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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments 2010. gada 15. decembrī pieņēma rezolūciju „Pamattiesību stāvoklis 
Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīva īstenošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā” 
(P7_TA(2010)0483). Minētajā rezolūcijā Eiropas Parlaments aicināja Komisiju „2013. gadu 
pasludināt par Eiropas Pilsonības gadu, lai stimulētu debates par Eiropas pilsonību un 
informētu ES pilsoņus par viņu tiesībām, jo īpaši par jaunajām tiesībām, kas tiks piešķirtas 
pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā”.
Komisija ir atbildējusi uz šo Eiropas Parlamenta aicinājumu, pieņemot priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads) (COM(2011) 489 
galīgā redakcija).
Juridiskais pamats
Komisija par sava priekšlikuma juridisko pamatu ir izvēlējusies LESD 21. panta 2. punktu, 
kurā paredzēts, ka gadījumā, ja izrādās, ka minētā mērķa (ikviena Savienības pilsoņa tiesības 
brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs) sasniegšanai vajadzīga Savienības rīcība, tad Eiropas 
Parlaments un Padome var pieņemt noteikumus, lai sekmētu šo tiesību īstenošanu. Lēmumu 
pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Citi Līgumu panti tieši neparedz iespēju 
šādi rīkoties, vai, ja paredz, piemēram, LESD 25. pants, ir jāievēro īpaša likumdošanas 
procedūra.
Taču problēma saistībā ar izvēlēto juridisko pamatu tāda, ka tā darbības galvenokārt vērstas 
uz tiesībām brīvi pārvietoties, kaitējot citām pilsoņu tiesībām, it īpaši no Lisabonas līguma 
izrietošajām, kā to Parlaments aicināja savā rezolūcijā. Tāpēc lēmumā būtu skaidri jānosaka, 
ka brīvas pārvietošanās tiesības nevar pilnībā īstenot, ja tās nav saistītas ar citām Eiropas 
pilsoņu tiesībām, proti, politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām tiesībām.
Darbība
Rīcības programmas darbības joma būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā visas tiesības, kas saistītas 
ar pilsonību un veicina pilsoņu aktivitāti un līdzdalību.
„Eiropas Pilsoņu gadā” nevajadzētu koncentrēties tikai uz pilsoņu informēšanu par viņu 
pašreizējām tiesībām, bet būtu jānodrošina arī iespēja pilsoņiem pašiem paust savu viedokli 
un idejas, arī par jaunām tiesībām, kas viņiem varētu šķist nepieciešamas. Tam būtu jāstiprina 
un jāveicina pilsoņu aktivitāte un līdzdalība visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas procesa 
katrā posmā. Šajā nolūkā un lai nodrošinātu iniciatīvas rezultātu ilgtspējību, būtu jāpievērš 
uzmanība priekšlikumiem izveidot strukturētu satvaru Eiropas pilsoniskajam dialogam, 
izstrādāt holistisku pilsonības jēdzienu un izveidot īpašā pārstāvja jautājumos par pilsoņu 
līdzdalību Eiropas Savienībā pastāvīgo biroju, kas inter alia uzraudzītu un ziņotu par valstu 
un pilsoņu viedokļiem attiecībā uz viņu iesaistīšanos un līdzdalību un izstrādātu 
priekšlikumus turpmākiem uzlabojumiem.
Interneta mediji nodrošina labas interaktīvās komunikācijas iespējas, taču ir vajadzīgas arī 
tikšanās, lai pilsoņi varētu sastapties ar lēmumu pieņēmējiem.
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir lieliski partneri šāda veida darbību un iniciatīvu 
organizēšanā gan Eiropas, gan arī valsts un vietējā līmenī.
Lai „Eiropas Pilsoņu gads” būtu veiksmīgs, liela nozīme ir dalībvalstīm. Iniciatīvas 
sagatavošanā un īstenošanā būtu jāiesaista visas attiecīgās ieinteresētās puses. Jauniešiem 
jābūt īpašai mērķa grupai.
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Pilsoņu gada laiks, kas ir tieši pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, uzsver vēlēšanu tiesību 
izcelšanas svarīgumu. Taču ar to vien nepietiek, ka pilsoņi ir informēti par savām tiesībām 
balsot, viņiem jābūt arī pārliecinātiem, ka viņu balsij ir kaut kāda ietekme uz viņu dzīvi. Kopā 
ar Eiropas Parlamentu un Eiropas politiskajām partijām būtu jāorganizē kampaņas.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 20. panta 1. punktā paredzēta 
Savienības pilsonība, kas papildina 
attiecīgo dalībvalstu pilsonību, nosakot, ka 
ikviena persona, kam ir kādas dalībvalsts 
pilsonība, ir Savienības pilsonis. Līguma 
20. panta otrajā punktā paredzēts, ka 
Savienības pilsoņiem ir ar Līgumiem 
piešķirtās tiesības un ar tiem uzliktie 
pienākumi un, cita starpā, tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā.
Savienības pilsoņu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī ir 
paredzētas arī Līguma 21. pantā.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 20. panta 1. punktā 
paredzēta Savienības pilsonība, kas 
papildina attiecīgo dalībvalstu pilsonību, 
nosakot, ka ikviena persona, kam ir kādas 
dalībvalsts pilsonība, ir Savienības 
pilsonis. Līguma 20. panta otrajā punktā 
paredzēts, ka Savienības pilsoņiem ir ar 
Līgumiem piešķirtās tiesības un ar tiem 
uzliktie pienākumi un tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, 
tiesības balsot un tiesības kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās un 
dzīvesvietas dalībvalsts pašvaldību 
vēlēšanās ar tādiem pašiem nosacījumiem 
kā attiecīgās valsts pilsoņiem, tiesības tās 
trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvēta 
dalībvalsts, kuras pilsoņi viņi ir, uz 
jebkuras dalībvalsts diplomātisko un 
konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem 
pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts 
pilsoņiem un tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentā, rakstīt 
Eiropas Ombudam un Savienības 
iestādēm un padomdevējām struktūrām 
jebkurā no Līgumu valodām un saņemt 
atbildi tajā pašā valodā.. Tiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības, ir 
paredzētas arī LESD 21., 22., 23. un 
24. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) LESD 25. pants uzliek par 
pienākumu Komisijai vienu reizi trijos 
gados ziņot par to, kā ir piemēroti LESD 
noteikumi par Savienības pilsonību, un 
turklāt nodrošina iespēju likumdevējiem 
nostiprināt vai papildināt LESD 20. panta 
2. punktā minētās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir 
nostiprinājusi Savienības pilsonības statusu 
un papildinājusi ar to saistītās tiesības, 
tostarp ieviešot jaunas tiesības — Pilsoņu 
iniciatīvu —, kas ļauj vienam miljonam 
pilsoņu no daudzām dalībvalstīm prasīt, lai 
Komisija sagatavo priekšlikumu jebkurā no 
ES atbildības jomām.

(2) Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir 
nostiprinājusi Savienības pilsonības statusu 
un papildinājusi ar to saistītās tiesības, it 
īpaši ieviešot jaunas tiesības, tostarp
Pilsoņu iniciatīvu, kas ļauj vienam 
miljonam pilsoņu no daudzām dalībvalstīm 
prasīt, lai Komisija sagatavo priekšlikumu 
jebkurā no ES atbildības jomām. Saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu 
iniciatīvu1 šo iniciatīvu varēs piemērot no 
2012. gada 1. aprīļa.
________________
1 OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, ir iekļautas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Hartas 
preambulu „vislielāko uzmanību Savienība 
pievērš indivīdam, iedibinot Savienības 
pilsonību un izveidojot brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu”. Hartas V nodaļā ir 
paredzētas „Pilsoņu tiesības”, tostarp tās 
45. pantā ir noteiktas ikviena Savienības 
pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā.

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, ir iekļautas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Hartas 
preambulu “vislielāko uzmanību Savienība 
pievērš indivīdam, iedibinot Savienības 
pilsonību un izveidojot brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpu”. Hartas V nodaļā ir 
paredzētas „Pilsoņu tiesības”.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Aktīvas un pilsonību veicinošas 
pilsonības pamatā ir arī tādi būtiski 
principi kā pieeja informācijai, 
pārredzamība, demokrātiska līdzdalība un 
pārstāvība, pilsoņiem pēc iespējas 
pietuvināta lēmumu pieņemšana, 
aizsardzība pret visām diskriminācijas 
formām un vienlīdzības un minoritāšu 
grupu integrācijas veicināšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecīgi Stokholmas programmā 
pilsonim ir piešķirta galvenā nozīme 
Eiropas politikā brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā. Tajā paredzētās darbības 
ir vērstas uz „pilsoņu Eiropas veidošanu”, 
tostarp nodrošinot pilsoņu brīvas 
pārvietošanās tiesību pilnīgu īstenošanu.

(4) Attiecīgi Stokholmas programmā 
pilsonim ir piešķirta galvenā nozīme 
Eiropas politikā brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā. Tajā paredzētās darbības 
ir vērstas uz „pilsoņu Eiropas veidošanu”.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku mobilitāte palīdz likvidēt 
demogrāfisko pārmaiņu sekas darba tirgū, 
vienlaikus arī palielinot cilvēku 
nodarbinātību un uzlabojot Eiropas 
ražošanas nozaru konkurētspēju. Tajā pašā 
laikā brīva pārvietošanās vai nu dod 
pilsoņiem iespēju (kas ir vajadzīgs 
priekšnosacījums), vai arī stimulē viņus 
īstenot plašo tiesību klāstu, kas tiem 
pieejams saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, piemēram, viņu kā patērētāju 
tiesības piekļūt precēm un pakalpojumiem 
vai viņu kā pasažieru un tūristu tiesības.
Tāpēc brīvas pārvietošanās atvieglošana 
var uzlabot pilsoņu iespējas pilnībā 
izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības un tajā pašā laikā būt par 
galveno izaugsmes virzītājspēku.

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku mobilitāte palīdz likvidēt 
demogrāfisko pārmaiņu sekas darba tirgū, 
vienlaikus arī palielinot cilvēku 
nodarbinātību un uzlabojot Eiropas 
ražošanas nozaru konkurētspēju. Tajā pašā 
laikā brīva pārvietošanās vai nu dod 
pilsoņiem iespēju (kas ir vajadzīgs 
priekšnosacījums), vai arī stimulē viņus 
īstenot plašo tiesību klāstu, kas tiem 
pieejams saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, piemēram, viņu kā patērētāju 
tiesības piekļūt precēm un pakalpojumiem 
vai viņu kā pasažieru, rezidentu, studentu
un tūristu tiesības. Tāpēc brīvas 
pārvietošanās atvieglošana var uzlabot 
pilsoņu iespējas pilnībā izmantot vienotā 
tirgus radītās priekšrocības un tajā pašā 
laikā būt par galveno izaugsmes 
virzītājspēku. 

Or. en



PE480.795v01-00 8/17 PA\890938LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Minētajā 2010. gada ziņojumā par ES 
pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu 
tiesību īstenošanai” Komisija ir 
pievērsusies galvenajiem šķēršļiem, ar 
kuriem pilsoņi joprojām saskaras savā 
ikdienas dzīvē, īstenojot savas tiesības kā 
Savienības pilsoņi, jo īpaši pārrobežu 
situācijās, un izklāstījusi 25 konkrētus 
pasākumus šo šķēršļu likvidēšanai. Viens 
no šajā saistībā atklātajiem šķēršļiem bija 
informācijas trūkums. Komisija 2010. gada 
ziņojumā par ES pilsonību secināja, ka 
Savienības pilsoņi nevar izmantot savas 
tiesības, jo nav par tām informēti, un 
paziņoja par savu ieceri uzlabot 
informācijas izplatīšanu Savienības pilsoņu 
vidū par viņu tiesībām, jo īpaši tiesībām 
brīvi pārvietoties.

(10) Minētajā 2010. gada ziņojumā par ES 
pilsonību “Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu 
tiesību īstenošanai” Komisija ir 
pievērsusies galvenajiem šķēršļiem, ar 
kuriem pilsoņi joprojām saskaras savā 
ikdienas dzīvē, īstenojot savas tiesības kā 
Savienības pilsoņi, jo īpaši pārrobežu 
situācijās, un izklāstījusi 25 konkrētus 
pasākumus šo šķēršļu likvidēšanai. Viens 
no šajā saistībā atklātajiem šķēršļiem bija 
informācijas trūkums. Komisija 2010. gada 
ziņojumā par ES pilsonību secināja, ka 
Savienības pilsoņi nevar izmantot savas 
tiesības, jo nav par tām informēti, un 
paziņoja par savu ieceri uzlabot 
informācijas izplatīšanu Savienības pilsoņu 
vidū par viņu tiesībām, jo īpaši tiesībām 
brīvi pārvietoties. Lai uzlabotu 
informētību, informācija jāizplata visās 
Savienības valodās, un tai jābūt adresētai 
un pieejamai visiem pilsoņiem, tostarp 
izmantojot digitālos saziņas instrumentus 
un sociālos tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
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nodrošinājuma tiesības atbilstoši 
Savienības noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu; 
minētie noteikumi nodrošina, ka pilsoņi 
nezaudē savas sociālā nodrošinājuma 
tiesības, ja viņi izvēlas pārvietoties Eiropā. 
Pilsoņiem jābūt arī informētiem par 
tiesībām uz viņu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu un par sociālajām 
un pilsoniskajām prasmēm, kas veido daļu 
no Eiropas sistēmas „Pamatprasmes 
mūžizglītībā” un kas var palīdzēt viņiem 
pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajā dzīvē un 
nodrošināt viņiem iespēju īstenot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

nodrošinājuma tiesības atbilstoši 
Savienības noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu; 
minētie noteikumi nodrošina, ka pilsoņi 
nezaudē savas sociālā nodrošinājuma 
tiesības, ja viņi izvēlas pārvietoties Eiropā. 
Pilsoņiem jābūt arī informētiem par 
tiesībām uz viņu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu un par sociālajām un 
pilsoniskajām prasmēm, kas veido daļu no 
Eiropas sistēmas „Pamatprasmes 
mūžizglītībā” un kas var palīdzēt viņiem 
pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajā dzīvē un 
nodrošināt viņiem iespēju īstenot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Var īstenot īpašus pasākumus, lai 
uzlabotu pilsoņu informētību par viņu 
tiesībām piedalīties brīvprātīgajā darbā, 
studēt ārvalstīs, iziet praksi citā dalībvalstī 
vai piedalīties Savienības apmaiņas 
programmās izglītības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pilsoņu labāka izpratne par 
priekšrocībām, ko šīs tiesības nodrošina 
gan viņiem individuāli, gan sabiedrībai 
kopumā, var veicināt arī to, ka viņi 
spēcīgāk izjūt savu piederību Savienībai.

(16) Pilsoņu labāka izpratne par 
priekšrocībām, ko pilsoņu tiesības 
nodrošina gan viņiem individuāli, gan 
sabiedrībai kopumā, un pilsoņu aktīva 
līdzdalība Savienības demokrātiskajā 
dzīvē, var veicināt arī to, ka viņi spēcīgāk 
izjūt savu piederību Savienībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Eiropas Pilsoņu gada laikā 
jauniešiem jābūt īpašai mērķa grupai.
Skolām ir īpaši liela nozīme pilsoniskas 
izglītošanas par Savienību nodrošināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropas Pilsonības gads —
2013. gads — būs ļoti savlaicīga iespēja 
uzlabot plašas sabiedrības informētību par 
tās tiesībām, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, un tādējādi sniegt ieguldījumu 
izvirzītā mērķa sasniegšanā, proti, veicināt 
pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesību 
īstenošanu.

(17) Eiropas Pilsonības gads —
2013. gads — būs ļoti savlaicīga iespēja 
uzlabot plašas sabiedrības informētību par 
tās tiesībām, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, un tādējādi sniegt ieguldījumu 
izvirzītā mērķa sasniegšanā, proti, veicināt 
līdzdalības demokrātijas un visu ar 
Savienības pilsonību saistīto tiesību 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Izpratnes vairošana par pilsoņu 
tiesībām, tostarp par viņu vēlēšanu 
tiesībām dzīvesvietas dalībvalstī, arī ir 
būtiska, ņemot vērā 2014. gadā gaidāmās 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Pirms 
gaidāmajām vēlēšanām šādu izpratnes 

(19) Izpratnes vairošana par pilsoņu 
tiesībām, tostarp par viņu vēlēšanu 
tiesībām dzīvesvietas dalībvalstī, arī ir 
būtiska, ņemot vērā 2014. gadā gaidāmās 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Pirms 
gaidāmajām vēlēšanām šādu izpratnes 
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vairošanas pasākumu ietekme ir būtiski 
jāpalielina, cieši koordinējot un izmantojot 
sinerģiju ar attiecīgiem pasākumiem, ko 
īsteno citas Savienības iestādes, jo īpaši 
Eiropas Parlaments, un dalībvalstis.

vairošanas pasākumu ietekme ir būtiski 
jāpalielina, cieši koordinējot un izmantojot 
sinerģiju ar attiecīgiem pasākumiem, ko 
īsteno citas Savienības iestādes, jo īpaši 
Eiropas Parlaments, Eiropas politiskās 
partijas un fondi un dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai optimizētu īstenošanas gadā
(2013. gadā) paredzēto darbību efektivitāti 
un lietderīgumu, svarīgi ir veikt vairākus 
sagatavošanās pasākumus, pilnībā 
ievērojot Finanšu regulas 49. panta 
6. punktu.

(20) Lai optimizētu īstenošanas gadā 
(2013. gadā) paredzēto darbību efektivitāti 
un lietderīgumu, svarīgi ir veikt vairākus 
sagatavošanās pasākumus, pilnībā ievērojot 
Finanšu regulas 49. panta 6. punktu, un 
plānošanas procesā iesaistīt visas 
attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp 
Savienības iestādes, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, sociālos 
partnerus, valsts, reģionālās un vietējās 
pārvaldes iestādes, kā arī skolas un 
universitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Minētajā Eiropas gadā būtu pilnībā 
jāizmanto esošie līdzdalības instrumenti un 
tiesības, kas noteiktas Līguma par Eiropas 
Savienību 10. un 11. pantā, lai veicinātu 
pilsoņu iesaistīšanos 2013. gada rīcības 
plāna īstenošanas procesā, kura mērķis ir 

(21) Minētajā Eiropas gadā būtu pilnībā 
jāizmanto esošie līdzdalības instrumenti un 
tiesības, kas noteiktas Līguma par Eiropas 
Savienību 10. un 11. pantā, lai veicinātu 
pilsoņu iesaistīšanos 2013. gada rīcības 
plāna īstenošanas procesā, kura mērķis ir 
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likvidēt viņu tiesību īstenošanas šķēršļus, 
un — plašākā nozīmē — to Savienības 
politikas virzienu noteikšanā, kuri piešķir 
konkrētu jēgu viņu tiesībām. Šajā ziņā 
galvenā nozīme būs Eiropas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.

likvidēt viņu tiesību īstenošanas šķēršļus, 
un — plašākā nozīmē — to Savienības 
politikas virzienu noteikšanā, kuri piešķir 
konkrētu jēgu viņu tiesībām. Eiropas gadā 
būtu arī jāizpēta iespējas stiprināt vai 
paplašināt pilsoņu tiesības un palielināt 
viņu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. Šajā 
ziņā galvenā nozīme būs Eiropas 
pilsoniskajai sabiedrībai plašākā izpratnē, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības finansējumu citām 
darbībām, izņemot tās, kas tiek finansētas 
no Eiropas gada budžeta, var nodrošināt, 
izmantojot pašreizējās Savienības 
programmas vai struktūrfondus, jo īpaši 
programmas „Eiropa pilsoņiem” un 
„Pamattiesības un pilsonība”,

(25) Savienības finansējumu citām 
darbībām, izņemot tās, kas tiek finansētas 
no Eiropas gada budžeta, var nodrošināt, 
izmantojot pašreizējās Savienības 
programmas vai struktūrfondus, piemēram,
programmu „Eiropa pilsoņiem”, 
Mūžizglītības programmu un programmas 
„Jaunatne darbībā” un „Pamattiesības un 
pilsonība”,

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni par tiesībām, ko nodrošina 
Savienības pilsonība, lai palīdzētu 
pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. 

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni un veicināt pilsoņu līdzdalību 
saistībā ar tiesībām, ko nodrošina 
Savienības pilsonība, lai palīdzētu 
pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības, cita 
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Šajā saistībā Eiropas gads, cita starpā, tiks 
vērsts uz pilsoniskās līdzdalības iespēju un 
tiesību pieejamības iespēju nodrošināšanu 
Savienības pilsoņiem, kas dzīvo citā 
dalībvalstī, nevis savā mītnes valstī, kā arī 
studentiem, darbiniekiem, patērētājiem, kā 
arī preču piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem visā Savienībā. 

starpā tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā. Šajā saistībā Eiropas 
gads cita starpā tiks vērsts uz pilsoniskās 
līdzdalības iespēju un politisko, sociālo un 
ekonomisko tiesību pieejamības iespēju 
nodrošināšanu Savienības pilsoņiem, 
dzīvojot arī citā dalībvalstī, nevis savā 
mītnes valstī, kā arī studentiem, 
darbiniekiem, patērētājiem, kā arī preču 
piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem 
visā Savienībā.

Pamatojoties uz minēto, Eiropas gada 
konkrētie mērķi ir šādi:

Pamatojoties uz minēto, Eiropas gada 
konkrētie mērķi ir šādi:

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot 
Eiropas Savienībā un — plašākā 
kontekstā — tiesībām, kas Savienības 
pilsoņiem ir garantētas pārrobežu 
situācijās, tostarp viņu tiesībām piedalīties 
Savienības demokrātiskajā dzīvē; 

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām un iespējas izmantot savas 
tiesības, tostarp tiesības brīvi pārvietoties 
un dzīvot Eiropas Savienībā un — plašākā 
kontekstā — tiesības, kas Savienības 
pilsoņiem ir garantētas, it īpaši jaunās 
tiesības, kas izriet no Lisabonas līguma, 
tostarp viņu tiesības piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē, cita starpā īstenojot 
pilsoņu iniciatīvu;

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par to, 
kā viņi var gūt materiālu labumu no 
Savienības tiesībām un politikas, dzīvojot 
citā dalībvalstī, un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību pilsoniskajos forumos par 
Savienības politiku un jautājumiem;

– stiprināt un veicināt pilsoņu aktivitāti 
un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 
pieņemšanas procesa katrā posmā;

– izveidot strukturētu satvaru Eiropas 
pilsoniskajam dialogam un organizēt 
pilsonisko forumu par Savienības politiku 
un jautājumiem;

– veicināt debates par brīvas 
pārvietošanās tiesību ietekmi un iespējām 
kā neatņemamu Savienības pilsonības 
aspektu, jo īpaši no sociālās kohēzijas, 
Savienības pilsoņu savstarpējās sapratnes 
un pilsoņu un Savienības savstarpējās 
saiknes stiprināšanas viedokļa.

– veicināt pastāvīgas debates par visu
Savienības pilsonības aspektu nozīmi, 
ietekmi un iespējām, jo īpaši no sociālās 
kohēzijas, Savienības pilsoņu savstarpējās 
sapratnes un pilsoņu un Savienības 
savstarpējās saiknes stiprināšanas viedokļa;

– izstrādāt holistisku Eiropas pilsonības 
koncepciju, piemēram, pieņemot 
deklarāciju par Eiropas pilsonību.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumos, ko īsteno, lai sasniegtu 
2. pantā izklāstītos mērķus, var ietvert 
šādas Savienības, valstu, reģionu vai 
vietēja līmeņa iniciatīvas, kas saistītas ar 
Eiropas gada mērķiem:

1. Pasākumos, ko īsteno, lai sasniegtu 
2. pantā izklāstītos mērķus, var ietvert 
šādas Savienības, valstu, reģionu vai 
vietēja līmeņa iniciatīvas, kas saistītas ar 
Eiropas gada mērķiem:

– informēšanas, izglītošanas un izpratnes 
vairošanas akcijas, kas vērstas uz plašu 
sabiedrību un specifiskākām mērķa 
grupām;

– informēšanas, izglītošanas un izpratnes 
vairošanas akcijas, kas vērstas uz plašu 
sabiedrību un specifiskākām mērķa grupām 
un kas arī nodrošina pilsoņiem iespēju 
paust savu viedokli;

– informācijas, pieredzes un 
paraugprakses apmaiņa starp valstu, 
reģionālām, vietējām administrācijām un 
citām organizācijām;

– informācijas, pieredzes un paraugprakses 
apmaiņa starp valstu, reģionālām, vietējām 
administrācijām un citām organizācijām;

– konferences un pasākumi, lai veicinātu 
debates un vairotu izpratni par svarīgumu 
un priekšrocībām, ko sniedz tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī un —
vispārīgākā nozīmē — pilsoņu kā 
Savienības pilsoņu tiesības;

– konferences un pasākumi, kuros piedalās 
visas attiecīgās ieinteresētās puses, tostarp 
Savienības iestādes, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, sociālie 
partneri, valsts, reģionālās un vietējās 
pārvaldes iestādes, kā arī skolas un 
universitātes, lai veicinātu debates un 
vairotu izpratni par svarīgumu un 
priekšrocībām, ko sniedz tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī un —
vispārīgākā nozīmē — pilsoņu kā 
Savienības pilsoņu tiesības;

– pašreizējo daudzvalodu līdzdalības 
instrumentu izmantošana, lai veicinātu 
pilsoņu ieguldījumu viņu tiesību 
materializēšanā un — vispārīgāk —
Eiropas gada mērķu sasniegšanā;

– pašreizējo daudzvalodu līdzdalības 
instrumentu izmantošana un jaunu 
instrumentu izstrāde, lai veicinātu pilsoņu 
aktivitāti un līdzdalību un pilsoņu
ieguldījumu viņu tiesību materializēšanā 
un — vispārīgāk — Eiropas gada mērķu 
sasniegšanā;

– daudzvalodu Europe Direct un Your 
Europe tīmekļa portālu — kā galveno 
elementu „vienas pieturas aģentūras” 
informatīvajā sistēmā par Savienības 

– daudzvalodu Europe Direct tīkla un Your 
Europe tīmekļa portālu — kā galveno 
elementu „vienas pieturas aģentūras” 
informatīvajā sistēmā par Savienības 
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pilsoņu tiesībām — nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana;

pilsoņu tiesībām — nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana, jo īpaši, 
pieaugot digitālās saziņas instrumentu un 
sociālo tīklu izmantošanai;

– problēmu risināšanas instrumentu, 
piemēram, SOLVIT, nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana, lai 
Savienības pilsoņi varētu efektīvāk 
izmantot un aizsargāt savas tiesības.

– problēmu risināšanas instrumentu, 
piemēram, SOLVIT, nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana, lai 
Savienības pilsoņi varētu efektīvāk 
izmantot un aizsargāt savas tiesības;
– citas iniciatīvas, piemēram, eseju 
konkursi, vasaras kursi, rīcības plānu un 
metodisko līdzekļu izstrāde vai tiešsaistes 
forumu izveide;
– pastāvīgā biroja izveide īpašajam 
pārstāvim jautājumos par pilsoņu 
līdzdalību Eiropas Savienībā, cita starpā, 
lai uzraudzītu un ziņotu par dalībvalstu 
un pilsoņu viedokli attiecībā uz pilsoņu 
iesaistīšanos un līdzdalību un lai 
izstrādātu priekšlikumus turpmākiem 
uzlabojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm 
un iestādēm un apvienībām, kas pārstāv 
vietējās un reģionālās intereses, jo īpaši ar 
Reģionu komiteju.

Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentu un iestādēm un 
apvienībām, kas pārstāv vietējās un 
reģionālās intereses, jo īpaši ar Reģionu 
komiteju.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
5. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Finanšu atsauces summa šīs 
programmas īstenošanai noteikta 
5 miljonu EUR apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – A daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējuma veids lielākoties būs preču un 
pakalpojumu tieša iegāde saskaņā ar spēkā 
esošajiem pamatlīgumiem. Daļu 
finansējuma var atvēlēt lingvistisko 
pakalpojumu sniegšanai (rakstiskā, 
mutiskā tulkošana, informācijas sniegšana 
vairākās valodās).

Finansējuma veids var būt preču un 
pakalpojumu tieša iegāde saskaņā ar spēkā 
esošajiem pamatlīgumiem. Daļu 
finansējuma var atvēlēt lingvistisko 
pakalpojumu sniegšanai (rakstiskā, mutiskā 
tulkošana, informācijas sniegšana vairākās 
valodās).

Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansēšanas iniciatīvas nav 
paredzētas.

Finansējuma veids var būt dotācijas, kā 
noteikts Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam1, 108.–
120. pantā.
___________
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Or. en



PA\890938LV.doc 17/17 PE480.795v01-00

LV


