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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo
(2008/2184(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 18 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(Pagrindinių teisių chartijos) 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi 
valstybių narių teritorijoje1;

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl 
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje taikymo2, kurioje jis ragina Komisiją nedelsiant pateikti išsamų vertinimą, 
kaip valstybės narės įgyvendina šią direktyvą ir ar teisingai perkelia ją į nacionalinę teisę, 
taip pat visus būtinus pasiūlymus ir paveda kompetentingam komitetui įvertinti šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę problemas, pabrėžiant gerąją patirtį ir priemones, 
dėl kurių galėtų atsirasti diskriminacija tarp Europos piliečių, ir spręsti judėjimo laisvės 
problemą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 13 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto darbo dokumentą3, valstybių narių nacionaliniams parlamentams nusiųstus 
klausimynus ir gautus atsiliepimus,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto apsilankymo
uždaruose prieglobsčio prašytojų ir imigrantų sulaikymo centruose Belgijoje pranešimą4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. liepos 10 d. Rezoliuciją dėl romų pirštų atspaudų 
duomenų bazės kūrimo Italijoje5, Teisės tarnybos nuomonę dėl ES valstybėse narėse 
neteisėtai gyvenančių ES piliečiams taikomų sankcijų esant sunkinančioms aplinkybėms 
suderinamumo ir Pranešimą dėl Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų delegacijos 
vizito Italijoje6;

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 15 d. Komisijos ataskaitą „Penktoji ataskaita dėl 
Sąjungos pilietybės (2004 m. gegužės 1 d. – 2007 m. birželio 30 d.)“ (COM(2008)0085),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 18 d. 25-ąją Komisijos teikiamą Bendrijos teisės 
taikymo stebėsenos ataskaitą (2007 m.) (COM(2008)0777),

                                               
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
2 OL C 282 E, 2008 11 6, p. 428.
3 PE407.933v01-00.
4 PE404.465v02-00.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00.
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– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros ataskaitą „Homofobija ir 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos valstybėse narėse“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 2004/38/EB 
dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje taikymo (COM(2008)0840) (Komisijos ataskaita),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadas 
„Laisvas asmenų judėjimas. Teisės laisvai judėti pažeidimai ir piktnaudžiavimo ja 
atvejai“,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (EBTT) sprendimus, susijusius 
su laisvu judėjimu, pvz., bylas C-127/08 (B. B. Metocko byla), C-33/07 (G. Jipos byla) ir 
C-524/06 (H. Hubero byla),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

A. kadangi pagal Penktąją ataskaitą dėl Sąjungos pilietybės 2006 m. sausio 1 d. maždaug 
8,2 mln. ES piliečių naudojosi teise gyventi kitoje valstybėje narėje ir kadangi milijonai 
ES piliečių kasmet keliauja ES viduje,

B. kadangi judėjimo laisvė yra neatskiriama ES pilietybės sąvokos dalis ir viena iš Sutartyse 
pripažįstamų ES piliečių pagrindinių teisių,

C. kadangi Direktyvoje 2004/38/EB įgyvendinami Sutartyse įtvirtinti principai, nes joje 
teigiama, kad ES piliečiai gali laisvai judėti visoje ES kartu su savo šeimos nariais, 
nepaisant to, iš kur jie atvyksta,

D. kadangi valstybės narės turėjo perkelti Direktyvą 2004/38/EB į nacionalinę teisę iki 
2006 m. balandžio 30 d. ir kadangi Komisija rengėsi pateikti ataskaitą dėl šios direktyvos 
taikymo iki 2008 m. balandžio 30 d.,

E. kadangi praėjus beveik penkeriems metams nuo Direktyvos 2004/38/EB priėmimo galų 
gale atsiranda galimybė susipažinti su informacija apie jos perkėlimą į nacionalinę teisę ir 
praktinį taikymą, nors tai yra šiek tiek vėliau už šioje direktyvoje nustatytus terminus, 

F. kadangi Parlamentas kelis kartus išreiškė rūpestį dėl to, kaip tam tikros valstybės narės 
įgyvendina judėjimo laisvę,

G. kadangi Komisija, Parlamentas ir tam tikros valstybės narės neseniai pradėjo 
konstruktyvų dialogą,

H. kadangi toks dialogas suteikė galimybę iš dalies keisti nacionalinius teisės aktus, kad jie 
atitiktų EB teisės aktus,

I. kadangi pagal Komisijos ataskaitą bendra padėtis, susijusi su Direktyvos 2004/38/EB 
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perkėlimu į nacionalinę teisę, gerokai nuvilia, nes nė viena valstybė narė neperkėlė visos 
direktyvos į savo teisę veiksmingai ir teisingai, be to, nė viena valstybė narė neperkėlė nė 
vieno šios direktyvos straipsnio į nacionalinę teisę veiksmingai ir teisingai, ir kadangi 
mažiausiai dvidešimtyje valstybių narių neteisingai perkeltos svarbiausios šios direktyvos 
nuostatos,

J. kadangi Komisijos ataskaitoje, be kita ko, nurodomi du pagrindiniai nuolat 
pasikartojantys ES piliečių pagrindinių teisių pažeidimai, ypač pažeidimai, susiję su 
trečiųjų šalių pilietybę turinčių šeimos narių teise įvažiuoti ir gyventi ir reikalavimu iš ES 
piliečių kartu su leidimo gyventi prašymais pateikti papildomus dokumentus, kurie
nenumatyti Direktyvoje 2004/38/EB,

K. kadangi Komisija turėjo pradėti devyniolika pažeidimo procedūrų prieš valstybes nares, 
nes jos neinformavimo apie nacionalines įgyvendinimo priemones, kurios vėliau buvo 
nutrauktos; kadangi ji lig šiol gavo daugiau kaip 1 800 žmonių skundų, keturiasdešimt 
klausimų iš Parlamento ir 33 peticijas ir tuo remdamasi užregistravo 115 skundų ir 
pradėjo penkias pažeidimo procedūras dėl neteisingo Direktyvos 2004/38/EB taikymo;

L. kadangi Komisija savo ataskaitoje laikosi nuomonės, kad šiame etape nėra poreikio iš 
dalies keisti Direktyvą 2004/38/EB, bet reikia dėti visas pastangas, kad ji būtų teisingai
įgyvendinama suformuojant ekspertų grupę, remiantis klausimynu surenkant informaciją, 
duomenis ir gerąją patirtį ir 2009 m. išleidžiant gaires dėl probleminių klausimų siekiant 
užtikrinti visišką ir teisingą šios direktyvos taikymą,

M. kadangi daugelis nacionalinių parlamentų atsakė į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto klausimyno klausimus1, o tam tikrose valstybėse narės į klausimyno 
klausimus atsakė abeji parlamento rūmai2,

N. kadangi nacionalinių parlamentų atstovai turėjo galimybę išsamiau išreikšti savo 
nuomonę Jungtinio komiteto posėdyje dėl pažangos laisvės, saugumo ir teisingumo 
srityje, kuris įvyko 2009 m. sausio 19–20 d.,

O. kadangi Parlamento teisės tarnyba, su kuria konsultavosi Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetas, padarė išvadą, kad nacionaliniai teisės aktai nesuderinami su 
Bendrijos teise, jei pagal juos numatyta, kad tai yra sunkinanti su ES piliečio įvykdytu 
nusikaltimu susijusi aplinkybė, jei tas pilietis anksčiau neteisėtai gyveno kitoje valstybėje 
narėje3,

P. kadangi su judėjimo laisve susiję EBTT sprendimai ir ypač B. B. Metocko, G. Jipos ir 
H. Hubero bylos patvirtino šiuos principus:
– ne Bendrijos pilietis, kuris yra ES piliečio sutuoktinis ir lydi tą pilietį ar prisijungia 

prie jo, gali pasinaudoti šios direktyvos nuostatomis, neatsižvelgiant į santuokos 

                                               
1 Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Graikija, Ispanija, Italija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija.
2 Belgija, Čekija ir Rumunija.
3 Teisės tarnybos nuomonė SJ-0516/08.
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sudarymo laiką ar vietą ir į tai, kaip tas sutuoktinis įvažiavo į priimančiąją valstybę 
narę1,

– nors EB sutarties 18 straipsnyje ir Direktyvos 2004/38/EB 27 straipsnyje
neprieštaraujama nacionaliniams teisės aktams, kurie suteikia galimybę apriboti 
valstybės narės piliečio teisę keliauti į kitą valstybę narę, ypač remiantis tuo, kad jis 
anksčiau buvo sugrąžintas iš šios valstybės narės dėl jo „neteisėto gyvenimo“ toje 
valstybėje, jei to piliečio asmeninis elgesys šiuo metu kelia tikrą ir pakankamai rimtą 
grėsmę vienam iš pagrindinių visuomenės interesų, ir kad numatyta apribojanti 
priemonė tinkamai užtikrina, kad būtų pasiektas tikslas, kurį ja siekiama įgyvendinti, 
ir neviršija būtinų priemonių šiam tikslui pasiekti, o nacionalinis teismas sprendžia, 
ar taip ir yra jo nagrinėjamos bylos atveju2,

– EB sutarties 12 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad joje valstybei narei kovos su 
nusikalstamumu tikslu draudžiama diegti specialiai tos valstybės narės pilietybės 
neturintiems ES piliečiams skirtą asmens duomenų tvarkymo sistemą3,

Q. kadangi pagal Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto delegacijos, kuri 
lankėsi uždaruose nelegalių imigrantų sulaikymo centruose Belgijoje, pranešimą ES 
piliečiai gali būti sulaikomi Belgijoje už paprastą administracinės teisės pažeidimą ir 
nelegalių imigrantų sulaikymo centruose laikoma ir ES piliečių,

R. kadangi minėtose 2008 m. lapkričio 27 d. išvadose Teisingumo ir vidaus reikalų taryba 
paprašė Komisijos 2009 m. pradžioje pateikti aiškinamąjį dokumentą, kuriame būtų 
pateiktos gairės dėl Direktyvos 2004/38/EB taikymo, ir apsvarstyti visas kitas tinkamas ir 
būtinas priemones,

S. kadangi, remiantis surinkta informacija, būtent nacionalinių parlamentų atsakymais į 
Parlamento klausimyno klausimus, kuri, deja, yra neišsami ir neapima visų valstybių 
narių, ir Komisijos ataskaita, nustatyti šie pagrindiniai probleminiai klausimai:

– siaurai valstybių narių aiškinamos sąvokos „šeimos narys“ (2 straipsnis), „bet koks
kitas šeimos narys“ ir „partneris“ (3 straipsnis), ypač kai tai susiję su tos pačios lyties 
partneriais, ir jų teisė laisvai judėti pagal Direktyvą 2004/38/EB4,

– nepagrįsta administracinė našta, susijusi su trečiųjų šalių pilietybę turinčių šeimos 

                                               
1 B. B. Metocko byla. 
2G. Jipos byla.
3 H. Hubero byla.
4 Kipras, Lenkija ir Slovakija nepripažįsta tos pačios lyties asmenų santuokos, kaip priežasties suteikti laisvo 
judėjimo teisę, Lenkija ir Slovakija nepripažįsta registruotų partnerysčių, net jei jos patvirtintos kitose valstybėse 
narėse; Komisijos, Pagrindinių teisių agentūros (angl. Agency for Fundamental Rights, FRA) ir NVO pateikta su 
tuo susijusi informacija dar geriau įrodo šio klausimo teisinį neapibrėžtumą; Italija nepripažįsta tos pačios lyties 
porų laisvo judėjimo teisės dėl su valstybine politika susijusių priežasčių; trečias ir (arba) ketvirtas sutuoktinis 
paprastai nepripažįstamas.
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narių įvažiavimu ir gyvenimu1,

– dažnai neaiškiai ir nepalankiai valstybių narių aiškinama sąvoka „pakankami 
ištekliai“ pagal Direktyvos 2004/38/EB 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes dauguma 
valstybių narių reikalauja įrodyti pakankamus išteklius2; sąvoka „nepagrįsta našta 
priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai“, taip pat sprendimas 
išsiųsti ES pilietį, kuris tapo nepagrįsta našta (14 straipsnis, 10 konstatuojamoji 
dalis), ir kokiais atvejais jis taikomas, daugelyje valstybių narių taip pat neapibrėžta,

– valstybės narės skirtingai ir neaiškiai aiškina frazę „rimtos ir (arba) būtinosios su 
valstybine politika ir visuomenės saugumu susijusios priežastys“ ir kokiais atvejais ir 
kokiomis priežastimis galima pagrįsti įsakymą išsiųsti (šios direktyvos 27 ir 28 
straipsniai), todėl tuo gali būti piktnaudžiaujama (tam tikrų valstybių narių piliečių 
atžvilgiu) arba kyla abejonių dėl tokio aiškinimo derėjimo su direktyva (pvz., 
automatinio išsiuntimo mechanizmai)3,

– iš ES piliečių dažnai reikalaujama priimančiosios valstybės narės valdžios 
institucijoms pateikti nepagrįstus papildomus dokumentus, nenumatytus Direktyvoje 
2004/38/EB4, 

– teisė ir praktika, susijusios su piktnaudžiavimu teisėmis ir fiktyviomis santuokomis,

T. kadangi labai prasta su direktyvos, kuria įgyvendinamas EB sutarties 18 straipsnis, 
perkėlimu į nacionalinę teisę susijusi padėtis valstybėse narėse turėtų būti griežtai 
smerkiama ir kadangi dėl tokios padėties, net jei neatsiranda spragų įgyvendinant šią 
direktyvą, iš esmės netaikoma viena iš pagrindinių teisių, kuriomis pagrįsta ES ir kurias 
ES piliečiams suteikia Sutartys,

Direktyvos 2004/38/EB taikymas

1. ragina valstybes nares laikytis EB sutarties 18 straipsnio ir Pagrindinių teisių chartijos 45
straipsnio, kurie suteikia ES piliečiams pagrindinę laisvo judėjimo teisę, dvasios ir raidės, 
skubiai įgyvendinant Direktyvą 2004/38/EB, nedelsiant persvarstant teisės aktus ir 
administracines procedūras, kurie prieštarauja ES teisei, ypač remiantis Komisijos 

                                               
1 Keli ES institucijoms atsiųsti skundai ir peticijos rodo, kad kai kurios valstybės narės nenori visiškai pripažinti 
trečiųjų šalių pilietybę turinčių šeimos narių teisių; pvz., JK, Lietuvos ir Lenkijos teisės aktuose nustatyta, kad ne 
ES valstybės pilietybę turintis šeimos narys negali įvažiuoti į šalį be vizos.
2 Graikijoje minimali „pensijos suma“ laikoma būtinomis pajamomis, Austrijoje socialinių išmokų dydžiai gali 
būti naudojami kaip norma skaičiuojant pakankamus išteklius, o sąlyga turėti pakankamai išteklių sistemingai 
vertinama.
3 Pvz., Italijos baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje numatyta, kad ne piliečiai, nuteisti kalėti dvejus ir daugiau 
metų, išsiunčiami iš šalies. 
4 Kai kuriais atvejais (Graikijoje) nacionalinė teisė suteikia galimybę kompetentingoms institucijoms prašyti 
informacijos apie ES piliečio, kuris pateikia prašymą dėl registracijos, teistumą, o kitose valstybėse narėse (pvz., 
Ispanijoje ir Belgijoje) kitų valstybių narių piliečiams išduodamos specialios tapatybės kortelės ir gyvenamosios 
vietos kortelės; kai kuriose valstybėse narėse, be registracijos pažymėjimo, ES piliečiams išduodami užsieniečio 
tapatybės numeriai, kurie būtini siekiant įsidarbinti ar užsiregistruoti socialinės apsaugos sistemoje; Italijoje iš 
ES piliečių reikalaujama įrodyti savo išteklių teisėtumą.
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ataskaita ir EBTT praktika,

2. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti teises, kurios pagal Direktyvos 2004/38/EB 2 
ir 3 straipsnius suteikiamos ne tik skirtingų lyčių sutuoktiniams, bet ir registruotiems 
partneriams, namų ūkio nariams ir partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras ir 
neatsižvelgiant į pilietybę, remiantis abipusio pripažinimo, lygybės, nediskriminavimo, 
orumo, privataus ir šeimos gyvenimo principais; šiuo tikslu ragina Komisiją parengti 
griežtas gaires, atsižvelgiant ir į Pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje pateikiamą
analizę ir išvadas;

3. ragina valstybes nares, įgyvendinant laisvo judėjimo teisę, neužkrauti ES piliečiams ir jų 
šeimos nariams nepagrįstos administracinės naštos, kuri nėra aiškiai numatyta 
Direktyvoje 2004/38/EB, nes tai prieštarauja EB teisei ir yra nepagrįsta kliūtis, siekiant 
pasinaudoti laisve, kurią tiesiogiai suteikia EB sutartis ir kuri nepriklauso nuo to, ar jie 
atlikę administracines procedūras; primena valstybėms narėms apie jų pareigą lengvinti 
administracines procedūras, susijusias su naudojimusi laisvo judėjimo teise,

4. ragina Komisiją atidžiai įvertinti, ar valstybių narių įstatymai ir taikoma praktika 
nepažeidžia EB sutarties ir šios direktyvos ES piliečiams suteikiamų teisių, ypač 
atsižvelgiant į sąvokas „pakankami ištekliai“, „nepagrįsta našta priimančiosios valstybės 
narės socialinės paramos sistemai“, „(rimtos ir (arba) būtinosios su valstybine politika ir 
visuomenės saugumu susijusios priežastys“, kad būtų tinkamai įdiegtos ir taikomos
materialiosios ir procedūrinės apsaugos priemonės, apsauga ir teisminis žalos 
atlyginimas, siekiant apsisaugoti nuo išsiuntimo; primena, kad bet koks pagrindinės teisės 
laisvai judėti apribojimas aiškinamas siaurai,

5. ragina valstybes nares nepriimti teisės aktų, kuriais remiantis ES piliečiams būtų 
skiriamos neproporcingai didelės ar diskriminuojančios sankcijos, kaip antai, įkalinimas, 
kai pilietis išsiunčiamas iš priimančiosios valstybės narės teritorijos, teigiant, kad tai yra 
sunkinanti su ES piliečio įvykdytu nusikaltimu susijusi aplinkybė, jei tas pilietis anksčiau 
neteisėtai gyveno kitoje valstybėje narėje, arba kad nuteisus už nusikaltimą pilietis 
automatiškai išsiunčiamas,

6. pažymi, kad ne visos valstybės narės įgyvendino Direktyvos 2004/38/EB 35 straipsnį, ir 
tai leidžia joms priimti būtinas priemones, kad galėtų nesuteikti teisių laisvai judėti, jas 
apriboti arba atšaukti piktnaudžiavimo teisėmis ar sukčiavimo atvejais, pvz., sudarius 
fiktyvią santuoką, su sąlyga, kad tokios priemonės yra proporcingos ir 
nediskriminuojančios ir kad laikomasi procedūrinių apsaugos priemonių, ir atkreipia 
dėmesį į šiame straipsnyje suteikiamas galimybes,

7. ragina Komisiją stebėti praktinę atitiktį šios direktyvos 24 straipsniui dėl vienodo 
vertinimo ir diskriminacijos dėl pilietybės uždraudimo, atsižvelgiant į 20 ir 31 
konstatuojamąsias dalis ir Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, kurie suteikia ES 
piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie persikelia į kitą valstybe narę, teisę kartu su kitais 
tos valstybės narės piliečiais būti vienodai vertinamiems visais klausimais pagal EB 
sutarties taikymo sritį, ir ragina valstybes nares imtis būtinų veiksmų, kad būtų pašalinti 
trūkumai ir daugiau nepažeidžiama EB teisė,
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8. ragina persvarstyti laikinuosius susitarimus, kuriuose šiuo metu vis dar numatyta 
apribojimų, susijusių su laisvu valstybių narių, kurios įstojo į ES nuo 2004 m gegužės 
1 d. iki 2007 m. sausio 1 d., piliečių judėjimu, dėl kurių ES piliečiai stipriai
diskriminuojami1; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti Direktyvoje numatytus apribojimus, 
draudimus ir šiuo metu nustatytus laikotarpius, kad būtų galima naudotis teisėmis laisvai 
judėti atsižvelgiant į Direktyvos 2004/38/EB 39 straipsnį ir analizuoti poveikį, panaikinus 
dabartinę ES piliečių diskriminaciją, susijusią su galimybe visiškai pasinaudoti laisvo 
judėjimo ir ES pilietybės teisėmis, kurias suteikia Sutartis,

Direktyvos įgyvendinimo užtikrinimo metodai

10. remia Komisijos siūlomą požiūrį, grindžiamą nuolatiniu ir išsamiu Direktyvos 
2004/38/EB įgyvendinimo stebėjimu, pagalba valstybėms narėms užtikrinant visišką ir 
teisingą šios direktyvos taikymą 2009 m. pirmoje pusėje parengiant gaires, taip pat
pažeidimo procedūromis prieš valstybes nares, kai jų šalies įstatymai prieštarauja šiai 
direktyvai,

11. ragina valstybes nares pradėti procedūras, kad iki 2009 m. pabaigos gairės būtų
įgyvendintos ir jų nacionaliniai teisės aktai ir praktika būtų pritaikyti, ir ragina valstybes 
nares pateikti gaires bet kuriai kompetentingai valdžios institucijai ir stebėti jų taikymą,

12. prašo Komisijos nustatyti gairių įgyvendinimo terminą, kuriam pasibaigus būtų 
pradedamos procedūros, ir prašo, kad jis visais atžvilgiais būtų įtrauktas į šį procesą ir 
nuolat informuojamas apie jo eigą, 

13. ragina Komisiją nustatyti su laisvu asmenų judėjimu susijusią abipusio vertinimo sistemą, 
kurią taikytų iš valstybių narių ir Parlamento paskirtų ekspertų sudarytos darbo grupės, 
padedant Komisijai ir Tarybos generaliniam sekretoriatui, remiantis apsilankymais 
vietoje ir neperžengiant galių, kurios Komisijai suteiktos Sutartyse, ribų,

14. ragina Komisiją pareikalauti iš valstybių narių pateikti duomenis, susijusius su judėjimo 
laisve, pvz., išsiųstų piliečių skaičių ir išsiuntimo priežastis,

15. palankiai vertina Komisijos ketinimus didinti ES piliečių informuotumą apie Direktyvoje 
2004/38/EB numatytas jų teises ir išplatinti supaprastintą vadovą ES piliečiams, 
pasinaudojant visomis interneto teikiamomis galimybėmis, ir primena valstybėms narėms 
apie jų prievoles pagal šios direktyvos 34 straipsnį informuoti piliečius apie jų teises, 
susijusias su laisvu judėjimu; šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares įsteigti su laisvo 
judėjimo teisėmis susijusius informacijos ir pagalbos biurus,

o

o o

                                               
1 Naujausius duomenis, susijusius su laikinaisiais susitarimais, rasite 2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos 
dokumente Memo/08/718 adresu 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf.
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16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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