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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Jebkuram Savienības pilsonim un 
jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā 
dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras 
juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, būtu 
vajadzīga iespēja individuāli vai kopā ar 
citām personām jebkurā laikā īstenot 
savas tiesības iesniegt lūgumrakstu 
Eiropas Parlamentam saskaņā ar LESD 
227. pantu.

Or. en

Pamatojums
Līgums un ES Pamattiesību harta garantē tiesības iesniegt lūgumrakstu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Jebkuram Savienības pilsonim un 
jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā 
dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras 
juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir 
tiesības iesniegt Eiropas ombudam 
lūgumrakstu par administratīvām 
kļūmēm, ko savā darbībā pieļāvušas 
Savienības iestādes, struktūras, biroji vai 
aģentūras, izņemot Eiropas Savienības 
Tiesu, kas pilda tiesu iestādes 
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pienākumus.

Or. en

Pamatojums
Saskaņā ar LESD 24. panta 3. daļu un ES Pamattiesību hartas 41. pantu ikvienai personai ir 
tiesības uz jautājumu objektīvu un taisnīgu izskatīšanu pieņemamā termiņā Savienības 
iestādēs un struktūrās.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta nodrošina, ka jebkura persona 
drīkst rakstīt Savienības iestādēm, 
izmantojot kādu no Līgumu valodām, un 
atbildei ir jābūt tajā pašā valodā.

Or. en

Pamatojums
Tā noteikts ES Pamattiesību hartas 41. pantā.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, ir iekļautas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Hartas 
preambulu „vislielāko uzmanību Savienība 
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.

(3) Tiesības, ko nodrošina Savienības 
pilsonība, ir iekļautas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Saskaņā ar Hartas 
preambulu „Savienība balstās uz 
nedalāmām un universālām vērtībām, 
vienlīdzību un solidaritāti” un „vislielāko 
uzmanību Savienība pievērš indivīdam, 
iedibinot Savienības pilsonību un 
izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu”. Hartas V nodaļā ir paredzētas 
„Pilsoņu tiesības”, tostarp tās 45. pantā ir 
noteiktas ikviena Savienības pilsoņa 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā. Tāpēc bez turpmākas 
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kavēšanās šīs tiesības būtu jāpiešķir 
Rumānijas un Bulgārijas 
valstspiederīgajiem.

Or. en

Pamatojums
Visiem ES pilsoņiem būtu vajadzīgas vienādas tiesības.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā 
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

(8) Savienības pilsoņi tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, 
cita starpā — lai strādātu vai studētu —,
augstu vērtē kā indivīda pamattiesības, kas 
izriet no Savienības pilsonības. Šīs tiesības 
kā tādas apliecina un veicina labāku 
izpratni par Eiropas integrācijas vērtību, kā 
arī sekmē pilsoņu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības veidošanā. Pilsoņi, kad 
paplašina savas dzīves aspektus pāri valsts 
robežām, dodoties uz citām dalībvalstīm 
vai apmetoties tajās uz dzīvi, apzinās un 
izmanto plašo tiesību klāstu, ko tiem 
piešķir Savienības tiesību akti pārrobežu 
situācijās. Tāpēc brīvas pārvietošanās un 
dzīvošanas citās dalībvalstīs tiesību 
īstenošana veicina Savienības pilsonības 
pārvēršanu taustāmā realitātē pilsoņu 
ikdienas dzīvē.

Or. en

Pamatojums
Iespēja strādāt un studēt citā dalībvalstī ir pamattiesības, kas izriet no Savienības pilsonības.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
joprojām pastāv pretrunas starp 
piemērojamiem tiesiskajiem noteikumiem 
un realitāti, ko pilsoņi piedzīvo, īstenojot 
šīs tiesības praksē. Papildus nenoteiktībai 
saistībā ar mobilitātes sniegtajām 
priekšrocībām Savienības pilsoņi uzskata, 
ka ir pārāk daudz praktisku šķēršļu 
dzīvošanai un strādāšanai citviet Savienībā.

(9) Lai gan tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot citā dalībvalstī ir stingri iedibinātas 
primārajos ES tiesību aktos un būtiski 
izvērstas sekundārajos tiesību aktos, 
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, 
un viņi bieži saskaras ar grūtībām, kas 
saistītas ar viņu valstspiederību, sociālo, 
ģimenes vai partnerības statusu un ko 
rada administratīvie pasākumi, kurus 
viņiem piemēro citas dalībvalstis un kuri 
ir pretrunā Savienības tiesībām.

Or. en

Pamatojums
Laiku pa laikam izrādās, ka dalībvalstu pārvaldes iestādes nav pietiekami informētas par ES 
noteikumiem attiecībā uz pilsoniskajām un sociālajām tiesībām. Arī pilsoņi, kas dzīvo legāli 
reģistrētās partnerattiecībās, ir pienācīgi jāinformē par viņu tiesībām, kas ir spēkā, kad viņi 
pārceļas uz citu dalībvalsti.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Studentu mobilitātei ir stingrs 
atbalsts, cita starpā to atbalsta Erasmus 
programma. Tomēr šķēršļi vēl ir palikuši, 
jo īpaši nepietiekamas savstarpējās 
diplomu un kvalifikāciju atzīšanas dēļ.
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Or. en

Pamatojums
Pilsoņi regulāri vērš PETI komitejas uzmanību uz grūtībām, ar kādām viņi saskaras, 
cenšoties panākt savu diplomu un kvalifikāciju atzīšanu citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā, ka tiesības brīvi 
pārvietoties ievērojami uzlabo indivīdu 
dzīvi, ir būtiski, lai informācija par šo 
tiesību esamību un to izmantošanas 
nosacījumiem būtu pieejama pēc iespējas 
plašāk. Tā kā visi Savienības pilsoņi ir 
potenciālie šo tiesību īstenotāji, 
informētības uzlabošanas pasākumi jāveic 
visā Savienībā.

(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 un 
trešo valstu valstspiederīgie, kas legāli 
dzīvo kādā dalībvalstī, ir potenciālie šo 
tiesību īstenotāji, informētības uzlabošanas 
pasākumi jāveic visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums
Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas legāli dzīvo kādā dalībvalstī, būtu vajadzīgas tādas 
pašas tiesības.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Savienības pilsoņi, jo īpaši 
potenciālie mobilie darba ņēmēji 
pārrobežu reģionos, būtu jāinformē par 
Eiropas darbavietu mobilitātes portālu, 
kurā viņi var iegūt informāciju par 
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu 
(EURES) un tā mērķiem.

Or. en
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Pamatojums
Galvenais EURES mērķis ir dot potenciālajiem mobilajiem darba ņēmējiem norādījumus un 
padomus par darba tiesībām un darba iespējām citās dalībvalstīs, jo īpaši pārrobežu 
reģionos.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Savienības pilsoņiem būtu jāzina arī 
par Eiropas e-tiesiskuma portālu, kurā 
22 valodās tiek sniegta informācija par 
tiesu sistēmām un kurš veicina tiesu 
iestāžu pieejamību visā Savienībā.

Or. en

Pamatojums
Tiesības ir galvenais sabiedrības dzīvi noteicošais faktors, kurš ietekmē politisko, 
saimniecisko un sociālo vidi. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi katram pilsonim būt informētam par 
piemērojamām tiesībām.

Grozījums Nr. 11

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, un tādējādi sniegt ieguldījumu 
izvirzītā mērķa sasniegšanā, proti, veicināt 
pilsoņu brīvas pārvietošanās tiesību 
īstenošanu, jo sevišķi nodrošinot 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp 
nevalstisko un zemākā līmeņa 
organizāciju, pārstāvju piedalīšanos.

Or. en
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Pamatojums
Pilsoniskā sabiedrība pauž tautas viedokli, un tās pilnvērtīga piedalīšanās ir obligāts 
panākumu un attīstības nosacījums.

Grozījums Nr. 12

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 
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.

(22) Galvenā atbildība par to, lai tiktu 
vairota pilsoņu izpratne par viņu kā 
Savienības pilsoņu tiesībām, paliek 
dalībvalstu ziņā; rīcība Savienības līmenī 
papildina valstu, reģionālo un vietējo 
iestāžu rīcību šajā saistībā, kā uzsvērts 
politiskajā deklarācijā „Partnerība 
informācijas sniegšanai par Eiropu”, ko 
2008. gada 22. oktobrī parakstīja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

Or. en

Pamatojums
Rīcībai reģionālā un vietējā līmenī ir liela nozīme, ja informācijai jāsasniedz iespējami 
plašāka auditorija.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības finansējumu citām 
darbībām, izņemot tās, kas tiek finansētas 
no Eiropas gada budžeta, var nodrošināt, 
izmantojot pašreizējās Savienības 
programmas vai struktūrfondus, jo īpaši 
programmas „Eiropa pilsoņiem” un
„Pamattiesības un pilsonība”,

(25) Savienības finansējumu citām 
darbībām, izņemot tās, kas tiek finansētas 
no Eiropas gada budžeta, var nodrošināt, 
izmantojot pašreizējās Savienības 
programmas vai struktūrfondus, jo īpaši 
programmas „Eiropa pilsoņiem”,
„Pamattiesības un pilsonība”, Erasmus un 
iniciatīvu „Jaunatne kustībā”,

Or. en
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Pamatojums
Izglītības un mācību programmas, kas dod jauniešiem iespēju studēt un strādāt ārzemēs, ļauj 
labāk izprast, ko nozīmē būt Eiropas pilsonim. Turklāt daudzi darba devēji augstu vērtē šādu 
ārzemēs pavadītu laikposmu, kas palielina jauniešu piemērotību darba tirgum un izredzes 
atrast darbu.

Grozījums Nr. 14

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, cita starpā — lai strādātu 
vai studētu —, un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību pilsoniskajos forumos par 
Savienības politiku un jautājumiem, taču 
arī pievērst viņu uzmanību vēl esošajiem 
šķēršļiem, kas kavē šo tiesību īstenošanu;

Or. en

Pamatojums
Brīva iedzīvotāju pārvietošanās ir pamattiesības, un tas nozīmē arī ES pilsoņu tiesības 
strādāt, studēt un dzīvot izvēlētajā dalībvalstī, taču joprojām var būt šķēršļi šo tiesību 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izstrādāt labāku informatīvo resursu un 
efektīvas saziņas tīklu, tostarp interaktīvus 
instrumentus, un sniegt informāciju visās 
Savienības valodās par Savienības līmenī 
pieņemtām politikas nostādnēm un 
ietekmi uz iedzīvotāju privāto un darba 
dzīvi;

Or. en
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Pamatojums
Labāki saziņas instrumenti un tīkla tehnoloģija uzlabos ES pilsoņu iespējas iegūt informāciju 
par viņu tiesībām un palielinās viņu elastīgumu.

Grozījums Nr. 16

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

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 
un notiek sadarbībā ar pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp nevalstisko un 
iedzīvotāju organizāciju pārstāvjiem 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī;

Or. en

Pamatojums
Pilsoniskā sabiedrība pauž tautas viedokli, un tās pilnvērtīga piedalīšanās ir obligāts 
panākumu un attīstības nosacījums.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konferences un pasākumi, lai veicinātu 
debates un vairotu izpratni par svarīgumu 
un priekšrocībām, ko sniedz tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī un —
vispārīgākā nozīmē — pilsoņu kā 
Savienības pilsoņu tiesības;

– konferences un pasākumi, lai veicinātu 
debates un vairotu izpratni par svarīgumu 
un priekšrocībām, ko sniedz tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot citā dalībvalstī un —
vispārīgākā nozīmē — pilsoņu kā 
Savienības pilsoņu tiesības, tostarp 
tiesības, kādas ir trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas legāli dzīvo kādā 
dalībvalstī;

Or. en

Pamatojums
Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas legāli dzīvo kādā dalībvalstī, būtu vajadzīgas tādas 
pašas tiesības.
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– daudzvalodu Europe Direct un Your 
Europe tīmekļa portālu — kā galveno 
elementu „vienas pieturas aģentūras” 
informatīvajā sistēmā par Savienības 
pilsoņu tiesībām — nozīmes palielināšana 
un izpratnes par tiem vairošana;

– daudzvalodu Europe Direct, Eures 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. en

Pamatojums
Galvenais EURES mērķis ir dot potenciālajiem mobilajiem darba ņēmējiem norādījumus un 
padomus par darba tiesībām un darba iespējām citās dalībvalstīs, jo īpaši pārrobežu 
reģionos.

Grozījums Nr. 19

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, Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejas un Eiropas 
Ombuda nozīmes palielināšana un 
izpratnes par tiem vairošana, lai Savienības 
pilsoņi varētu efektīvāk izmantot un 
aizsargāt savas tiesības.

Or. en

Pamatojums
Līgums un ES Pamattiesību harta garantē tiesības iesniegt lūgumrakstu, un jebkurš 
Savienības pilsonis var vērsties pie Eiropas Ombuda par administratīvām kļūmēm, ko savā 
darbībā pieļāvušas Savienības iestādes.
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Budžets
Pasākumiem, kam jānotiek Eiropas 
Pilsoņu gada (2013) laikā, jāpiešķir 
finansējums EUR 5 miljonu apmērā.

Or. en

Pamatojums
Atbilstošs budžets ir būtisks, lai panāktu priekšlikumā noteiktos mērķus.


