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Grozījums Nr. 21
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas 
Pilsoņu gadu (2013. gads)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas 
Pilsonības gadu (2013. gads)

Or. es

Grozījums Nr. 22
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību 
un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(1) Līgumu 20. panta 1. punktā un 
9. pantā paredzēta Savienības pilsonība, 
kas papildina attiecīgo dalībvalstu 
pilsonību, nosakot, ka ikviena persona, 
kam ir kādas dalībvalsts pilsonība, ir 
Savienības pilsonis. Līguma 20. panta 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Jāatsaucas arī uz LES 9. pantu, lai tiktu pieminēti abu līgumu panti par ES pilsonību.

Grozījums Nr. 24
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar 20. pantu Savienības 
pilsoņiem ir tiesības arī balsot un 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
un pašvaldību vēlēšanās, tiesības tās 
trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvēta 
dalībvalsts, kuras pilsoņi viņi ir, uz 
jebkuras dalībvalsts diplomātisko iestāžu 
aizsardzību un tiesības iesniegt 
lūgumrakstu Eiropas Parlamentā saskaņā 
ar 227. pantu, rakstīt Eiropas ombudam 
un Savienības iestādēm un padomdevējām 
struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā visas tiesības, ne tikai pārvietošanās brīvība.

Grozījums Nr. 25
Willy Meyer
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Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pilsoņiem un apvienībām, kas tos 
pārstāv, ir galvenā loma Savienības 
darbībā, kā norādīts Līguma par Eiropas 
Savienību 10. un 11. pantā, kur uzsvērta 
visu pārstāvības demokrātijas aspektu 
nozīme.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 27
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības (3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
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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.

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, un saskaņā ar 
Līgumiem šīs tiesības jāgarantē 
ārpuskopienas valstu valstspiederīgajiem, 
kuri legāli dzīvo kādas dalībvalsts 
teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 28
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kā norādīts Hartas preambulā, 
Savienība balstās uz nedalāmām, 
universālām vērtībām — cilvēka cieņu, 
brīvību, vienlīdzību un solidaritāti, kam ir 
būtiska loma pilsonības īstenošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 29
Angelika Werthmann

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecīgi Stokholmas programmā 
pilsonim ir piešķirta galvenā nozīme 
Eiropas politikā brīvības, drošības un 

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

tiesiskuma jomā. Tajā paredzētās darbības 
ir vērstas uz „pilsoņu Eiropas veidošanu”, 
tostarp nodrošinot pilsoņu brīvas 
pārvietošanās tiesību pilnīgu īstenošanu, 
un veicina stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzīto mērķu sasniegšanu, ciktāl brīvas 
pārvietošanās un darbinieku mobilitātes 
veicināšana ir atzīta par svarīgu veidu, kā 
novērst sekas, ko izraisījušas 
demogrāfiskās pārmaiņas darba tirgū, un 
palielināt cilvēku nodarbinātību un 
Eiropas nozaru konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti 
attiecībā uz migrējošo darba ņēmēju 
tiesībām tiek pareizi piemēroti, ir 
jāpārliecinās, ka šie darbinieki, viņu 
ģimenes un citas ieinteresētās puses 
apzinās un ir informētas par savām 
tiesībām un iespējām, ko tiem sniedz 
tiesības brīvi pārvietoties.

Or. es

Grozījums Nr. 31
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Domas, vārda un informācijas 
brīvība, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
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plurālisms un neatkarība ir būtiski 
principi pilsonības īstenošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 32
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku mobilitāte palīdz likvidēt 
demogrāfisko pārmaiņu sekas darba tirgū, 
vienlaikus arī palielinot cilvēku 
nodarbinātību un uzlabojot Eiropas 
ražošanas nozaru konkurētspēju. Tajā pašā 
laikā brīva pārvietošanās vai nu dod 
pilsoņiem iespēju (kas ir vajadzīgs 
priekšnosacījums), vai arī stimulē viņus 
īstenot plašo tiesību klāstu, kas tiem 
pieejams saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, piemēram, viņu kā patērētāju 
tiesības piekļūt precēm un pakalpojumiem 
vai viņu kā darba ņēmēju tiesības iestāties 
arodbiedrībā, vai arī 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, lai gan 
profesionālajai mobilitātei jāiet kopsolī ar 
darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma un 
arodbiedrības tiesību aizsardzību, un 
darba devēji to nedrīkst uzskatīt par 
iespēju īstenot algu un sociālo dempingu, 
samazināt algas un sociālās garantijas vai 
pasliktināt darba apstākļus.

Or. es
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Grozījums Nr. 33
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Jo īpaši brīva pārvietošanās un 
darbinieku mobilitāte palīdz likvidēt 
demogrāfisko pārmaiņu sekas darba tirgū, 
vienlaikus arī palielinot cilvēku 
nodarbinātību un uzlabojot Eiropas 
ražošanas nozaru konkurētspēju. Turklāt, 
ņemot vērā satraucoši augstos bezdarba 
rādītājus atsevišķās dalībvalstīs, tas dod 
iespēju atgūt līdzsvaru starp darbaspēka 
piedāvājumu un pieprasījumu un tā 
rezultātā mazināt spriedzi Eiropas darba 
tirgū. 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. 34
Elena Băsescu

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 

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

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 saskaras 
ar pārāk daudziem praktiskiem un 
nepamatotiem šķēršļiem dzīvošanai un jo 
īpaši strādāšanai citviet Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstis nedrīkst izmantot ES 
tiesību aktus par personu brīvu 
pārvietošanos, lai tieši vai netieši 
diskriminētu migrējošos darba ņēmējus 
un viņu ģimenes. ES jāgarantē vienlīdzīga 
attieksme pret šādiem darba ņēmējiem 
attiecībā uz nodokļiem un sociālajiem 
pabalstiem, sociālajiem mājokļiem, 
izglītības pieejamību saviem bērniem un 
profesionālās apmācības kursiem.

Or. es

Grozījums Nr. 36
Tatjana Ždanoka

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 
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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.

dzīvi, ir būtiski, lai informācija par šo 
tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk. Tā kā visi Savienības pilsoņi un 
trešo valstu valstspiederīgie, kas pastāvīgi 
dzīvo kādā dalībvalstī, ir potenciālie šo 
tiesību īstenotāji, informētības uzlabošanas 
pasākumi jāveic visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Heinz K. Becker

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 viegli saprotama un 
pārredzama informācija par šo tiesību 
esamību, kuras izmantošana paredz arī 
pilsoņu pienākumus (piemēram, 
pierādījumu par pastāvīgu darbu pēc trīs 
mēnešu uzturēšanās), būtu pieejama pēc 
iespējas plašāk. Tā kā visi Savienības 
pilsoņi ir potenciālie šo tiesību īstenotāji, 
informētības uzlabošanas pasākumi jāveic 
visā Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Elena Băsescu

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 

(13) Jo īpaši Savienības pilsoņiem, kuri 
apsver, vai izmantot savas tiesības brīvi 
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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.

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 un 
akadēmiskās 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 vispusīgi īstenot savas tiesības 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

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 

(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 un viņiem ir pilnībā pieejamas 
vienkāršas strīdu izšķiršanas procedūras, 
kas nemaksā dārgi (piemēram, attiecībā 
uz iepirkšanos tiešsaistē), 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 



AM\894449LV.doc 13/34 PE483.770v01-00

LV

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.

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. Šajā saistībā būtu jāatzīmē arī 
e-veselības un telemedicīnas milzīgais 
potenciāls pārrobežu veselības aprūpes 
vienkāršošanā, kā arī valsts medicīnas 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un 
efektivitātes paaugstināšanā.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Willy Meyer

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 
vēlēšanās. Tajā pašā laikā politiskā 
līdzdalība var veicināt Savienības pilsoņu 
integrāciju viņu izvēlēto dzīvesvietas 
dalībvalstu sabiedrībā.

(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 
vēlēšanās. Tajā pašā laikā politiskā 
līdzdalība var veicināt Savienības pilsoņu 
integrāciju viņu izvēlēto dzīvesvietas 
dalībvalstu sabiedrībā. Būtu lietderīgi arī 
sekot to dalībvalstu piemēram, kurās 
tiesības vēlēt ir cilvēkiem, kuri sasnieguši 
16 gadu vecumu, kā arī ārpuskopienas 
valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. es
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Grozījums Nr. 41
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Pilsoņu labāka izpratne par 
priekšrocībām, ko šīs tiesības nodrošina 
gan viņiem individuāli, gan sabiedrībai 
kopumā, var veicināt arī to, ka viņi 
spēcīgāk izjūt savu piederību Savienībai.
Komisijai vajadzētu arī nodrošināt, ka 
vietējo, reģionālo un valsts iestāžu 
pārstāvji, pilsoniskā sabiedrība un 
plašsaziņas līdzekļi ir ciešāk iesaistīti 
palīdzības sniegšanā pilsoņiem, lai 
uzlabotu to izpratni par Eiropas politikas 
ietekmi uz valsts un vietējo politiku.

Or. es

Grozījums Nr. 42
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Pilsoņu labāka izpratne par 
priekšrocībām, ko šīs tiesības nodrošina 
gan viņiem individuāli, gan sabiedrībai 
kopumā, var veicināt arī to, ka viņi 
spēcīgāk izjūt savu piederību Savienībai.
Tas attiecas ne tikai uz tiesībām saistībā 
ar pārvietošanās brīvību un pilsoņu 
mobilitāti, bet arī uz viņu kā Savienības 
pilsoņu tiesībām, kuras izmantojot viņiem 
nav jāatstāj sava izcelsmes valsts 
(piemēram, iepirkšanās tiešsaistē no citas 
Savienības valsts, aviopasažieru tiesības 
saistībā ar iekšzemes lidojumiem, 
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pārrobežu mantojumi vai dažādas 
politiskās tiesības). Tāpēc Eiropas gada 
ietvaros īstenotajās informatīvajās 
kampaņās jāsniedz arī visaptveroša 
informācija par šādu tiesību pievienoto 
vērtību, tādējādi nodrošinot, ka visi 
Savienības pilsoņi bez izņēmuma pilnībā 
apzinās savu Savienības pilsonību.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Willy Meyer

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, identificēt un novērst šķēršļus, 
kas kavē šo tiesību izmantošanu pilnībā, 
un tādējādi sniegt ieguldījumu izvirzītā 
mērķa sasniegšanā, proti, veicināt pilsoņu 
brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 44
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 

(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 
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izvirzītā mērķa sasniegšanā, proti, veicināt 
pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesību 
īstenošanu.

izvirzītā mērķa sasniegšanā, proti, veicināt 
brīvas pārvietošanās un visu pārējo 
Savienības pilsoņu tiesību īstenošanu. Šajā 
saistībā ar plaša mēroga un efektīvu 
informācijas sniegšanu par Savienību, ko 
nodrošina visu dalībvalstu sabiedriskās 
televīzijas, radio un interneta 
raidorganizācijas, kā arī ar ciešāku 
plašsaziņas līdzekļu sadarbību (piemēram, 
ar Euronews) veiksmīgi jāpastiprina 
informācijas plūsma pilsoņiem.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Lēmuma priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Saistībā ar plānoto Eiropas Pilsoņu 
gadu (2013. gadu) jāveic arī atbilstoši 
pasākumi, lai novērstu un nosodītu 
jebkādu neiecietību, diskrimināciju, 
pazemošanu un ksenofobiju, kas vērsta 
pret pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības 
brīvi pārvietoties un kuri ceļo, apmetas uz 
dzīvi un strādā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
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 

(22) Galvenā atbildība par to, lai tiktu 
vairota pilsoņu izpratne par viņu kā 
Savienības pilsoņu tiesībām, paliek 
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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.

dalībvalstu ziņā. Tām jāpilda visas savas 
saistības un jāuzņemas atbildība par 
kopīgo Eiropu. Tas ietver intensīvas 
pavadinformācijas plūsmas 
nodrošināšanu un mērķtiecīgu ziņošanu 
par visu ES iestāžu darbību. 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. 47
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Eiropas Pilsoņu gada laikā veikto 
pasākumu rezultātu detalizēta 
novērtēšana ir priekšnoteikums tam, lai 
turpmākie Eiropas gadi būtu veiksmīgi. 
Jāizvirza mērķis gūt visaptverošu 
novērtējumu par Eiropas gada norisi un 
taustāmo ietekmi, kas atsevišķos 
gadījumos ietver salīdzināmus 
kvantitatīvos faktorus (piemēram, cik liela 
ir konkrētā pasākuma mērķauditorija).

Or. de

Grozījums Nr. 48
Willy Meyer

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

Ar šo 2013. gads tiek pasludināts par 
Eiropas Pilsoņu gadu (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Ar šo 2013. gads tiek pasludināts par 
Eiropas Pilsonības gadu (turpmāk „Eiropas 
gads”).

Or. es

Grozījums Nr. 49
Angelika Werthmann

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas gada vispārējais mērķis ir veicināt 
Eiropas Savienības pilsoņu tiesību 
īstenošanu, kas tiem ļauj pārvietoties un 
dzīvot Eiropas Savienībā, uzlabojot viņu 
informētību par šīm tiesībām un, plašākā 
kontekstā, par tiesībām, kas viņiem 
pienākas aiz savas valsts robežām. 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. Tādējādi tas 
dos iespēju uzsvērt konkrētās 
priekšrocības, ko Savienības pilsonība 
sniedz katram pilsonim, un to, cik liela 
nozīme ir pilsoņu ieguldījumam Eiropas 
projekta veidošanā, kā arī netiešā veidā 
stiprinās Eiropas pilsoņu piederības 
sajūtu Eiropas Savienībai. Eiropas gads 
atbalsta Komisijas politikas mērķi piešķirt 
pilsoņiem galveno lomu Eiropas 
Savienības politikas darba kārtībā un 
palīdzēt Savienībai kļūt par taustāmu 
realitāti pilsoņu ikdienas dzīvē, piešķirot 
to tiesībām faktisku realitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Tatjana Ždanoka

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni par tiesībām, ko nodrošina 
Savienības pilsonība, jo īpaši par tiesībām
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.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas gada vispārējais mērķis ir vairot 
izpratni par tiesībām, ko nodrošina 
Savienības pilsonība, lai palīdzētu 
pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības. 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 
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valstī, kā arī studentiem, darbiniekiem, 
patērētājiem, kā arī preču piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem visā Savienībā.

arī preču piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem visā Savienībā.

Or. es

Grozījums Nr. 52
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 53
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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 

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
tiesībām, kas Savienības pilsoņiem ir 
garantētas pārrobežu situācijās, tostarp 
viņu tiesībām piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē;
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situācijās, tostarp viņu tiesībām piedalīties 
Savienības demokrātiskajā dzīvē;

Or. en

(Skatīt 3. ievilkuma grozījumu)

Pamatojums

Fragments pārcelts uz trešo apsvērumu, lai izvairītos no atkārtošanās. Tas nav jāuzskata par 
svītrotu.

Grozījums Nr. 54
Tatjana Ždanoka

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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 garantētas 
Savienības pilsoņiem un pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem, tostarp viņu tiesībām 
piedalīties Savienības demokrātiskajā 
dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 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 

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

situācijās, tostarp viņu tiesībām piedalīties 
Savienības demokrātiskajā dzīvē, īpašu 
uzmanību pievēršot jaunajai Eiropas 
pilsoņu iniciatīvai;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām balsot vietējās un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās jebkurā dalībvalstī, 
kurā viņi dzīvo;

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts 15. un 19. apsvērumā, nākamajā gadā pēc šā gada notiks Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas. Tāpēc ir jāuzlabo izpratne par tiesībām balsot.

Grozījums Nr. 57
Heinz K. Becker

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 
citā dalībvalstī, un to, kādi nosacījumi 
jāizpilda, lai šīs tiesības īstenotu;

Or. de
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Grozījums Nr. 58
Willy Meyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izveidot komunikācijas un informācijas 
tīklus un instrumentus, kas ļauj 
pastiprināt dialogu ar iestādēm visās 
Eiropas valodās;

Or. es

Grozījums Nr. 59
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicināt Savienības pilsoņu aktīvu 
līdzdalību pilsoniskajos forumos par 
Savienības politiku un jautājumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 60
Lena Kolarska-Bobińska

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 

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par
viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot 
Eiropas Savienībā un — plašākā 
kontekstā — veicināt debates par brīvas 
pārvietošanās tiesību ietekmi un iespējām 
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un pilsoņu un Savienības savstarpējās 
saiknes stiprināšanas viedokļa.

kā neatņemamu Savienības pilsonības 
aspektu, jo īpaši no sociālās kohēzijas, 
Savienības pilsoņu savstarpējās sapratnes 
un pilsoņu un Savienības savstarpējās 
saiknes stiprināšanas viedokļa.

Or. en

Pamatojums

Fragments pārcelts no pirmā apsvēruma, lai izvairītos no atkārtošanās.

Grozījums Nr. 61
Tatjana Ždanoka

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 Savienības 
pilsonības ietekmi un iespējām, jo īpaši no 
sociālās kohēzijas, Savienības pilsoņu 
savstarpējās sapratnes un pilsoņu, 
pastāvīgo iedzīvotāju un Savienības 
savstarpējās saiknes stiprināšanas viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Willy Meyer

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 

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

Or. es

Grozījums Nr. 63
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām, kas paredzētas Savienības 
tiesību aktos, uz izglītību, sociālajām 
programmām un veselības aprūpi tādā 
pašā līmenī kā tās dalībvalsts pilsoņiem, 
kurā tie dzīvo;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu un iestāžu 
izpratni par atbilstošiem pasākumiem, lai 
novērstu un nosodītu jebkādu neiecietību, 
diskrimināciju, pazemošanu un 
ksenofobiju, kas vērsta pret pilsoņiem, 
kuri izmanto savas tiesības brīvi 
pārvietoties un kuri ceļo, apmetas uz dzīvi 
un strādā Savienībā; veicināt 
pamattiesību, brīvību un Eiropas vērtību 
aizsardzību un apkarot jebkāda veida 
ekstrēmismu, un Eiropas Komisijai kā 
Līgumu ievērošanas uzraudzītājai —
iejaukties šādās situācijās, lai nepieļautu 
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Eiropas pilsoņu šķelšanos divās grupās.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Elena Băsescu

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām strādāt citā dalībvalstī un 
veicināt šo brīvību, sadarbojoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
Eiropā un dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veidot izpratni par to, ka labumu no 
Savienības pilsoņa statusa gūst ne tikai tie 
indivīdi, kas atstāj savu izcelsmes valsti, 
kā arī to, ka ar Eiropas pilsonību saistītās 
tiesības sniedz taustāmu pievienoto 
vērtību ikvienam Eiropas Savienības 
pilsonim bez izņēmuma arī viņa ikdienas 
dzīvē savā dzimtenē.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Lena Kolarska-Bobińska
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām pievienoties pilsoņu 
iniciatīvai saskaņā ar LES 11. panta 
4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Eiropas pilsoņu iniciatīva tekstā nav pieminēta, un tās ir jaunas svarīgas tiesības, kas 
paredzētas Lisabonas līguma grozījumos.

Grozījums Nr. 68
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vairot Savienības pilsoņu izpratni par 
viņu tiesībām uz jebkuras dalībvalsts 
diplomātisko iestāžu aizsardzību tās trešās 
valsts teritorijā, kurā nav pārstāvēta 
dalībvalsts, kuras pilsoņi viņi ir.

Or. en

Pamatojums

Tiesības uz aizsardzību ārvalstīs ir ļoti svarīgas ES pilsoņiem no mazākām dalībvalstīm. Vēl 
jo svarīgāk tas ir tāpēc, ka krīzes dēļ dalībvalstis slēdz vai apvieno diplomātiskās iestādes.

Grozījums Nr. 69
Willy Meyer

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, iesaistot vietējās, reģionālās un 
valsts iestādes un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

Or. es

Grozījums Nr. 70
Willy Meyer

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 un paraugprakses 
apmaiņa starp valstu, reģionālām un
vietējām administrācijām un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Tatjana Ždanoka

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 Savienības 
pilsonība, un par tās pieejamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Heinz K. Becker

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;

– informācijas tīklu, kuros dalībvalstīs 
iespējams fiziski konsultēties, un 
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;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Elena Băsescu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Mariya Nedelcheva

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

– plašākas informācijas sniegšana par 
pilsoņu tiesībām un viņu tiesībām iesniegt 
lūgumrakstus, jo īpaši ar Eiropas 
Parlamenta informācijas biroju 
dalībvalstīs un dalībvalstu ombudu tīkla 
starpniecību.

Or. bg

Grozījums Nr. 75
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aktīvs atbalsts visaptverošu un objektīvu 
ziņojumu sniegšanai dalībvalstu 
plašsaziņas līdzekļos;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm 
un iestādēm un apvienībām, kas pārstāv 
vietējās un reģionālās intereses, jo īpaši ar 
Reģionu komiteju. Arī šādā veidā 
dalībvalstis uzņemsies atbildību par to, lai 
Eiropas gads būtu veiksmīgs.

Or. de
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Grozījums Nr. 77
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija cieši sadarbojas ar Eiropas 
Parlamentu, lai saskaņotu kopīgus 
pasākumus Eiropas Pilsoņu gada 
popularizēšanai.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc šajā sarakstā nebija iekļauts EP, tāpēc tas ir jāizdara.

Grozījums Nr. 78
Angelika Werthmann

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

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.
Jāorganizē informatīva kampaņa 
plašsaziņas līdzekļos, balstoties uz 
horizontālo stratēģiju un dažām 
konkrētām komunikācijas stratēģijām 
attiecībā uz konkrētām mērķgrupām. 
Tāpat visā Savienībā jāorganizē dažādi 
Savienības, valsts, reģionālā vai vietējā 
mēroga pasākumi, konferences un 
semināri.

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Willy Meyer

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

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 pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas vai iestādes, kas aktīvi 
piedalās pilsoņu tiesību aizsardzības jomā, 
un ieinteresētās personas, tādējādi 
Komisijai palīdzot īstenot Eiropas gadu 
Savienības mērogā.

Or. es

Grozījums Nr. 80
Heinz K. Becker

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

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, tādas kā, piemēram, Eiropas 
sociālie partneri, tādējādi Komisijai 
palīdzot īstenot Eiropas gadu Savienības 
mērogā.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības mēroga pasākumus, kas 
minēti pielikuma B daļā, var līdzfinansēt 
no Savienības vispārējā budžeta.

svītrots

Or. en

(Skatīt pielikuma B daļas grozījumu)

Pamatojums

Pielikuma B daļā ir noteikts, ka līdzfinansējums nav paredzēts. Tāpēc komitejai jāizlemj vai 
nu (1) svītrot šo punktu, jo, tā kā pielikumā nekas nav iekļauts, šim punktam nav jēgas, vai arī 
(2) grozīt pielikuma B daļu, tajā paredzot projektu līdzfinansējumu. Iesniegti ir abi grozījumi, 
lai komiteja varētu izdarīt izvēli.

Grozījums Nr. 82
Tatjana Ždanoka

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 83
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – B daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansēšanas iniciatīvas nav 
paredzētas.

Eiropas gada budžetā paredzēto 
Savienības finansējumu var izmantot, lai 
līdzfinansētu citas darbības, kas atbalsta 
Eiropas gada mērķi, izmantojot 
pašreizējās Savienības programmas vai 
struktūrfondus, jo īpaši programmas 
„Eiropa pilsoņiem” un „Pamattiesības un
pilsonība”.

Or. en

(Skatīt 5. panta 2. punkta grozījumu)

Pamatojums

5. pantā ir noteikts, ka ES var līdzfinansēt programmas, savukārt pielikumā — ka 
līdzfinansējums nav paredzēts. Tāpēc komitejai jāizlemj vai nu (1) svītrot 5. panta punktu, jo, 
tā kā pielikumā nekas nav iekļauts, šim punktam nav jēgas, vai arī (2) grozīt pielikuma 
B daļu, tajā paredzot projektu līdzfinansējumu. Iesniegti ir abi grozījumi, lai komiteja varētu 
izdarīt izvēli.


