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Ievads

Komisija kopā ar Eiropas Savienības prezidentvalsti Zviedriju ir iepazīstinājusi ar tālejošu 
programmu nākamo piecu gadu periodam, lai pilnveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu pilsoņu interesēs. Šī programma pazīstama kā „Stokholmas programma”, un to plāno 
pieņemt Eiropadomes sanāksmē 2009. gada 10. decembrī. Tā ir iepriekšējo piecu gadu 
programmu turpinājums tajās pašās politikas jomās, proti, Hāgas un Tamperes programmām. 
Tā kā Stokholmas programmā iekļauts plašs uzdevumu loks, šā dokumenta nolūks ir pievērst 
uzmanību tiem jautājumiem, kuri atbilst tām iedzīvotāju problēmām, par kurām Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejā iesniegti lūgumraksti, meklējot to risinājumus vai 
kompensāciju. Šādas rīcības mērķis ir atbalstīt paziņojumus gan prezidentvalsts, gan 
Komisijas dokumentos, kuros pausta apņemšanās programmas centrā izvirzīt iedzīvotāju 
intereses un, nodrošinot taisnīgumu Eiropā, atvieglot pilsoņu dzīvi.

Virknē saņemto lūgumrakstu par daudziem programmā ietvertajiem jautājumiem saskatāms 
tas, ka joprojām starp pilsoņu cerībām un ES tiesību aktiem ir ievērojamas atšķirības. 
Lūgumrakstos izraisās vairāki jautājumi, kas saistīti ar jau spēkā esošo dalībvalstu tiesību aktu 
īstenošanu, kas ne vienmēr notiek atbilstīgi ES tiesību aktu mērķiem. 1

Tiesību uz brīvu pārvietošanos reāla īstenošana

Mērķis panākt patiesu uzlabojumu visiem ES pilsoņiem un veidot ES drošības, brīvības un 
taisnīguma telpu ir izvirzīts Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 

Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi ievērojamu skaitu lūgumrakstu, kuros paustas grūtības, ar 
kādām sastopas ģimenes locekļi no trešām valstīm, kārtojot uzturēšanās atļaujas pastāvīgās 
dzīvesvietas dalībvalstī. Jo īpaši attiecībā uz Apvienoto Karalisti, kur pieteikumus var iesniegt 
tikai pa pastu, un tiem jāpievieno pieteikuma iesniedzēja pase. Daudzi lūgumrakstu 
iesniedzēji liecina, ka pieteikumu apstrādes process var ilgt pat līdz astoņiem mēnešiem, šajā 
laikā personai atņemot iespēju ceļot, strādāt vai pat atvērt bankas kontu. Nīderlandes pilsonis, 
kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, paskaidroja, ka viņš gaidījis sešus mēnešus, lai varētu slimo 
tēvu atvest pie sevis uz dzīvi. 2

Jauno dalībvalstu pilsoņi ir iesnieguši lūgumrakstus Lūgumrakstu komitejai par to, ka, 
noformējot dokumentus pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai3, netiek ņemti vērā tie 
gadi, kurus viņi pavadījuši dalībvalstīs pirms valsts, kuras valstspiederīgie viņi ir, 
pievienošanās.

Pat ja ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ir trešās valsts valstspiederīgie, ir izdevies saņemt 
uzturēšanās dokumentus, viņu problēmas ar to nebeidzas. Personām, kuras ir ES dalībvalsts 
uzturēšanās karšu īpašnieki, ir īpašs atbrīvojums no vīzas prasībām, ceļojot uz valsti, kura 
izdevusi uzturēšanās atļauju, vai pa Eiropas Savienības teritoriju kopā ar viņu dzīvesbiedriem, 
kuri ir ES pilsoņi. Komiteja ir saņēmusi lūgumrakstus, kuri attiecas uz ievērojamu skaitu 

                                               
1 Sk. Eiropas pilsoņu samitu 2009. gada 11. maijā.
2 Sk., piemēram, Lūgumrakstus Nr. 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
3 Sk. Lūgumrakstu Nr. 697/2009.
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dalībvalstu, par to, ka, iesniedzot pieprasījumu par iebraukšanas vīzu, to uzturēšanās atļaujas 
īpašniekiem, kuriem dokumentus izsniegusi cita dalībvalsts, tiek pieprasīts iesniegt 
nesamērīgus pierādījumus par ģimeni un citām saiknēm, un tas ir neapšaubāmi pretēji tam, kā 
paredzēts tiesību aktā1.

Eiropas Komisija labi apzinās problēmas, un 2009. gada jūlijā publiskoja vadlīnijas 
problemātisko jautājumu risināšanai, ieviešot minēto direktīvu (COM(2009)313).

Nepilngadīgo aizsardzība

Komisija šo jautājumu risinājusi no diviem atšķirīgiem skatpunktiem; nesen tā saņēma 
lūgumrakstu, kuram pievienoti 18 paraksti, prasot kopējus bērnu aizsardzības standartus, 
klasificējot filmas un citu izklaides programmatūru ES teritorijā. Pieaugošā jauniešu 
vardarbība Vācijā ir mudinājusi ieviest pastiprinātus standartus, un tie šobrīd ir stingrāki nekā 
citās dalībvalstīs. Lai novērstu šo standartu pārkāpšanu, iegādājoties audiovizuālus produktus 
no valstīm ar zemākiem standartiem, viņi prasa kopējus, stingrākus standartus visā ES. Viņu 
mērķis ir a) jauniešu aizsardzība; b) līdzvērtīgi konkurences apstākļi tirgū; c) cenu 
izlīdzināšana un d) nelegālas iegādes iespēju sašaurināšana.2

Otrs jautājums, ko izvirzījuši vairāki simti lūgumrakstu iesniedzēju un korespondentu un ar ko 
nodarbojusies Lūgumrakstu komiteja, ir iespējamās Vācijas iestāžu diskriminējošās darbības 
pret vecākiem, kuriem nav Vācijas pilsonības un kuri ir šķīrušies no Vācijas 
valstspiederīgajiem dzīvesbiedriem, saistībā ar turpmāko uzraudzīto tikšanos ar viņu bērniem. 
Daudzi lūgumrakstu iesniedzēji ir ziņojuši par procedūrām, ko parasti piemēro Jugendamt 
darbinieki, piemēram, saskaņā ar kurām vecākiem, kuri nav Vācijas valstspiederīgie, 
uzraudzītajās tikšanās ar bērnu jārunā vācu valodā. Šīs prasības neizpildīšanas dēļ tikšanās 
tiek pārtraukta, un tiek liegtas turpmākas tikšanās ar bērnu. Tas, ka neatļauj izmantot dzimto 
valodu, ir uzskatāms par diskriminējošu un kaitējošu faktoru vecāku un bērnu attiecību 
emocionālajai kvalitātei.3  Izvirzās nopietni jautājumi par bērna tiesībām, no vienas puses, un 
to pāru tiesībām, kuri dzīvo atsevišķi vai ir šķīrušies, no otras puses, — tādējādi uzmanības 
centrā ir pamattiesības, un šo jautājumu Lūgumrakstu komiteja tieši nosūtīja Vācijas varas 
iestādēm.

Līdzdalība Eiropas Savienības sabiedriskajā dzīvē, ko nosaka demokrātijas principi

Balsstiesības: EK līguma 19. panta 1. punkts nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim, kas 
dzīvo kādā dalībvalstī, bet nav tās valstspiederīgais, ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību 
vēlēšanās šajā dalībvalstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem. 
Vēlētāju tiesības noteiktas Direktīvā 94/80, ar kuru paredz noteikumus par to, kā izmantot 
tiesības balsot, proti, tās 7. panta 1. punktā, paredzot, ka vēlētājs izmanto savas balsstiesības 
pašvaldību vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī, ja viņš izteicis šādu vēlēšanos. 
Lūgumrakstu komiteja 2007. gadā saņēma vairākus lūgumrakstus no ES pilsoņiem, kas dzīvo 

                                               
1 Sk. Lūgumrakstu Nr. 830/2006.
2 Sk. Lūgumrakstu Nr. 645/2009.
3 Sk. Lūgumrakstus Nr. 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006, kā arī darba dokumentu  PE418.136 par 
iespējami diskriminējošajiem un patvaļīgajiem pasākumiem, ko īstenojušas bērnu un jauniešu iestādes noteiktās 
dalībvalstīs, jo īpaši Jugendamt Vācijā.
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noteiktās Spānijas un Maltas daļās, par balsotāju reģistrēšanas haotisku organizāciju. 1

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām pilsoņi prasa visās dalībvalstīs kopējus 
noteikumus par vēlēšanu tiesību došanu un vēlēšanu kārtību.2

Lūgumrakstu komiteja ir atbildīga par attiecībām ar Ombudu, kurš darbojas kā 
pārredzamības aizstāvis saistībā ar pilsoņu un Eiropas iestāžu saziņu. 

Kārtība, kādā izskata pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar Lisabonas līgumu, vēl ir sīkāk jāizstrādā. 
Lūgumrakstu Komiteja atkārtoti apstiprina, cik svarīga ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir 
jauns demokrātisks instruments, ar kuru sniedz iedzīvotājiem iespēju tieši piedalīties ES 
politikas jomu izstrādē, un atkārtoti aicina tai uzticēt pienākumu pārraudzīt regulas par 
pilsoņu iniciatīvu īstenošanu, nodrošinot, ka pilsoņu iesniegtos priekšlikumus izskata 
Lūgumrakstu komitejas sanāksmēs. Lai īstenotu Stokholmas programmā uzsvērto iedzīvotāju 
interešu aizstāvību, jābūt skaidram politikas mērķim nodrošināt, ka jauno tiesību 
priekšrocības iedzīvotāji varētu sajust bez kavēšanās. Tāpēc, ievērojot otrā Īrijas referenduma 
rezultātus, aicina Komisiju tūlīt pēc tā iesniegt Zaļo grāmatu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Savstarpēja atzīšana

Komiteja saņēma vairākus lūgumrakstus no viendzimuma pāriem, kuri reģistrējuši 
civilpartnerību, piemēram, Apvienotajā Karalistē, bet bija pastāvīgie iedzīvotāji Francijā, kur 
viņu statuss netika atzīts. Galvenais rūpju iemesls bija finansiālā ietekme sakarā ar to, ka 
personu uzskatīja par neprecējušos. Patlaban Francijā notiek process, lai mainītu likumu un 
atzītu citās dalībvalstīs reģistrētu civilpartnerību, kas būtu līdzvērtīga PACS (Pacte civile de 
solidarité). Tas, ka Polijā neatzīst viendzimuma partnerību, arī ir izraisījis virkni sūdzību 
lūgumrakstos.3

Problēmas, ar kādām saskaras pārrobežu ģimenes, lai atrisinātu mantojuma tiesību un 
īpašumtiesību jautājumus nāves gadījumā vai laulāto šķirtas dzīves gadījumā, ietekmē aizvien 
lielāku ES pilsoņu skaitu. Tā patiesi ir joma, kurā nepieciešams risinājums, lai radītu 
līdzvērtīgus apstākļus visā ES. 

Lūgumrakstu komitejas uzmanību bieži vērsa uz jautājumu par sociālo tiesību (pensiju, 
invaliditātes pabalstu) pārnesamību. Pilsoņi bieži saskaras ar pensiju izmaksas problēmām 
citās ES dalībvalstīs, nevis tur, kur iegūtas tiesības uz pensiju. Līdzīgi ir arī gadījumi, kad 
personas, kuras ieguvušas pensiju tiesības vairākās dalībvalstīs, dažreiz apstrīd konvertēšanas 
likmes no vienas valsts uz otru. Personas, kuras pirms 1992. gada — kad stājās spēkā 
savstarpēja atzīšana — ieguvušas invaliditātes pensijas tiesības un kuras pēc tam pārcēlušās 
uz dzīvi citā dalībvalstī, ir saskārušās ar problēmām saistībā ar pensiju, kad izcelsmes valsts, 
kura sākotnēji piešķīra tiesības, neturpina pildīt savas saistības.4

                                               
1 Sk. Lūgumrakstus Nr. 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Sk. Lūgumrakstu Nr. 268/2009.
3 Sk. Lūgumrakstu Nr. 829/2008. EK pasūtīja pētījumu, ar kuru iepazīstināja 2008. gada oktobrī un kurā analizēti 
pašreizējie tiesību akti civilstāvokļa jomā visās dalībvalstīs, kā arī to ieviešanas praktiskā ietekme. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
4 Sk. Lūgumrakstu Nr. 876/2008.
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Vīzu politika

Lai gan Šengenas līgums nodrošina kopējo politiku attiecībā uz īstermiņa vīzām, par šo 
jautājumu saņemtais ļoti lielais lūgumrakstu skaits liecina, ka pieteikumu izskatīšana ir 
juceklīga un pakļauta to ierēdņu patvaļīgām kaprīzēm, kuri strādā konsulātos un lidostās. 
Lūgumrakstos sūdzas par informācijas trūkumu, izdevumiem, kas radušies, un par to, ka 
pieteikumi noraidīti bez paskaidrojuma, atraidīti godīgi sponsori (ES pilsoņi, kuri ielūdz trešo 
valstu valstspiederīgos un nodrošina viņu uzturēšanos), par aizturēšanu un izraidīšanu pretēji 
noteikumiem, un tas liecina, ka nepieciešama konsekvence un skaidrība attiecībā uz ES vīzu 
politiku un tās piemērošanu.1

ES pilsoņa, kurš dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras valstspiederīgais viņš ir, ģimenes 
locekļi no trešām valstīm, kuri ceļo kopā vai viņam pievienojas, ir tiesīgi saņemt ieceļošanas 
vīzu. Ir jāizsniedz šādas vīzas ātri, bez maksas un ir jāpieprasa vienīgi minimāli identitātes un 
ģimenes saikņu pierādījumi. Īstenībā saņemtajos lūgumrakstos aprakstīti gadījumi, kad notiek 
ilga kavēšanās un tiek uzstādītas pārmērīgas prasības saistībā ar dokumentiem. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI

Šajā dokumentā apkopoti daži svarīgi jautājumi, kurus pilsoņi iesnieguši Lūgumrakstu 
komitejai, par tām problēmām, kuras paredz risināt ar Stokholmas programmu. Šis nekādā 
gadījumā nav vispusīgs pētījums. Daudzas problēmas, par kurām iedzīvotāji raksta 
Lūgumrakstu komitejai, radušās no tiesību aktu nepietiekamas ieviešanas dalībvalstī vai to 
neieviešanas. Pilsoņi uzskata, ka saistībā ar minētajiem jautājumiem ir ierobežotas viņu 
tiesības, un vēršas pie ES, lai tās varētu īstenot. Šī ir iespēja parādīt pievienoto vērtību, kādu 
ES var sniegt pilsoņiem.

Tāpēc Lūgumrakstu komiteja pilnībā atbalsta Stokholmas programmā izvirzītos mērķus un 
mudina Eiropas Komisiju ieviest tos tiesību aktu priekšlikumos un citos atbilstīgos 
pasākumos, pamatojoties uz Parlamenta rezolūcijā izteiktajiem apsvērumiem.

Turklāt Lūgumrakstu komiteja aicina dalībvalstis nodrošināt plašu un atbilstīgu pašreizējo 
tiesību aktu ieviešanu, kā arī pilnīgu pārredzamību saziņā ar pilsoņiem.

Jo īpaši

 attiecībā uz to trešo valstu personu ES pilsoņu ģimenes locekļu pārvietošanās brīvību, 
kuri īsteno Līgumā noteiktās tiesības dalībvalstīs, kuras pilsoņi viņi nav. Ir konstatēts, 
ka daudzās dalībvalstīs pilnībā neizprot Direktīvas 2004/38/38 ietekmi, proti, ka 
attieksmei pret trešo valstu personām, kuri ir ģimenes locekļi ES pilsoņiem ar tiesībām 
brīvi pārvietoties, ir jābūt tādai pašai kā pret ES pilsoņiem; turklāt noteikumiem šajā 
ziņā ir jābūt pieteikumu iesniedzējiem viegli saprotamiem, un tie ir efektīvāk 
jāpārvalda;

                                               
1 Sk. Lūgumrakstus Nr.  624/2009, 951/2009, 979/2009 u. c. 
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 attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību pret pornogrāfiju un vardarbību plašsaziņas 
līdzekļos, izstrādājot skaidri definētus juridiskus un reglamentējošus parametrus, kuri 
jāņem vērā atbildīgajām iestādēm visā ES un jāpiemēro; 

 attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret vecākiem un bērnu tiesībām neatkarīgi no viņu 
tautības, ļaujot vecākiem runāt dzimtajā valodā, viņiem īstenojot savas tiesības tikties 
ar bērnu, un šajā sakarībā novēršot visu veidu diskrimināciju; 

 attiecībā uz viegli īstenojamām un pārredzamām procedūrām, kādas piemērojamas, lai 
ES pilsoņi reģistrētos balsošanai pašvaldību vēlēšanās citā ES dalībvalstī, kurā 
pastāvīgi dzīvo, kā arī attiecībā uz saskaņotiem kritērijiem visā ES par vēlēšanu tiesību 
došanu balsošanai ES parlamentārās vēlēšanās; 

 attiecībā uz saderīgu tiesisku regulējumu laulību, reģistrētu partnerību (tostarp 
viendzimuma) un testamentu jomā, lai veicinātu jautājumu risināšanu par mantojuma 
tiesībām un īpašumtiesībām pārrobežu ģimeņu gadījumos;

 attiecībā uz saistību izpildi visā Eiropas Savienībā tiesību uz sociāliem pabalstiem un 
pensiju jomā, kā arī attiecībā uz dalībvalstu savstarpēju nolīgumu aktīvāku 
noslēgšanu, galvenokārt saistībā ar veselības aprūpi ES pilsoņiem, kuri nav pensijas 
vecumā un kuri ir citas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji; 

 attiecībā uz kopēju tiesisku regulējumu īstermiņa vīzu politikas jomā un tā 
konsekventu un pārredzamu piemērošanu dalībvalstīs. 


