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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOON

direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete 
õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta
(2008/2184 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 18 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 
45;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja 
elada vabalt liikmesriikide territooriumil1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 
2004/38/EÜ2 kohaldamise kohta, milles kutsuti komisjoni viivitamata esitama 
üksikasjalikku hinnangut direktiivi rakendamise olukorra ja ülevõtmise õigsuse kohta 
liikmesriikide poolt ja esitama vajalikud ettepanekud ning tehti pädevale komisjonile 
ülesandeks hinnata probleeme seoses direktiivi ülevõtmisega, tuues esile head tavad ning
meetmed, mis võivad põhjustada Euroopa kodanike diskrimineerimist, ning käsitleda 
liikumisvabaduse küsimust;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 13. juuni 2008. aasta 
töödokumenti3, liikmesriikide parlamentidele saadetud küsimustikku ning saadud 
tagasisidet;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit, milles 
käsitleti külastust Belgia varjupaigataotlejate ja sisserändajate suletud 
kinnipidamisasutustesse4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni etnilise päritolu 
alusel Itaalias romide loenduse kohta5, Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamust ELi 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult viibivate ELi kodanike suhtes raskendavatel 
asjaoludel kohaldatavate karistuste kohta ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni raportit delegatsiooni visiidi kohta Itaaliasse6;

– võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2008. aasta aruannet „Viies aruanne liidu 
kodakondsuse kohta (1. mai 2004 – 30. juuni 2007)” (KOM(2008)0085);

– võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2008. aastal esitatud 25. aastaaruannet ühenduse 
õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) (KOM(2008)0777);

                                               
1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
2 ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 428.
3 PE407.933v01-00.
4 PE404.465v02-00.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00.
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– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruannet „Homofoobia ja seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimine liikmesriikides”;

– võttes arvesse komisjoni 10. detsembri 2008. aasta aruannet direktiivi 2004/38/EÜ, mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil, kohaldamise kohta (KOM(2008)0840) (komisjoni aruanne);

– võttes arvesse 27. novembri 2008. aasta justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumise 
järeldusi isikute vaba liikumise õiguse kuritarvitamise ja vääriti tõlgendamise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid seoses vaba liikumisega, näiteks otsuseid 
kohtuasjas C-127/08 (Metock), C-33/07 (Jipa) ja C-524/06 (Huber);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

A. arvestades, et Euroopa kodakondsust käsitleva viienda aruande kohaselt kasutas 
1. jaanuari 2006. aasta seisuga umbes 8,2 miljonit Euroopa Liidu kodanikku oma õigust 
elada teises liikmesriigis ning et miljonid Euroopa Liidu kodanikud reisivad igal aastal 
liidu piires;

B. arvestades, et liikumisvabadus on osa Euroopa kodakondsuse kontseptsioonist ning on 
üheks põhiõiguseks, mis on aluslepingutega liidu kodanikele antud;

C. arvestades, et direktiiviga 2004/38/EÜ rakendatakse aluslepingutes sätestatud 
põhimõtteid, nähes ette, et liidu kodanikud ja nende pereliikmed saavad vabalt liikuda 
kogu Euroopa Liidu territooriumil, olenemata sellest, mis riigist nad on pärit;

D. arvestades, et liikmesriigid pidid direktiivi 2004/38/EÜ üle võtma 30. aprilliks 2006, ning 
arvestades, et komisjon pidi 30. aprilliks 2008 esitama aruande direktiivi kohaldamise 
kohta;

E. arvestades, et peaaegu viis aastat pärast direktiivi 2004/38/EÜ vastuvõtmist on lõpuks 
kättesaadav teave selle ülevõtmise ja praktilise kohaldamise kohta, kuigi mõningate 
viivitustega seoses direktiivis kehtestatud tähtaegadega;

F. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret seoses sellega, kuidas 
teatavad liikmesriigid liikumisvabadust rakendavad;

G. arvestades, et hiljuti algatati konstruktiivne dialoog komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 
teatavate liikmesriikide vahel;

H. arvestades, et see dialoog on võimaldanud teatud ulatuses muuta riiklikke õigusakte, viies 
need kooskõlla EÜ õigusaktidega;

I. arvestades, et komisjoni aruande kohaselt on direktiivi 2004/38/EÜ ülevõtmine üldiselt 
ebarahuldav, kuna ükski liikmesriik ei ole direktiivi üle võtnud tõhusalt ja tervikuna ning 
lisaks ei ole ühtegi direktiivi artiklit kõigi liikmesriikide poolt üle võetud tõhusalt ja 



PR\764486ET.doc 5/9 PE418.397v01-00

ET

nõuetekohaselt, ning arvestades eelkõige, et vähemalt kahekümnes liikmesriigis puudutab 
nõuetele mittevastav ülevõtmine direktiivi keskseid sätteid;

J. arvestades, et komisjoni aruandes tehakse muu hulgas kindlaks kaks korduvat liidu 
kodanike põhiõiguste rikkumist, eelkõige seoses kolmandate riikide kodanike 
pereliikmete sisenemis- ja elamisõigusega ning liidu kodanikele kehtestatud nõudega 
esitada koos elamisloataotlusega täiendavaid dokumente, mida ei ole direktiiviga 
2004/38/EÜ sätestatud;

K. arvestades, et komisjon on pidanud algatama üheksateist rikkumismenetlust 
liikmesriikide vastu seoses riiklikest rakendusmeetmetest mitteteatamisega; hiljem 
kõnealused menetlused lõpetati; arvestades, et komisjon on seni saanud üle 1800 
üksikkaebuse, 40 küsimust Euroopa Parlamendilt ja 33 petitsiooni, ning et nende alusel 
on komisjon registreerinud 115 kaebust ja algatanud 5 rikkumismenetlust seoses 
direktiivi 2004/38/EÜ ebaõige kohaldamisega;

L. arvestades, et komisjon on oma aruandes võtnud seisukoha, et praeguses etapis ei ole 
vajadust muuta direktiivi 2004/38/EÜ, vaid et teha tuleb jõupingutusi, et tagada direktiivi 
nõuetekohane rakendamine, luues sel eesmärgil ekspertrühma, kogudes küsimustiku 
alusel teavet, andmeid ja häid tavasid ning andes 2009. aastal välja suunised seoses 
probleemsete küsimustega, et tagada direktiivi täielik ja nõuetekohane rakendamine;

M. arvestades, et mitme liikmesriigi parlamendid on esitanud oma vastused 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni küsimustikule1, kusjuures teatavates 
liikmesriikides esitasid oma vastused mõlemad parlamendikojad2;

N. arvestades, et liikmesriikide parlamentide esindajad said oma seisukohti täiendavalt 
väljendada ühiskomitee koosolekul, kus käsitleti vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala osas tehtud edusamme, mis leidis aset 19.–20. jaanuaril 2009;

O. arvestades, et Euroopa Parlamendi õigusteenistus, kellega kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjon kõnealuses küsimuses konsulteeris, jõudis seisukohale, et ühenduse 
õigusega ei ole vastavuses riiklikud õigusaktid, millega sätestatakse, et liidu kodaniku 
toimepandud kuriteo puhul on raskendavaks asjaoluks see, kui kõnealune kodanik oli 
eelnevalt ebaseaduslikult viibinud teises liikmesriigis3;

P. arvestades, et Euroopa Kohtu otsused liikumisvabaduse valdkonnas, eelkõige Metocki, 
Jipa ja Huberi kohtuasjad, kinnitavad järgmisi põhimõtteid: 
– Euroopa Liidu kodaniku abikaasa suhtes, kes ei ole liidu kodanik ning kes on liidu 

kodanikuga kaasas või ühineb temaga, võidakse kohaldada direktiivi sätteid 
vaatamata sellele, millal ja kus nende abielu sõlmiti ning kuidas kõnealune abikaasa 
vastuvõtvasse liikmesriiki sisenes4;

                                               
1 Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Leedu, Poola, Rumeenia, Sloveenia, 
Slovakkia.
2 Belgia, Tšehhi Vabariik, Rumeenia.
3 Õigusteenistuse arvamus SJ-0516/08.
4 Metocki kohtuasi.
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– EÜ asutamislepingu artikkel 18 ja direktiivi 2004/38/EÜ artikkel 27 ei välista 
võimalust, et riiklike õigusaktidega sätestatakse võimalus piirata liikmesriigi 
kodaniku õigust reisida teise liikmesriiki, eelkõige kui kõnealune kodanik on 
kõnealusest liikmesriigist eelnevalt ebaseadusliku viibimise tõttu välja saadetud ning 
tingimusel, et kõnealuse kodaniku käitumine kujutab endast tõelist, vahetut ja 
piisavalt tõsist ohtu mõnele ühiskonna põhihuvile ning et kavandatud piiravad 
meetmed on asjakohased tagamaks kavandatud eesmärkide saavutamine ning et ei 
minda kaugemale kui selle eesmärgi saavutamiseks vajalik ning et riiklik kohus 
määrab kindlaks konkreetse kohtuasja vastavuse kõnealustele tingimustele1;

– EÜ asutamislepingu artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei välistata 
seda, et liikmesriik loob kuritegude vastu võitlemise eesmärgil isikuandmete 
töötlemise süsteemi, mis keskendub liidu kodanikele, kes ei ole kõnealuse 
liikmesriigi kodanikud2;

Q. arvestades, et Belgia ebaseaduslike sisserändajate suletud kinnipidamisasutusi külastanud 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade delegatsiooni raporti kohaselt võib liidu 
kodanikke Belgias kinni pidada ka tavalise haldusrikkumise alusel ning et mitmeid liidu 
kodanikke hoitakse kinni ebaseaduslike sisserändajate kinnipidamisasutustes;

R. arvestades, et eespool nimetatud 27. novembri 2008. aasta järeldustes soovis justiits- ja 
siseasjade nõukogu, et komisjon esitaks 2009. aasta alguses tõlgendusavalduse, milles 
esitatakse direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamise suunised ning kaalutakse kõigi asjakohaste 
ja vajalike meetmete võtmist;

S. arvestades, et kogutud teabe põhjal, eelkõige Euroopa Parlamendi küsimustiku osas 
esitatud liikmesriikide parlamentide vastuste alusel, mis kahjuks ei ole täielikud ning ei 
hõlma kõiki liikmesriike, tehti lisaks komisjoni aruandes esiletoodutele kindlaks 
järgmised peamised probleemküsimused: 
– liikmesriigid tõlgendavad piiravalt mõisteid „pereliige” (artikkel 2) ning „muud 

pereliikmed” ja „partner” (artikkel 3), eelkõige samasooliste partnerite puhul, ning 
tõlgendavad piiravalt nende vaba liikumise õigust vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ3;

– kolmandate riikide kodanikest pereliikmete sisenemis- ja elamisõiguse suhtes 
kehtestatakse põhjendamatuid haldustõkkeid4

– liikmesriikide tõlgendus seoses direktiivi 2004/38/EÜ artikli 7 lõike 1 punktis b 
sätestatud „piisavate vahenditega” on sageli ebaselge ja ebasõbralik, kuna enamik 

                                               
1 Jipa kohtuasi.
2 Huberi kohtuasi.
3 CY, PL ja SK ei tunnista samasooliste isikute abielu vaba liikumise õiguse omistamise alusena ning PL ja SK 
ei tunnista registreeritud kooselu isegi juhul, kui see on registreeritud teises liikmesriigis; komisjon esitab selles 
küsimuses teavet, FRA ja valitsusvälised organisatsioonid tõendavad täiendavalt, et antud küsimuses valitseb 
õiguslik ebakindlus; Itaalia ei tunnista samasooliste partnerite vaba liikumise õigust, kui see seab ohtu riigi 
avaliku korra; olemas on üldine suundumus mitte tunnistada kolmandat/neljandat abikaasat.
4 Mitmetes ELi institutsioonidele saadetud kirjades ja petitsioonides rõhutatakse, et mitmed liikmesriigid ei soovi 
täielikult tunnistada kolmandate riikide kodanikest pereliikmete õigusi; näiteks Ühendkuningriigi, Leedu ja 
Poola õigusaktidega keelatakse riiki siseneda pereliikmel, kes ei ole liidu kodanik ning kellel ei ole viisat.
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liikmesriike nõuab, et piisavate vahendite olemasolu tõendatakse1; lisaks on mitmes 
liikmesriigis ebaselge „vastuvõtva liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi põhjendamatu 
koormamise” mõiste ning see, kas on lubatud ja mil tingimustel on lubatud välja 
saata liidu kodanik, kes põhjendamatult koormab sotsiaalabisüsteemi (artikkel 14, 
põhjendus 10);

– liikmesriikide tõlgendus seoses „avaliku korra ja julgeoleku tõsiste/tungivate 
huvidega” ning sellega, millistel juhtudel ja mis alustel võivad need õigustada 
väljasaatmisotsuse tegemist (direktiivi artiklid 27 ja 28), on liikmesriigiti erinev, 
ebaselge ja võib kaasa tuua kuritarvitusi (teatavate liikmesriikide kodanike vastu 
suunatud meetmed) või on küsitav selle kooskõla direktiiviga (näiteks automaatsed 
väljasaatmismehhanismid)2;

– liidu kodanikud peavad sageli esitama vastuvõtva liikmesriigi asutustele 
põhjendamatuid täiendavaid dokumente, mida ei ole direktiiviga 2004/38/EÜ ette 
nähtud3

– õigus ja tavad seoses õiguste kuritarvitamise ja fiktiivabieludega;

T. arvestades, et liikmesriigid on ülimalt mitterahuldavalt üle võtnud direktiivi, millega 
rakendatakse EÜ asutamislepingu artiklit 18, ning et seda tuleks hukka mõista, ning 
arvestades, et selline olukord võib kahjustada direktiivi ennast ning põhjustab ühe 
põhiõiguse, millele EL tugineb ning mis on liidu kodanikele antud asutamislepingutega, 
märkimisväärset mittekohaldamist,

Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine

1. kutsub liikmesriike üles austama EÜ asutamislepingu artikli 18 ning põhiõiguste harta 
artikli 45 mõtet ja sätteid, millega antakse liidu kodanikele vaba liikumise põhiõigus, 
ning rakendama kiireloomuliselt direktiivi 2004/38/EÜ ning vaatama viivitamata läbi ELi 
õigusega vastuolus olevad õigusaktid ja haldustavad, võttes eelkõige aluseks komisjoni 
aruande ja Euroopa Kohtu kohtupraktika;

2. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama õigusi, mis on antud direktiivi 2004/38/EÜ 
artiklitega 2 ja 3, mitte üksnes erisooliste abikaasade suhtes, vaid ka registreeritud 
partnerite, pereliikmete ja partnerite, sealhulgas samasooliste paaride suhtes hoolimata 
kodakondsusest, võttes aluseks vastastikuse tunnustamise, võrdsuse, 

                                               
1 Kreeka on seisukohal, et nõutavaks sissetulekuks peab olema Kreeka miinimumpension, Austrias saab 
piisavate vahendite arvutamisel aluseks võtta sotsiaalhoolekandemäärad, Rumeenias nõutakse „minimaalset 
tagatud sissetulekut” ning piisavate vahendite tingimuse täitmist kontrollitakse korrapäraselt.
2 Näiteks Itaalia kriminaalkoodeksi artiklis 235 sätestatakse selliste mittekodanike väljasaatmine, kellele on 
mõistetud kahe või enam aasta pikkune vabadusekaotus.
3 Mõnel juhul (Kreeka) on pädevatel asutustel riiklike õigusaktidega lubatud enda registreerimist taotlevalt liidu 
kodanikult nõuda karistusregistri väljavõtte esitamist, samas kui teistes liikmesriikides (näiteks Hispaania ja 
Belgia) väljastatakse teiste liikmesriikide kodanikele spetsiaalsed ID-kaardid ja elamisload; mõnes liikmesriigis 
(ES) antakse liidu kodanikele lisaks registreerimistunnistusele ka välismaalase identiteedinumber, mis on vajalik 
töötegemiseks või sotsiaalkindlustussüsteemis registreerimiseks; Itaalias nõutakse liidu kodanikelt oma 
ressursside „õiguspärasuse” tõendamist.
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mittediskrimineerimise, väärikuse ning era- ja perekonnaelu austamise põhimõtted; 
kutsub sellega seoses komisjoni üles kehtestama ranged suunised, mis lisaks tuginevad 
analüüsile ja järeldustele, mis sisalduvad Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruandes;

3. kutsub liikmesriike üles vaba liikumise õiguse rakendamisel mitte kehtestama liidu 
kodanikele ja nende pereliikmetele põhjendamatut halduskoormust, mida ei ole 
selgesõnaliselt sätestatud direktiiviga 2004/38/EÜ, kuna selline koormus on vastuolus EÜ 
õigusega ning takistab põhjendamatult otse EÜ asutamislepinguga antud õiguse 
kasutamist, mille puhul ei ole haldusmenetluste lõpuleviimine vajalik; tuletab 
liikmesriikidele meelde nende kohust lihtsustada haldustavasid seoses vaba liikumise 
õiguse kasutamisega;

4. kutsub komisjoni hoolikalt hindama, et liikmesriikide õigusaktid ja tavad ei rikuks õigusi, 
mis on liidu kodanikele antud EÜ asutamislepingu ja kõnealuse direktiiviga, eelkõige 
seoses mõistetega „piisavad vahendid”, „vastuvõtva liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi 
põhjendamatu koormamine”, „avaliku korra ja julgeoleku (tõsised/tungivad) huvid”, ning 
et nõuetekohaselt oleks võetud ja toimiksid sisulised ja menetluslikud kaitsemeetmed 
ning väljasaatmise suhtes oleks kehtestatud kaitse ja edasikaebamisõigus; tuletab meelde, 
et vaba liikumise kui põhiõiguse mis tahes piiramist tuleb rangelt tõlgendada;

5. kutsub liikmesriike üles mitte võtma vastu õigusakte, millega kehtestatakse liidu 
kodanikele ebaproportsionaalseid või diskrimineerivaid karistusi, näiteks vabadusekaotus 
vastuvõtva liikmesriigi territooriumilt väljasaatmise korral või säte, mille kohaselt on 
liidu kodaniku toimepandud kuriteo puhul raskendavaks asjaoluks see, kui kõnealune 
kodanik oli eelnevalt ebaseaduslikult viibinud teises liikmesriigis, või säte, mille kohaselt 
on süüdimõistva kohtuotsuse automaatseks tagajärjeks väljasaatmine;

6. märgib, et mitte kõik liikmesriigid ei ole rakendanud direktiivi 2004/38/EÜ artiklit 35, 
mis võimaldab neil võtta vajalikke meetmeid vaba liikumise õiguse lõpetamiseks, 
kehtetuks tunnistamiseks või sellest keeldumiseks õiguste kuritarvitamise või pettuse, 
näiteks fiktiivabielude puhul, tingimusel et kõnealused meetmed on proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad ning et kinni peetakse menetluslikest kaitsemeetmetest, ning juhib 
tähelepanu kõnealuse artikli poolt pakutud võimalustele;

7. kutsub komisjoni üles jälgima direktiivi artikli 24, milles käsitletakse võrdset kohtlemist 
ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelamist, järgimist praktikas ning tegema seda 
seoses põhiõiguste harta põhjendustega 20 ja 31 ning artikliga 21, millega antakse teise 
liikmesriiki liikuvatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele õigus olla koheldud 
võrdselt kõnealuse liikmesriigi kodanikega kõigis küsimustes, mis kuuluvad EÜ 
asutamislepingu reguleerimisalasse, ning kutsub liikmesriike üles võtma vajalikke 
meetmeid puudujääkide kõrvaldamiseks ning EÜ õiguse rikkumiste lõpetamiseks;

8. nõuab, et vaadataks läbi üleminekukord, millega praegu veel nähakse ette piirangud 
nende liikmesriikide kodanike vabale liikumisele, kes ühinesid ELiga 1. mail 2004 ja 
1. jaanuaril 2007, ning mis kujutavad endast märkimisväärset diskrimineerimist liidu 
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kodanike vahel1; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles direktiivi 2004/38/EÜ artikli 39 kohaselt vaatama 
läbi piirangud ja praegu kehtivad ajavahemikud, mis on direktiivis sätestatud 
liikumisvabaduse kasutamiseks, ning analüüsima mõju, mida omab liidu kodanike 
praeguse diskrimineerimise kõrvaldamine liikumisvabaduse nendepoolsele täielikule 
kasutamisele ning neile asutamislepinguga antud liidu kodakondsusest tulenevatele 
õigustele;

Metoodika rakendamise tagamiseks

10. toetab komisjoni väljapakutud lähenemisviisi, mis tugineb direktiivi 2004/38/EÜ 
rakendamise pidevale ja kõikehõlmavale järelevalvele, liikmesriikide abistamisele nende 
tegevuses tagada direktiivi täielik ja nõuetekohane kohaldamine, koostades selleks 
2009. aasta esimesel poolaastal suunised, ning kohtumenetluse algatamisele nende 
liikmesriikide vastu, kelle riiklikud õigusaktid ei ole kooskõlas direktiiviga;

11. kutsub liikmesriike üles alustama menetlusi, et rakendada suunised 2009. aasta lõpuks 
ning kohandada oma riiklikud õigusaktid ja tavad, ning kutsub neid üles edastama 
suunised pädevatele asutustele ja teostama järelevalvet nende kohaldamise üle;

12. palub komisjonil kehtestada tähtaeg suuniste rakendamiseks, pärast mida algatatakse 
mittejärgimise korral kohtumenetlus, ning palub end kõnealuse protsessi arengute osas 
täielikult kaasata ja neist korrapäraselt teavitada;

13. kutsub komisjoni üles kehtestama inimeste vaba liikumise suhtes vastastikuse 
hindamissüsteemi, mida teostavad liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi nimetatud 
ekspertidest koosnevad rühmad, mida abistavad komisjon ja nõukogu peasekretariaat 
ning mis kasutavad oma tegevuses kohapealseid külastusi, piiramata seejuures volitusi, 
mis on aluslepingutega komisjonile antud;

14. kutsub komisjoni üles taotlema, et liikmesriigid edastaksid andmeid liikumisvabaduse 
kohta, näiteks täideviidud väljasaatmiste arvu ja nende põhjuste kohta;

15. tervitab komisjoni kavatsust suurendada liidu kodanike teadlikkust nende õigustest 
vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ ning levitada liidu kodanikele lihtsustatud juhendit ja 
kasutada parimal viisil internetti, ning tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustust 
vastavalt direktiivi artiklile 34 teavitada kodanikke nende õigustest seoses vaba 
liikumisega; kutsub liikmesriike sellega seoses üles looma teabe- ja abibüroosid, mis 
tegelevad liikumisvabaduse õigustega;

o

o o

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 Üleminekukorra viimane ajakohastatud ülevaade on esitatud komisjoni 18. novembri 2008. aasta teatises 
08/718, aadress internetis: http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf 
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