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Eiropas Komisija 2010. gada oktobrī publicēja „2010. gada ziņojumu par ES pilsonību. 
Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai1.” Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 
2009. gada 20. marta ziņojumā par Eiropas Savienības pilsonības problēmām un nākotnes 
izredzēm2 minēto ieteikumu, Komisija apspriedās ar pilsonisko sabiedrību un izveidoja 
pārskata sarakstu ar galvenajiem šķēršļiem, ar kuriem pilsoņi saskaras, izmantojot savas 
tiesības starptautiskā mērogā. 

2010. gada ziņojums par ES pilsonību ir arī pilnīgāks par iepriekšējiem ziņojumiem, kuri 
pārsvarā ietvēra LESD 25. pantā prasīto aprakstošo kopsavilkumu par galvenajām ES 
pilsoniskumu attīstības tendencēm attiecīgajā trīs gadu posmā. Ziņojumā nosaukti 25 šķēršļi, 
ar kuriem pilsoņi saskaras dažādās situācijās (kā privātpersonas, patērētāji, iedzīvotāji, 
studenti, tūristi, profesionāļi vai politiski darbinieki), un ieteikti risinājumi to pārvarēšanai.

Ziņojuma projektā ir rūpīgi izvērtēti Eiropas Komisijas piedāvātie pasākumi, ņemot vērā 
laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam Lūgumrakstu komitejā saņemtos lūgumrakstus. Šajā 
nolūkā tika analizēti vairāk nekā 300 attiecīgo lūgumrakstu.

Lūgumraksti ir tiešs pilsoņu atsauksmju avots par dažādu politikas pasākumu īstenošanu, kā 
arī rādītājs pilsoņu apmierinātībai ar Eiropas Savienību. Lūgumrakstu iesniedzēji apmeklē 
komiteju sanāksmes, un viņiem tiek sniegta iespēja veidot pārredzamu un tiešu dialogu ar 
Eiropas Parlamenta deputātiem.

Pēdējo gadu laikā ir saņemti arvien vairāk lūgumraksti, kas ir saistīti ar problēmām, ar kurām 
ES pilsoņi saskaras, izmantojot savas brīvās pārvietošanās tiesības. Lūgumrakstu komitejas 
gada ziņojumos iekļautajā statistikā redzams, ka ar pārvietošanās brīvību saistītās problēmas 
ir minētas aptuveni 25% no visiem saņemtajiem lūgumrakstiem.

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir stiprinājusi Eiropas pilsonību un izcēlusi 
pārvietošanās brīvību kā pamattiesības, no kurām izriet citas būtisku tiesības. Brīva 
pārvietošanās ir viens no svarīgākajiem ES sasniegumiem. Nesenā Eirobarometra aptaujā 
noskaidrots, ka „ES iedzīvotājiem vispazīstamākās tiesības vēl arvien ir tiesības uz brīvu 
pārvietošanos un dzīves vietu”, kuru spēja nosaukt 88 % aptaujāto3.

Taču pārvietošanās brīvība ir vismazāk attīstītā no Līgumos noteiktajām četrām brīvībām 
(proti, brīva preču un pakalpojumu aprite un brīva personu pārvietošanās). Kaut arī šajā jomā 
ir panākts ievērojams progress kopš Pilsoniskuma direktīvas4 stāšanās spēkā, daudzie 
lūgumraksti liecina, ka vēl joprojām pastāv daudzas ar šīs direktīvas īstenošanu saistītas 
problēmas. 

Atsevišķas dalībvalstis pilnībā neatzīst tiesības, kas pienākas ģimenes locekļiem ar trešās 
valsts valstspiederību. Piemēram, vairāki lūgumraksti liecina, ka Apvienotā Karaliste nav 
                                               
1 COM(2010) 603 galīgā redakcija.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=LV&ring=A6-2009-0182.
3 Eirobarometrs, „European Union citizenship – analytical report”, (Flash EB, sērija Nr. 294, 2010. gada 
oktobris).
4 Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties 
dalībvalstu teritorijā (OV L. 158, 2004., 77. lpp.).
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ļāvusi bez vīzas ieceļot ģimenes locekļiem bez ES pilsonības, neskatoties uz faktu, ka šīm 
personām bija uzturēšanās atļauja citā dalībvalstī. Apvienotās Karalistes varas iestādes 
pieprasīja pārmērīgi daudz dokumentus, pieteikumus apstrādāja ar lielu kavēšanos un paturēja 
dokumentu oriģinālus. Pēc Eiropas Komisijas iejaukšanās, kas bija balstīta uz daudzām 
saņemtajām sūdzībām un lūgumrakstiem, ir veikti daži uzlabojumi administratīvajā praksē. 

Atsevišķas valstis izsniedza īslaicīgas uzturēšanās atļaujas (pretrunā ar 11. panta 1. punktu) 
vai pārkāpa vienādās attieksmes principu (kas noteikts 24. pantā), pret saviem 
valstspiederīgajiem izturoties labvēlīgāk nekā pret ES pilsoņiem, kas dzīvo attiecīgās valsts 
teritorijā.

Zviedrijā lēmumi par uzturēšanās atļaujas nepiešķiršanu nav pārskatāmi, tādējādi liedzot 
pilsoņiem pamata pārsūdzēšanas tiesības. Ārzemēs dzīvojoši Nīderlandes valstspiederīgie 
saskaras ar grūtībām, atjaunojot savus ceļošanas dokumentus. 

Pilsoņiem bieži rodas grūtības ar sociālā nodrošinājuma tiesību izmantošanu, īpaši attiecīgo 
tiesību sarežģītības un neskaidrības dēļ, kuru pielietošanā reizēm kļūdās arī atbildīgās 
iestādes. Pilsoņi bieži neaizpilda pareizās veidlapas vai nokavē attiecīgā dokumenta 
iesniegšanas termiņu, jo nav pienācīgi informēti vai nav atraduši nepieciešamo informāciju 
pirms izcelsmes zemes pamešanas. 

Saņemti vairāki lūgumraksti no citās ES dalībvalstīs dzīvojošiem Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem par Apvienotās Karalistes valdības atteikšanos izmaksāt pabalstus, piemēram, 
invalīda iztikas pabalstu, kopšanas pabalstu vai kopēja pabalstu, neskatoties uz to, ka Eiropas 
Savienības Tiesa tos ir pasludinājusi par skaidrā naudā izmaksājamiem eksportējamiem 
pabalstiem1. 

Kādas lūgumraksta iesniedzējas ierosināta lieta2 bija arī pamatā prejudiciāla nolēmuma 
pieprasījumam, kas 2011. gada jūlijā noveda pie principiāla Eiropas Savienības Tiesas 
sprieduma (C-503/09). Nolēmumā bija teikts, ka šādas iepriekšējās uzturēšanās pārbaudes 
drīkst veikt tikai gadījumā, ja nav citas tiešas saiknes ar Apvienotās Karalistes sociālās 
drošības sistēmu. 

Eiropas Savienības Tiesa īpaši izcēla pilsonības jēdzienu un ar to saistītās tiesības. Tiesa 
uzsvēra, ka ar pilsonības tiesībām nebūtu saderīga mazāk labvēlīga attieksme, kādu pilsoņi 
saņemtu dalībvalstī, kuras valstspiederīgie viņi ir, nekā gadījumā, ja viņi nebūtu izmantojuši 
Līgumos noteiktās tiesības.

Lūgumrakstu komiteja šo lūgumrakstu ir stingri atbalstījusi kopš tā saņemšanas 2008. gadā un 
šajā jautājumā ir uzsākusi konstruktīvu dialogu ar atbildīgajām britu iestādēm un Eiropas 
Komisiju. Lūgumraksta iesniedzējai un viņas ģimenei 2009. gada novembrī bija iespēja 
apmeklēt komitejas sēdi un pilnībā izskaidrot savu situāciju komitejas locekļiem un Eiropas 
Komisijas pārstāvjiem. 

                                               
1 Lieta C-299/05, 18.10.2007.
2 Lūgumraksts Nr. 0876/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Lucy Jane Marie Stewart par savām 
tiesībām uz invaliditātes pensiju, dzīvojot citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kuras pilsone viņa ir.
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Lūgumrakstu iesniedzēji ir ziņojuši arī par problēmām, kas ir saistītas ar diplomu un 
kvalifikāciju atzīšanu, un reizēm par Direktīvas 2005/36/EK1 nepilnīgu transponēšanu vai 
īstenošanu.

Šķiet, ka atbildīgās iestādes labi nepārzina vai neizprot Direktīvas 2005/36/EK piemērošanai 
izveidoto rīcības kodeksu. Iestādes pieteikuma iesniedzējam atsevišķos gadījumos pieprasīja 
iesniegt dokumentus, papildus pielikumā minētajiem vai pieprasīja veikt nesamērīgas valodas 
prasmju pārbaudes. Vairākās valstīs tika atklāta kavēšanās ar direktīvas transponēšanu.
Farmaceiti ar citā dalībvalstī iegūtu kvalifikāciju sūdzējās par liegumu Apvienotajā Karalistē 
vadīt jaunas aptiekas, par iemeslu minot ierobežojošu direktīvas 21. panta 4. punkta 
interpretāciju. 

Lielais valsts vai vietējā līmeņa atbildīgo iestāžu skaits rada sajukumu par pareizo iestādi, 
kurā lūgumraksta iesniedzējiem būtu jāvēršas. Ieilgstošas procedūras un formalitātes arī var 
būt kavēklis.

Acīmredzama diskriminācija pilsonības dēļ tika atklāta vairākos gadījumos Itālijā, kur valodu 
skolotāji („lettori”) jau vairākus gadu desmitus cīnās pret diskriminējošu attieksmi saistībā ar 
darba vietu stabilitāti, karjeras attīstību, pensijām un sociālo nodrošinājumu.

Lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas par šķēršļiem, ar kuriem, izmantojot savas brīvās 
pārvietošanās tiesības, saskaras personas ar invaliditāti, piemēram, par atbilstošas transporta 
infrastruktūras trūkumu.

Problēmas ģimenes tiesību jomā tika atklātas pārsvarā saistībā ar bērnu aizbildniecību laulības 
šķiršanas gadījumā vai citā dalībvalstī reģistrētas laulības atzīšanu.

Saistībā ar laulību šķiršanu gadījumos, kad laulātie ir atšķirīgu valstu valstspiederīgie, 
lūgumrakstu iesniedzēji galvenokārt sūdzējās par pārmērīgām ar to saistītajām izmaksām un 
ieilgušu tiesvedību, kā arī nepietiekamu informāciju par piemērojamiem likumiem un 
piekritību. 

Ar nodokļu politiku saistītas problēmas ir nopietns šķērslis pilnvērtīgai pārvietošanās brīvības 
izmantošanai. Pēc dzīvesvietas maiņas vienu automobili var dažādās valstīs aplikt ar nodokli 
vairākas reizes. Pārceļoties no vienas valsts uz citu, iedzīvotājiem ir jāmaksā reģistrācijas 
nodeva, kas reizēm ir nesamērīgi augsta. Nodokļu dubultā uzlikšana (mantojumiem, pensijām, 
dividendēm vai ienākumiem) arī ir plaši sastopama.

Vairākos lūgumrakstos ir aprakstītas ar civilstāvokļa aktu neatzīšanu saistītas problēmas. 
Dokumentu atzīšanas procedūras var būt ļoti laikietilpīgas un dārgas, īpaši to tulkošana un 
apliecināšana. Daži lūgumrakstu iesniedzēji ziņoja par problēmām attiecībā uz viņu vārdu 
tulkošanu saskaņā ar tās valsts kultūru, uz kuru viņi pārceļas. Citi sūdzējās par grūtībām, ar 
kurām saskārušies, jaunajā dzīvesvietā mēģinot piereģistrēt jaundzimušu bērnu. Tika atklāts, 
ka Polijas varas iestādes atsakās izsniegt apliecību par civilstāvokli personām, kuras vēlas 
reģistrēt viendzimuma partnerattiecības vai laulības kādā citā dalībvalstī.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu
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Ir izvirzīta ideja par Eiropā vienota personu apliecinoša dokumenta ieviešanu, kas nodrošinātu 
piekļuvi uzturēšanās, darba un sociālās drošības tiesībām. 

Ir ziņots par vairākām problēmām saistībā iespēju izmantot tiesības balsot un kandidēt 
pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

Daži Maltā un Spānijā dzīvojoši lūgumrakstu iesniedzēji nevarēja balsot Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās administratīvu kļūdu vai informācijas trūkuma dēļ. Citi lūgumrakstu iesniedzēji 
sūdzējās par liegumu savā jaunajā dzīvesvietas valstī pievienoties politiskai partijai vai 
piedalīties valsts parlamenta vēlēšanās, kaut arī šajā valstī ir nodzīvojuši vairāk nekā 10 
gadus. Atsevišķi pilsoņi pauda bažas par liegumu piedalīties vēlēšanās savā dzimtenē pēc 
noteikta ārvalstīs pavadīta laika perioda.

Nobeigumā referente vērš uzmanību uz neformāliem problēmu risināšanas tīkliem (Solfit, 
tīmekļa vietni „Tava Eiropa”) un labāku komunikācijas politiku, kurai vajadzētu nodrošināt, 
ka iedzīvotāji var pilnībā izmantot savas Līgumos noteiktās tiesības.

Kaut arī pilsoņu tiesības ir skaidri ietvertas ES tiesību aktos, praksē tās ne vienmēr tiek 
ievērotas. Tādēļ daudz cilvēki jūtas vīlušies Eiropas projektā. Lūgumrakstu komiteja cenšas 
labot šos trūkumus, savas darbības centrā izvirzot pilsoņus. Pareizi izmantojot savu politisko 
ietekmi komiteja veido tiešu dialogu ar attiecīgās dalībvalstīs valsts vai vietējām iestādēm un 
cenšas rast ātrus un ārpustiesiskus risinājumus problēmām, par kurām tai ir ziņots. Gadījumos, 
kad tiek atklāti smagi Eiropas tiesību pārkāpumi un ir vēlama tālāka izskatīšana Eiropas 
Savienības Tiesā, Lūgumrakstu komiteja cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju pārkāpumu 
izmeklēšanas procesa uzsākšanai. Tādējādi lūgumrakstu sistēma pastāvīgi veicina un 
nodrošina pilsoņu tiesības.


