā kā, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Eiropas Savienības mērķis ir 

apkarot diskrimināciju, kas saistīta ar dzimumu, rases vai etnisko piederību, reliģiju 

vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju; tā kā nediskriminācijas 

princips ir ES pilsonības galvenā izpausme; 

E. tā kā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ir viens no Eiropas Savienības 

pamatprincipiem un visu cilvēku pamattiesības; tā kā, nosakot Savienības pilsonību, 

LES 9. pantā ir skaidri norādīts, ka Savienībai ir jāievēro tās pilsoņu vienlīdzības 

princips, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs, struktūrās, birojos 

un aģentūrās; tā kā aptuveni 8 % no Savienības iedzīvotājiem ir piederīgi kādai 

nacionālajai minoritātei un aptuveni 10 % runā reģionālajā vai minoritātes valodā; tā 

kā nav ES tiesiskā regulējuma, ar ko tiktu garantētas viņu kā minoritātes pārstāvju 

tiesības un pret viņiem var būt atšķirīga attieksme atkarībā no tā, kurā ES dalībvalstī 

viņi dzīvo; tā kā pastāv atšķirība starp minoritāšu aizsardzību un diskriminācijas 

novēršanas politikas nostādnēm; tā kā vienlīdzīga attieksme ir visu iedzīvotāju 

pamattiesības, nevis privilēģija; 

F. tā kā saskaņā ar Komisijas 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību kopš 2012. gada 

arvien vairāk cilvēku ir atzinuši, ka ir saskārušies ar tāda vai citāda veida 

diskrimināciju; 

G. tā kā līdztiesības iestādēm ir būtiska nozīme cīņā pret diskrimināciju un nodrošinātu 

tiesību aktu par vienlīdzīgu attieksmi efektīvu īstenošanu; tā kā trūkst ES standartu 

valsts līdztiesības iestādēm, kas nodrošina, lai tām būtu pietiekami plašas pilnvaras 

un finansiālā un organizatoriskā neatkarība, kura nepieciešama savu uzdevumu 

veikšanai; 

H. tā kā Savienības pilsonība papildina un neaizstāj valsts pilsonību; tā kā LESD 
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20. pants paredz, ka ikviena persona, kurai ir kādas ES valsts pilsonība, ir arī 

Savienības pilsonis ar tiesībām un pienākumiem, kas nostiprinātas Līgumos un 

Hartā; 

I. tā kā pārvietošanās brīvība ir viena no četrām ES pamatbrīvībām, kas paredzēta 

Līgumos kā Eiropas integrācijas pamatelements, un viena no ES pilsoņu visvairāk 

novērtētajām tiesībām; 

J. tā kā tiesības uz brīvu pārvietošanos un to izmantošana ir ES pilsonības galvenie 

elementi; tā kā ES pilsoņi joprojām var saskarties ar vairākiem pastāvīgiem vai 

jauniem šķēršļiem viņu brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesību īstenošanā, kā, 

piemēram, pārmērīgas dokumentācijas prasības, apgrūtinošas procedūras, lai iegūtu 

uzturēšanās tiesības, grūtības piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem, ilgstošas 

procedūras, lai iegūtu piekļuvi darbam vai panāktu profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanu; tā kā daži Eiropas pilsoņi ir tikuši pakļauti izraidīšanai vai izraidīšanas 

rīkojumiem ES robežās; 

K. tā kā Šengenas zonas izveide un Šengenas acquis integrēšana ES sistēmā lielā mērā 

uzlabo pārvietošanās brīvību ES un ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas 

procesa sasniegumiem; tā kā Eiropas Savienības Padome savos 2011. gada 9. jūnija 

secinājumos Nr. 9166/3/11 un 9167/3/11 apstiprināja to, ka novērtēšanas process ir 

sekmīgi noslēgts un Bulgārija un Rumānija ir tehniski gatavas pievienoties 

Šengenas zonai, 

L. tā kā drošība ir viens no jautājumiem, par ko ES pilsoņiem ir vislielākās bažas; tā kā 

ES saviem pilsoņiem ir jārada sajūta, ka viņu brīvība tiek aizsargāta un drošība 

garantēta visā tās teritorijā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek līdzvērtīgi ievērotas un 

aizsargātas viņu brīvības un tiesības, tā kā terorisms ir globāls drauds, kas ir efektīvi 

jārisina vietējā, valsts un ES līmenī, lai nodrošinātu Eiropas pilsoņu drošību; 

M. tā kā saskaņā ar datiem Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā, kas pievienots 

Direktīvai (ES) 2015/637, gandrīz 7 miljoni ES pilsoņu ceļo vai dzīvo valstīs ārpus 

ES, kurās viņu pašu valstij nav savas vēstniecības vai konsulāta; tā kā ir sagaidāms, 

ka nepārstāvēto ES pilsoņu skaits līdz 2020. gadam būs pieaudzis vismaz līdz 

10 miljoniem; tā kā ES pilsoņiem, kuri dzīvo valstī ārpus ES, kurā viņu izcelsmes 

dalībvalstij nav pārstāvniecības, ir tiesības uz jebkuras citas dalībvalsts diplomātisko 

un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts 

pilsoņiem; 

N. tā kā Lisabonas līgums ir pilnveidojis ES pilsonību, tostarp ieviešot Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu (EPI), ar kuru iedzīvotājiem ir iespēja lūgt ES rīkoties; tā kā līdz šim EPI 

izmantošanā organizatoriem bija praktiskas un juridiskas problēmas un tā 

neattaisnoja cerības attiecībā uz likumdošanas ietekmi; 

O. tā kā pieredze rāda, ka pirmspievienošanās valstis ir gatavas ievērot Kopenhāgenas 

kritērijus attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām un uzlabot 

minoritāšu situāciju; tā kā pašlaik nav pietiekamu regulējumu, lai nodrošinātu 

atbilstību šiem kritērijiem arī pēc pievienošanās, tādējādi aizsargājot ES iedzīvotājus 

no sekām, ko radītu Kopenhāgenas kritēriju neievērošana; 
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P. tā kā pašlaik, izņemot pārkāpuma procedūras, ES ir tikai ierobežotas efektivitātes 

instrumenti, lai reaģētu uz sistemātiskas un institucionālas diskriminācijas 

izpausmēm, rasismu un ksenofobiju pret minoritātēm visās dalībvalstīs; tā kā 

pārkāpuma procedūra neattiecas uz apdraudējumu, kas neietilpst ES sekundāro 

tiesību aktu darbības jomā; 

Q. tā kā romu tautības ES pilsoņi veido vislielāko un visneaizsargātāko minoritāšu 

grupu ES; tā kā romiem Eiropā nākas saskarties ar daudzslāņu diskrimināciju un 

sociālo atstumtību; tā kā nesaistošu tiesību normu instrumentiem, piemēram, ES 

programmai attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām (RIVS), ir bijusi tikai 

ierobežota loma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro savas saistības ievērot 

cilvēktiesību standartus minoritāšu aizsardzībā, un risinātu jautājumu par 

institucionālajām diskriminācijas izpausmēm; 

R. tā kā Eiropas iedzīvotāji ar invaliditāti joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem 

piekļūt darba tirgum, izglītībai un apmācībai, viņiem ir augstāks nabadzības un 

sociālās atstumtības risks nekā personām bez invaliditātes un viņiem ir grūtības 

pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un izmantot savas tiesības; 

S. tā kā ES joprojām ir izplatīta vardarbība pret sievietēm; tā kā ES un tās dalībvalstīm 

ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai veicinātu un aizsargātu visu sieviešu 

tiesības; 

T. tā kā Savienība saskaņā ar Hartas 25. pantu atzīst un ievēro vecāka gadagājuma 

cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un 

kultūras dzīvē; 

U. tā kā ES pilsoņu, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, balsošanas tiesību ierobežošanas 

risks to izcelsmes valstīs var viņus atturēt izmantot savas tiesības pārcelties un 

dzīvot citā dalībvalstī; 

V. tā kā katrai valstij, ievērojot starptautiskās tiesības, ir suverēnas tiesības lemt par to, 

kas pieder pie tās pilsoņu loka; tā kā bezvalstniekiem bieži vien draud aizturēšanas 

un nabadzības risks; tā kā pastāv cieša saikne starp ES pilsonību un bezvalstniecību 

sakarā ar to, ka dalībvalstīs dzīvojošiem bezvalstniekiem, kuriem piešķir dalībvalsts 

valstspiederību vai kuru dalībvalsts valstspiederība tiek atsaukta, ir iespēja piekļūt 

vai zaudēt ES pilsonību; 

W. tā kā dažas no svarīgākajām sekām, kas izriet no gaidāmās Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no Eiropas Savienības, skars Apvienotās Karalistes pilsoņu, kuri dzīvo 

Eiropas Savienībā, un ES pilsoņu, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, juridisko 

statusu, tiesības un pienākumus no brīža, kad izstāšanās stāsies spēkā; 

X. tā kā miljoniem pilsoņu, kuri ir izmantojuši tiesības izveidot ģimeni, dzīvot, strādāt, 

mācīties un saņemt pensiju Apvienotajā Karalistē un 27 ES dalībvalstīs un veikuši 

savai dzīvei svarīgas izvēles, pamatojoties uz šīm tiesībām, tagad saskaras ar lielu 

nenoteiktību un bailēm par savu nākotni, 

1. aicina ES Padomi un Eiropadomi ļaut visām valstīm, kas izpilda nepieciešamos 

tehniskos kritērijus, kļūt par Šengenas zonas dalībniecēm, lai visi ES pilsoņi varētu 
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izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties bez aizkavēšanas robežpārbaudēs; 

2. aicina Komisiju regulāri uzraudzīt Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu dalībvalstīs 

un veikt atbilstošos pasākumus, lai novērstu iespējamus šķēršļus pārvietošanās 

brīvībai; atzinīgi vērtē E-mācību rīku par Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanos, 

kas palīdz vietējām pārvaldes iestādēm labāk izprast tiesības un pienākumus, kas 

saistīti ar brīvu pārvietošanos; 

3. atgādina, ka ES tiesību aktiem par drošību ir jābūt atjauninātiem, iedarbīgiem un 

efektīviem, lai nepieļautu draudus drošībai, atklātu tos un reaģētu uz tiem; aicina 

nekavējoties īstenot Eiropas Drošības programmu, labāk īstenot ES pašreizējos 

tiesiskos instrumentus šajā jomā un panākt efektīvāku informācijas apmaiņu un 

koordināciju starp dalībvalstīm un ar ES aģentūrām; atzinīgi vērtē Komisijas 

iniciatīvas stiprināt dalībvalstu sadarbību drošības jomā un pilnībā atbalsta 

efektīvāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un ar ES aģentūrām; uzsver, cik 

svarīgi ir cīņā pret terorismu pilnībā ievērot pamattiesības; uzsver, ka ES iekšējās un 

ārējās darbības saskaņošana drošības jomā ir svarīga, lai efektīvi aizsargātu ES 

pilsoņus; 

4. aicina ES iestādes un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai izveidotu efektīvu un 

patiesu drošības savienību, kas pievēršas visām terorisma draudu dimensijām; 

5. uzskata, ka deradikalizācija un radikalizācijas prevencija ir absolūta ES prioritāte, 

un stingri iesaka pastiprināt īpašās starpnozaru programmas, kas būtu vērstas uz 

izglītību, brīvprātīgajām un kultūras aktivitātēm, jauniešu darbu un deradikalizācijas 

programmām iestādēs, vietējās kopienās, pilsoniskajā sabiedrībā, reliģiskajās 

kopienās un reģionālās pārvaldes iestādēs; uzskata, ka visaptveroša politika šajā 

jomā būtu jāpapildina ar ilgtermiņa proaktīviem deradikalizācijas procesiem tiesu 

jomā; uzsver nepieciešamību izstrādāt stratēģiju sociālajai iekļaušanai un 

diskriminācijas apkarošanai; aicina dalībvalstis radikalizācijas problēmu risināt 

holistiski un labākā veidā izmantot pēc Komisijas iniciatīvas izveidoto 

Radikalizācijas izpratnes tīklu; uzsver, ka radikalizācijas novēršanu var sekmēt arī 

ar darbībām, ko finansē no ES programmām, piemēram, Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, “Apvārsnis 2020”, vai “Eiropa pilsoņiem”; 

6. uzsver, ka pamattiesību aizsardzība ir būtiska, lai ES pilsoņi varētu pilnībā 

piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē; atgādina par Eiropas Parlamenta 

2016. gada 25. oktobra rezolūciju, kurā ir ierosināts izveidot visaptverošu 

Savienības mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām1 kā papildu 

līdzekli, lai uzlabotu cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu, ieskaitot pilsonības 

tiesības, un palielinātu pilsoņu uzticēšanos ES iestādēm; 

7. norāda, ka ES pilsoņiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Ombuda, kas ir vienas no 

galvenajām tiesībām, kuras izriet no Eiropas pilsonības; 

8. atgādina, ka laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam 

lielākā daļa Eiropas Ombuda saņemto sūdzību attiecās uz iespējamu pārredzamības 

trūkumu, kā norādīja Komisija savā 2017. gada 24. janvāra ziņojumā par 2013.–

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0409. 
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2016. gadā panākto virzībā uz reālu ES pilsonību(COM(2017)0032); pauž 

pārliecību, ka ES iestāžu pilnīga pārredzamība un integritāte ir būtisks nosacījums, 

lai veidotu ES pilsoņu uzticēšanos un paļāvību, viņus vairāk tuvinātu ES un 

iesaistītu tās darbībās, un viņi varētu pilnībā īstenot un izmantot savas pilsoņu 

tiesības; norāda, ka iedzīvotājiem jābūt pieejamai visai šajā sakarā nepieciešamajai 

informācijai un ka šī informācija būtu jāsniedz skaidrā un saprotamā veidā; aicina 

visas ES iestādes un struktūras pievērsties joprojām pastāvošajiem trūkumiem 

saskaņā ar noteikumiem, ko cita starpā paredz LES 9. pants un 10. panta 3. punkts, 

LESD 15. pants un Hartas 41. un 42. pants; 

9. uzskata, ka pilsoniskā izglītība un starpkultūru dialogs uzlabo iedzīvotāju izpratni 

par sociālās un politiskās līdzdalības nozīmi, savukārt izglītība cilvēktiesību jomā 

veicina savu tiesību apzināšanos un māca cienīt citu personu tiesības; mudina 

dalībvalstis skolu programmā iekļaut izglītošanu demokrātiska pilsoniskuma un 

cilvēktiesību jomā, lai audzēkņiem sniegtu ne tikai zināšanas, izpratni un iemaņas, 

bet arī ļautu viņiem būt gataviem rīkoties sabiedrībā, lai aizsargātu un veicinātu 

cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu; 

10. aicina pilnībā un efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2015/637, lai nodrošinātu ES 

pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs, kurās dalībvalstis nav pārstāvētas; 

11. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par jaunu, drošāku formātu ES pagaidu 

ceļošanas dokumentam nepārstāvētajiem ES pilsoņiem ārpus ES, kuru pase ir 

nozagta, pazudusi, iznīcināta vai uz laiku nav pieejama, lai īsteni nodrošinātu, ka 

viņi var atgriezties mājās; 

12. uzsver, ka EPI ir inovatīvs līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas Savienībā, 

ar kuru iedzīvotājiem ir iespēja paust savas vēlmes un veidot ES politikas attīstību; 

tomēr norāda, ka EPI darbībā ir būtiski trūkumi, kas jārisina, lai tā kļūtu vēl 

efektīvāka; pauž bažas par Komisijas turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz 

veiksmīgām iniciatīvām; 

13. uzsver, ka noziegumu un terorisma upuriem ir visā ES bez diskriminācijas jāgarantē 

pienācīgs tiesību līmenis un pret viņiem ir jāizturas ar cieņu un jāsniedz pienācīgs 

atbalsts saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām un viņu ģimeņu vajadzībām; 

uzsver, ka arvien lielāks skaits Eiropas pilsoņu ir cietuši no teroristu uzbrukumiem 

valstī, kas nav viņu valsts, un tāpēc steidzami aicina dalībvalstīs izveidot protokolus, 

lai teroristu uzbrukuma gadījumā palīdzētu citu valstu eiropiešiem saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/0281 par terorisma apkarošanu; uzsver, ka ir nepieciešama 

īpaša direktīva par terorismā cietušo aizsardzību; 

14. uzskata, ka, lai piešķirtu konkrētu nozīmi LES 2. pantā norādītajai atsaucei uz 

minoritātēm un LES 9. pantā minētajai atsaucei uz ES iedzīvotāju vienlīdzību un lai 

labāk izmantotu ES pilsonības potenciālu, ES vajadzētu pastiprināt centienus, kas 

tiek veikti, lai garantētu ES pamatvērtību un minoritāšu tiesību aizsardzību; 

15. uzsver, ka nacionālās vai etniskās, reliģiskās un lingvistiskās minoritātes jau 

gadsimtiem ilgi Eiropā dzīvo kopā ar vai līdzās tradicionālajām vairākuma 

kultūrām; uzskata, ka, ES izpildot LES prasības ievērot, aizsargāt un veicināt 

Eiropas kultūru un valodu daudzveidību gan starp dalībvalstīm, gan atsevišķās 
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dalībvalstīs ES, varētu ievērojami pastiprināt saikni starp pilsoņiem un Eiropas 

projektu; pauž pārliecību, ka ES vajadzētu noteikt augstus standartus minoritāšu 

aizsardzībai, sākot ar standartiem, kas kodificēti starptautisko tiesību instrumentos, 

piemēram, Eiropas Padomes instrumentos, un ka šos standartus vajadzētu stingri 

noteikt tiesiskajā sistēmā, visā ES garantējot demokrātiju, tiesiskumu un 

pamattiesības; mudina dalībvalstis bez turpmākas kavēšanās pilnībā ratificēt 

Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību un Eiropas reģionālo vai 

minoritāšu valodu hartu un godprātīgi īstenot Līgumus; atgādina arī par vajadzību 

īstenot EDSO ietvaros izstrādātos principus; 

16. pauž nožēlu par ilgstošo progresa trūkumu attiecībā uz 2008. gada priekšlikumu 

direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 

pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas; atkārtoti atgādina par 

savu aicinājumu Padomei minēto priekšlikumu pieņemt pēc iespējas ātrāk; 

17. norāda, ka ES Regulā, ar ko izveido programmu „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, ir deklarēts, ka nolūkā sasniegt mērķi, 

kas izklāstīts LES 3. panta 3. punktā, programma veicina un aizsargā bērna tiesības; 

18. uzskata, ka sistemātiska romu diskriminācija viņu piederības valstīs, kā arī viņu 

izlikšana no mājokļiem un izraidīšana, kad viņi izmanto savas tiesības brīvi 

pārvietoties un uzturēties citā dalībvalstī, ir pretrunā pamattiesībām netikt 

diskriminētiem uz etniskās izcelsmes pamata un tiesībām pārvietoties un uzturēties 

citā dalībvalstī un „pakļauj pārbaudījumam” ES pilsonības tiesību pamatus; aicina 

dalībvalstis dzimšanas reģistrāciju veikt nediskriminējoši un īstenot tūlītējus 

korektīvus pasākumus, lai nodrošinātu visu savu iedzīvotāju identificēšanu un 

novērstu to, ka romu kopienas locekļiem ir liegta piekļuve būtiskiem 

pamatpakalpojumiem; aicina dalībvalstis ar vietējo pašvaldību starpniecību veikt 

aktīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka katrs bērns tiek reģistrēts; aicina Komisiju 

novērtēt un uzraudzīt situāciju dalībvalstīs, apmainīties ar labāko praksi par to 

personu identifikāciju un aizsargāšanu, kurām nav atzītas pilsonības un piekļuves 

personu apliecinošiem dokumentiem, un uzsākt izpratnes veicināšanas kampaņas 

par dzimšanas reģistrācijas nozīmību; 

19. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 2017. gada ziņojumā par pilsonību kā prioritāte ir 

uzsvērta iedzīvotāju līdzdalības palielināšana un uzlabošana; tomēr ar nožēlu 

norāda, ka ziņojumā nav norādes uz tiesībām iesniegt lūgumrakstu, tiesībām vērsties 

pie Eiropas Ombuda, tiesībām piekļūt dokumentiem vai par to, kā šīs tiesības 

nostiprināt; 

20. nosoda visa veida diskrimināciju un vardarbību pret lesbietēm, gejiem, 

transpersonām, biseksuāļiem un interseksuāļiem (LGBTI); mudina Komisiju un 

dalībvalstis pieņemt likumus un politikas virzienus, lai apkarotu homofobiju un 

transfobiju; mudina Komisiju sniegt programmu, kas nodrošina vienlīdzīgas tiesības 

un iespējas, pamatojoties uz seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti, vienlaikus 

ievērojot dalībvalstu kompetences; 

21. norāda, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un brīva piekļuve atvērtam internetam ir 

būtisks demokrātijas elements; 
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22. atzinīgi vērtē 2017. gada 13. jūnijā parakstīto ES pievienošanos Eiropas Padomes 

Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 

apkarošanu; tomēr pauž nožēlu par to, ka aprobežošanās ar divām jomām, t. i., par 

jautājumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un patvērumu un 

nerepatriēšanu, rada juridisku neskaidrību attiecībā uz ES pievienošanās darbības 

jomu; mudina dalībvalstis paātrināt sarunas par Stambulas konvencijas ratifikāciju 

un īstenošanu; uzsver, ka, lai panāktu lielāku efektivitāti, pasākumus vardarbības 

pret sievietēm apkarošanai vajadzētu papildināt ar darbībām, kas veicina sieviešu 

finansiālo neatkarību; aicina Komisiju turpināt risināt ar dzimumu saistītu 

ekonomisko nevienlīdzību un jautājumu par darba un privātās dzīves līdzsvaru; 

23. atzīst, ka ES tiesību akti par vienlīdzīgu attieksmi prasa izveidot valsts līdztiesības 

iestādes; aicina Komisiju ierosināt dalībvalstīm vadlīnijas par to, kā šādas iestādes 

varētu sadarboties un kā tām garantēt neatkarību, efektivitāti, pilnvaras un resursus, 

tostarp EQUINET, kas nepieciešami, lai tās spētu vērsties pret diskrimināciju un 

veicināt vienlīdzīgu attieksmi; aicina valsts līdztiesības iestādes, kā arī EQUINET 

pildīt savus uzdevumus un pastiprināt savu sadarbību saistībā diskriminācijas 

apkarošanu un vienlīdzīgas attieksmes veicināšanu; atgādina, cik liela nozīme ir 

programmai „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” laikposmam no 2014. gada līdz 

2020. gadam, lai turpinātu sniegt vietējā līmenī realizējamu atbalstu diskriminācijas 

novēršanai; aicina Komisiju pieņemt paziņojumā tās stratēģisko iesaisti dzimumu 

līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam; atgādina, ka ES balstās sieviešu un vīriešu 

līdztiesības principā un ka šādu principu var ievērot tikai tad, ja tas tiek integrēts 

visos ES politikas virzienos; norāda uz multiplās diskriminācijas nesamērīgi lielo 

ietekmi uz sievietēm; mudina dalībvalstis sadarboties ar reģionālām un vietējām 

iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, valsts līdztiesības iestādēm un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, lai pastiprinātu dažādu diskriminācijas iemeslu 

savstarpējās saistības uzraudzību; 

24. aicina Komisiju un dalībvalstis kā Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

parakstītājas integrēt ES tiesību aktos pieejamības, līdzdalības, nediskriminācijas un 

līdztiesības problēmas, lai Eiropas pilsoņi ar invaliditāti varētu izmantot savas 

pamattiesības tāpat kā ikviena cita persona; 

25. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos finanšu, likumdošanas un 

atbalsta līdzekļus, lai sekmētu vecumam draudzīgu sabiedrību un veselīgas 

vecumdienas Eiropas pilsoņiem, cita starpā ar iekļaujošiem darba tirgiem, 

inovatīvām un elastīgām darba shēmām, apmācības pieejamību, kvalitatīvas 

veselības aprūpes pieejamību un e-veselības produktu un pakalpojumu ieviešanu; 

26. atzinīgi vērtē Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, kas jauniešiem rada iespējas 

brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt projektos savā valstī vai ārvalstīs, un pauž atzinību 

par ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvu, kas Eiropas iedzīvotājiem dod iespēju 

piedalīties humānās palīdzības programmās visa pasaulē; 

27. uzskata, ka pilsoņiem, kas pārceļas uz citu ES dalībvalsti un tur dzīvo, vajadzētu būt 

iespējai izmantot savas tiesības vēlēt savas izcelsmes valsts vēlēšanās; aicina 

dalībvalstis, kas liedz vēlēšanu tiesības tiem saviem valstspiederīgajiem, kuri ir 

izvēlējušies dzīvot citā dalībvalstī ilgāku laika posmu, atvieglot noteikumus, lai viņi 
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varētu saglabāt tiesības balsot valsts vēlēšanās. 

28. atkārtoti pauž nostāju, ka 27 ES valstu pilsoņu, kas dzīvo vai dzīvoja Apvienotajā 

Karalistē, un to Apvienotās Karalistes pilsoņu, kas dzīvo vai dzīvoja 27 ES valstīs, 

tiesību un interešu aizsardzība ir jāuzskata par absolūtu prioritāti sarunās par 

izstāšanās līgumu; turklāt uzskata, ka Apvienotās Karalistes un ES saistībām šajā 

ziņā būtu jābalstās savstarpības, vienlīdzības, simetrijas, nediskriminācijas, taisnīgas 

attieksmes principos, kā arī pilnībā jāievēro ES tiesību aktu integritāte, ieskaitot 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un tās izpildes regulējumu. 
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 KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Lūgumrakstu komitejai 

par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku 

pārmaiņu Savienībā 

(2017/2069(INI)) 

Atzinuma sagatavotāja: Krystyna Łybacka 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu komiteju – 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, cik svarīga nozīme ir izglītībai, apmācībai, kultūrai un sportam, veicinot ES 

pilsoņu tiesības, pilsonisko aktivitāti un solidaritāti, kā arī stiprinot mūsu kopīgās Eiropas 

vērtības, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantu un Līguma par 

Eiropas Savienību 9. pantu; atzīst, ka transnacionālā un kultūru sadarbība un apmaiņa, 

tādas ES programmas kā, piemēram, Erasmus +, programmas “Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība”, “Eiropa pilsoņiem” un “Radošā Eiropa” veicina iepriekš minēto mērķu 

sasniegšanu; 

2. uzsver, ka programma „Eiropa pilsoņiem” veicina labāku izpratni par iedzīvotāju tiesībām 

un pienākumiem Eiropas Savienībā; tāpēc iesaka, ka nākamās paaudzes programma būtu 

jāpieņem ar tādu juridisko pamatu, kas ļautu Parlamentam iesaistīties kā vienam no 

likumdevējiem, kura pilnvaras ir līdzvērtīgas Padomes pilnvarām, un nodrošināt tai vairāk 

cilvēkresursu un finanšu resursu, lai palielinātu atbalstīto projektu skaitu; 

3. uzsver, ka ir svarīgi veicināt tālāk nododamu prasmju attīstīšanu, izmantojot programmu 

“Erasmus +”, kas veicina starpkultūru sapratni un aktīvu dalību daudzveidīgās 

sabiedrībās; 

4. atgādina, ka ir vajadzīgi nepārtraukti centieni, lai palielinātu ES pilsoņu informētību par 

viņu tiesībām un nodrošinātu, ka šīs tiesības tiek vienādi piemērotas visā ES, uzsverot 

iespējas, kas izriet no piederības pie ES; uzsver izglītības iestāžu lomu jauniešu 

informētībā par viņu tiesībām ES un atbalstot aktīvu pilsoniskumu; aicina Komisiju šajā 

sakarībā nodrošināt kopēju sistēmu attiecībā uz mācīšanos par ES skolā un mudina 

dalībvalstis veikt atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda sistēma ir efektīvi 
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iekļauta skolu mācību programmās; turklāt piekrīt Komisijas viedoklim, ka informētības 

par ES pilsoņu tiesībām veicināšanai ir nepieciešama sadarbība Eiropas, valstu, reģionālā 

un vietējā līmenī; tādēļ uzsver, ka atbilstīga un specifiska apmācība būtu jāsniedz visos 

līmeņos un jo īpaši reģionālā un vietējā līmenī; 

5. uzskata, ka, lai nodrošinātu, ka visiem ES iedzīvotājiem tiek efektīvi garantētas 

vienlīdzīgas tiesības, izglītības sistēmām vajadzētu būt pieejamām un iekļaujošām, jo īpaši 

attiecībā uz visnelabvēlīgākajā stāvoklī esošajām un visneaizsargātākajām kategorijām, un 

jāpiedāvā augstas kvalitātes izglītība, kas veicina aktīvu pilsoniskumu un mūžizglītību, 

kas atbilst ekonomikas un sociālajām vajadzībām; 

6. atgādina par nepieciešamību atbalstīt skolotājus un izglītības jomas darbiniekus, padarot 

informāciju par ES tiesībām un pilsoniskumu par to sniegtās apmācības neatņemamu 

sastāvdaļu; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību arī turpmāk veicināt un attīstīt tiešsaistes 

platformas, piemēram, portālu „School Education Gateway”, „Teacher Academy” un 

„Open Educational Europe”, lai izglītības speciālisti varētu piekļūt inovatīviem 

daudzvalodu mācību materiāliem, tostarp tādiem, kas pielāgoti studentiem ar īpašām 

vajadzībām un kas viņiem palīdz iedvesmot un motivēt studentus, mācoties par ES; 

7. uzsver mobilitātes nozīmi jauniešu personīgajā izaugsmē, uzlabojot izglītības un kultūras 

apmaiņu, tādējādi uzlabojot izpratni par aktīvu pilsonību un tās praksi; mudina dalībvalstis 

atbalstīt ES programmas, kas veicina mobilitāti; 

8. novērtē kultūras, mākslas un zinātņu kā aktīvas ES pilsonības neatņemama aspekta 

nozīmi; uzsver to lomu, stiprinot pilsoņu kopīgas piederības izjūtu mūsu Savienībai, 

rosinot savstarpēju saprašanos un veicinot kultūru dialogu; 

9. mudina paaugstināt informētību par Eiropas vērtībām un pilsoņu tiesībām Eiropas 

Savienībā visu vecumu izglītojamajiem formālajā izglītībā un neformālajā un ikdienējā 

izglītībā, lai veicinātu starpkultūru sapratni un solidaritāti Eiropā; 

10. uzskata, ka ir svarīgi migrantu vidū sekmēt izpratni par Eiropas kultūru un vērtībām, lai 

viņiem būtu vieglāk integrēties un lai veicinātu starpkultūru dialogu, cienot migrantu 

izcelsmes kultūru un uzlabojot viņu pilsoniskās pamatprasmes; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri palielināt pilsoņu politisko līdzdalību ES demokrātiskajā 

dzīvē; mudina veicināt demokrātisku līdzdalību, pastiprinot pilsoņu dialogu, uzlabojot 

pilsoņu izpratni par ES tiesību aktu nozīmi viņu ikdienas dzīvē un uzsverot viņu tiesības 

balotēties un balsot vietējās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā dzīvesvietā Eiropas 

Savienībā; aicina Komisiju šajā sakarībā izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus un 

digitālos rīkus, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai palielinātu jauniešu un personu ar 

invaliditāti līdzdalību; aicina izstrādāt un ieviest e-demokrātijas rīkus, piemēram, 

tiešsaistes platformas, lai tiešāk iesaistītu pilsoņus ES demokrātiskajā dzīvē, tādējādi 

sekmējot viņu iesaistīšanos; 

12. atgādina, cik svarīgi ir paplašināt un padziļināt strukturētu dialogu ar pilsoņiem par viņu 

tiesībām, tādējādi identificējot šķēršļus, ar kuriem iedzīvotāji saskaras šo tiesību 

izmantošanā, un uzlabot kontroli pār ES programmām un iniciatīvām šajā jomā un to 

efektivitāti; 
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13. uzsver, cik svarīga loma ir plašsaziņas līdzekļiem un informācijas sabiedrības 

pakalpojumiem, un tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot tiesisko regulējumu, kas 

veicina plašsaziņas līdzekļu plurālismu un neatkarību un objektīvas informācijas 

pieejamību iedzīvotājiem; 

14. aicina Komisiju izstrādāt īpašus kritērijus, jo īpaši attiecībā uz izglītības aspektiem, lai 

izvērtētu to Eiropas programmu īstenošanu un izpildi, ar kurām veicina aktīvu 

pilsoniskumu; 

15. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka iedzīvotāji ar invaliditāti un neaizsargāti pilsoņi var 

pilnībā izmantot tiesības un iespējas, ko sniedz ES pilsonība; mudina visas ES dalībvalstis 

ieviest ES invaliditātes karti, lai Eiropas Savienībā atvieglotu mobilitāti personām ar 

invaliditāti; uzsver nepieciešamību uzlabot ES tīmekļa vietņu pieejamību personām ar 

invaliditāti; 

16. atbalsta Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) pārskatīšanu ar mērķi uzlabot tās pieejamību un 

vienkāršu lietošanu; uzsver nepieciešamību pastiprināt darbību un sabiedrības informētību 

par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai izmantotu tās potenciālu sekmēt pilsoņu līdzdalību un 

demokrātiskās debates; 

17. aicina dalībvalstis īstenot ES darba plānu jaunatnes jomā 2016.-2018. gadam, pievēršoties 

aktīvas pilsonības veicināšanai un tam, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un veicinātu 

jauniešu līdzdalību demokrātiskajā un pilsoniskajā dzīvē ES;  

18. uzsver, ka Eiropas jauniešiem joprojām lielas bažas sagādā augstais jauniešu bezdarba 

līmenis un neskaidrība par nākotnes iespējām; šajā sakarībā atgādina par Bratislavas 

deklarācijā un ceļvedī izvirzītajiem mērķiem „radīt daudzsološu ekonomikas nākotni 

visiem, nosargāt mūsu dzīvesveidu un nodrošināt labākas iespējas jaunatnei”; aicina 

Komisiju turpināt centienus, lai atbalstītu jauniešus, sniedzot viņiem jaunas iespējas 

izglītības, apmācības un nodarbinātības jomā; 

19. uzsver stažēšanās un māceklības nozīmi, lai palīdzētu studentiem un augstskolu 

absolventiem gūt praktiskas zināšanas un profesionālo pieredzi; šajā sakarā pauž atbalstu 

tam, lai izveidotu vienotu centralizētu pārrobežu stažēšanās un māceklības platformu, kā 

ierosināts sabiedriskajā apspriešanā; 

20. uzsver brīvprātīgā darba kā programmu, kas veicina aktīvu pilsonību, būtiska elementa 

nozīmi; mudina izstrādāt mācību programmas, kas ietver izglītības saturu un pilsoniskās 

sabiedrības iesaistīšanu, kā arī atzīt brīvprātīgo darbu kā darbību, par ko ieskaita 

kredītpunktus; 

21. uzsver, ka brīvprātīgais darbs nedrīkst aizstāt apmaksātu darbu, un uzsver pamatideju, ka 

apmaksāts darbs nodrošina piederības sajūtu sabiedrībai, iesaistīšanos un līdzdalību 

sabiedriskajā dzīvē un visbeidzot pilsonisko līdzdalību; 

22. uzsver to, kāda nozīme ir sportam, jo īpaši vietējā līmenī, veicinot aktīvu pilsonību, 

veicinot savstarpēju sapratni un cieņu, vienlaikus sekmējot ES vērtības un principus; 

mudina Komisiju turpināt atbalstīt sporta iniciatīvas, kas uztur pilsoniskās aktivitātes un 

pilsonisko vērtību praksi un tādējādi veido vienotu kopības apziņu. 
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23. Mudina Komisiju turpināt atbalstīt darbības un iniciatīvas, kas veicina pilsoņu tiesības un 

aktīvu pilsoniskumu; uzsver, ka jaunajām iniciatīvām šajā jomā vajadzētu aplidināt jau 

esošās iniciatīvas un nevajadzētu ietekmēt pašreizējo programmu budžetus; 

24. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu uzsākt e-mācību rīku, ko paredzēts lietot vietējām un 

reģionālajām iestādēm, lai veicinātu labāku izpratni par brīvas pārvietošanās noteikumiem 

un šo noteikumu pienācīgu īstenošanu, un izveidot „vienotu digitālo vārteju”, lai tiešsaistē 

sniegtu informāciju iedzīvotājiem un uzņēmumiem ES vienotajā tirgū; atzīmē, ka 

minētajiem rīkiem vajadzētu konsekventā un lietotājdraudzīgā veidā sniegt informāciju 

par pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā un to īstenošanu praksē; uzsver, ka šiem rīkiem 

vajadzētu būt saistītiem ar esošajiem rīkiem šajā jomā, piemēram, „Europe Direct” un 

portālu „Tava Eiropa”; 

25. uzsver, cik liela nozīme ir paraugprakses apmaiņai un izplatīšanai, lai veicinātu zināšanas 

par ES pilsoņu tiesībām un iedzīvotāju dalību pilsoniskajā un politiskajā dzīvē visā ES; 

26. uzsver EP deputātu un citu pazīstamu Eiropas personību svarīgo nozīmi izpratnes 

veicināšanā par ES pilsoņu tiesībām, it īpaši jauniešu vidū; 

27. atbalsta preses un multivides izstrādājumu producēšanu un izplatīšanu visās oficiālajās ES 

valodās, kuri vērsti uz to, lai palielinātu ES pilsoņu informētību par viņu tiesībām un 

nostiprinātu viņu spējas efektīvi īstenot šīs tiesības; 

28. konstatē, ka ar ES pilsonību tiek sekmēta Eiropas sabiedrības saliedētība, tādējādi veicinot 

savstarpēju sapratni, starpkultūru dialogu un starptautisko sadarbību. 
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 KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS 

Lūgumrakstu komitejai 

2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu 

Savienībā 

(2017/2069(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Cristian Dan Preda 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas pastāvīgos centienus nodrošināt, ka tiek ievērotas ES pilsoņu 

tiesības, un mudina tās vēl vairāk aizsargāt ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

noteikumu un attiecīgo ES Līgumu noteikumu īstenošanu; atgādina, ka saskaņā ar LES 

9. pantu un LESD 20. pantu ikviena persona, kas ir kādas dalībvalsts valstspiederīgā, ir ES 

pilsone; pauž pārliecību, ka ES pilsoņi savas tiesības varēs izmantot pilnībā tikai tad, ja 

viņi būs par tām informēti un ja dalībvalstis un ES iestādes cieši apņemsies tās aizsargāt; 

aicina Komisiju veicināt politiku un īstenot kampaņas un pasākumus, kuru mērķis ir 

izpratnes vairošana par pilsoņu tiesībām un to īstenošanai pieejamajiem instrumentiem; 

2. ir apņēmies uzlabot Eiropas vēlēšanu demokrātisko dimensiju, reformējot pašreizējos 

Eiropas vēlēšanu tiesību aktus, lai palielinātu pilsoņu līdzdalību un uzticēšanos ES 

demokrātiskajai sistēmai; uzskata, ka labāka pārredzamība, informētība, efektīva un 

nediskriminējoša piekļuve informācijai, kā arī demokrātiskās prakses atjaunošana, jaunas 

balsošanas sistēmas, tostarp e-demokrātijas rīki, un mazāka digitālā plaisa starp 

dalībvalstīm digitālās infrastruktūras ziņā sekmēs īstenas Eiropas publiskās telpas 

attīstību; ir pārliecināts, ka labāka un mērķtiecīgāka informācija par Eiropas politiku un 

ES tiesību aktu ietekmi uz pilsoņu ikdienas dzīvi uzlabotu aktivitāti Eiropas vēlēšanās; 

atgādina, ka nepieciešams sekmēt līdzdalību Eiropas vēlēšanās, palielinot politisko partiju 

redzamību Eiropas līmenī, un ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas dimensijas 

pastiprināšana ir ES un tās dalībvalstu kopīga atbildība; 

3. brīdina par iespējamu juridisku nenoteiktību attiecībā uz Apvienotajā Karalistē (AK) 

dzīvojošo ES pilsoņu un ES dzīvojošo AK pilsoņu tiesībām, kas radusies, AK izstājoties 

no ES; uzskata, ka visas nedalāmās tiesības būtu kā prioritāte jāaizsargā AK izstāšanās 
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līgumā un līgumā par turpmākajām attiecībām starp ES un AK un ka būtu nekavējoties 

jāpanāk vienošanās par šīm un citām tiesībām, piemēram, piekļuvi veselības aprūpei; 

uzsver, ka ikviena vienošanās būtu jābalsta uz savstarpīguma un nediskriminēšanas 

principu; šajā sakarā atgādina par Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju par sarunām 

ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas 

Savienības1; 

4. atgādina, ka laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam lielākā daļa 

Eiropas Ombuda saņemto sūdzību attiecās uz iespējamu pārredzamības trūkumu, kā 

norādīja Komisija savā 2017. gada 24. janvāra ziņojumā par panākto virzībā uz reālu ES 

pilsonību2; ir paliecināts, ka ES iestāžu pilnīga pārredzamība un integritāte ir svarīgs 

nosacījums uzticēšanās un paļāvības veidošanai attiecībā pret ES pilsoņiem un viņiem ļauj 

pilnvērtīgi izmantot un īstenot savas pilsoņu tiesības; aicina visas ES iestādes un 

struktūras novērst pastāvošos trūkumus saskaņā ar, cita starpā, LES 9. panta un 10. panta 

3. punkta, LESD 15. panta un Pamattiesību hartas 41. un 42. panta noteikumiem; 

5. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu pārskatīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas regulu, lai 

uzlabotu tās darbību; šajā sakarā aicina Komisiju papildus nepieciešamajiem tehniskajiem 

grozījumiem iekļaut noteikumus, kuru mērķis ir juridiskās pieņemamības nosacījumu un 

EPI reģistrācijas prasību pārskatīšana, kā arī procedūras to izvērtēšanai, pamatojoties uz 

Vispārējās tiesas spriedumiem lietās “Minority SafePack” (T-646/13) un “Stop TTIP” (T-

754/14); stingri atbalsta šo regulu kā svarīgu līdzdalības demokrātijas instrumentu, kas, ja 

pilnībā izmanto tā potenciālu, varētu palielināt pilsoņu uzticēšanos ES iestādēm un sniegt 

ieguldījumu iekļaujošākas Eiropas Savienības veidošanā; 

6. uzskata, ka, ņemot vērā tiešsaistes pasaules un sociālo mediju pieaugošo ietekmi uz 

pilsoņu dzīvi, Eiropas iestādēm būtu jāturpina izstrādāt jaunus mehānismus un sabiedrisko 

politiku, kas paredzēti personu pamattiesību aizsardzībai digitālajā vidē, galveno 

uzmanību pievēršot viņu vārda brīvībai, tiesībām uz privātumu un savas reputācijas, 

personas datu un personiskā tēla aizsardzību, jo īpaši nepilngadīgo gadījumā; 

7. uzskata, ka svarīgai ES prioritātei vajadzētu būt ES pilsoņu drošībai un cīņai pret 

terorismu; atzinīgi vērtē ES veiktos drošības savienības stiprināšanas pasākumus; aicina 

ātri īstenot ES informācijas sistēmu savstarpēju izmantojamību drošības, migrācijas un 

robežu pārvaldības jomās, kurām visām būtu jāatbilst ES datu aizsardzības principiem; 

atgādina par nepieciešamību rast pienācīgu līdzsvaru starp drošību un pamattiesību 

aizsardzību; uzsver, ka ES iekšējās un ārējās darbības koordinācija drošības jomā ir 

svarīga, lai efektīvi aizsargātu ES pilsoņus un lai viņi uzticētos ES spējai gādāt par 

drošību; atgādina, ka konsulārā aizsardzība ir svarīga šādas aizsardzības nodrošināšanai 

ārvalstīs, un uzskata, ka saskaņā ar Komisijas ieteikumiem būtu jāveic turpmāki pasākumi 

virzībā uz noteikumu par pagaidu ceļošanas dokumentiem saskaņošanu un 

modernizēšanu; 

8. vēlreiz aicina Komisiju sagatavoties ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai 

procesam saskaņā ar pienākumiem, kuri izriet no LES 6. panta, izpētot risinājumus, kā 

atbildēt uz Eiropas Tiesas 2014. gada 18. decembra atzinumā paustajiem iebildumiem; 

uzskata, ka ES pievienošanās konvencijai ievērojami uzlabotu ES pilsoņu pamattiesību 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0102. 
2 COM(2017)0032. 
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aizsardzību un palīdzētu panākt saskaņotu sistēmu cilvēktiesību aizsardzībai Eiropā. 
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 SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS NOSTĀJA 
GROZĪJUMU VEIDĀ 

Lūgumrakstu komitejai 

par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku 

pārmaiņu Savienībā 

(2017/2069(INI)) 

Referente: Ángela Vallina 

 

 

 

GROZĪJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Lūgumrakstu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a atsauce (jauna) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā priekšlikumu Padomes 

Regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu 

un izpildi laulības lietās un lietās par 

vecāku atbildību un par bērnu 

starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta 

redakcija) (COM(2016)0411), 

 

Grozījums Nr.  2 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 A.a tā kā pilsoņu tiesību un demokrātisku 

iestāžu pastiprināšana ietver 

diskriminācijas un dzimumu 

nevienlīdzības apkarošanu saskaņā ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem;  

 

Grozījums Nr.  3 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ha apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 H.a tā kā sieviešu nepietiekama 

pārstāvība ar lēmumu pieņemšanu 

saistītos amatos, jo īpaši politikas jomā un 

uzņēmumu valdes līmenī, kavē spēju 

attīstību un vājina sieviešu līdzdalību ES 

demokrātiskajā dzīvē; 

 

Grozījums Nr.  4 

Rezolūcijas priekšlikums 

Hb apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 H.b tā kā sieviešu līdzdalību un vadību 

politisko lēmumu pieņemšanā vēl 

joprojām ietekmē dažādi šķēršļi, 

piemēram, joprojām pastāvošie ar 

dzimumu saistītie stereotipi, kā arī 

nesenās ekonomikas krīzes sekas kopā ar 

tās negatīvo ietekmi uz dzimumu 

līdztiesības problēmām; 

 

Grozījums Nr.  5 

Rezolūcijas priekšlikums 

Hd apsvērums (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 H.d tā kā visā ES joprojām pastāv 

būtiskas nepilnības ar dzimumu saistītas 

vardarbības un vardarbības ģimenē upuru 

aizsardzībā pārrobežu ģimenes strīdu 

gadījumos; 

 

Grozījums Nr.  6 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ja apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 J.a tā kā diskriminācija, ar kuru visā ES 

saskaras sievietes, ir līdztiesības šķērslis; 

tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami 

pārstāvētas kā balsotājas, kā arī vadošajos 

amatos neatkarīgi no tā, vai tas būtu 

vēlētos amatos, civildienestā, 

akadēmiskajās aprindās, plašsaziņas 

līdzekļos vai privātajā sektorā; tā kā plaši 

izplatītā multiplā diskriminācija, ar kuru 

saskaras sievietes, un proporcionāli lielais 

to sieviešu skaits, kuras cieš no 

nabadzības un sociālās atstumtības, ir 

šķēršļi viņu pilsoņu tiesību pilnīgai 

īstenošanai; 

 

Grozījums Nr.  7 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. ņem vērā Komisijas 2017. gada 

ziņojumu par ES pilsonību, kurā ietverts 

prioritāšu uzskaitījums sadalījumā pa 

darbības jomām; pauž šaubas, ka šīs 

prioritātes efektīvi atrisinās iedzīvotāju 

problēmas; pauž nožēlu, ka trūkst precīzi 

definētu un konkrētu saistību turpmākajiem 

1. ņem vērā Komisijas 2017. gada 

ziņojumu par ES pilsonību, kurā ietverts 

prioritāšu uzskaitījums sadalījumā pa 

darbības jomām; pauž šaubas, ka šīs 

prioritātes efektīvi atrisinās iedzīvotāju 

problēmas; pauž nožēlu, ka trūkst precīzi 

definētu un konkrētu saistību turpmākajiem 
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trim gadiem; trim gadiem; uzskata, ka nav pietiekami 

ņemta vērā dzimumu līdztiesības kā 

prioritātes iekļaušana, jo tā tiek minēta 

tikai kā sekundārs jautājums pēdējā 

tematā ,,Drošības stiprināšana un 

vienlīdzības veicināšana”; 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž nožēlu, ka ir pagājuši jau gandrīz 

desmit gadi, bet joprojām nav gūti 

panākumi ES mēroga diskriminācijas 

novēršanas direktīvas pieņemšanā; aicina 

visas ES iestādes pēc iespējas ātrāk pabeigt 

attiecīgās sarunas; 

4. pauž nožēlu, ka ir pagājuši jau gandrīz 

desmit gadi, bet joprojām nav gūti 

panākumi ES mēroga diskriminācijas 

novēršanas direktīvas pieņemšanā; aicina 

visas ES iestādes pēc iespējas ātrāk pabeigt 

attiecīgās sarunas, pienācīgu uzmanību 

pievēršot dzimumu dimensijas 

iekļaušanai; 

 

Grozījums Nr.  9 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.b atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

parakstīt un noslēgt ES pievienošanos 

Stambulas konvencijai un atkārtoti 

apstiprina atbalstu attiecība uz ES 

pievienošanos Stambulas konvencijai 

kopumā un bez ierunām; aicina uzlabot 

pa dzimumiem sadalītu datu vākšanu par 

visiem vardarbības veidiem, kuri ir minēti 

Konvencijā, sadarbībā ar Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūtu, lai 

izstrādātu kopēju metodiku datu bāzes 

salīdzināšanai un analīzei; aicina visas 
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dalībvalstis, kuras vel nav to veikušas, ātri 

ratificēt Stambulas konvenciju; aicina 

Komisiju ierosināt direktīvu par 

vardarbību pret sievietēm; 

 

Grozījums Nr.  10 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.c punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.c aicina Padomi pastiprināt centienus 

atsākt darbu pie direktīvas par sieviešu 

pārstāvību valdē; 

 

Grozījums Nr.  11 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.d punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.d aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 

īpašus pasākumus, lai risinātu to 

neaizsargāto iedzīvotāju vajadzības, kuri 

saskaras ar krustenisku multiplu 

diskrimināciju, kura neļauj viņiem īstenot 

savas tiesības vai pilnībā piedalīties 

sabiedrības dzīvē, piemēram, sieviešu ar 

invaliditāti, etnisko minoritāšu, imigrantu 

un sieviešu bēgļu vai to iedzīvotāju 

vajadzības, kurus skar nabadzība un 

sociālā atstumtība; 

 

Grozījums Nr.  12 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.e punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.e atgādina, ka pilsoņu tiesību 

īstenošanas iespējas nodrošināšana 

personām, kuras saskaras ar krustenisku 

multiplu diskrimināciju, piemēram, 

sievietēm un meitenēm ar invaliditāti, 

jārisina ar holistisku pieeju, iekļaujot 

mērķtiecīgu politiku, sākot no krustenisko 

datu vākšanas līdz pat izglītības 

programmām un sociālās iekļaušanas 

pasākumiem; aicina Komisiju un 

dalībvalstis izstrādāt un publicēt 

stratēģijas krusteniskās diskriminācijas 

apkarošanai; 

 

Grozījums Nr.  13 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.f punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.f uzsver nepieciešamību apkarot ar 

dzimumu saistītu vardarbību, ar kuru 

saskaras sievietes un meitenes un LGBTI 

personas, politikā un plašākā publiskajā 

jomā, iekļaujot vajāšanu un iebiedēšanu 

tiešsaistē; 

 

Grozījums Nr.  14 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.g punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.g atkārtoti apstiprina aicinājumu 

Komisijai, lai pieņemtu tās paziņojumu 

„Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības 

jomā 2016.–2019. gadam”; atgādina, ka 

ES balstās sieviešu un vīriešu līdztiesības 

principā un ka šāda principa ievērošanu 

var panākt tikai ar tā stratēģisku 
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integrēšanu visās ES politikās; 

 

Grozījums Nr.  15 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.h punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.h atzinīgi vērtē to, ka Komisija iesniedza 

paketi par ģimenes un darba dzīves 

saskaņošanu, un aicina visas iestādes pēc 

iespējas ātrāk īstenot šos pasākumus; 

 

Grozījums Nr.  16 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.j punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.j aicina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt turpmāku sadarbību situācijās, 

kurās strādājošie saņem pabalstus un 

maksā iemaksas dažādās ES dalībvalstīs, 

pastiprinot informācijas pārrobežu 

apmaiņu starp dažādām sociālā 

nodrošinājuma iestādēm — tā lai pensijas 

tiesību aprēķināšanā var pienācīgi ņemt 

vērā visas iemaksas; pievērš uzmanību ES 

joprojām pastāvošajām dzimumu 

atšķirībām algu un pensiju jomā, kuras 

kopā ar taupības pasākumiem un publiskā 

sektora budžeta samazināšanu, miljoniem 

sieviešu mazina patiesas ekonomiskas 

neatkarības iespēju; 

 

Grozījums Nr.  17 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.k punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.k aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi 

izmantot ES fondus kā dzimumu 

līdztiesības uzlabošanas instrumentus; jo 

īpaši aicina piemērot dzimumu integrāciju 

KLP un lauku kohēzijas politikas 

virzienos; 

 

Grozījums Nr.  18 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.l punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.l mudina Komisiju turpināt dzimumu 

integrāciju visos ES politikas virzienos, 

īpašu uzmanību pievēršot tiesību aktu un 

politikas virzienu ietekmes novērtējumiem 

un ex-post novērtējumiem; 

 

Grozījums Nr.  19 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

pastāvīgi sekmēt sieviešu pārstāvību 

vadošos amatos, jo īpaši ar lēmumu 

pieņemšanu saistītos amatos un 

uzņēmumu valdes līmenī, un sekmēt 

sieviešu nokļūšanu vadošos amatos, 

izskaužot dzimumu stereotipus un 

sekmējot sieviešu līdzdalību apmācībā, 

kas notiek darbavietā, un īstenojot citus 

politikas instrumentus, piemēram, darba 

un privātās dzīves līdzsvaru, lai dotu 

viņām iespēju pilnībā izmantot savas ES 

pilsoņu tiesības; 
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Grozījums Nr.  20 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.b uzsver, ka kvalitatīva pilsoniskā 

izglītība visiem vecumiem — formāla, 

neformāla vai ikdienēja — ir būtiska, lai 

pārliecinoši īstenotu demokrātiskās 

pilsoņu tiesības un nodrošinātu 

demokrātiskās sabiedrības funkcionēšanu 

un lai pārvarētu diskrimināciju un 

aizspriedumus, kā arī dzimumu 

nevienlīdzību; atgādina par 

nepieciešamību visā Eiropā ieguldīt 

pilsoniskumā un pilsoniskā izglītībā, un 

izglītībā, ar ko nodrošina dzimumu 

līdztiesību; 

 

Grozījums Nr.  21 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.c punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.c uzsver bērnu un jauniešu, jo īpaši 

sieviešu un meiteņu, politiskās līdzdalības 

nozīmi; prasa Komisijai un dalībvalstīm 

aktīvāk rīkoties, lai garantētu bērnu 

tiesības un stimulētu viņu līdzdalību; 

 

Grozījums Nr.  22 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt turpmākus pasākumus, lai 

nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu 
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sieviešu piekļuvi visām politikas, kultūras 

un sociālajām jomām, kā nepieciešamu 

nosacījumu pilsoņu tiesību efektīvai 

īstenošanai ES; 

 

Grozījums Nr.  23 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzskata, ka Vēlēšanu likuma reforma, 

pamatojoties uz Parlamenta likumdošanas 

iniciatīvu, rada iespēju Savienībai kļūt vēl 

demokrātiskākai, un šī iespēja ir jāizmanto; 

uzsver, ka tūkstošiem eiropiešu domā 

līdzīgi, kā to apliecina Eiropas pilsoņu 

iniciatīva „Ļaujiet man balsot”, kuras 

mērķis ir ļaut pilsoņiem balsot viņu 

dzīvesvietā; atzinīgi vērtē Komisijas 

centienus rast risinājumu, lai ES 

iedzīvotāji, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi 

un kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, 

varētu balsot viņu mītnes valsts vēlēšanās; 

mudina Komisiju izstrādāt konkrētu rīcības 

plānu elektroniskās balsošanas ieviešanai 

līdz 2019. gada Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām; 

11. uzskata, ka Vēlēšanu likuma reforma, 

pamatojoties uz Parlamenta likumdošanas 

iniciatīvu, rada iespēju Savienībai kļūt vēl 

demokrātiskākai, un šī iespēja ir jāizmanto; 

uzsver, ka tūkstošiem eiropiešu domā 

līdzīgi, kā to apliecina Eiropas pilsoņu 

iniciatīva „Ļaujiet man balsot”, kuras 

mērķis ir ļaut pilsoņiem balsot viņu 

dzīvesvietā; atzinīgi vērtē Komisijas 

centienus rast risinājumu, lai ES 

iedzīvotāji, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi 

un kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, 

varētu balsot viņu mītnes valsts vēlēšanās; 

aicina Padomi Eiropas vēlēšanu likuma 

nākamajā pārskatīšanā iekļaut 

dzimumlīdzsvarotus sarakstus, kuros 

pamīšus tiek piedāvāti sieviešu un vīriešu 

kandidāti; mudina Komisiju izstrādāt 

konkrētu rīcības plānu elektroniskās 

balsošanas ieviešanai līdz 2019. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 

 

Grozījums Nr.  24 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. pauž pārliecību, ka neatkarīgi 

plašsaziņas līdzekļi un piekļuve viedokļu 

daudzveidībai sabiedrībā un plašsaziņas 

līdzekļos ir veselīgas demokrātijas 

12. pauž pārliecību, ka neatkarīgi 

plašsaziņas līdzekļi un piekļuve viedokļu 

daudzveidībai sabiedrībā un plašsaziņas 

līdzekļos ir veselīgas demokrātijas 
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pamatelements; uzsver, ka jāizstrādā 

noteikta ES politika, lai nepieļautu pret 

Eiropu vērstas propagandas un nepatiesas 

informācijas izplatīšanu; iesaka ES 

iestādēm turpināt veidot Eiropas televīzijas 

kanālu, ko pārraida visās dalībvalstīs; 

pamatelements un ka mediju lietotprasme 

ir būtiska, un būtu jāattīsta agrīnā 

vecumā; uzsver, ka jāizstrādā noteikta ES 

politika, lai nepieļautu pret Eiropu vērstas 

propagandas un nepatiesas informācijas 

izplatīšanu; iesaka ES iestādēm turpināt 

veidot Eiropas televīzijas kanālu, ko 

pārraida visās dalībvalstīs; 

 

Grozījums Nr.  25 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt pasākumus diskriminējošu 

paziņojumu pret sievietēm, kā arī 

dzimumu stereotipu apkarošanai; 

 

Grozījums Nr.  26 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

izstrādāt pienācīgus dzimumu integrācijas 

instrumentus ciešai sadarbībai ar vietējām 

iestādēm un kopienām, lai nepieļautu un 

izmeklētu vardarbības gadījumus un 

sniegtu nepieciešamo aprūpi un palīdzību 

sievietēm, kuras ir seksuāli izmantotas, 

diskriminētas vai atstumtas darba tirgū; 

 

Grozījums Nr.  27 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.b punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.b prasa pastiprināt dalībvalstu 

sadarbību, lai nodrošinātu ar dzimumu 

saistītas vardarbības upuru aizsardzību, 

un to, ka tiek ievērotas bērna labākās 

intereses pārrobežu ģimenes strīdu 

gadījumos; 

 

Grozījums Nr.  28 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.c punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.c aicina Komisiju un dalībvalstis 

pieņemt efektīvus pasākumus, lai 

palielinātu sieviešu un meiteņu iespējas 

piedalīties ES programmās saistībā ar 

pārrobežu mobilitāti kā studentēm, 

skolotājām vai pētniecēm; 
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