
AM\885270LV.doc PE478.326v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/2182(INI)

29.11.2011

GROZĪJUMI Nr.
1 - 50

Atzinuma projekts
Louis Grech
(PE473.707v01-00)

par 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu 
tiesību īstenošanai
(COM(2010)0603 – 2011/2182(INI))



PE478.326v01-00 2/27 AM\885270LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\885270LV.doc 3/27 PE478.326v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Louis Grech

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa tā kā pašreizējā ekonomiskā lejupslīde 
un protekcionistiskas ekonomiskās 
attieksmes atkārtota parādīšanās 
dalībvalstīs ir apdraudējusi dažus 
visredzamākos Eiropas integrācijas 
procesa sasniegumus; tā kā Komisijas
priekšlikumam noteikt 2013. gadu par 
„Eiropas Pilsoņu gadu” vajadzētu 
atrisināt ES sociālekonomiskās problēmas 
un veicināt virzību uz pilsoņu rīcībā esošu 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba ņemot vērā pirmā Vienotā tirgus 
foruma, kas notika 2011. gada 3.un 
4. oktobrī Krakovā, rezultātus un īpaši 
Krakovas deklarāciju, kurā tika izcelti 
šķēršļi, ar kādiem pilsoņi saskaras savā 
ikdienas dzīvē, un soļi, kas jāveic šo 
šķēršļu novēršanai;

Or. pl

Grozījums Nr. 3
Kyriacos Triantaphyllides
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos pārrobežu 
šķēršļus, kas kavē personu, preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu 
pārvietošanos, un tādējādi sniedzot 
taustāmas priekšrocības Eiropas pilsoņiem 
un uzņēmumiem;

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos pārrobežu 
šķēršļus, kas kavē personu, preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu 
pārvietošanos, un tādējādi sniedzot 
taustāmas priekšrocības Eiropas pilsoņiem 
un uzņēmumiem; tomēr nekādā ziņā šo 
ekonomisko integrāciju nedrīkst sasniegt 
vai tai nedrīkst ļaut attīstīties uz darba 
ņēmēju, darba tiesību, sociālās jomas 
acquis, ko ES ir aicināta atbalstīt, vai 
vides rēķina;

Or. el

Grozījums Nr. 4
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos pārrobežu 
šķēršļus, kas kavē personu, preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu 
pārvietošanos, un tādējādi sniedzot 
taustāmas priekšrocības Eiropas 
pilsoņiem un uzņēmumiem;

1. ņem vērā šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai pakāpeniski likvidējot 
atlikušos nepamatotos pārrobežu šķēršļus, 
kas kavē personu, preču, pakalpojumu un 
kapitāla brīvu pārvietošanos;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Cristian Silviu Buşoi
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos 
pārrobežu šķēršļus, kas kavē personu, 
preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu 
pārvietošanos, un tādējādi sniedzot 
taustāmas priekšrocības Eiropas pilsoņiem 
un uzņēmumiem;

1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu un atkārtoti 
norāda, ka vienotā tirgus izveidi var pilnīgi 
pabeigt, tikai likvidējot atlikušos šķēršļus, 
kas kavē personu, preču, pakalpojumu un 
kapitāla brīvu pārvietošanos, un tādējādi 
sniedzot taustāmas priekšrocības Eiropas 
pilsoņiem un uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a sevišķi uzsver nozīmi novērst Eiropas 
pilsoņu brīvas pārvietošanās šķēršļus, 
īpaši, nodrošinot to, lai pilsoņi izmantotu 
savas ES tiesības attiecībā uz dažiem viņu 
dzīves aspektiem jebkurā dalībvalstī, uz 
kuru viņi ceļo; tas ir īpaši nozīmīgi 
attiecībā uz brīvu darba ņēmēju un 
profesionāļu pārvietošanos un tādējādi uz 
iekšējā tirgus izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju īstenot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 174. pantu, 
īpaši attiecībā uz salu un kalnu 
reģioniem, kuru iedzīvotājiem nav tādas 
pašas piekļuves veselības aprūpei, darbam 
un izglītībai kā pilsoņiem, kuri dzīvo 
pilsētās un lielpilsētās; mudina Komisiju 
vairāk censties nodrošināt, lai salu un 
kalnu reģionos tiktu ieviesti platjoslas 
sakari, un īstenot visas nepieciešamās 
politikas attiecībā uz piekļuvi tiesībām, lai 
novērstu šo reģionu iedzīvotāju skaita 
samazināšanos;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
līdz 2012. gadam ierosināt likumdošanas 
instrumentu ātrākai un mazāk 
birokrātiskai profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanai; uzlūko iespēju elektroniski 
pieteikties kvalifikāciju atzīšanai par 
nozīmīgu prioritāti šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.c atgādina pensiju pārvedamības nozīmi 
visās ES dalībvalstīs, kas aizvien ir būtisks 
šķērslis, kas attur pilsoņus no brīvas 
pārvietošanās tiesību īstenošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d nopietni un atkārtoti apstiprina savu 
pārliecību par vienas pieturas aģentūru 
nozīmīgumu; atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus izveidot tiešsaistes vienas 
pieturas aģentūras portālu un pašreizējos 
centienus pilnveidot informāciju; aicina 
Komisiju rast risinājumus ar atbilstošiem 
resursiem nodrošinātas vienas pieturas 
aģentūras izveidei katrā dalībvalstī; 
ierosina, lai šādas vienas pieturas 
aģentūras atrastos Eiropas Komisijas 
pārstāvniecībās dažādās ES dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atzīst, ka administratīvie šķēršļi 
aizvien ir galvenā barjera Eiropas 
Savienībā; aicina Komisiju rast 
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efektīvākus risinājumus, pastāvīgi 
nosakot un risinot šķēršļus un vājos 
punktus attiecībā uz pilsoņiem, kas tieši 
vai ar vietējās administratīvās iestādes 
palīdzību nodarbojas ar pārrobežu 
administratīvajām procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f atzīst pilsoņu pieredzētās valodas 
grūtības, saskaroties ar valsts tiesām, 
iestādēm un pārvaldēm, brīvi 
pārvietojoties Eiropas Savienībā; aicina 
Komisiju piedāvāt reālus un lietderīgus 
risinājumus, lai palīdzētu pilsoņiem 
pārvarēt šo nozīmīgo šķērsli, neradot 
ievērojamu slogu dalībvalstu varas 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.g atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
nodrošināt, lai gaisa pasažieri būtu 
informēti par un izmantotu savas tiesības, 
īpaši attiecībā uz kavētiem vai atceltiem 
lidojumiem; pieprasa, lai Komisija 
turpinātu uzraudzīt pasažieru tiesību 
situāciju ES un ierosinātu un veiktu 
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efektīvas darbības šajā jomā; atzinīgi 
vērtē Komisijas plānus pārskatīt Regulu 
(EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos; aicina Komisiju izvairīties no 
turpmākas kavēšanās attiecībā uz 
Ceļojuma pakešu direktīvas pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.h atbalsta Komisijas centienus izstrādāt 
iniciatīvu par iepriekš citā dalībvalstī 
reģistrētu automobiļu pārreģistrāciju, jo 
tas samazinās apgrūtinošas 
pārreģistrācijas formalitātes un darbu ar 
dokumentiem, kā arī ļaus izvairīties no 
reģistrācijas nodokļa dubultās uzlikšanas 
gadījumiem; aicina Komisiju nodrošināt, 
lai šajā ziņā iepazīstināšana ar 
likumdošanas priekšlikumu notiktu 
2012. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.i atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
atvieglot piekļuvi pārrobežu veselības 
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aprūpei un nodrošināt sirdsmieru 
pilsoņiem, kas atrodas ārpus savas 
dalībvalsts, kā arī uzlabot kvalitāti un 
piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem 
visiem ES pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādīti vienotā tirgus trūkumi 
informācijas, likumdošanas un īstenošanas 
jomās, kā arī pilsoņu antagonisms un 
zināšanu trūkums attiecībā uz savām 
tiesībām tirgū;

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādīti vienotā tirgus trūkumi 
informācijas, likumdošanas un īstenošanas 
jomās, kā arī pilsoņu neapmierinātība par 
neatbilstošu informētību un no tā izrietošo 
nespēju efektīvi īstenot savas tiesības 
vienotajā tirgū; aicina Komisiju novērst 
šīs plaisas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādīti vienotā tirgus trūkumi 
informācijas, likumdošanas un īstenošanas 
jomās, kā arī pilsoņu antagonisms un 
zināšanu trūkums attiecībā uz savām 

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādīti vienotā tirgus trūkumi 
informācijas, likumdošanas un īstenošanas 
jomās, kā arī pilsoņu antagonisms un 
zināšanu trūkums attiecībā uz savām 
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tiesībām tirgū; tiesībām tirgū; tāpēc apņemas un aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt 
komunikāciju ar pilsoņiem par tiesībām, 
kas tiem pienākas vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādīti vienotā tirgus trūkumi
informācijas, likumdošanas un 
īstenošanas jomās, kā arī pilsoņu 
antagonisms un zināšanu trūkums attiecībā 
uz savām tiesībām tirgū;

2. ņem vērā nesenās Komisijas publikācijas 
„Patērētāju iespējas” un „Divdesmit 
galvenie problēmjautājumi”, kurās ir 
norādītas grūtības informācijas izpratnes 
un pielīdzināšanas jomā, kā arī kavētas 
Eiropas tiesību aktu īstenošanas jomā, un 
zināšanu trūkums patērētāju un 
ekonomisko dalībnieku vidū attiecībā uz 
savām tiesībām un pienākumiem vienotajā 
tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju kā prioritāti uzlūkot 
digitālā vienotā tirgus attīstību tā, lai 
patērētājiem būtu pilnīga piekļuve 
konkurētspējīgākiem piedāvājumiem 
attiecībā uz precēm un pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka pēc problēmu noteikšanas 
saistībā ar vienoto tirgu Komisijai 
vajadzētu virzīties uz nākamo loģisko 
posmu — nostiprināt un rast risinājumus 
efektīvai vienotā tirgus īstenošanai, lai 
atgūtu Eiropas pilsoņu sabiedrisko 
atbalstu; atzinīgi vērtē Komisijas darbu 
pie „Divdesmit galvenajiem 
problēmjautājumiem”, kas iekļauti 
2010. gada 20. maija rezolūcijā[1], kā 
lietderīgu pirmo soli; aicina Komisiju 
izvirzīt „Divdesmit galvenos risinājumus”, 
kā ierosināts Vienotā tirgus forumā 
Krakovā, katram no šiem 
neapmierinātības cēloņiem;
[1] P7_TA(2010)0186 (Louis Grech 
ziņojums)

Or. en

Grozījums Nr. 21
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka būtu vairāk jāatvieglo 
piekļuve banku pakalpojumiem tiem ES 
pilsoņiem, kuri veic uzņēmējdarbību citā 
ES dalībvalstī; mudina Komisiju veikt 
nepieciešamos likumdošanas pasākumus, 
lai visiem ES pilsoņiem nodrošinātu 
piekļuvi pamatmaksājumu kontam; uzsver 
nepieciešamību uzlabot banku 
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pakalpojumu nodevu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina, ka 2011. gada Vienotā tirgus 
forums norisinājās kā vienotā tirgus 
panāktā progresa pārbaude un palīdzēja 
izvirzīt priekšplānā pilsoņu rūpes; mudina 
Komisiju saglabāt šo impulsu un 
nepārtraukti novērtēt tirgus pašreizējo 
situāciju, divas reizes gadā rīkojot Vienotā 
tirgus forumu un papildinot to ar 
ikgadējām vizītēm, lai novērtētu un 
veicinātu tirgu atsevišķās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c norāda, ka sarežģīti noteikumi 
nodokļu jomā, kas piemērojami pārrobežu 
situācijām līdzās dubultai nodokļu 
uzlikšanai pilsoņus attur no pārvietošanās 
pāri robežām; atbalsta Komisijas 
centienus samazināt šādas nodokļu 
barjeras un uzskata, ka īpašu uzmanību 
vajadzētu piešķirt automašīnu 
reģistrācijai;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atzinīgi vērtē Komisijas darbu un 
iesaistīšanos vienotā tirgus akta 
īstenošanā; mudina Komisiju nodrošināt 
efektīvu pirmo prioritāšu īstenošanu, 
vienlaikus izstrādājot nākotnē īstenojamu 
otro iniciatīvu kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka ES pilsoņu mobilitāti varētu 
veicināt, atvieglojot un labāk informējot 
par viņu sociālo tiesību izmantošanu citās 
dalībvalstīs; atzinīgi uzņem Komisijas 
iniciatīvu izstrādāt jaunu sociālā 
nodrošinājuma datu elektroniskās 
apmaiņas sistēmu un aicina veidot 
uzlabotu sadarbību starp valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.e izceļ to, ka pilsoņiem vajadzētu 
nodrošināt labāku piekļuvi pārrobežu 
veselības aprūpes pakalpojumiem; uzsver, 
ka šajā ziņā izšķiroši nozīmīga ir 
pienācīga un laicīga 
Direktīvas 2011/24/ES īstenošana; aicina 
Komisiju veicināt telemedicīnas un e–
veselības pakalpojumus un atbalsta 
izmēģinājuma projektus ar mērķi ES 
pilsoņiem nodrošināt tiešsaistes piekļuvi 
saviem pacientu datiem; ļoti atzinīgi 
uzlūko Komisijas nodomu ieteikt vienotu 
pacientu datu minimuma komplektu, lai 
nodrošinātu pacientu slimību vēstures 
datu savstarpēju izmantojamību, tādējādi 
nodrošinot aprūpes nepārtrauktību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.f aicina Komisiju un dalībvalstis labāk 
informēt ES pilsoņus par viņu tiesībām 
pārrobežu veselības aprūpē, tostarp par šo 
tiesību izmantošanas praktiskajiem 
aspektiem, īpaši par izmaksu 
atlīdzināšanu, un palīdzēt tiem labāk 
iepazīt e–veselību un telemedicīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Simon Busuttil
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 
alternatīvas strīdu izšķiršanas un kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā;

3. atgādina efektīvu atlīdzināšanas 
mehānismu nozīmi kā līdzekli, lai 
nodrošinātu, ka patērētāji var izmantot 
savas tiesības; uzsver, ka alternatīvas 
strīdu izšķiršanas sistēmas, piemēram, 
SOLVIT tīkls, ir izrādījušās efektīvas, 
risinot tādas pilsoņu problēmas kā 
profesionālās kvalifikācijas atzīšana un 
migrējošo darba ņēmēju pensijas fondu 
pārnesamība, bet ka alternatīvas strīdu 
izšķiršanas joma Eiropā tomēr joprojām ir 
sadrumstalota; mudina Komisiju 
nodrošināt, lai līdz 2012. gadam tiktu 
pabeigta paredzētā ES likumdošanas 
darbība alternatīvas strīdu izšķiršanas un 
kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā;
uzsver nozīmi, ka pieņemtajiem 
instrumentiem vajadzētu atvieglot 
patērētāju tiesisko aizsardzību pārrobežu 
preču un pakalpojumu pirkumos;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 
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alternatīvas strīdu izšķiršanas un kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā;

alternatīvas strīdu izšķiršanas un kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā; uzsver, ka 
pilsoņiem vajadzētu būt labāk 
informētiem par šiem atlīdzināšanas 
mehānismiem un problēmu risināšanas 
instrumentiem, lai nodrošinātu pilsoņu 
tiesību efektivitāti vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 
alternatīvas strīdu izšķiršanas un 
kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā;

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 
alternatīvas strīdu izšķiršanas jomā un 
ierosināta tiešsaistes strīdu izšķiršana;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu 
izšķiršanas sistēmas, piemēram, SOLVIT 
tīkls, ir izrādījušās efektīvas, risinot tādas 

3. uzsver, ka SOLVIT tīkls ir izrādījies 
efektīvs, risinot problēmas saistībā ar
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,
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pilsoņu problēmas kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un migrējošo darba 
ņēmēju pensijas fondu pārnesamība, bet 
ka alternatīvas strīdu izšķiršanas joma 
Eiropā tomēr joprojām ir sadrumstalota; 
mudina Komisiju nodrošināt, lai līdz 
2012. gadam tiktu pabeigta ES 
likumdošanas darbība alternatīvas strīdu 
izšķiršanas un kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības jomā;

migrējošo darba ņēmēju pensijas fondu 
pārnesamību un ES pilsoņu brīvu 
pārvietošanos un uzturēšanos; tomēr 
atzīmē, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
joma Eiropā tomēr joprojām ir 
sadrumstalota; atbalsta ātru un lētu 
patērētāju problēmu atrisināšanu 
ārpustiesas kārtībā ES un tāpēc atzinīgi 
vērtē gaidāmās likumdošanas iniciatīvas 
par alternatīvas strīdu izšķiršanas (ASI) un 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (TSI) 
mehānismiem, kā arī plašākas 
starpniecības izmantošanas veicināšanu 
līdz 2013. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Louis Grech

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēmas, piemēram, SOLVIT tīkls, ir 
izrādījušās efektīvas, risinot tādas pilsoņu 
problēmas kā profesionālās kvalifikācijas 
atzīšana un migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamība, bet ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
tomēr joprojām ir sadrumstalota; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai līdz 2012. gadam 
tiktu pabeigta ES likumdošanas darbība 
alternatīvas strīdu izšķiršanas un
kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā;

3. uzsver, ka gadiem ilgi alternatīvas strīdu 
izšķiršanas sistēmas un SOLVIT tīkls ir 
izrādījušies vienkārši, ātri un efektīvi, 
risinot tādas pilsoņu problēmas kā 
profesionālās kvalifikācijas atzīšana un 
migrējošo darba ņēmēju pensijas fondu 
pārnesamība; no jauna pauž uzskatu, ka 
alternatīvas strīdu izšķiršanas joma Eiropā 
joprojām ir sadrumstalota un SOLVIT tīkls 
nav pietiekami izmantots; atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos līdz 2011. gada 
beigām iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par alternatīvas strīdu 
izšķiršanas izmantošanu un uzsver nozīmi 
efektīvi pieņemt šo likumdošanas 
priekšlikumu, lai sniegtu patērētājiem 
ātrāku un lētāku risinājumu atlīdzības 
iegūšanai; mudina Komisiju nodrošināt, 
lai līdz 2012. gada beigām tiktu veikta ES 
likumdošanas darbība kolektīvās tiesiskās 
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aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt ātru un efektīvu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
9. marta Direktīvas 2011/24/ES par 
pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu 
veselības aprūpē īstenošanu, pienācīgi 
ņemot vērā universāluma, piekļuves 
kvalitatīvai veselības aprūpei, taisnīguma 
un solidaritātes principus;
(Direktīva 2011/24/ES paredz noteikumus, 
lai atvieglotu piekļuvi drošai un augstas 
kvalitātes pārrobežu veselības aprūpei, un 
veicina sadarbību starp dalībvalstīm 
veselības aprūpes jomā. Saskaņā ar 
direktīvas 4. pantu pārrobežu veselības 
aprūpi sniedz, ņemot vērā universāluma, 
piekļuves kvalitatīvai veselības aprūpei, 
taisnīguma un solidaritātes principus.)

Or. en

Grozījums Nr. 34
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka jauna, uz pilsoņiem 
pamatota alternatīvas strīdu izšķiršanas 
sistēma, kas veidota uz esošajām 
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konsultatīvajām struktūrvienībām un 
administratīvajām struktūrām, sniegtu 
lielu ieguldījumu lētu, lietderīgu,
pieejamu ārpustiesas izšķiršanas 
procedūru nodrošināšanā patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b mudina Komisiju bez kavēšanās 
pieņemt rīcības plānu, lai turpmāk 
pastiprinātu un nostiprinātu SOLVIT, 
„Eiropa jums iesaka” (Your Europe 
Advice), Eiropas Patērētāju centru lomu 
citu palīdzības dienestu vidū, lai tos 
padarītu redzamākus pilsoņiem un 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c pauž atzinību Komisijai par tās 
nepārtraukto darbu pie Your Europe
(„Tava Eiropa”) tīmekļa portāla un 
mudina pabeigt šī inovatīvā instrumenta 
izstrādi, īpaši valsts līmenī; iesaka, lai šis 
mehānisms tiktu pārveidots par īstenu 
vienas pieturas aģentūru ar mērķi palīdzēt 
pilsoņiem uzzināt vairāk par savām 
tiesībām, izmantojot vienu informācijas 
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avotu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju apsvērt Pilsoņu 
tiesību hartas pieņemšanu, kā prasīts 
iepriekšminētajā Parlamenta 2010. gada 
20. maija rezolūcijā, izklāstot tajā pilsoņu 
tiesības, pienākumus un ar vienoto tirgu 
saistītus pārrobežu jautājumus; uzskata, ka 
šai hartai vajadzētu būt viegli pieejamai 
un kalpot kā rokasgrāmatai visiem 
pilsoņiem, kas pārvietojas, strādā, 
iepērkas un tirgojas pārrobežu mērogā;

4. mudina dalībvalstis savu ministriju 
tīmekļa vietnēs padarīt pieejamu 
visaptverošu informatīvo materiālu, 
izklāstot tajā pilsoņu tiesības, pienākumus 
un ar vienoto tirgu saistītus pārrobežu 
jautājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Louis Grech

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina Komisiju apsvērt Pilsoņu tiesību 
hartas pieņemšanu, kā prasīts 
iepriekšminētajā Parlamenta 2010. gada 
20. maija rezolūcijā, izklāstot tajā pilsoņu 
tiesības, pienākumus un ar vienoto tirgu 
saistītus pārrobežu jautājumus; uzskata, ka 
šai hartai vajadzētu būt viegli pieejamai un 
kalpot kā rokasgrāmatai visiem pilsoņiem, 
kas pārvietojas, strādā, iepērkas un tirgojas 
pārrobežu mērogā;

4. mudina Komisiju apsvērt lietotājiem 
draudzīgas, regulāri atjauninātas un 
viegli pieejamas Pilsoņu tiesību hartas 
pieņemšanu, kā prasīts iepriekšminētajā 
Parlamenta 2010. gada 20. maija 
rezolūcijā[1], izklāstot tajā pilsoņu tiesības, 
pienākumus un ar vienoto tirgu saistītus 
pārrobežu jautājumus; uzskata, ka šai 
hartai vajadzētu būt viegli pieejamai un 
kalpot kā rokasgrāmatai visiem pilsoņiem, 
kas pārvietojas, strādā, iepērkas un tirgojas 
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pārrobežu mērogā, sniedzot praktiskāku 
informāciju un risinājumus ikdienas 
problēmām, ar ko saskaras Eiropas 
pilsoņi, piemēram, piekļuve veselības 
aprūpei, automašīnu reģistrācija, bankas 
konta atvēršana, produktu iegāde 
tiešsaistē utt.;
[1] P7_TA(2010)0186 (Louis Grech 
ziņojums)

Or. en

Grozījums Nr. 39
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, veicinot darbaspēka pārrobežu 
mobilitāti, veidot vispusīgāku ES 
likumdošanas pieeju, ar ko tiek 
aizsargātas pilsoņu tiesības, stimulēta 
ekonomiskā izaugsme un ieguldījumi 
cilvēku kapitālā un darba vietu radīšanā, 
tādējādi likvidējot atlikušos šķēršļus 
četrām brīvībām.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 40
Louis Grech

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa, veicinot darbaspēka pārrobežu 
mobilitāti, veidot vispusīgāku ES 
likumdošanas pieeju, ar ko tiek aizsargātas 
pilsoņu tiesības, stimulēta ekonomiskā 
izaugsme un ieguldījumi cilvēku kapitālā 

5. prasa veidot vispusīgāku ES 
likumdošanas pieeju veselības aprūpes, 
sociālā nodrošinājuma tiesību, spektra 
politikas, profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas jomās, kā arī tādu mehānismu 
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un darba vietu radīšanā, tādējādi likvidējot 
atlikušos šķēršļus četrām brīvībām.

izveidē, kas tiecas atvieglot darbaspēka 
pārrobežu mobilitāti, ar ko tiek aizsargātas 
pilsoņu tiesības, stimulēta ekonomiskā 
izaugsme un ieguldījumi cilvēku kapitālā 
un darba vietu radīšanā, tādējādi likvidējot 
atlikušos šķēršļus četrām brīvībām.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
5. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) atzīmē priekšlikumus, ko Eiropas 
Komisija izvirzīs, lai modernizētu 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu; uzsver, ka šiem 
pasākumiem vajadzētu vienkāršot 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
procedūras, un atbalsta ideju, ka 
brīvprātīga Eiropas profesionālā karte 
varētu kalpot par līdzekli, kas atvieglotu 
eiropiešu mobilitāti un būtu konkrēts 
pilsoņu Eiropas piemērs.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
nodrošināt pacientiem drošu piekļuvi 
tiešsaistē to slimību vēstures datiem; 
aicina Komisiju turpināt darbu, lai 
sasniegtu tās mērķi par plašu 
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telemedicīnas pakalpojumu izvēršanu līdz 
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas izpratni par to, 
ka pilsoņiem ir nepietiekama piekļuve 
informācijai un palīdzībai; tāpēc aicina 
Komisiju pēc iespējas vairāk pielāgot 
komunikāciju parasto pilsoņu 
vajadzībām, piemēram, padarot visas 
Komisijas sabiedriskās apspriešanas 
pieejamas visās ES oficiālajās valodās.

Or. cs

Grozījums Nr. 44
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir nepieciešams, lai 
profesionālās kvalifikācijas tiktu plaši 
atzītas, jo pilsoņi kļūst aizvien mobilāki, 
un nodrošināt migrējošo darba ņēmēju 
pensijas fondu pārnesamību, veicināt
ārpusskolas apmācību, kā rezultātā iegūtu 
prasmju pasi un īstenotu „Jaunatne 
kustībā” karti.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Simon Busuttil

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pieprasa turpmāku rīcību no 
dalībvalstu puses, to saskaņojot ar 
Komisiju, lai pārvarētu šķēršļus, kas 
neļauj tiešsaistes uzņēmumiem piedāvāt 
savus pakalpojumus noteiktu dalībvalstu 
pilsoņiem; šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu par Eiropas 
līgumtiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
atvieglot pārrobežu veselības aprūpi un 
attīstīt e–veselību; uzskata, ka viens no 
galvenajiem pilsoņu neapmierinātības 
cēloņiem, saņemot veselības aprūpi 
ārvalstīs, ir cilvēku nepietiekamas
zināšanas par savām tiesībām un 
līdzekļiem to īstenošanai; aicina Komisiju 
un dalībvalstis koncentrēties uz pienācīgu 
esošo noteikumu īstenošanu un 
piemērošanu un uz pasākumiem, lai 
uzlabotu piekļuvi informācijai, drošībai 
un privātumam attiecībā uz patērētājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina Eiropas Komisijai tās 
pienākumu izmeklēt ES tiesību 
pārkāpumus, īpaši attiecībā uz pilsoņu ES 
tiesību pārkāpumiem; uzsver, ka 
pierādīšanas pienākumu attiecībā uz 
šādiem ES tiesību pārkāpumiem nedrīkst 
uzlikt pilsoņiem, kuriem nav resursu 
šādas informācijas sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju atjaunināt esošos 
noteikumus un paplašināt Ceļojuma 
pakešu direktīvas darbības jomu, lai 
palielinātu patērētāju aizsardzības līmeni 
ņemot vērā jauno tirgus attīstību, ko 
radījusi palielināta interneta 
izmantošana; uzskata, ka laikā, kad 
patērētāji aizvien vairāk iegādājas 
atsevišķus ceļošanas pakalpojumus, 
Komisijai vajadzētu pieņemt specifiskus 
noteikumus par dažādiem vienotiem un 
atsevišķiem ceļošanas pakalpojumiem, 
kas precizēs patērētāju juridiskās tiesības 
un atlīdzināšanas iespējas un attiecīgo 
pakalpojumu sniedzēju atbildību.
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Grozījums Nr. 49
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina Komisiju pieņemt 
visaptverošus, konsolidētus 
pamatprincipus, iekļaujot visas pasažieru 
tiesības vienā tiesību aktā, īpašu 
uzmanību pievēršot dažādām to pasažieru 
vajadzībām, kuri ir atkarīgi no transporta 
veida.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e uzsver, ka pat ar nesenajiem 
uzlabojumiem, ko atklāja iekšējā tirgus 
novērtējuma rezultāti 2010. gada 
decembrī, dalībvalstis joprojām nespēj 
pilnībā sasniegt savus mērķus attiecībā uz 
pareizu un laicīgu Eiropas tiesību aktu 
transponēšanu valsts tiesību aktos; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
pienācīgu vienotā tirgus tiesību aktu 
īstenošanu un transponēšanu, veicot 
sistemātiskāku, neatkarīgāku uzraudzību, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgus nosacījumus 
visā Savienībā.

Or. en


