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Grozījums Nr. 16
Kinga Göncz

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 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 
bez jebkādas diskriminācijas, piemēram, 
etniskās izcelsmes dēļ. Savienības pilsoņu 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot citā 
dalībvalstī ir paredzētas arī Līguma 
21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma 45. pantā ir garantēta darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvība, kas 
„nozīmē to, ka likvidē jebkādu dalībvalstu 
darba ņēmēju diskrimināciju pilsonības 
dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba 
samaksu un citiem darba un 
nodarbinātības nosacījumiem”.

Or. en
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Pamatojums

Nav pieņemama nekāda darba ņēmēju diskriminācija darba vietas valstī.

Grozījums Nr. 18
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 18. pantu ir aizliegta 
jebkāda tieša vai netieša diskriminācija 
pilsonības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Vienādā mērā iesaistot vīriešus un 
sievietes un vienlīdzīgi iekļaujot jebkuru 
personu, Eiropas Pilsoņu gads var 
palīdzēt veicināt vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Tomēr, lai 
likvidētu brīvas pārvietošanās šķēršļus, ir 
vajadzīgi kopīgi horizontālie 
pretdiskriminācijas tiesību akti.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Kinga Göncz

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 Savienība, kas „balstās uz 
nedalāmām, universālām vērtībām —
cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un 
solidaritāti”, „vislielāko uzmanību [..] 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārvietošanās brīvība un tiesības 
brīvi uzturēties būtu jāgarantē visās 
dalībvalstīs un visiem pilsoņiem bez 
jebkādas diskriminācijas dzimuma, rases, 
vecuma, invaliditātes vai profesionālās 
kvalifikācijas dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Kinga Göncz
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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”, 
tostarp nodrošinot pilsoņu brīvas 
pārvietošanās tiesību pilnīgu īstenošanu un 
garantējot tādas telpas pastāvēšanu, kurā 
tiek cienīta daudzveidība un tiek 
aizstāvētas neaizsargātākās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Darba ņēmēju mobilitāte, kā arī 
izglītības kvalitātes paaugstināšana, ko 
panāk ar studentu, praktikantu un 
pētnieku mobilitāti, ir pamatprincipi, pēc 
kuriem veidota stratēģija „Eiropa 2020” 
„gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”, un tie nozīmē, ka tiek 
piedāvāts plāns ekonomikas krīzi 
pārvarēt, izmantojot Savienības iekšējo 
mobilitāti.

Or. en

Pamatojums

Profesionālās un studentu mobilitātes princips ir iekļauts stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvās „Jaunatne kustībā” un „Jaunu prasmju un darba vietu programma”.
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Grozījums Nr. 24
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savā 15. decembra rezolūcijā 
pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2009. gadā un to efektīvu īstenošanu pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas 
Parlaments aicināja Komisiju 2013. gadu 
pasludināt par Eiropas Pilsonības gadu, lai 
stimulētu debates par Eiropas pilsonību un 
informētu Savienības pilsoņus par viņu 
tiesībām, jo īpaši par jaunajām tiesībām, 
kas tiks piešķirtas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā.

(5) Savā 15. decembra rezolūcijā 
pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2009. gadā un to efektīvu īstenošanu pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas 
Parlaments aicināja Komisiju 2013. gadu 
pasludināt par Eiropas Pilsonības gadu, lai 
stimulētu debates par Eiropas pilsonību un 
informētu Savienības pilsoņus par viņu 
jaunajām tiesībām, jo īpaši par jaunajām 
tiesībām, kas tiks piešķirtas pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā, piemēram, par 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu un 
Pamattiesību hartā noteiktajām indivīda 
tiesībām.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savā 15. decembra rezolūcijā 
pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2009. gadā un to efektīvu īstenošanu pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas 
Parlaments aicināja Komisiju 2013. gadu 
pasludināt par Eiropas Pilsonības gadu, lai 
stimulētu debates par Eiropas pilsonību un 
informētu Savienības pilsoņus par viņu 
tiesībām, jo īpaši par jaunajām tiesībām, 
kas tiks piešķirtas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā.

(5) Savā 15. decembra rezolūcijā 
pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2009. gadā un to efektīvu īstenošanu pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas 
Parlaments aicināja Komisiju 2013. gadu 
pasludināt par Eiropas Pilsonības gadu, lai 
stimulētu debates par Eiropas pilsonību un 
informētu Savienības pilsoņus par viņu 
tiesībām un brīvībām, jo īpaši par 
jaunajām tiesībām, kas tiks piešķirtas pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos 
spēkā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai tiek piešķirta tāda pati nozīme 
kā četrām pamatbrīvībām, kas noteiktas 
primārajos tiesību aktos. Eiropas 
Savienībai Eiropas Pilsoņu gads (2013) 
jāizmanto, lai izglītotu pilsoņus par viņu 
pamattiesībām, jo tās garantē pilsoņu 
drošības un aizsardzības regulējumu.

Or. de

Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ar 1992. gada Māstrihtas līgumu 
Eiropas Savienībā tika ieviests jēdziens 
„pilsonība”, nosakot, ka katram 
Savienības pilsonim ir pamattiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot Savienības 
teritorijā. Amsterdamas līgumā, ko 
pieņēma 1997. gadā, ar Savienības 
pilsonību saistītās tiesības tika vēl vairāk 
nostiprinātas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas pilsoņa svarīgākās tiesības ir doties uz jebkuru vietu Savienībā, strādāt un dzīvot tur. 
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Māstrihtas līgumā šīs tiesības ir paredzētas nodaļā par pilsonību, savukārt ar Amsterdamas 
līgumu tika ieviesta procedūra, kādā veic pasākumus pret ES valsti, kura pārkāpj savu 
pilsoņu pamattiesības.

Grozījums Nr. 28
Philippe Boulland

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) Eiropas pilsonība neaprobežojas ar 
iespēju izmantot tiesības brīvi pārvietoties 
un strādāt citā dalībvalstī. Savienība 
nosaka plašu tiesību klāstu, kuras būtu 
jāapzinās visiem pilsoņiem un kuras 
viņiem jāspēj brīvi īstenot: viņu tiesības 
mācīties, tiesības uz veselību un pensiju 
un tiesības patērēt preces un 
pakalpojumus. Ja pilsoņu tiesības netiktu 
pilnībā ievērotas, viņiem būtu arī 
vajadzīga piekļuve informācijai par visām 
pārsūdzības iespējām.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku mobilitāte palīdz likvidēt

(7) Brīva pārvietošanās un darbinieku 
mobilitāte ir palīdzējusi nedaudz mazināt 
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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.

demogrāfisko pārmaiņu sekas darba tirgū, 
taču minētās tiesības nevar sniegt 
pastāvīgu šīs problēmas risinājumu. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 30
Birgit Sippel

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 

(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. Lielāka 
darba ņēmēju mobilitāte Savienības 
iekšienē varētu arī veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķa sasniegšanu, proti, 
panākt, ka 2020. gadā ir nodarbināti 75 % 
iedzīvotāju 20–64 gadu vecumā. 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 
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galveno izaugsmes virzītājspēku. vai viņu kā pasažieru un tūristu tiesības, 
viņu tiesības saņemt tādu pašu attieksmi 
kā atbilstošās valsts darba ņēmējiem 
attiecībā uz nodarbinātību, atalgojumu un 
citiem darba nosacījumiem, sociālās 
drošības tiesību pārnesamību vai viņu 
tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos. 
Tāpēc brīvas pārvietošanās atvieglošana 
var uzlabot pilsoņu iespējas pilnībā 
izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības un tajā pašā laikā būt par 
galveno izaugsmes virzītājspēku. Pieredzes 
un darba ņēmēju apmaiņa arī sekmē 
ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Konstantinos Poupakis

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, 
novērst bezdarbu, radīt darba vietas un 
paplašināt un uzlabot izglītības un
profesionālo mācību iespējas, 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 



PE478.530v01-00 12/54 AM\887369LV.doc

LV

galveno izaugsmes virzītājspēku un 
galveno to pasākumu elementu, kuru 
mērķis ir panākt sociālo kohēziju.

Or. el

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

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 varētu palīdzēt rast 
risinājumu demogrāfisko pārmaiņu sekām
un pašreizējai nelīdzsvarotībai darba tirgū, 
palīdzot gan tām jomām, kas izjūt 
darbaspēka trūkumu, gan citām, kurās ir 
augsts bezdarba līmenis, 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.

Or. en

Pamatojums

Šajā ekonomikai grūtajā laikā jo svarīgāk ir veicināt darba ņēmēju mobilitāti, lai iekšējais 
tirgus būtu pilnībā darbotiesspējīgs.
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Grozījums Nr. 33
Kinga Göncz

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 un 
problēmas, ko rada pieprasījuma un 
piedāvājuma neatbilstība 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.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku brīvprātīga mobilitāte palīdz 
likvidēt demogrāfisko pārmaiņu sekas 
darba tirgū, vienlaikus arī palielinot 
cilvēku nodarbinātību un uzlabojot Eiropas 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai palielinātu Savienības pilsoņu 
mobilitāti un attīstītu kopīgu piederības 
sajūtu, ļoti svarīgi ir pastiprināt tādus 
mobilitātes instrumentus kā Eiropas 
mūžizglītības programma vai 
pamatiniciatīva „Jaunatne kustībā” un 
labāk informēt visus pilsoņus par šādu 
instrumentu esamību un uzdevumiem. 
Nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
kam grūtāk izmantot Savienības 
mobilitāti, piemēram, mazizglītotām 
personām, gados vecākiem cilvēkiem vai 
personām ar īpašām vajadzībām būtu 
vajadzīgs īpašs atbalsts un viņu problēmas 
jārisina īpašās Eiropas gada iniciatīvās.

Or. en



AM\887369LV.doc 15/54 PE478.530v01-00

LV

Grozījums Nr. 36
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, 
kas izriet no Savienības pilsonības. Šīs 
tiesības kā tādas apliecina un veicina 
labāku izpratni par Eiropas integrācijas 
vērtību, kā arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos 
Eiropas Savienības veidošanā. Pilsoņi, 
kad paplašina savas dzīves aspektus pāri 
valsts robežām, dodoties uz citām 
dalībvalstīm vai apmetoties tajās uz dzīvi, 
apzinās un izmanto plašo tiesību klāstu, 
ko tiem piešķir Savienības tiesību akti 
pārrobežu situācijās. Tāpēc brīvas 
pārvietošanās un dzīvošanas citās 
dalībvalstīs tiesību īstenošana veicina 
Savienības pilsonības pārvēršanu 
taustāmā realitātē pilsoņu ikdienas dzīvē.

(8) Tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā tikai tad ļauj labāk 
izprast Eiropas integrācijas vērtību, ja tām 
papildus Savienība un dalībvalstis veic 
praktiskus pasākumus attiecībā uz 
mācībām, kvalifikāciju atzīšanu, darba 
ņēmēju (sezonas strādnieku, pārrobežu 
darba ņēmēju, norīkoto darbinieku, tādu 
darbinieku, kas norīkoti juridiskās 
adreses maiņas dēļ, utt.) mobilitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties, dzīvot, strādāt un studēt 
dalībvalstu teritorijā augstu vērtē kā 
indivīda pamattiesības un pamatbrīvību, 
kas izriet no Savienības pilsonības. Šīs 
tiesības kā tādas apliecina un veicina 
labāku izpratni par Eiropas integrācijas un 
iekļaušanas vērtību, kā arī sekmē pilsoņu 
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paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

iesaistīšanos Eiropas Savienības veidošanā. 
Pilsoņi, kad paplašina savas dzīves 
aspektus pāri valsts robežām, dodoties uz 
citām dalībvalstīm strādājot, studējot vai 
apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas 
pozitīvajiem aspektiem, kā arī sekmē 
pilsoņu iesaistīšanos Eiropas Savienības 
veidošanā. Pilsoņi, kad paplašina savas 
dzīves aspektus pāri valsts robežām, 
dodoties uz citām dalībvalstīm vai 
apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi, bez 
jebkādas diskriminācijas pārvietoties un 
dzīvot dalībvalstu teritorijā augstu vērtē kā 
indivīda pamattiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības. Šīs tiesības kā tādas 
apliecina un veicina labāku izpratni par 
Eiropas integrācijas vērtību, kā arī sekmē 
pilsoņu iesaistīšanos Eiropas Savienības 
veidošanā. Pilsoņi, kad paplašina savas 
dzīves aspektus pāri valsts robežām, 
dodoties uz citām dalībvalstīm vai 
apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
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paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē un kohēzijas un kopības 
sajūtas stiprināšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties, strādāt un dzīvot dalībvalstu 
teritorijā augstu vērtē kā indivīda 
pamattiesības, kas izriet no Savienības 
pilsonības. Šīs tiesības kā tādas apliecina 
un veicina labāku izpratni par Eiropas 
integrācijas vērtību, kā arī sekmē pilsoņu 
iesaistīšanos Eiropas Savienības veidošanā. 
Pilsoņi, kad paplašina savas dzīves 
aspektus pāri valsts robežām, dodoties uz 
citām dalībvalstīm vai apmetoties tajās uz 
dzīvi, apzinās un izmanto plašo tiesību 
klāstu, ko tiem piešķir Savienības tiesību 
akti pārrobežu situācijās. Tāpēc brīvas 
pārvietošanās un dzīvošanas citās 
dalībvalstīs tiesību īstenošana veicina 
Savienības pilsonības pārvēršanu taustāmā 
realitātē pilsoņu ikdienas dzīvē.

Or. nl
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Grozījums Nr. 42
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet 
Savienībā.

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, tiesību 
normu īstenošana joprojām ir 
neapmierinoša un rada apgrūtinājumu 
pilsoņiem, kas vēlas īstenot savas tiesības. 
Dalībvalstīm būtu jānovērš visi pašreizējie 
administratīvie un juridiskie šķēršļi, kuru 
pamatā ir nepareiza interpretācija. Īpašs 
darbs būtu jāveic, lai mazkvalificētiem 
darba ņēmējiem un tādiem darba 
ņēmējiem, kam invaliditātes dēļ ir īpašas 
vajadzības, palīdzētu īstenot vēlmi 
izmantot darbaspēka mobilitāti, 
darbinieku apmaiņu un profesionālās 
mācības. Uzņēmējai dalībvalstij būtu 
jāveic atbalsta pasākumi, lai viņiem dotu 
iespēju īstenot savas sociālās tiesības 
(sociālo drošību, veselības aprūpes 
pieejamību, izglītības iestāžu pieejamību) 
un balsošanas tiesības (vietējās vēlēšanās, 
arodorganizāciju vēlēšanās u. c.).

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
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joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.
Patiesas pārvietošanās brīvības, 
vienlīdzīgas attieksmes un mobilitātes 
panākšanai 27 valstu Eiropas Savienībā 
būs vajadzīgas lielākas pūles, lai arī
jaunajās dalībvalstīs un to iedzīvotājos 
radītu kopīgu izpratni par Savienības 
pilsonību un identitāti. Taču tas būs 
iespējams tikai tad, ja Savienībā 
dalībvalstu un vietējā līmenī tiek veicināta 
sociālā kohēzija, kā arī tiek ievērotas un 
netiek apšaubītas darba attiecību sistēmas 
un kolektīvie līgumi.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā, 
un viņi bieži saskaras ar grūtībām, kas 
saistītas ar viņu valstspiederību, sociālo 
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un ģimenes statusu, piemēram, ar 
tiesībām veidot starptautiskus pārus, ar 
pensijas tiesību pārnesamību un sociālās 
drošības tiesībām vai iespēju izmantot 
sabiedriskos pakalpojumus. Šā Eiropas 
Pilsoņu gada galvenajiem mērķiem jābūt 
uzlabot pilsoņu tiesību efektīvu 
īstenošanu un novērst praksē sastopamos 
šķēršļus.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā, 
tostarp tādas informācijas nepieejamība, 
kura attiecas uz viņu tiesībām un 
veicamajām procedūrām.

Or. el

Grozījums Nr. 46
Kinga Göncz
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Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi, piemēram, romu 
tautības pilsoņi, piedzīvo, īstenojot šīs 
tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Dalībvalstu noteiktie juridiskie un 
administratīvie šķēršļi un ierobežojumi, 
ko neparedz Savienības noteikumi, vai šo 
noteikumu interpretācija pretēji 
Savienības tiesību aktā paredzētajam 
attiecībā uz dzīvošanu un strādāšanu 
citviet Savienībā pārkāpj pilsoņu 
pamattiesības un attiecībā uz darba 
ņēmējiem tam var būt pretēji rezultāti, 
piemēram, vairāk nelegālas 
nodarbinātības, ēnu ekonomikas 
paplašināšanās, darba ņēmēju 
ekspluatācija vai pat cilvēku tirdzniecība.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Daudzās nozarēs aizvien pieaug 
pārrobežu darba tirgu nozīme. Tomēr 
lielākajai daļai iesaistīto pārrobežu darba 
ņēmēju ir ļoti mazas zināšanas par viņu 
amata vai darba vietai piemērojamiem 
noteikumiem, tostarp par darba tiesībām, 
darba nosacījumiem un sociālo drošību. 
Ir svarīgi sniegt pareizu informāciju 
mobilajiem darba ņēmējiem par viņu 
darba un sociālajām tiesībām, kā arī 
veicināt šīm grupām piederīgo personu 
apvienošanos arodorganizācijās, tādējādi 
sekmējot labāku viņu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Kinga Göncz

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 

(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 šiem šķēršļiem bija garantiju trūkums 
attiecīgajā valstī, proti, dalībvalstis nav 
pilnībā ieviesušas pilsoņu tiesības. Cits
šajā saistībā atklātais šķērslis bija
informācijas trūkums. Komisija 2010. gada 
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paziņoja par savu ieceri uzlabot 
informācijas izplatīšanu Savienības pilsoņu 
vidū par viņu tiesībām, jo īpaši tiesībām 
brīvi pārvietoties.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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 palielinātu izpratni, 
saziņai jānotiek visās oficiālajās 
Savienības valodās un tai jābūt paredzētai 
un pieejamai visiem pilsoņiem. Ir 
iespējams palielināt digitālās saziņas 
instrumentu izmantošanu. Varētu 
paredzēt īpašus pasākumus personām ar 
īpašām vajadzībām, mazāk aizsargātām 
grupām vai trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuriem bieži vien ir 
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grūtāk iegūt informāciju un īstenot savas 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 
dzīvi, ir būtiski, lai informācija par šo 
tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk. Tā kā visi Savienības pilsoņi ir 
potenciālie šo tiesību īstenotāji, 
informētības uzlabošanas pasākumi jāveic 
visā Savienībā.

(11) Ņemot vērā, ka tiesības ES pilsoņiem
brīvi pārvietoties var uzlabot mobilitāti 
visos veidos, ir ļoti svarīgi, lai informācija 
par šo tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 
dzīvi, ir būtiski, lai informācija par šo 
tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk. Tā kā visi Savienības pilsoņi ir 
potenciālie šo tiesību īstenotāji, 
informētības uzlabošanas pasākumi jāveic 
visā Savienībā.

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 
dzīvi, ir būtiski, lai informācija par šo 
tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk. Tāpēc tai vajadzētu būt pieejamai 
visās oficiālajās Savienības valodās un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā kā 
visi Savienības pilsoņi ir potenciālie šo 
tiesību īstenotāji, informētības uzlabošanas 
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pasākumi jāveic visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tomēr, lai Savienības pilsoņi varētu 
pieņemt pārdomātus lēmumus par to, vai 
īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, 
nepietiek uzlabot viņu izpratni par tiesībām 
brīvi pārvietoties kā tādām; ir svarīgi, lai 
Savienības pilsoņi būtu arī pietiekami 
informēti par citām tiesībām, kas viņiem 
pieejamas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem pārrobežu kontekstā. Ja viņi nolems 
izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties, šī 
informācija arī ļaus viņiem pilnībā īstenot 
šīs tiesības.

(12) Tomēr, lai Savienības pilsoņi varētu 
pieņemt pārdomātus lēmumus par to, vai 
īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, 
nepietiek uzlabot viņu izpratni par tiesībām 
brīvi pārvietoties kā tādām; ir svarīgi, lai 
Savienības pilsoņi būtu arī pietiekami 
informēti par citām tiesībām, kas viņiem 
pieejamas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem pārrobežu kontekstā. Atbilstošai 
informācijai un labākai izpratnei par 
mobilitātes priekšrocībām varētu būt 
izšķiroša nozīme, lai mēģinātu apturēt 
intelektuālā darbaspēka emigrāciju no 
ES. Ja viņi nolems izmantot savas tiesības 
brīvi pārvietoties, šī informācija arī ļaus 
viņiem pilnībā īstenot šīs tiesības.

Or. el

Grozījums Nr. 54
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tomēr, lai Savienības pilsoņi varētu 
pieņemt pārdomātus lēmumus par to, vai 
īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, 

(12) Tomēr, lai Savienības pilsoņi varētu 
pieņemt pārdomātus lēmumus par to, vai 
īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, 
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nepietiek uzlabot viņu izpratni par tiesībām 
brīvi pārvietoties kā tādām; ir svarīgi, lai 
Savienības pilsoņi būtu arī pietiekami 
informēti par citām tiesībām, kas viņiem 
pieejamas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem pārrobežu kontekstā. Ja viņi nolems 
izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties, šī 
informācija arī ļaus viņiem pilnībā īstenot 
šīs tiesības.

nepietiek uzlabot viņu izpratni par tiesībām 
brīvi pārvietoties kā tādām; ir svarīgi, lai 
Savienības pilsoņi būtu arī pietiekami 
informēti par citām tiesībām, kas viņiem 
pieejamas saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem pārrobežu kontekstā, un par spēkā 
esošajiem šo tiesību ierobežojumiem. Ja 
viņi nolems izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties un aizsargāt savas tiesības bez 
diskriminācijas vai nevienlīdzīgas 
attieksmes, šī informācija, kurai vajadzētu 
būt pieejamai visiem pilsoņiem visās 
oficiālajās Savienības valodās, arī ļaus 
viņiem pilnībā īstenot šīs tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Visas pašreiz aktīvās tīmekļa 
vietnes, ko Komisija izveidojusi, lai 
informētu pilsoņus, būtu jāvienkāršo, lai 
tās padarītu pieejamākas un atvieglotu 
visu darba ņēmēju mobilitāti neatkarīgi 
no viņu kvalifikācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri (13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 



PE478.530v01-00 28/54 AM\887369LV.doc

LV

apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
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.

apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
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, 
un tie ir svarīgi arī darba ņēmējiem, kas ir 
norīkoti darbā citviet Savienībā. 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. Īpaši pasākumi 
būtu jāīsteno, lai palielinātu informētību 
par viņu tiesībām veikt brīvprātīgo darbu, 
studēt ārzemēs, stažēties citā dalībvalstī 
vai piedalīties Savienības izglītības iestāžu 
apmaiņas programmās, piemēram, 
Erasmus, Leonardo vai Erasmus 
jaunajiem uzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Birgit Sippel

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 
nodrošinājuma tiesības atbilstoši 
Savienības noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu; 
minētie noteikumi nodrošina, ka pilsoņi 

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
nodrošinājuma tiesības atbilstoši 
Savienības noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu; 
minētie noteikumi nodrošina, ka pilsoņi 
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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.

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. Savienības tiesību aktos ir arī 
noteiktas viņiem tiesības saņemt tādu 
pašu attieksmi kā atbilstošās valsts darba 
ņēmējiem attiecībā uz nodarbinātību, 
atalgojumu un citiem darba 
nosacījumiem, neprasot viņiem pieteikties 
darba atļaujas saņemšanai, kā arī 
attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem. Ja 
Savienības pilsonis strādā citā dalībvalstī, 
viņa ģimenes locekļiem ir tiesības 
uzturēties un strādāt šajā valstī neatkarīgi 
no viņu valstspiederības. Bērniem ir 
tiesības uz izglītību.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Danuta Jazłowiecka

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 
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 

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

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. Pilsoņiem vajadzētu arī būt 
informētiem par jaunajām viņu iegūto 
kvalifikāciju atzīšanas iespējām, norādot 
atsauces uz dalībvalsts un Eiropas 
kvalifikācijas sistēmām. Tas sekmē 
personisko izaugsmi un uzlabo pilsoņu 
izredzes un mobilitātes iespējas gan 
izglītības jomā, gan darba tirgū.

Or. pl

Pamatojums

Sniegtajā informācijā vajadzētu iekļaut ne tikai atsauces uz spēkā esošajiem noteikumiem, bet 
arī sīkākas ziņas par Eiropā notiekošajiem pilsoņu mobilitātes atbalsta pasākumiem. Tas 
nozīmē iekļaut valstu un Eiropas kvalifikācijas sistēmu izveidošanu.

Grozījums Nr. 59
Antigoni Papadopoulou

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 
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 

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām tikt pieņemtiem darbā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādus attiecina uz 
tās valsts valstspiederīgajiem, kurā viņi 
meklē darbu, bez nekādām papildu 
prasībām; viņiem vajadzētu būt arī 
informētiem par tiesībām iegūt vai 
saglabāt sociālā nodrošinājuma tiesības 
atbilstoši Savienības noteikumiem par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu; minētie noteikumi 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Darba ņēmēju mobilitātes būtība ir iespējas iegūt darbu jebkurā ES valstī, un tas nozīmē, ka 
jebkurš ES pilsonis var pieteikties uz brīvu amata vietu, kas izsludināta jebkurā ES valstī, 
izņemot gadījumus, kad attiecīgā amata vieta ir saistīta ar dalībvalsts interešu aizsardzību un 
tāpēc noteikti valsts pārvaldes amati var būt paredzēti tikai konkrētās valsts pilsoņiem.

Grozījums Nr. 60
Konstantinos Poupakis

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 
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 

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
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 
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pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajā dzīvē un 
nodrošināt viņiem iespēju īstenot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajā dzīvē un 
nodrošināt viņiem iespēju īstenot savas 
tiesības saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. Lai sasniegtu šo mērķi —
nodrošināt labāku informāciju un lielāku 
izpratni, ir jāmobilizē visas iesaistītās 
organizācijas, kā arī sociālie partneri.

Or. el

Grozījums Nr. 61
Rovana Plumb

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 
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.

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt informētiem par 
tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
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. Tajā pašā laikā galvenais 
darbaspēka mobilitātes šķērslis joprojām 
ir nepietiekamas svešvalodu zināšanas 
(īpaši pieaugušajiem), un no tā izriet, ka 
svešvalodu apguve būtu aktīvi jāveicina 
Eiropas līmenī.
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Or. ro

Grozījums Nr. 62
Ria Oomen-Ruijten

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 
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.

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties, jābūt proaktīvi informētiem 
par tiesībām iegūt vai saglabāt sociālā 
nodrošinājuma tiesības atbilstoši 
Savienības noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu; 
minētie noteikumi nodrošina, ka pilsoņi 
nezaudē savas sociālā nodrošinājuma 
tiesības vai individuāli uzkrātās tiesības, ja 
viņi izvēlas pārvietoties Eiropas Savienībā 
vai strādāt jebkurā citā kontinenta valstī. 
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.

Or. nl

Grozījums Nr. 63
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Brīvas pārvietošanās tiesības 
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nozīmē to, ka mūžizglītības un 
profesionālās apmācības stratēģijas 
Eiropas līmenī būtu jāpielāgo darba tirgu 
attīstībai un tālāk nododamajām 
prasmēm, ko var piemērot plašākā 
ģeogrāfiskā un zināšanu kontekstā un 
tādējādi prasmes pieskaņot darbu 
piedāvājumam. Šajā sakarībā, lai 
paātrinātu darbaspēka mobilitātes 
procesu, būtu jāveicina ieguldījumi 
formālajā un neformālajā izglītībā, 
profesionālajās mācībās, darba pieredzes 
apmaiņā un koordinētajos pasākumos.

Or. ro

Grozījums Nr. 64
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Būtu jāuzsver, ka mobilitātes 
atbalsta pasākumos galvenā uzmanība ir 
bijusi pievērsta galvenokārt pilsoņiem ar 
izglītības ceļā iegūtām kvalifikācijām. 
Tāpēc ir laiks Savienībai, pieņemot 
jaunas apmaiņas programmas un 
izveidojot skaidri strukturētas un 
lietotājiem draudzīgas tīmekļa vietnes, 
mobilitātes iespējas attiecināt uz zemāk 
kvalificētiem darba ņēmējiem un darba 
ņēmējiem ar īpašām vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā saistībā pilsoņiem ir arī būtu 
jābūt labāk informētiem par viņu kā 
pasažieru tiesībām ceļot ar jebkāda veida 
transportu visā Eiropas Savienībā un par 
viņu kā patērētāju tiesībām pārrobežu 
situācijās. Ja pilsoņi būs pārliecināti, ka 
viņu kā patērētāju tiesības tiek efektīvi 
aizsargātas, viņi sniegs lielāku ieguldījumu 
Eiropas mēroga preču un pakalpojumu 
tirgus attīstīšanā līdz tā maksimālajam 
potenciālam un efektīvāk izmantos tā 
radītās priekšrocības. Vienlaikus pilsoņiem 
jābūt labāk informētiem par noteikumiem 
attiecībā uz produktu vispārējo drošību un 
tirgus uzraudzību, lai viņi apzinātos, kā 
viņu veselība un tiesības tiek aizsargātas 
visā ES, jo īpaši tad, ja runa ir par 
apdraudējumiem vai riskiem, kurus viņi kā 
indivīdi nevar novērst. Tāpat arī būtu 
svarīgi vairot pilsoņu izpratni par viņu 
tiesībām uz pārrobežu veselības aprūpi, lai 
viņi varētu gūt maksimālu labumu no 
drošas un kvalitatīvas veselības aprūpes 
visā Eiropā.

(14) Šajā saistībā pilsoņiem ir arī būtu 
jābūt labāk informētiem par viņu kā 
pasažieru tiesībām ceļot ar jebkāda veida 
transportu visā Eiropas Savienībā un par 
viņu kā patērētāju tiesībām pārrobežu 
situācijās. Ja pilsoņi būs pārliecināti, ka 
viņu kā patērētāju tiesībām ir augstākais 
aizsardzības līmenis, viņi sniegs lielāku 
ieguldījumu Eiropas mēroga preču un 
pakalpojumu tirgus attīstīšanā līdz tā 
maksimālajam potenciālam un efektīvāk 
izmantos tā radītās priekšrocības. 
Vienlaikus pilsoņiem jābūt labāk 
informētiem par noteikumiem attiecībā uz 
produktu vispārējo drošību un tirgus 
uzraudzību, lai viņi apzinātos, kā viņu 
veselība un tiesības tiek aizsargātas visā 
ES, jo īpaši tad, ja runa ir par 
apdraudējumiem vai riskiem, kurus viņi kā 
indivīdi nevar novērst. Tāpat arī būtu 
svarīgi vairot pilsoņu izpratni par viņu 
tiesībām uz pārrobežu veselības aprūpi, lai 
viņi varētu gūt maksimālu labumu no 
drošas un kvalitatīvas veselības aprūpes 
visā Eiropā.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā ziņā galvenā nozīme ir 
informētībai par vēlēšanu tiesībām, kas ir 
garantētas Savienības pilsoņiem. 
Savienības pilsoņiem savā dzīvesvietas
dalībvalstī jābūt pilnībā informētiem par 
tiesībām vēlēt un balotēties kā kandidātiem 
pašvaldību un Eiropas Parlamenta 

(15) Šajā ziņā galvenā nozīme ir 
informētībai par vēlēšanu tiesībām, kas ir 
garantētas Savienības pilsoņiem. 
Savienības pilsoņiem savā dzīvesvietas 
dalībvalstī jābūt pilnībā informētiem par 
tiesībām vēlēt un balotēties kā kandidātiem 
pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
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vēlēšanās. Tajā pašā laikā politiskā 
līdzdalība var veicināt Savienības pilsoņu 
integrāciju viņu izvēlēto dzīvesvietas 
dalībvalstu sabiedrībā.

vēlēšanās. Pilsoņiem neatkarīgi no tā, vai 
viņi ir organizēti politiskās partijās, 
apvienībās, NVO vai iniciatīvas grupās, 
vajadzētu arī būt labi informētiem par 
savām iespējām aktīvi iesaistīties Eiropas 
politikas veidošanā. Tajā pašā laikā 
politiskā līdzdalība var veicināt Savienības 
pilsoņu integrāciju viņu izvēlēto 
dzīvesvietas dalībvalstu sabiedrībā.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Heinz K. Becker

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 
pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesību 
īstenošanu un stiprināt Eiropas 
solidaritāti, Eiropas identitāti un izpratni 
par Eiropas vērtībām.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tieši 2013. gadā apritēs 20 gadi kopš 
Savienības pilsonības iedibināšanas ar 
Māstrihtas līgumu, kas stājās spēkā 

(18) Tieši 2013. gadā apritēs 20 gadi kopš 
Savienības pilsonības iedibināšanas ar 
Māstrihtas līgumu, kas stājās spēkā 
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1993. gada 1. novembrī. Eiropas Pilsoņu 
gadam būs raksturīgs, ka tas būs kā 
turpinājums ziņojumam par ES pilsonību 
un rīcības plānam, lai likvidētu tos 
atlikušos šķēršļus, kas liedz pilsoņiem 
īstenot viņu kā Savienības pilsoņu tiesības. 
Minētais Eiropas gads palielinās izpratni 
par Savienības pilsonību un konkrētajām 
priekšrocībām, ko tā sniedz katram 
pilsonim, tostarp apliecinot Savienības 
politikas taustāmo ietekmi pilsoņu dzīvē, jo 
īpaši to šķēršļu likvidēšanā, kas liedz 
viņiem īstenot savas tiesības.

1993. gada 1. novembrī. Eiropas Pilsoņu 
gadam būs raksturīgs, ka tas būs kā 
turpinājums ziņojumam par ES pilsonību 
un rīcības plānam, lai likvidētu tos 
atlikušos šķēršļus, kas liedz pilsoņiem 
īstenot viņu kā Savienības pilsoņu tiesības. 
Minētais Eiropas gads palielinās izpratni 
par Savienības pilsonību un konkrētajām 
priekšrocībām, ko tā sniedz katram 
pilsonim, tostarp apliecinot Savienības 
politikas taustāmo ietekmi pilsoņu dzīvē, jo 
īpaši to šķēršļu likvidēšanā, kas liedz 
viņiem īstenot savas tiesības. Ņemot vērā 
sociālo aspektu un ietekmi uz darba tirgu, 
Savienības pilsoņu mobilitātes 
palielināšanai ir nepieciešams pabeigt 
vienotā tirgus izveidi, kā arī aktīvi un 
pareizi īstenot Savienības tiesību aktus 
visās jomās, kas saistītas ar tiesībām brīvi 
pārvietoties. Tiesības uz mobilitāti nevar 
pastāvēt, ja papildus netiek atzītas 
sociālās tiesības, arodbiedrību tiesības un 
sociālā aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Tomēr pēdējos gados arodbiedrības 
un darba ņēmēji visā Savienībā ir 
saskārušies ar lielām grūtībām, kad 
centušies nodrošināt, lai attiecībā uz 
migrējošiem un mobiliem, tostarp 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiktu atzīta, 
piemērota un ieviesta vienlīdzīga 
attieksme, sociālās tiesības un sociālā 
aizsardzība. Tas savukārt ir radījis 
problēmas sociālo sistēmu solidaritātes 
struktūrām un arodbiedrību kustībai.
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Uz Savienības jauno dalībvalstu 
pilsoņiem joprojām tikai daļēji attiecas 
pārejas noteikumi par tiesībām brīvi 
strādāt un dzīvot citā dalībvalstī. Pozitīva 
to valstu pieredze, kuras nav piemērojušas 
pārejas periodus, ir pierādījusi, ka brīva 
darba ņēmēju pārvietošanās Savienībā 
neatstāj negatīvu iespaidu uz darba tirgu 
vai algām.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Heinz K. Becker

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 
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.

(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 
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. Plašu 
tematiku aptveroša un iedarbīga 
informēšana par ES jautājumiem, ko 
veiktu sabiedriskās TV/radio/interneta 
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pakalpojumu sniedzēji visās dalībvalstīs, 
kā arī plašāka mediju sadarbība, 
piemēram, ar kanālu Euronews, varētu 
labvēlīgi ietekmēt pilsoņiem paredzētās 
informācijas plūsmu.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Galvenā atbildība par to, lai tiktu 
vairota pilsoņu izpratne par viņu kā 
Savienības pilsoņu tiesībām, paliek 
dalībvalstu ziņā; rīcība Savienības līmenī 
papildina valstu rīcību šajā saistībā, kā 
uzsvērts politiskajā deklarācijā “Partnerība 
informācijas sniegšanai par Eiropu”, ko 
2008. gada 22. oktobrī parakstīja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

(22) Galvenā atbildība par to, lai tiktu 
vairota pilsoņu izpratne par viņu kā 
Savienības pilsoņu tiesībām, paliek 
dalībvalstu ziņā, kurām būtu pilnībā 
jāizpilda savi pienākumi un jāapliecina, 
ka tās apzinās savu atbildību par mūsu 
visu kopējo Eiropu. Tas nozīmē sniegt arī 
intensīvu papildinformācijas plūsmu un 
mērķtiecīgi informēt par ES iestāžu 
pasākumiem. Rīcība Savienības līmenī 
papildina valstu rīcību šajā saistībā, kā 
uzsvērts politiskajā deklarācijā “Partnerība 
informācijas sniegšanai par Eiropu”, ko 
2008. gada 22. oktobrī parakstīja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni par tiesībām, ko nodrošina 

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni par tiesībām, ko nodrošina 



PE478.530v01-00 40/54 AM\887369LV.doc

LV

Savienības pilsonība, lai palīdzētu 
pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. 
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.

Savienības pilsonība, lai palīdzētu 
pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. 
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. Tomēr būtu 
jāņem vērā arī tiesības, kādas ir trešo 
valstu valstspiederīgajiem ar pastāvīgas 
uzturēšanās atļaujām un Savienības 
pilsoņu ģimenes locekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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 brīvi pārvietoties un dzīvot 
Eiropas Savienībā un — plašākā 
kontekstā — tiesībām, kas Savienības 
pilsoņiem ir garantētas pārrobežu 
situācijās, tostarp viņu tiesībām piedalīties 
Savienības demokrātiskajā dzīvē un 
demokrātiskā atzinumu veidošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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;

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

Or. en

Grozījums Nr. 77
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par to, 
kā viņi var gūt materiālu labumu no 

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

Savienības tiesībām un politikas, dzīvojot 
citā dalībvalstī, un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību pilsoniskajos forumos par 
Savienības politiku, jautājumiem un
politiskajiem procesiem;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palielināt pilsoņu izpratni par riskiem, 
ar kādiem saistīts nelegāls darbs, un 
priekšrocībām, ko dod iesaistīšanās legālā 
nodarbinātībā (attiecībā uz nodokļiem, 
sociālo drošību, tiesībām uz 
profesionālām mācībām, tiesībām uz 
pilsonību, mājokli, ģimeņu 
atkalapvienošanos, bērnu izglītības un 
māceklības iespējām, izmatojot 
pašreizējos instrumentus (EURES u. c.)).

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. el

Grozījums Nr. 80
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 81
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Komisija 2012. gadā organizē ES 
mēroga konkursu par Eiropas Pilsoņu 
gada logo izstrādi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– informēšanas, izglītošanas un izpratnes 
vairošanas akcijas visās Savienības 
valodās, kas vērstas uz plašu sabiedrību un 
specifiskākām mērķa grupām un kas 
notiek ar vienādu attieksmi un bez 
diskriminācijas pret, piemēram, personām 
ar īpašām vajadzībām, mazāk aizsargātām 
grupām, trešo valstu valstspiederīgajiem, 
romiem vai nākamo dalībvalstu 
pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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, piemēram, tādām mazāk 
aizsargātām grupām kā mazizglītotas 
personas, gados vecāki cilvēki vai 
personas ar īpašām vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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 kurās aktīvi piedalās sociālie partneri;

Or. el

Grozījums Nr. 86
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– īpaša un ļoti regulāri atjaunojama 
interneta portāla izveide, kurā valstu, 
reģionālās un vietējās administrācijas var 
sniegt informāciju par nodarbinātības 
nozarēm, kas meklē darbaspēku.

Or. fr
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Grozījums Nr. 87
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– informācijas, pieredzes (gan pozitīvas, 
gan negatīvas) un paraugprakses apmaiņa 
starp valstu, reģionālām, vietējām 
administrācijām un citām organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 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, 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, kā arī par 
šķēršļiem šo tiesību īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences un pasākumi, kas veicina 
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izpratni par pārvietošanās un dzīvesvietas 
izvēles brīvības tiesībām, brīdinot sievietes 
darba ņēmējas, kuras dodas uz ārzemēm, 
lai atrastu bērnu pieskatītājas, au-pairs, 
aukles vai medmāsas darbu, par 
potenciālajiem nelegālā darba tirgus vai 
pat prostitūcijas un citu veidu vardarbības 
riskiem, jo privāti uzņēmumi bieži viņas 
pieņem darbā šādu pienākumu izpildei un 
rezultātā viņas strādā bez līguma vai 
nelegāli un līdz ar to viņām nav tiesību 
vai priekšrocību attiecībā uz sociālo 
drošību, veselības aprūpi utt., kas viņām ir 
pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– daudzvalodu Europe Direct un Your 
Europe tīmekļa portālu — kā galveno 
elementu „vienas pieturas aģentūras” 
informatīvajā sistēmā par Savienības 
pilsoņu tiesībām — nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana, jo īpaši 
pieaugot digitālās saziņas instrumentu un 
sociālo tīklu izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 92
Antigoni Papadopoulou

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EURES tīkla nozīmes stiprināšana, lai 
palīdzētu Savienības pilsoņiem meklēt 
darbu citā Savienības valstī vai Eiropas 
Ekonomikas zonā.

Or. en

Pamatojums

EURES tīklu izveidoja Eiropas Komisija, lai sniegtu informāciju par brīvajām darba vietām 
visā Eiropas Savienībā un tiesību aktiem, sociālo drošību, dzīves apstākļiem, nodokļiem, 
atalgojuma līmeņiem un līgumiem. Šim tīklam ir liela nozīme darba ņēmēju mobilitātes 
nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 93
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Pilsoņu dienas ieviešana 
gadadienā, kad tiek atzīmēta Savienības 
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pilsonības ieviešana 1993. gada 
1. novembrī, lai ar šo pasākumu 
papildinātu un turpinātu Eiropas Pilsoņu 
gadā sasniegto.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzmanības pievēršana Eiropas pilsoņu 
iniciatīvai kā instrumentam, kura mērķis 
ir veicināt pilsoņu tiešu iesaisti ES 
politikas veidošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 95
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tādas prasības ieviešana, kura nosaka, 
ka dalībvalstīs jāsniedz visaptveroša un 
objektīva informācija par ES iestāžu 
pasākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.c ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– labāka pilsoņiem paredzēta informācija 
par tiesībām iesniegt lūgumrakstu 
Eiropas Parlamentam un tiesībām vērsties 
pie Eiropas Ombuda.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informatīvas kampaņas, ar kurām 
uzlabot priekšstatu par Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komiteju un 
Eiropas Ombudu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EURES tīmekļa vietnes modernizācija, 
lai to padarītu lietotājiem draudzīgāku un 
uzlabotu tās sistemātisku atjaunināšanu, 
kā arī informatīva kampaņa šīs vietnes 
pamanāmības uzlabošanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 99
Philippe Boulland

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informatīvas kampaņas NARIC tīmekļa 
vietnes (diplomu un kvalifikāciju 
atzīšana) pamanāmības, pieejamības un 
daudzvalodības uzlabošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Īstenojot 3. panta 1. punktā minētās 
iniciatīvas, Eiropas Komisija un 
dalībvalstis cenšas aktīvi iesaistīt 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, 
piemēram, sociālos partnerus.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis var apzināt 
citas darbības, kas veicinātu Eiropas gada 
mērķu sasniegšanu, un atļaut izmantot 
Eiropas gada nosaukumu šo darbību 
popularizēšanā, ciktāl tas palīdz sasniegt 

3. Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas
apzināt papildu darbības, kas veicinātu 
Eiropas gada mērķu sasniegšanu, un atļaut 
izmantot Eiropas gada nosaukumu šo 
darbību popularizēšanā, ciktāl tas palīdz 
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2. pantā izklāstītos mērķus. sasniegt 2. pantā izklāstītos mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 102
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija arī cieši sadarbojas ar Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Komisija arī cieši sadarbojas ar Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
sociālajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē sanāksmes, kurās būtu 
pārstāvētas Eiropas organizācijas vai 
iestādes, kas aktīvi piedalās pilsoņu tiesību 
aizsardzības jomā, un ieinteresētās 
personas, tādējādi Komisijai palīdzot 
īstenot Eiropas gadu Savienības mērogā.

Komisija organizē sanāksmes, kurās būtu 
pārstāvētas Eiropas organizācijas vai 
iestādes, kas aktīvi piedalās pilsoņu tiesību 
aizsardzības jomā, un ieinteresētās 
personas, tādējādi Komisijai palīdzot 
īstenot Eiropas gadu Savienības mērogā.
Komisija cieši sadarbojas ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un pilsoņiem.
Komisija cieši sadarbojas ar 
organizācijām, kas pārstāv īpašas mērķa 
grupas, piemēram, personas ar īpašām 
vajadzībām, mazāk aizsargātas grupas, 
trešo valstu valstspiederīgos, romus vai 
nākamo dalībvalstu pilsoņus.
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Or. en

Grozījums Nr. 104
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Komisija un Padome garantē, ka ir 
pieejami pietiekami budžeta līdzekļi 
sekmīgai Eiropas Pilsoņu gada (2013) un 
šajā sakarībā nepieciešamo pasākumu 
pabeigšanai, lai tādējādi nodrošinātu 
minētā gada mērķu sasniegšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 105
Birgit Sippel

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu 
par šajā lēmumā paredzēto iniciatīvu 
īstenošanu, rezultātiem un vispārējo
novērtējumu.

Komisija līdz 2014. gada 31. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai tādu 
ziņojumu par šajā lēmumā paredzēto 
iniciatīvu īstenošanu, rezultātiem un 
vispārējo novērtējumu, kas būtu pamats 
turpmākajiem Savienības politikas 
virzieniem, pasākumiem un darbībām šajā 
jomā. Ņemot vērā Eiropas Pilsoņu gadā 
gūto pieredzi, ziņojumā izklāsta arī idejas 
un priekšlikumus par to, kā labāk 
informēt pilsoņus par viņu tiesībām pat 
pēc Eiropas 2013. gada beigām.

Or. en
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