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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par to, kā piemērojama Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā
(2008/2184(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 18. pantu un Eiropas Savienības pamattiesību hartas (Pamattiesību 
harta) 45. pantu,

– 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 teritorijā1,

– ņemot vērā 2007. gada 15. novembra rezolūciju par to, kā piemērojama
Direktīva 2004/38/EK2, kurā Parlaments aicināja Komisiju nekavējoties iesniegt pilnīgu 
novērtējumu par Direktīvas 2004/38/EK ieviešanu un pareizu transponēšanu dalībvalstīs, 
kā arī vajadzīgos priekšlikumus, un uzdeva atbildīgajai komitejai novērtēt šīs direktīvas 
transponēšanas problēmas, lai izceltu paraugpraksi, kā arī novērtēt pasākumus, kas varētu 
izraisīt Eiropas Savienības pilsoņu diskrimināciju, un risināt pārvietošanās brīvības 
jautājumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 2008. gada 13. jūnija Darba 
dokumentu3, dalībvalstu parlamentiem nosūtīto anketu un saņemtās atbildes,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu par patvēruma 
meklētāju un imigrantu slēgta tipa aizturēšanas centru apmeklējumu Beļģijā4, 

– ņemot vērā 2008. gada 10. jūlija rezolūciju par romu uzskaiti pēc etniskās piederības 
Itālijā5, Juridiskā dienesta atzinumu par ES dalībvalstīs nelegāli dzīvojošiem ES 
pilsoņiem piemērojamu vainu pastiprinošu sankciju atbilstību un par Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu par delegācijas Itālijas apmeklējumu6,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 15. februāra ziņojumu „Piektais ziņojums par Eiropas 
Savienības pilsonību (2004. gada 1. maijs–2007. gada 30. jūnijs)” (COM(2008)0085),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 18. novembra Divdesmit piekto gada pārskatu par 
Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads) (COM(2008)0777),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojumu „Homofobija un 
diskriminācija dalībvalstīs seksuālās orientācijas dēļ”,

                                               
1 OV L 158, 30.04.2004., 77. lpp.
2 OV C 282 E, 06.11.2008., 428. lpp.
3 PE407.933v01-00.
4 PE404.465v02-00.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00.
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– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 10. decembra ziņojumu par to, kā tiek īstenota 
Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2008)0840) (Komisijas ziņojums),

– ņemot vērā Tieslietu un iekšlietu padomes 2008. gada 27. novembra secinājumus 
„Personu brīva pārvietošanās —  brīvas pārvietošanās tiesību ļaunprātīga izmantošana”,

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) nolēmumus ar pārvietošanās brīvību saistītās 
lietās, piemēram, lietās C-127/08 (Metock lieta), C-33/07 (Jipa lieta) un C-524/06 (Huber
lieta),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

A. tā kā saskaņā ar Piekto ziņojumu par Eiropas Savienības pilsonību no 2006. gada 1. 
janvāra aptuveni 8,2 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu izmanto tiesības uzturēties citās 
dalībvalstīs un tā kā miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu katru gadu ceļo Eiropas 
Savienības teritorijā;

B. tā kā pārvietošanās brīvība ir neatņemama Eiropas Savienības pilsonības jēdziena daļa un 
viena no Līgumos atzītajām Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesībām;

C. tā kā Direktīva 2004/38/EK īsteno Līgumos ietvertos principus, paredzot, ka Eiropas 
Savienības pilsoņi kopā ar ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts var 
brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā;

D. tā kā dalībvalstīm Direktīva 2004/38/EK bija jātransponē līdz 2006. gada 30. aprīlim un 
tā kā Komisijai līdz 2008. gada 30. aprīlim bija jāpublicē ziņojums par Direktīvas 
piemērošanu;

E. tā kā gandrīz piecus gadus pēc Direktīvas 2004/38/EK pieņemšanas beidzot kļūst 
pieejama informācija par tās transponēšanu un praktisko piemērošanu, lai gan Direktīvā 
noteiktie termiņi ir nedaudz nokavēti;

F. tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis satraukumu par veidu, kādā dažas dalībvalstis īsteno 
pārvietošanās brīvību;

G. tā kā Komisija, Parlaments un dažas dalībvalstis nesen ir sākušas konstruktīvu dialogu;

H. tā kā šis dialogs ir palīdzējis grozīt dalībvalstu tiesību aktus tā, lai tie atbilstu EK tiesību 
aktiem;

I. tā kā saskaņā ar Komisijas ziņojumu Direktīvas 2004/38/EK transponēšana kopumā ir 
samērā neapmierinoša, jo neviena dalībvalsts nav Direktīvu transponējusi efektīvi un 
pareizi visā pilnībā, turklāt neviens Direktīvas pants nav efektīvi un pareizi transponēts 
visās dalībvalstīs, un jo īpaši ievērojot, ka vismaz divdesmit dalībvalstīs nepareizi ir 
transponēti principiāli svarīgi Direktīvas noteikumi;
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J. tā kā Komisijas ziņojumā daudzu citu pārkāpumu starpā ir norādīts, ka divas galvenās 
pastāvīgās problēmas, kas atspoguļo Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesību 
pārkāpumus, ir saistītas ar trešo valstu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās 
tiesībām un prasību Eiropas Savienības pilsoņiem kopā ar uzturēšanās pieteikumu
iesniegt papildu dokumentus, kas Direktīvā 2004/38/EK nav paredzēti;

K. tā kā Komisijai ir nācies sākt pienākumu neizpildes procedūru (ko tā vēlāk pārtrauca) pret 
deviņpadsmit dalībvalstīm, jo tās nebija paziņojušas valsts īstenošanas pasākumus; tā kā
Komisija līdz šim ir saņēmusi vairāk nekā 1800 individuālu sūdzību, 40 Parlamenta 
jautājumu un 33 lūgumrakstu par Direktīvas piemērošanu, reģistrējusi 115 sūdzību un 
sākusi piecas pienākumu neizpildes procedūras par Direktīvas 2004/38/EK nepareizu 
piemērošanu;

L. tā kā Komisija ziņojumā pauž viedokli, ka šajā stadijā nav vajadzības grozīt Direktīvu 
2004/38/EK, bet visiem spēkiem jācenšas panākt, lai tā tiktu īstenota pareizi, šajā nolūkā  
izveidojot ekspertu grupu, ar anketas palīdzību vācot informāciju, datus un paraugprakses 
piemērus un 2009. gada pirmajā pusgadā publicējot pamatnostādnes par problemātiskiem 
jautājumiem, lai nodrošinātu Direktīvas pilnīgu un pareizu transponēšanu;

M. tā kā virkne dalībvalstu parlamentu ir atbildējuši uz Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas anketas jautājumiem1, bet dažās dalībvalstīs uz anketas jautājumiem ir 
atbildējušas abas parlamenta palātas2;

N. tā kā dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem bija iespēja paust viedokli arī Apvienotās 
komitejas 2009. gada 19. un 20. janvāra sanāksmē par sasniegumiem brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas izveidē;

O. tā kā Parlamenta Juridiskais dienests, ar kuru Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja apspriedās par šo tematu, ir secinājis, ka ar Kopienas tiesībām nav saderīgi 
dalībvalstu tiesību akti, kas nosaka, ka Eiropas Savienības pilsoņu kriminālpārkāpumos 
par vainu pastiprinošu apstākli ir uzskatāms fakts, ka pilsonis iepriekš nelegāli uzturējies 
citā dalībvalstī3;

P. tā kā EKT nolēmumi ar pārvietošanās brīvību saistītās lietās, jo īpaši Metock, Jipa un
Huber lietā, apstiprina šādus principus:
– ārpuskopienas valstpiederīgais, kas ir Eiropas Savienības pilsoņa laulāts draugs un 

pavada šo pilsoni vai pievienojas tam, var izmantot Direktīvas noteikumu 
priekšrocības neatkarīgi no laulību reģistrācijas vietas un laika un laulātā ieceļošanas 
veida uzņēmējā dalībvalstī 4;

– lai arī EK līguma 18. pants un Direktīvas 2004/38/EK 27. pants neliedz dalībvalstīm 
piemērot tiesību aktus, kas ierobežo vienas dalībvalsts valstspiederīgā tiesības ieceļot 
otrā dalībvalsti, jo īpaši, pamatojoties uz apsvērumu, ka otra dalībvalsts šo
valstspiederīgo iepriekš ir izdevusi, tādēļ ka viņš šajā dalībvalstī ir „uzturējies 

                                               
1 Austrija, Beļģija, Kipra, Čehija, Grieķija, Spānija, Itālija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija.
2 Beļģija, Čehija un Rumānija.
3 Juridiskā dienesta atzinums SJ-0516/08.
4 Metock lieta. 
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nelegāli”, jāpastāv nosacījumam, ka šā valstspiederīgā personiskā darbība rada 
faktiskus, attiecīgajā brīdī esošus un pietiekami nopietnus draudus, kas skar vienas
no sabiedrības pamatinteresēm, un ka paredzētais ierobežojums ir tāds, kas nodrošina 
sasniedzamā mērķa īstenošanu un nepārsniedz to, kas nepieciešams tā sasniegšanai, 
un par to lemj iesniedzējtiesa1;

– EK līguma 12. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz dalībvalstij, lai 
cīnītos ar noziedzību, izveidot personas datu apstrādes sistēmu, kas attiecas tikai uz 
tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nav šīs dalībvalsts valstspiederīgie2;

Q. tā kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas delegācijas ziņojumā par nelegālo 
imigrantu slēgta tipa aizturēšanas centru apmeklējumu Beļģijā ir teikts, ka Beļģijā 
Eiropas Savienības pilsoņus drīkst aizturēt par parastiem administratīviem pārkāpumiem 
un ka daudzi Eiropas Savienības pilsoņi tiek turēti nelegālajiem imigrantiem paredzētajos 
aizturēšanas centros;

R. tā kā iepriekš minētajos 2008. gada 27. novembra secinājumos Tieslietu un iekšlietu 
padome ir lūgusi Komisiju 2009. gada sākumā nākt klajā ar skaidrojošu paziņojumu, 
sniedzot pamatnostādnes par Direktīvas 2004/38/EK darbību, un apsvērt citus piemērotus 
un vajadzīgus pasākumus;

S. tā kā, pamatojoties uz apkopoto informāciju, jo īpaši uz dalībvalstu parlamentu atbildēm
uz Parlamenta anketu, kura diemžēl nav izsmeļoša un neaptver visas dalībvalstis, kā arī 
uz Komisijas ziņojumu, par problemātiskiem ir atzīti šādi galvenie jautājumi:
– dalībvalstis ierobežojoši interpretē jēdzienus „ģimenes loceklis” (2. pants), „visi 

pārējie ģimenes locekļi” un „partneris” (3. pants), jo īpaši attiecībā uz viena 
dzimuma partneriem un viņu brīvas pārvietošanās tiesībām saskaņā ar Direktīvu 
2004/38/EK3;

– trešo valstu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos apgrūtina nepamatots
administratīvs slogs4;

– dalībvalstu interpretācija par „pietiekamiem līdzekļiem” saskaņā ar Direktīvas 
2004/38/EK 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu bieži ir neskaidra un nedraudzīga, jo 
vairums dalībvalstu liek pierādīt pietiekamu līdzekļu esamību5; daudzās dalībvalstīs 
nav skaidrs arī jēdziens „pārmērīgs slogs uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības 
sistēmai” un vai un kādos gadījumos var pieņemt lēmumu izraidīt Eiropas Savienības 

                                               
1 Jipa lieta. 
2 Huber lieta.
3 CY, PL un SK neuzskata, ka viendzimuma laulības ir pamats brīvu pārvietošanās tiesību piešķiršanai, PL un 
SK neatzīst reģistrētas partnerattiecības pat, ja tās apstiprinātas citās dalībvalstīs; Komisijas, Pamattiesību 
aģentūras un NVO sniegtā informācija vēlreiz pierāda šajā jautājumā valdošo juridisko nenoteiktību; Itālija 
neatzīst viendzimuma pāru brīvas pārvietošanās tiesības sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ; ir vērojama 
vispārēja tendence neatzīt trešos/ceturtos laulātos draugus.
4 Vairākās ES iestādēm adresētās sūdzībās un lūgumrakstos atklājas, ka dažas dalībvalstis nelabprāt atzīst trešo 
valstu ģimenes locekļu tiesības, piemēram, Apvienotās Karalistes, Lietuvas un Polijas tiesību akti liedz 
ārpuskopienas ģimenes locekļiem ieceļot bez vīzas.
5 Grieķija par pietiekamiem uzskata ienākumus Grieķijas minimālās pensijas apmērā, Austrijā pietiekamu 
līdzekļu aprēķināšanai var izmantot sociālo pabalstu likmes, Rumānija pieprasa minimālos garantētos ienākumus 
un sistemātiski pārbauda pietiekamu līdzekļu esamību.  
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pilsoni, kas kļuvis par pārmērīgu slogu (14. pants, 10. apsvērums);

– dalībvalstu interpretācija par „nopietniem/pamatotiem sabiedriskās kārtības un valsts 
drošības apsvērumiem” un to, kādos gadījumos un pie kādiem apsvērumiem
izraidīšanas rīkojums ir pamatots (Direktīvas 27. un 28. pants), dažādās dalībvalstīs 
atšķiras, ir neskaidra un varētu novest pie ļaunprātīgas izmantošanas (vēršanās pret
konkrētas dalībvalsts pilsoņiem), vai arī tās atbilstība Direktīvai ir apšaubāma
(piemēram, automātiskas izraidīšanas mehānismi)1;

– uzņēmējas dalībvalsts iestādes Eiropas Savienības pilsoņiem nereti liek iesniegt 
nepamatotus papildu dokumentus, kas Direktīvā 2004/38/EK nav paredzēti2;

– tiesību akti un prakse attiecībā uz tiesību ļaunprātīgu izmantošanu un fiktīvām 
laulībām;

T. tā kā EK līguma 18. panta īstenošanas Direktīvas ļoti neapmierinošā transponēšana 
dalībvalstīs ir stingri nosodāma, un ievērojot, ka šāda situācija, varbūt neapdraudot pašu
Direktīvu, tomēr būtiski traucē piemērot vienas no pamattiesībām, kas veido ES pamatu 
un Eiropas Savienības pilsoņiem piešķirtas Līgumos;

Direktīvas 2004/38/EK piemērošana

1. aicina dalībvalstis burtā un garā ievērot EK līguma 18. pantu un Pamattiesību hartas 45. 
pantu, kas Eiropas Savienības pilsoņiem piešķir brīvas pārvietošanās pamattiesības, un 
Direktīvas 2004/38/EK īstenošanu uzskatīt par steidzamu jautājumu, kā arī nekavējoties 
pārskatīt ES tiesībām pretrunā esošus tiesību aktus un administratīvu praksi, jo īpaši 
ņemot vērā Komisijas ziņojumu un EKT judikatūru;

2. aicina dalībvalstis pilnīgi īstenot tiesības, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 2. un 3. 
pantu piešķirtas ne vien dažādu dzimumu laulātajiem, bet arī reģistrētiem partneriem, 
mājsaimniecības locekļiem un partneriem, ieskaitot viendzimuma pārus, turklāt 
neatkarīgi no valstspiederības, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas, vienlīdzības, 
nediskriminācijas, cieņas principu un tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi; tādēļ aicina 
Komisiju publicēt stingras pamatnostādnes, papildus izmantojot Pamattiesību aģentūras 
ziņojumā iekļauto analīzi un secinājumus;

3. aicina dalībvalstis, īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības, neapgrūtināt Eiropas 
Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus ar nepamatotu administratīvu slogu, kas 
nav skaidri paredzēts Direktīvā 2004/38/EK, jo šāds slogs ir pretrunā ES tiesībām un 
uzskatāms par nepamatotu šķērsli tādas brīvības īstenošanā, kas piešķirta tieši ar EK 
līgumu un nav atkarīga no administratīvu procedūru izpildes; atgādina dalībvalstīm, ka to 

                                               
1 Piemēram, Itālijas kriminālkodeksa 235. pants paredz izraidīt nepilsoņus, kam piespriests divu gadu vai ilgāks 
cietumsods. 
2 Dažās dalībvalstīs (Grieķijā) valsts tiesību akti ļauj kompetentajām iestādēm prasīt reģistrācijas pieteikumus 
iesniegušiem ES pilsoņiem informāciju par sodāmību, kamēr citās dalībvalstīs (piemēram, Spānijā un Beļģijā) 
citu dalībvalstu valtspiederīgajiem izsniedz īpašas identifikācijas un uzturēšanās kartes; dažās dalībvalstīs (ES) 
ES pilsoņi papildus reģistrācijas apliecībai saņem ārvalstnieka identifikācijas numuru, lai varētu strādāt un 
reģistrēties sociālās apdrošināšanas sistēmā; Itālijā ES pilsoņiem jāpierāda līdzekļu „likumība”.
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pienākums ir atvieglināt ar brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu saistītu administratīvu 
praksi;

4. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt, vai dalībvalstu tiesību akti un prakse nepārkāpj ar EK 
līgumu un Direktīvu piešķirtās Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, jo īpaši attiecībā uz 
jēdzieniem „pietiekami līdzekļi”, „pārmērīgs slogs uzņēmējas dalībvalsts sociālās 
palīdzības sistēmai”, „(nopietni/pamatoti) sabiedriskās kārtības un valsts drošības 
apsvērumi”, vai ir pienācīgi ieviestas un darbojas materiālas un procesuālas garantijas, 
aizsardzība un tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret izraidīšanu; atgādina, ka jebkurus brīvas 
pārvietošanās pamattiesību ierobežojumus interpretē šauri;

5. aicina dalībvalstis neieviest tiesību aktus, kas paredz Eiropas Savienības pilsoņiem 
piemērojamas neproporcionālas vai diskriminējošas sankcijas, piemēram, cietumsodu no 
uzņēmējas dalībvalsts teritorijas izraidītām personām, nosakot, ka Eiropas Savienības 
pilsoņu kriminālpārkāpumos par vainu pastiprinošu apstākli ir uzskatāms fakts, ka 
pilsonis iepriekš nelegāli uzturējies citā dalībvalstī, vai nosakot, ka kriminālas sodāmības 
sekas ir automātiska izraidīšana;

6. atzīmē, ka ne visas dalībvalstis ir īstenojušas Direktīvas 2004/38/EK 35. pantu, kas tām 
ļauj pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai liegtu, izbeigtu vai atsauktu brīvas pārvietošanās 
tiesības, ja notiek to ļaunprātīga izmantošana vai krāpšana, piemēram, fiktīvas laulības, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi ir samērīgi un uz tiem ir attiecinātas procesuālās garantijas,
un vērš uzmanību uz iespējām, ko sniedz šis pants;

7. aicina Komisiju uzraudzīt, kā dalībvalstis praksē ievēro Direktīvas 24. pantu par 
vienlīdzīgu attieksmi un ar valstspiederību pamatotas diskriminācijas aizliegumu saistībā 
ar 20. un 31. apsvērumu un Pamattiesību hartas 21. pantu, kas paredz, ka uz Eiropas 
Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas uzturas kādā dalībvalstī, attiecīgajā 
dalībvalstī jomās, uz kurām attiecas EK līgums, būtu jāattiecina tāds pats režīms, kāds 
piešķirts attiecīgās valsts valstspiederīgajiem, un aicina dalībvalstis rīkoties, lai novērstu 
trūkumus un darītu galu ES tiesību pārkāpumiem;

8. aicina pārskatīt pārejas pasākumus, kuri joprojām paredz pēc 2004. gada 1. maija un 
2007. gada 1. janvāra paplašināšanās pievienojušos dalībvalstu valstspiederīgo brīvas 
pārvietošanās ierobežojumus, kas ir būtiska Eiropas Savienības pilsoņu diskriminācija1; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis Direktīvas 2004/38/EK 39. panta kontekstā pārskatīt 
Direktīvā paredzētos ierobežojumus un pašreizējos brīvas pārvietošanās tiesību 
izmantošanas termiņus un izvērtēt sekas, ko varētu radīt Eiropas Savienības pilsoņu 
pašreizējās diskriminācijas atcelšana, ļaujot pilnīgi izmantot Līgumā piešķirtās brīvas 
pārvietošanās tiesības un Eiropas Savienības pilsoņtiesības; 

Kā nodrošināt īstenošanu

10. atbalsta Komisijas ierosināto nostāju, kas paredz pastāvīgi un vispusīgi uzraudzīt 
Direktīvas 2004/38/EK īstenošanu, palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt pilnīgu un pareizu 

                                               
1 Jaunākā informācija par pārejas pasākumiem atrodama Komisijas 2008. gada 18. novembra MEMO/08/718, 
tiešsaistes adrese: http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf. 
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Direktīvas piemērošanu, 2009. gada pirmajā pusē izstrādājot pamatnostādnes, un sākt 
pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, ja to tiesību akti ir pretrunā Direktīvai; 

11. aicina dalībvalstis sākt rīkoties, lai līdz 2009. gada beigām īstenotu pamatnostādnes, 
pielāgojot valsts tiesību aktus un praksi, un aicina dalībvalstis nosūtīt pamatnostādnes 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm un uzraudzīt to piemērošanu; 

12. aicina Komisiju noteikt pamatnostādņu īstenošanas termiņu, kuram beidzoties tiek sākta 
pārkāpuma procedūra, un aicina visos pasākumos iesaistīt un par procesa virzību regulāri 
informēt Parlamentu;

13. aicina Komisiju izveidot personu brīvas pārvietošanās savstarpējas novērtēšanas sistēmu, 
ko veido ekspertu grupas, kuru dalībniekus ar Komisijas un Padomes ģenerālsekretariāta 
(GSC) atbalstu ieceļ dalībvalstis un Parlaments, kuras darbības pamatā ir pārbaudes uz 
vietas un ar kuru netiek pārkāptas Komisijai Līgumos uzticētās pilnvaras; 

14. aicina Komisiju lūgt dalībvalstis sniegt ar pārvietošanās brīvību saistītus datus, 
piemēram, par izraidīšanas gadījumu skaitu un iemesliem;

15. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri vairot Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par viņu 
tiesībām saskaņā ar Direktīvu 2004/38/EK un izplatīt ES pilsoņiem vienkāršotu ceļvedi, 
pēc iespējas labāk izmantojot internetu, un atgādina dalībvalstīm, ka saskaņā ar 
Direktīvas 34. pantu to pienākums ir informēt pilsoņus par brīvas pārvietošanās tiesībām; 
tādēļ aicina dalībvalstis veidot brīvas pārvietošanās tiesību informācijas un palīdzības 
dienestus;

o

o o

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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