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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstu valstspiederīgajiem 
Savienības pilsonības jēdziens ir ļoti 
nozīmīgs daļēji tāpēc, ka viņiem ir 
nodarbinātības iespējas jebkurā vienotā 
tirgus valstī, un līdz ar to tiesības dzīvot 
un strādāt citā Savienības valstī ir 
Savienības pilsonības pamatelements, kas 
atzīts Līgumos un ir viens no Savienības 
pamatbrīvību principiem.

Or. en

Pamatojums

Personu pārvietošanās brīvība ir tiesības, kuras nevar liegt ES dalībvalstu pilsoņiem, un šī 
brīvība ietver tiesības strādāt, mācīties un dzīvot attiecīgās personas izvēlētajā dalībvalstī. 
Līdz ar to ir jārada visi vajadzīgie apstākļi, lai nodrošinātu darba ņēmēju un viņu ģimeņu 
brīvu pārvietošanos un novērstu „sociālo dempingu”. Nav pieļaujama nekāda veida 
diskriminācija valstī, kurā strādā šādi darba ņēmēji. Ir jāgarantē visas tiesības, tostarp 
piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem, ka arī arodbiedrību 
tiesības.

Grozījums Nr. 2

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 

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, ir iekļautas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Hartas 
preambulu “Savienība balstās uz 
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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. 

nedalāmām, universālām vērtībām —
cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un 
solidaritāti” un “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, 
un saskaņā ar Līgumiem šīs tiesības var 
piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem, 
kuri likumīgi uzturas dalībvalstu 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. To 
exclude persons in this category from the European Year of Citizens (2013) would constitute 
discrimination and differential treatment at the expense of persons living in a Europe which 
considers itself to be plural and multicultural.  

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz migrējošo darba ņēmēju 
tiesībām un ieguvumiem, kurus gan ES 
ekonomikai, gan tās dalībvalstu 
tautsaimniecībām nodrošina mobilitāte, 
būtiskākais faktors efektīvai Savienības 
tiesību aktu īstenošanai šajā jomā ir 
darba ņēmēju, viņu ģimeņu locekļu un 
ieinteresēto pušu izpratnes veidošana par 
viņu tiesībām, iespējām un 
instrumentiem, kas viņiem pieejami 
pārvietošanās brīvības nodrošināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Informācija, kas pašlaik ir pieejama pilsoņiem par viņu pilsoniskajām, sociālajām un darba 
tiesībām, ir nepietiekama, un tās trūkums būtiski apgrūtina darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību Eiropas Savienībā. Pilsoņi ir pienācīgi jāinformē par viņu tiesībām, pārceļoties uz 
citu dalībvalsti, lai viņi nenonāktu darba devēju ekspluatācijā. 

Grozījums Nr. 4

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 
industriālo pārmaiņu, jaunu darba 
modeļu un 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,
viņu kā pasažieru un tūristu tiesības vai 
viņu kā darba ņēmēju darba un 
arodbiedrību tiesības, nodrošinot, ka 
migrējošie pilsoņi saņem vienlīdzīgu 
attieksmi un netiek izmantoti kā lēts 
darbaspēks. Brīvas pārvietošanās 
atvieglošana var uzlabot pilsoņu iespējas 
pilnībā izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības, taču papildus darbaspēka 
mobilitātei būtu jānodrošina darba 
ņēmēju sociālā drošība un arodbiedrību 
tiesības un nevajadzētu pieļaut, ka 
atsevišķi darba devēji to interpretē kā 
iespēju samazināt algas, mazināt sociālo 
drošību vai pasliktināt darba apstākļus 
kopumā.

Or. en
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Pamatojums

Pārvietošanās brīvība ir tiesības, kuras nevar liegt ES dalībvalstu pilsoņiem, un šī brīvība 
ietver tiesības strādāt, mācīties un dzīvot attiecīgās personas izvēlētajā dalībvalstī. Līdz ar to 
ir jārada visi vajadzīgie apstākļi, lai nodrošinātu darba ņēmēju un viņu ģimeņu brīvu 
pārvietošanos, novērstu „sociālo dempingu” un ārvalstu darba ņēmēju un viņu apgādājamo 
ekspluatāciju. Jo īpaši ir jāgarantē vienlīdzīga  piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un 
sociālajiem pabalstiem, ka arī arodbiedrību tiesības.

Grozījums Nr. 5

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 un kā iespēju paaugstināt 
savu profesionālo līmeni, un šīs tiesības
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

Pamatojums

Iespējas strādāt, mācīties vai dzīvot citā dalībvalstī var uzskatīt kā individuālās izaugsmes un 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas līdzekli. Tomēr ir jāparedz stimuli un atbalsts 
tādu darbvietu radīšanai visās dalībvalstīs, kurā ievēro tiesības, lai strādāšana attiecīgās 
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personas izvēlētajā valstī kļūtu par realitāti un lai nevienam nevajadzētu pamest savu mītnes 
valsti vienīgi nelabvēlīgu apstākļu dēļ. 

Grozījums Nr. 6

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 un lai 
gan pastāv Savienības programmas darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības jeb 
darbaspēka mobilitātes veicināšanai, 
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 attiecībā uz dzīvošanu un strādāšanu 
citviet Savienībā pastāv pārāk daudz 
praktisku šķēršļu un ka bieži vien viņi 
nacionālās piederības, sociālā un ģimenes 
stāvokļa vai pilsonības dēļ saskaras ar 
grūtībām, kuras rada nepieņemami 
tiesiskie un administratīvie pasākumi, 
kurus noteikušas dalībvalstis, bet kurus 
neparedz Savienības likumi vai kuri tiek 
interpretēti pretrunā Savienības tiesībām.

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas pašlaik ir pieejama pilsoņiem par viņu pilsoniskajām, sociālajām un darba 
tiesībām, ir nepietiekama, un tās trūkums būtiski apgrūtina darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību Eiropas Savienībā. Pilsoņi ir pienācīgi jāinformē par viņu tiesībām, pārceļoties uz 
citu dalībvalsti, lai viņi nenonāktu darba devēju ekspluatācijā. 
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Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a)Savienības tiesībās par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos ir noteikts, ka 
nodarbinātības jautājumos dalībvalstis 
nedrīkst tieši vai netieši diskriminēt 
Savienības migrējošos darba ņēmējus un 
viņu ģimenes, pamatojoties uz 
valstspiederību. Savienības tiesības arī 
paredz, ka Savienības migrējošie darba 
ņēmēji ir tiesīgi saņemt vienādu attieksmi 
attiecībā uz nodokļu un sociālajiem 
atvieglojumiem, dalību arodbiedrībās, 
valsts mājokļiem un viņu bērnu piekļuvi 
vispārējai izglītībai, māceklībai un 
arodizglītībai.

Or. en

Pamatojums

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. It is 
therefore necessary to ensure all of these people's rights when they move to another Member 
State. Equality of treatment must be guaranteed, especially as regards access to public 
services and social security, trade union rights and family reunion.

Grozījums Nr. 8

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, 

(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, 
tostarp trešo valstu valstspiederīgie, kas 
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informētības uzlabošanas pasākumi jāveic 
visā Savienībā.

likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā vai 
ģimenes locekļi no trešām valstīm un citi 
piederīgie (piemēram, de facto partneri), 
kuri dodas līdzi vai apvienojas ar 
Savienības pilsoņiem, ir potenciālie šo 
tiesību īstenotāji, informētības uzlabošanas 
pasākumi jāveic visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un viņu ģimenēm ir jāgarantē 
tādas pašas tiesības kā ikvienam pilsonim, kurš dzīvo ES dalībvalstīs. Izslēdzot šīs kategorijas 
personas no Eiropas Pilsoņu gada (2013. gads), tiktu pieļauta diskriminācija un atšķirīga 
attieksme pret personām, kuras dzīvo Eiropā, kas sevi pozicionē kā plurālu un multikulturālu 
reģionu.  

Grozījums Nr. 9

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 savām darba tiesībām, kas 
viņiem pieejamas saskaņā ar Savienības 
darba tiesību aktiem pārrobežu kontekstā. 
Šī informācija arī ļaus viņiem pilnībā 
īstenot šīs tiesības un aizsargāt savas 
darba tiesības, nepieļaujot diskrimināciju, 
lai pārvietošanās brīvību nekad 
neizmantotu nevienlīdzīgas attieksmes vai 
algu un sociālā dempinga nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Visi darba ņēmēji ir jāinformē par viņu tiesībām un galvenokārt — par darba tiesībām. Visās 
dalībvalstīs darba ņēmējiem ir jābūt iespējai pilnībā piekļūt informācijai par savām darba 
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tiesībām. Tādējādi tiks novērsta darba devēju piekopta ekspluatācija, algu diskriminācija un 
sociālais dempings.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pilsoņi būtu jāinformē arī par 
EURES tīklu attiecībā uz darbaspēka 
mobilitāti Savienībā, jo īpaši pārrobežu 
reģionos, un par šā tīkla ieguldījumu 
darbaspēka mobilitātes veicināšanā visā 
Savienībā, sniedzot informāciju visiem 
pilsoņiem — tostarp personām ar 
invaliditāti —, kuri plāno strādāt citā 
dalībvalstī, un šajā informācijā ietverot 
vakances, ar migrāciju saistītās tiesības 
un pienākumus, izglītības un 
arodizglītības iespējas un darba un dzīves 
apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Personu pārvietošanās brīvība ir tiesības, kuras nevar liegt ES dalībvalstu pilsoņiem, un šī 
brīvība ietver tiesības strādāt, mācīties un dzīvot attiecīgās personas izvēlētajā dalībvalstī. 
EURES tīklu var izmantot kā līdzekli, ar kuru izplatīt informāciju par darba tiesībām un 
darba iespējām citās dalībvalstīs.  

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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 
un strādājot citā dalībvalstī, un veicināt 
viņu aktīvu līdzdalību pilsoniskajos 
forumos par Savienības politiku un 
jautājumiem;
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Or. en

Pamatojums

Personu pārvietošanās brīvība ir tiesības, kuras nevar liegt ES dalībvalstu pilsoņiem, un šī 
brīvība ietver tiesības strādāt, mācīties un dzīvot attiecīgās personas izvēlētajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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, nepieļaujot diskrimināciju 
nacionālās vai etniskās izcelsmes dēļ, jo 
īpaši no sociālās kohēzijas, Savienības 
pilsoņu savstarpējās sapratnes un pilsoņu 
un Savienības savstarpējās saiknes 
stiprināšanas viedokļa.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un viņu ģimenēm ir jāgarantē 
tādas pašas tiesības kā ikvienam pilsonim, kurš dzīvo ES dalībvalstīs. Izslēdzot šīs kategorijas 
personas no Eiropas Pilsoņu gada (2013. gads), tiktu pieļauta diskriminācija un atšķirīga 
attieksme pret personām, kuras dzīvo Eiropā, kas sevi pozicionē kā plurālu un multikulturālu 
reģionu.  

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicināt darbības, kuru mērķis ir 
apkarot diskrimināciju nacionālās 
piederības dēļ, lai pārvarētu 
aizspriedumus, kas ietekmē pilsoņu 
tiesības brīvi pārvietoties un viņu tiesības 
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strādāt un dzīvot citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas pašlaik ir pieejama pilsoņiem par viņu pilsoniskajām, sociālajām un darba 
tiesībām, ir nepietiekama, un tās trūkums būtiski apgrūtina darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību Eiropas Savienībā. Pilsoņi ir pienācīgi jāinformē par viņu tiesībām, pārceļoties uz 
citu dalībvalsti, lai viņi nenonāktu darba devēju ekspluatācijā. 

Grozījums Nr. 14

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, ietverot to 
ģimenes locekļu no trešām valstīm 
tiesības, kas dodas līdzi vai apvienojas ar 
Savienības pilsoņiem, kuri pārceļas uz 
citu dalībvalsti;

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un viņu ģimenēm ir jāgarantē 
tādas pašas tiesības kā ikvienam pilsonim, kurš dzīvo ES dalībvalstīs. Izslēdzot šīs kategorijas 
personas no Eiropas Pilsoņu gada (2013. gads), tiktu pieļauta diskriminācija un atšķirīga 
attieksme pret personām, kuras dzīvo Eiropā, kas sevi pozicionē kā plurālu un multikulturālu 
reģionu.  
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Grozījums Nr. 15

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, Your Europe 
un EURES tīmekļa portālu — kā galveno 
elementu “vienas pieturas aģentūras” 
informatīvajā sistēmā par Savienības 
pilsoņu tiesībām — nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana un 
informēšana par darba ņēmēju un viņu 
ģimeņu tiesībām attiecīgajā darba vietas 
valstī, kā arī tādu iniciatīvu kā “Jaunatne 
kustībā” īstenošana;

Or. en

Pamatojums

Personu pārvietošanās brīvība ir tiesības, kuras nevar liegt ES dalībvalstu pilsoņiem, un šī 
brīvība ietver tiesības strādāt, mācīties un dzīvot attiecīgās personas izvēlētajā dalībvalstī. 
EURES tīklu var izmantot kā līdzekli, ar kuru izplatīt informāciju par darba tiesībām un 
darba iespējām citās dalībvalstīs.


