
AD\1173338LV.docx PE628.589v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2018/2111(INI)

11.1.2019

ATZINUMS

Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu
(2018/2111(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Martina Anderson



PE628.589v02-00 2/9 AD\1173338LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1173338LV.docx 3/9 PE628.589v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 24. janvāra paziņojumu “Pilsoņu tiesību stiprināšana 
demokrātisku pārmaiņu Savienībā ― 2017. gada ziņojums par ES pilsonību” 
(COM(2017)0030),

– ņemot vērā 2017. gada 12. decembra rezolūciju par 2017. gada ziņojumu par ES 
pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 
2004/38/EK2 par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties 
un uzturēties dalībvalstu teritorijā,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 9. jūnija secinājumus (attiecīgi 9166/3/11 un 
9167/3/11) par novērtēšanas procesa pabeigšanu attiecībā uz valstu — Bulgārijas un 
Rumānijas — gatavību īstenot Šengenas acquis,

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes premjerministres saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 50. panta 2. punktu 2017. gada 29. martā sniegto paziņojumu 
Eiropadomei par nodomu izstāties no Eiropas Savienības,

– ņemot vērā 2018. gada 13. novembra rezolūciju par minoritāšu minimālajiem 
standartiem ES3,

– ņemot vērā 2018. gada 7. februāra rezolūciju par minoritāšu aizsardzību un 
nediskriminēšanu ES dalībvalstīs4,

A. tā kā saskaņā ar LES 2. pantu Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, 
kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības;

B. tā kā ES Pamattiesību harta apvieno visas ES pilsoņu personiskās, pilsoniskās, 
politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības; tā kā Hartas mērķis ir aizsargāt Eiropas 
pilsoņus no jebkādas diskriminācijas, piemēram, dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās 
un sociālās izcelsmes, ģenētisku īpatnību, valodas, reliģijas vai ticības, politisko vai 
jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ; tā kā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 18. pantā ir aizliegta diskriminācija pilsonības dēļ;

C. tā kā pilsoņu tiesību un demokrātisko iestāžu konsolidācija ietver arī cīņu pret visu 
veidu diskrimināciju un dzimumu nevienlīdzību;

                                               
1 OV C 369, 11.10.2018., 11. lpp.
2 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0447.
4 OV C 463, 21.12.2018., 21. lpp.
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D. tā kā pilsonības tiesību sekmīgai īstenošanai ir nepieciešams, lai dalībvalstis ievērotu 
visas Pamattiesību hartā paredzētās tiesības un brīvības;

E. tā kā ES pilsonību iegūst, ja personai ir kādas dalībvalsts pilsonība, un tā nepārprotami 
papildina dalībvalsts pilsonību saskaņā ar LES 9. pantu; tā kā ES pilsonība nevis aizstāj 
dalībvalsts pilsonību, bet to papildina; tā kā dalībvalstīm būtu jāizmanto to prerogatīva 
piešķirt pilsonību lojālas sadarbības garā, ievērojot Līgumus, kuros ir konsolidētas ES 
pilsonības tiesības un aizsardzības pasākumi, tādā veidā piešķirot Pamattiesību hartai 
juridisku nozīmi; tā kā Ziemeļīrija ir īpašs gadījums, kuras pilsoņiem saskaņā ar ES un 
Apvienotās Karalistes 2017. gada decembra kopīgo vienošanos vajadzētu būt iespējai 
īstenot un izmantot ES pilsoņu tiesības savā dzīvesvietā; tā kā LESD 20. pants paredz, 
ka ikviena persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, ir arī Savienības pilsonis ar 
tiesībām un pienākumiem, kas nostiprināti Līgumos un Hartā;

F. tā kā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem 
un visu cilvēku pamattiesības; tā kā, iedibinot Savienības pilsonību, LES 9. pantā ir 
skaidri norādīts, ka Savienībai jāievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu 
paužot vienlīdzīgu attieksmi tās iestādēs, struktūrās un aģentūrās;

G. tā kā aptuveni 8 % ES pilsoņu ir piederīgi kādai nacionālajai minoritātei un aptuveni 
10 % runā reģionālā vai minoritātes valodā; tā kā ES joprojām nav izstrādājusi vienotu 
ES tiesisko regulējumu, kurš garantētu viņu tiesības un kurā varētu būt ietverti kritēriji 
un sankcijas;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību kopš 2012. gada 
arvien vairāk cilvēku ir ziņojuši par to, ka viņi ir saskārušies ar tāda vai citāda veida 
diskrimināciju;

I. tā kā pārvietošanās brīvība ir viena no četrām ES pamatbrīvībām, Eiropas integrācijas 
stūrakmens un viena no visnovērtētākajām ES pilsoņu tiesībām; tā kā tiesības uz 
pārvietošanās brīvību un to izmantošana ir ES pilsonības jēdziena kodols; tā kā ES 
pilsoņi joprojām var saskarties ar vairākiem pastāvīgiem vai jauniem šķēršļiem viņu 
pārvietošanās brīvības un uzturēšanās tiesību īstenošanā, tādiem kā pārmērīgas 
dokumentācijas prasības, apgrūtinošas uzturēšanās tiesību iegūšanas procedūras, 
grūtības piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem vai ilgstošas darba atļauju iegūšanas 
vai profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras; tā kā daži Eiropas pilsoņi ir tikuši 
pakļauti izraidīšanai vai izraidīšanas rīkojumiem ES robežās;

J. 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 Padome 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;

K. tā kā Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES iestāde; tā kā Eiropas Parlamenta 
pamatpīlāri ir pārstāvības demokrātijas, pārskatatbildības un pārredzamības principi;

L. tā kā Eiropas pilsoņi ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā un viņiem ir demokrātiskas 
tiesības kandidēt un balsot Eiropas vēlēšanās, neraugoties uz to, ka dažās dalībvalstīs ir 
īpaša kārtība, kā paredzēts Līgumos; tā kā šīs tiesības būtu jārespektē pat tad, ja pilsoņi 
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dzīvo citas dalībvalsts teritorijā; tā kā ES pilsoņiem saskaņā ar LESD 22. pantu un LES 
10. pantu vajadzētu būt tiesīgiem balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

M. tā kā pārvietošanās brīvība ir viens no vissvarīgākajiem Eiropas Savienības principiem; 
tā kā tie Eiropas pilsoņi, kas ir īstenojuši savu pārvietošanās brīvību, var saskarties ar 
vēlēšanu tiesību ierobežojumiem vai šķēršļiem dalībai Eiropas un vietējās vēlēšanās 
uzņēmējās dalībvalstīs, kurās šīs tiesības netiek adekvāti veicinātas un sekmētas;

N. tā kā Brexit visvairāk skars Ziemeļīriju; tā kā “stingras robežas” ieviešana ar Īrijas 
Republiku rada īpašas bažas, kas skar pārvietošanās brīvību un ES pilsonības tiesības;

O. tā kā Eiropas pilsonības ieviešana ir Eiropas projekta panākums, kura potenciāls vēl nav 
pilnībā izmantots; uzsver, ka šis ir unikāls veidojums, kas nav atrodams nekur citur 
pasaulē,

1. uzsver, ka ES ir pienākums aizsargāt minoritātes un garantēt viņu tiesības tādā pašā
mērā, kā tas notiek attiecībā uz pārējo sabiedrību; norāda, ka LES 2. pantā ir noteikts, ka 
minoritāšu aizsardzība ir viena no ES pamatvērtībām; norāda arī to, ka Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību Pamattiesību hartas 21. pants (diskriminācijas aizliegums) 
un 22. pants (kultūru, reliģiju un valodu daudzveidība) ir ieguvis juridiski saistošu 
formu; norāda, ka visas pašreizējās tiesības, kas ir pieejamas saskaņā ar Hartu un 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK), un Eiropas Savienības Tiesas nodrošinātā 
uzraudzība un aizsardzība ir būtiskas pilsoņiem Ziemeļīrijā Lielās piektdienas 
vienošanās īstenošanā;

2. uzsver, ka autohtonu nacionālo, etnisko vai lingvistisko minoritāšu kopienas sniedz 
īpašu ieguldījumu Eiropas daudzveidībā un kultūrā; atgādina, ka kultūru un valodu 
daudzveidības saglabāšana un veicināšana dalībvalstīs un starp dalībvalstīm ir viena no 
Eiropas Savienības pamatvērtībām un vienlaikus arī viens no tās galvenajiem 
uzdevumiem;

3. norāda, ka Eiropas pilsoņi nav pietiekami informēti par savām tiesībām, kas izriet no 
Savienības pilsonības, tostarp tiesībām balsot Eiropas un vietējās vēlēšanās vai saņemt 
konsulāro aizsardzību no citu dalībvalstu vēstniecībām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt pilsoņu līdzdalību demokrātiskajos procesos, pilnībā viņus informējot par viņu 
vēlēšanu tiesībām un likvidējot šķēršļus, kas kavē viņu līdzdalību, un risināt jautājumus 
par piekļuvi, līdzdalību, nediskrimināciju un vienlīdzību tā, lai visi Eiropas pilsoņi, 
tostarp cilvēki ar invaliditāti, varētu īstenot savas pamattiesības līdzvērtīgā mērā ar 
citiem pilsoņiem;

4. norāda, ka ir dalībvalstis, kuras neattiecina tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
uz saviem valstspiederīgajiem, kas ir Eiropas pilsoņi, un šāda prakse ierobežo viedokļu 
daudzveidību Parlamentā un mazina Eiropas iestāžu atbildību Savienības pilsoņu 
priekšā; uzskata, ka dalībvalstīm pilnībā būtu jānodrošina saviem iedzīvotājiem visu ar 
ES pilsonību saistīto ekonomisko, sociālo, politisko, vides un demokrātisko tiesību 
aizsardzība; norāda, ka dalībvalstīs ir atšķirīga prakse, kā piemērot LESD 20. panta 
2. punktā noteiktās tiesības; mudina dalībvalstis balsstiesības piešķirt pēc iespējas 
lielākai daļai valstspiederīgo;

5. aicina Komisiju regulāri uzraudzīt Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu dalībvalstīs un 
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pieņemt atbilstošus pasākumus, kas novērstu iespējamos pārvietošanās brīvības 
šķēršļus, tādējādi ļaujot visiem ES pilsoņiem pilnībā izmantot pārvietošanās brīvību, 
nesaskaroties ar robežkontroļu radītajiem šķēršļiem;

6. aicina Padomi un Eiropadomi ļaut visām valstīm, kas izpilda nepieciešamos tehniskos 
kritērijus, kļūt par Šengenas zonas dalībniecēm, tādējādi visiem ES pilsoņiem ļaujot 
izmantot tiesības brīvi pārvietoties bez aizkavēšanas robežkontrolēs;

7. norāda, ka gandrīz 7 miljoni ES pilsoņu pašreiz dzīvo valstīs ārpus ES un ir sagaidāms, 
ka šis skaits līdz 2020. gadam palielināsies, sasniedzot vismaz 10 miljonus; uzsver, ka ir 
jāatbalsta plaša demokrātiska līdzdalība gaidāmajās 2019. gada Eiropas vēlēšanās; prasa 
pilnībā un efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2015/637, lai nodrošinātu ES pilsoņu 
konsulāro aizsardzību trešās valstīs, kurās dalībvalstis nav pārstāvētas;

8. pauž bažas par dažu valstu praksi piešķirt pilsonību, piemēram, “zelta vīzas”, trešo 
valstu pilsoņiem pret investīcijām attiecīgajā dalībvalstī, pamatojoties uz minimāliem 
kritērijiem; uzsver, ka ES pilsonību nevajadzētu noreducēt līdz preces līmenim; aicina 
dalībvalstis atteikties no uzturēšanās atļauju un valstspiederības tirdzniecības, 
izmantojot “zelta” vīzas un investoru programmu shēmas, jo pastāv augsts korupcijas, 
ļaunprātīgas izmantošanas un Šengenas zonas noteikumu izmantošanas noziedzīgiem 
nolūkiem risks; aicina Komisiju kontekstā ar tās priekšlikumu uzmanīgi pārbaudīt 
“valstu noteikumus par ES pilsonības piešķiršanu investoriem” un uzstāt uz 
procedūrām, saskaņā ar kurām dalībvalstīm, īstenojot to pilnvaras piešķirt pilsonību, 
būtu pilnībā jāievēro ES tiesību akti;

9. mudina dalībvalstis ņemt vērā īpašo situāciju, kādā atrodas to ES pilsoņu bērni, kuri 
īsteno savas Līgumos paredzētās tiesības, proti, gadījumus, kad šie bērni var saskarties 
ar grūtībām izpildīt pilsonības kritērijus atbilstoši valsts noteikumiem, jo īpaši, kad 
pilsonības iegūšanas prasība liek uzrādīt ciešu saikni ar attiecīgo valsti;

10. ar bažām norāda, ka var tikt apdraudētas daudzu ES valstspiederīgo, kas ir laulībā vai 
kam ir stabilas attiecības ar trešās valsts valstspiederīgo, tiesības uz ģimenes dzīvi valsts 
likumu vai to vājās īstenošanas dēļ, kā arī viņu iespējas īstenot Līgumos noteiktās 
tiesības, kad tie ceļo ES;

11. mudina dalībvalstis ievērot samērīgumu jebkura lēmuma pieņemšanā attiecībā uz citu 
dalībvalstu ES pilsoņu izraidīšanu no to teritorijas un atgādina, ka šādi lēmumi ir 
attiecināmi uz konkrēto personu pēc pienācīgas apstākļu pārbaudes un tajos ir jāievēro 
pamattiesības;

12. aicina Pamattiesību aģentūru savā darba programmā ietvert pasākumus, kas vērsti pret 
reģionālo vai minoritāšu valodu diskrimināciju vietējā, reģionālā un valsts mērogā;

13. uzskata — lai piešķirtu jēgu attiecīgi LES 2. panta atsaucei uz minoritātēm un 9. panta 
atsaucei uz visu ES pilsoņu vienlīdzību un lai labāk izmantotu ES pilsonības potenciālu, 
ES vajadzētu veikt pasākumus, lai garantētu ES pamatvērtību un minoritāšu tiesību 
aizsardzību; atkārtoti uzsver, ka ir vajadzīga visaptveroša ES aizsardzības sistēma 
autohtonajām nacionālajām, etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm, iekļaujot spēkā 
esošos starptautisko tiesību instrumentus un sekojot ES pierādītai paraugpraksei; 
uzskata, ka šādai sistēmai vajadzētu būt ar saviem augstiem standartiem un to vajadzētu 
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papildināt ar stingru uzraudzības mehānismu;

14. stingri nosoda pieaugošo rasisma, ksenofobijas, diskriminācijas un naida kurināšanas 
gadījumu skaitu, kā arī vardarbības izpausmes, par kurām ir atbildīgas neofašistu un 
neonacistu organizācijas vairākās ES dalībvalstīs;

15. uzsver, ka ES-27 ES valstu pilsoņu, kas dzīvo vai dzīvoja Apvienotajā Karalistē, un to 
Apvienotās Karalistes pilsoņu, kas dzīvo vai dzīvoja ES-27 valstīs, tiesību un interešu 
aizsardzība ir jāuzskata par absolūtu prioritāti sarunās par Apvienotās Karalistes 
izstāšanos; pauž nopietnas bažas par pašreizējo stāvokli sarunās par Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no ES, kā arī par katastrofālajām sekām, ko vairāk nekā pieciem 
miljoniem cilvēku radītu izstāšanās bez vienošanās; aicina Apvienotās Karalistes un 
Īrijas valdību nodrošināt, ka saskaņā ar ES Līgumiem un attiecīgiem starptautiskiem 
nolīgumiem paredzētās Lielbritānijā un Ziemeļīrijā dzīvojošo ES pilsoņu tiesības pēc 
Brexit tiek aizsargātas;

16. aicina Komisiju rīkoties stingri un ātri pieprasīt dalībvalstīm visus attiecīgos datus un 
informāciju par kontroles pasākumiem, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēta Šengenas 
sistēmas integritāte un drošība.
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