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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Lūgumrakstu komitejas darbību,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 227. pantā noteiktās tiesības 
iesniegt lūgumrakstu,

– ņemot vērā LESD otro daļu „Diskriminācijas aizliegums un Savienības pilsonība” un 
Pamattiesību hartas V sadaļu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 11. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „2010. gada ziņojums par ES 
pilsonību. Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai” (COM(2010)0603),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto 
tirgu. Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Kopienā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā2 (turpmāk tekstā — Brīvas pārvietošanās direktīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu3 (turpmāk tekstā — Kvalifikāciju 
atzīšanas direktīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) 
Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu4,

– ņemot vērā tā 2009. gada 2. aprīļa rezolūciju par Eiropas pilsonības problēmām un 
perspektīvām5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas, 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 

                                               
1 OV L 257, 19.10.1968., 2. lpp. 
2 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
3 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
4 OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.
5 OV C 137E, 27.5.2010., 14. lpp.



PE473.706v02-00 4/13 PR\882990LV.doc

LV

komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā Savienības pilsoņiem cita starpā ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu 
teritorijā, tiesības balsot un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un dzīvesvietas 
dalībvalsts pašvaldību vēlēšanās, tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātisko un 
konsulāro iestāžu aizsardzību trešo valstu teritorijā, tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas 
Parlamentam, tiesības vērsties pie Eiropas ombuda un rakstīt ES iestādēm un 
padomdevējām struktūrām jebkurā no Līgumu valodām1;

B. tā kā Lisabonas līgums ir uzlabojis ES pilsonības jēdzienu un ar pilsonību saistītās 
tiesības;

C. tā kā septiņus gadus pēc Brīvas pārvietošanās direktīvas stāšanās spēkā joprojām ir pārāk 
daudz problēmu saistībā ar tās īstenošanu; tā kā lielākā daļa sūdzību ir par ieceļošanas 
tiesībām, tiesībām uzturēties dalībvalstu teritorijā ilgāk par trim mēnešiem, uzturēšanās 
atļauju derīgumu, uzturēšanās tiesību saglabāšanu, tiesībām saņemt pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas un ģimenes locekļu tiesībām;

D. tā kā daudziem pilsoņiem ir kļūdains priekšstats par Brīvas pārvietošanās direktīvas 
piemērošanas jomu, jo īpaši gadījumos, kad viņi cenšas panākt tiesību piešķiršanu saviem 
ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, un tā kā viņi uzskata, ka šī situācija ir 
acīmredzama anomālija, jo ir grūti saprotams, kādēļ direktīva netiek piemērota, ja viņi 
dzīvo savā dalībvalstī;

E. tā kā ES pilsoņiem, kuri pastāvīgi uzturas Apvienotajā Karalistē un pieprasa noteiktus 
sociālās nodrošināšanas pabalstus, ir jānokārto tā sauktā „uzturēšanās tiesību pārbaude”, 
ar kuru saskaņā Apvienotās Karalistes nepilsoņiem tiek piemēroti papildu nosacījumi;

F. tā kā romu izraidīšana no Francijas 2010. gadā bija neviennozīmīgi vērtējams notikums ne 
tikai no pamattiesību, bet arī no brīvas pārvietošanās tiesību viedokļa, kā arī ņemot vērā 
diskrimināciju nacionālās piederības, rases un etniskās izcelsmes dēļ;

G. tā kā vairākas dalībvalstis ir izlēmušas ieviest vai turpināt piemērot pārejas režīmu, kas  
ierobežo Rumānijas un Bulgārijas valstspiederīgo piekļuvi darba tirgum; tā kā šādi 
pasākumi var izraisīt darba ņēmēju ekspluatāciju un nelegālu darbu un liegt sociālās 
nodrošināšanas pabalstu pieejamību;

H. tā kā viena dzimuma pāri, pārvietojoties starp ES dalībvalstīm, saskaras ar neskaitāmām 
grūtībām, ko izraisa tas, ka Eiropas Savienībā netiek savstarpēji atzītas viena dzimuma 
personu partnerattiecības;

I. tā kā ļoti daudzos lūgumrakstos ir minētas sociālās nodrošināšanas pabalstu pieejamības 
problēmas, kas saistītas galvenokārt ar valsts iestāžu sadarbības trūkumu, summēšanas 
principa nepareizu piemērošanu, nespēju sniegt precīzu informāciju par piemērojamiem 
noteikumiem vai lietu ilgstošu izskatīšanu;

J. ņemot vērā problēmas, kuras saistītas ar Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 

                                               
1 LESD 20. panta 2. punkts.
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kvalifikāciju atzīšanu nepareizu īstenošanu, proti, kompensācijas pasākumus, prasības pēc 
papildu dokumentiem, bez pietiekama pamatojuma pieņemtus uzņēmējas dalībvalsts 
noraidošus lēmumus, pieteikumu izskatīšanas nepamatotu novilcināšanu, īpašu valodas 
pārbaužu sistemātisku noteikšanu, un kuras ir būtisks šķērslis pilsoņu tiesību īstenošanai 
visā ES;

K. tā kā lūgumrakstu iesniedzēju aktīvā rīcība ļāva atmaskot Vācijas Nepilngadīgo 
aizbildnības un aizgādības iestādes (Jugendamt) īstenoto diskrimināciju nacionālās 
piederības dēļ, jo saskaņā ar iesniegtajos lūgumrakstos norādīto informāciju šī iestāde 
diskriminējoši izturējās pret tiem jauktajās laulībās dzīvojošajiem laulātajiem, kuriem 
nebija Vācijas pilsonības,

1. atzinīgi vērtē 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību, kurā ir noteikts mērķis likvidēt 
šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai, kā arī šajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus; 
aicina Komisiju nodrošināt, lai šajā ziņojumā izklāstīto normatīvo un nenormatīvo aktu 
priekšlikumi tiktu iesniegti pēc iespējas drīz un tiktu apstiprināti, tādējādi panākot, ka ES 
pilsoņu tiesības kļūst faktiski īstenojamas un ka dalībvalstis atceļ šķēršļus, kas liedz šīs 
tiesības īstenot;

2. norāda, ka iespēja iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentam nav pietiekami zināma vai 
izmantota, lai gan Līgumos šīs tiesības ir skaidri noteiktas, un tādēļ prasa uzlabot 
pilsoņiem sniegto informāciju par tiesībām iesniegt lūgumrakstu un izplatīt šādu 
informāciju jo īpaši ar dalībvalstīs atrodošos Eiropas Parlamenta biroju palīdzību;

3. uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), kuru varēs izmantot no 2012. gada 1. aprīļa, ir 
pirmais transnacionālas demokrātiskās līdzdalības instruments, kas sniegs pilsoņiem 
iespēju aktīvāk iesaistīties Eiropas politikas un tiesību aktu veidošanā; prasa efektīvāk 
īstenot EPI regulu un jo īpaši aicina ES iestādes un dalībvalstis rīkoties aktīvāk, 
informējot pilsoņus par šo jauno instrumentu;

4. aicina Komisiju, sagatavojot savu ikgadējo ziņojumu par ES Pamattiesību hartas 
īstenošanu, pievērsties ne tikai hartas piemērošanai, bet arī visiem tiem ES Līgumu 
pantiem, kuri attiecas uz pamattiesībām, kā arī pamattiesību situācijai Eiropas Savienībā;
aicina Komisiju šajā ziņojumā iekļaut detalizētāku informāciju par pilsoņu norādītajām 
problēmām un to, kā Komisija tās atrisināja, kā arī informāciju par īstenotajiem 
turpmākajiem pasākumiem;

5. aicina Savienības iestādes, struktūras, birojus un aģentūras nodrošināt, lai ES pilsoņiem 
tiktu garantētas viņiem nozīmīgās tiesības piekļūt Regulā (EK) Nr. 1049/2001 minētajiem 
dokumentiem1, uzlabojot pārredzamību un padarot piekļuvi dokumentiem vieglu un 
lietotājdraudzīgu un tādējādi dodot iespēju pilsoņiem ciešāk iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā; 

                                               

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, OV L 145, 
31.5.2001., 43. lpp.
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6. atzīstot to, ka tiesības saņemt informāciju ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, uzskata, 
ka Komisija varētu nodrošināt brīvāku piekļuvi informācijai par pārbaudes procedūrām un 
pārkāpumu lietu izmeklēšanas dokumentiem, neapdraudot izmeklēšanas mērķi, un ka 
piekļuvi šiem dokumentiem varētu attaisnot ar sevišķu sabiedrības interesi, īpaši 
gadījumos, kad ir aktualizējies jautājums par pamattiesībām, cilvēku veselību un vides 
aizsardzību pret neatgriezeniska kaitējuma nodarīšanu;

7. aicina Komisiju, pilnībā izmantojot tās pilnvaras sākt pārkāpumu procedūru, nodrošināt, 
lai dalībvalstis pareizi transponētu un īstenotu Brīvās pārvietošanās direktīvu; aicina 
dalībvalstis atcelt pašreizējās tiesiskās un faktiskās barjeras, kas liedz pilsoņiem brīvi 
pārvietoties, un nenoteikt apgrūtinošas un nepamatotas administratīvās procedūras, kuras 
ierobežo šo tiesību izmantošanu; turklāt aicina Komisiju rīkoties aktīvāk, lai palielinātu 
informētību par pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un palīdzētu viņiem īstenot šīs tiesības, 
jo īpaši gadījumos, kad to īstenošana tiek liegta vai ierobežota;

8. aicina tās dalībvalstis, kuras ir nolēmušas ieviest vai turpināt piemērot pārejas režīmu, kas 
ierobežo Rumānijas un Bulgārijas valstspiederīgo piekļuvi darba tirgum1, pārskatīt šos 
lēmumus līdz 2011. gada beigām;

9. atkārto savus iepriekšējos aicinājumus dalībvalstīm nodrošināt visiem ES pilsoņiem un 
viņu ģimenes locekļiem pārvietošanās brīvību, nediskriminējot viņus seksuālās 
orientācijas vai nacionālās piederības dēļ2; pamatojoties uz tādiem principiem kā 
savstarpēja atzīšana, vienlīdzība, nediskriminācija, cieņa un tiesības uz privāto un ģimenes 
dzīvi, atkārto savu aicinājumu dalībvalstīm pilnībā īstenot tiesības, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2004/38/EK 2. un 3. pantu piešķirtas ne vien dažādu dzimumu laulātajiem, bet 
arī reģistrētam partnerim, mājsaimniecības loceklim vai partnerim, ar kuru ES pilsonis ir 
pienācīgi apliecinātās un stabilās partnerattiecībās, ieskaitot viendzimuma pārus; šajā 
sakarībā aicina Komisiju nodrošināt, lai direktīvas piemērošana būtu konsekventa un 
pamatotos uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojumos ietverto analīzi un 
secinājumiem, kā arī uzraudzīt šos jautājumus;

10. aicina Komisiju pievērst vairāk uzmanības un rūpīgāk izskatīt daudzos lūgumrakstus par 
civilstāvokli apliecinošu dokumentu savstarpējo atzīšanu un to ietekmi3 un tādēļ uzsver, 
ka ir svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt uzlabojumus jautājumā par viendzimuma personu 
laulību un viena dzimuma un abu dzimumu personu atzīto partnerattiecību statusu visā ES 
un novērst diskrimināciju seksuālās orientācijas vai partnerattiecību veida (faktiskā 
kopdzīve vai laulība) dēļ; turklāt aicina Komisiju steidzami iesniegt attiecīgus 
likumdošanas priekšlikumus;

11. uzsver to, ka masveida izraidīšanas ir Brīvas pārvietošanās direktīvas pārkāpums, turklāt 
tā ir pretrunā Eiropas Savienības pamatvērtībām un pamatprincipiem; atgādina, ka saskaņā 
ar Brīvas pārvietošanās direktīvu pārvietošanās un uzturēšanās brīvības ierobežojumus 
valsts politikas vai sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ var noteikt vienīgi, izvērtējot 
atsevišķas personas rīcību un nediskriminējot šo personu etniskās vai nacionālās 
piederības dēļ, un atgādina arī to, ka nevar aizbildināties ar ekonomisku līdzekļu 

                                               
1 Sk. arī lūgumrakstus Nr. 0810/2011 un Nr. 0900/2011.
2 Sk. arī lūgumrakstus Nr. 0155/2011 un Nr. 0381/2011.
3 Sk. arī lūgumrakstu Nr. 0632/2008.
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neesamību, lai attaisnotu ES pilsoņu automātisku izraidīšanu (direktīvas 16. apsvērums un 
14. pants);

12. prasa dalībvalstīm atcelt politiku, kas tieši vai netieši diskriminē romus un citas 
mazākumtautību grupas, pamatojoties uz šo personu rasi un etnisko piederību, un aicina 
pārtraukt jebkādu vajāšanu, padzīšanu un izraidīšanu; aicina visas dalībvalstis kopīgi 
uzņemties atbildību par romu integrācijas veicināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta 
2011. gada 9. marta rezolūcijai par ES stratēģiju romu integrācijai1 un „ES programmai 
attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam”2, kā arī popularizēt un 
aizsargāt viņu pamattiesības;

13. aicina Komisiju saistīt sociālās integrācijas prioritātes ar skaidri noteiktu mērķu kopumu, 
kurā ir ietverta pilsoņu aizsardzība pret diskrimināciju visās dzīves jomās un sociālā 
dialoga veicināšana starp romiem un citiem pilsoņiem, lai apkarotu rasismu un 
ksenofobiju; aicina Komisiju uzņemties Līgumu uzraudzītājas pienākumus un nodrošināt 
attiecīgo tiesību aktu pilnīgu īstenošanu un piemērotu sodu noteikšanu par noziegumiem, 
kas izdarīti rasistisku apsvērumu dēļ3;

14. aicina Komisiju pārraudzīt, vai dalībvalstis pareizi piemēro noteikumus par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu saskaņošanu, pievēršot uzmanību jaunajiem aspektiem, kas 
ieviesti ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009, kuras stājās spēkā 
2010. gada 1. maijā;

15. pauž bažas par to, ka vairākiem lūgumrakstu iesniedzējiem pēc Apvienotās Karalistes 
iestāžu prasības nācās piedalīties „uzturēšanās tiesību pārbaudē”, lai iegūtu tiesības 
pretendēt uz sociālo mājokli vai citiem pabalstiem, tādiem kā darba meklētāja pabalsts4;
vērš uzmanību uz to, ka šāda prasība rada netiešu diskrimināciju nacionālās piederības dēļ 
un tas ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantam; prasa Apvienotajai Karalistei 
saskaņot savus tiesību aktus ar ES tiesību aktiem;

16. prasa, lai Apvienotā Karaliste ievērotu Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus par skaidrā 
naudā izmaksājamiem pārvedamiem slimības pabalstiem5 un nepiemērotu tā saukto 
„iepriekšējās uzturēšanās pārbaudi”, ja ir iespējams izmantot citus reprezentatīvus 
elementus, kas ļauj izveidot patiesu saikni ar Apvienotās Karalistes sociālā nodrošinājuma 
sistēmu;

17. uzskata, ka modernizētajai Kvalifikāciju atzīšanas direktīvai būtu vairāk jāpievēršas 
profesionāļiem pašreiz pieejamo informācijas avotu uzlabošanai un jānodrošina 
koordinācija ar portālu „Tava Eiropa”;

18. prasa tām dalībvalstīm, kuras vēl nav to izdarījušas, saskaņā ar Vispārējo sistēmu izveidot 
kompensācijas pasākumu sistēmu, kā paredzēts Kvalifikāciju atzīšanas direktīvas 
10. pantā, jo šo dalībvalstu nespēja izveidot šādu sistēmu rada diskrimināciju nacionālās 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 Sk. arī lūgumrakstus Nr. 1351/2008, Nr. 0945/2010 un Nr. 1300/2010.
4 Sk. arī lūgumrakstus Nr. 0401/2009 un Nr. 1119/2009.
5 2007. gada 18. oktobrī izskatītā lieta C-299/05 un nesen, 2011. gada 21. jūlijā, izskatītā lieta C-503/09.
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piederības dēļ; šajā sakarībā norāda, ka to dalībvalstu pilsoņi, kuras ES pievienojās 
2004. un 2007. gadā, un jo īpaši veselības aprūpes darbinieki (ārsti, vecmātes un 
medicīnas māsas) ir ziņojuši par konstatētājām problēmām saistībā ar viņu kvalifikācijas 
dokumentu atzīšanu vai tādu tiesību atzīšanu, kuras viņi ieguvuši citā, nevis savā 
dalībvalstī1;

19. atgādina, ka vienā no jau diezgan sen iesniegtajiem nozīmīgajiem lūgumrakstiem ir 
izklāstīta problēma saistībā ar diskriminējošu attieksmi pret svešvalodu pasniedzējiem 
(„lettori”) vairākās Itālijas augstskolās2; aicina Komisiju turpināt pārbaudi par pašreizējo 
tā saukto „Gelmini reformu”, kuru sāka īstenot 2010. gada decembrī; aicina Itālijas 
iestādes un attiecīgās augstskolas steidzami atrisināt šo lietu;

20. atgādina, ka Regulā (EK) Nr. 2201/20033 ir noteikts princips par to, ka vecāku laulības 
šķiršanas gadījumā bērniem ir jābūt iespējai uzturēt attiecības ar abiem vecākiem pat tad, 
ja vecāki dzīvo dažādās dalībvalstīs; norāda — lai gan piekļuves tiesības reglamentējošo 
pamatnoteikumu ieviešana un piemērošana pašreiz ir dalībvalstu ziņā, dalībvalstīm, 
īstenojot savas pilnvaras, ir jāievēro Savienības tiesību akti, jo īpaši Līgumu noteikumi par 
visu ES pilsoņu pārvietošanās brīvību un tiesībām uzturēties citā dalībvalstī4;

21. vēlreiz pievērš uzmanību problēmām, ar kurām saskārās tie ES pilsoņi, kas saskaņā ar 
LESD 49. pantu bija izlēmuši īstenot savas tiesības veikt uzņēmējdarbību un likumīgi 
iegādājās īpašumus Spānijā, taču vēlāk šie pirkumi bez pienācīga procesa vai attiecīgas 
kompensācijas tika pasludināti par nelikumīgiem; prasa Spānijas iestādēm rūpīgi pārskatīt 
Ley de Costas (Piekrastes likuma) īstenošanu, lai nepieļautu atsevišķu nekustamā īpašuma 
īpašnieku tiesību aizskārumu;

22. atgādina par Lūgumrakstu komitejas galveno prioritāti — rast risinājumu ieilgušajām ar 
īpašumu saistītajām problēmām tādās valstīs kā Spānija, Kipra un Bulgārija; norāda, ka 
ES iedzīvotājiem — gan pilsoņiem, gan nepilsoņiem — ir nācies saskarties ar vairākām 
nopietnām problēmām saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem, banku garantijām un 
īpašumtiesību pārkāpumiem un šo problēmu dēļ pārrobežu nekustamā īpašuma tirgus ir 
zaudējis uzticamību un Eiropai ir radušies sarežģījumi ekonomikas jomā; pamatojoties uz 
vairāku nekustamā īpašuma tiesību speciālistu un Lūgumrakstu komitejas locekļu 
secinājumiem, prasa ES patērētāju aizsardzības un brīvas pārvietošanās principus 
attiecināt arī uz īpašumu un atkārto savu aicinājumu pilnībā ievērot tiesības uz likumīgi 
iegūtu īpašumu;

23. uzskata, ka portāla „Tava Eiropa” izveide par „vienas pieturas aģentūru” ir ārkārtīgi 
svarīgs ieguvums pilsoņiem, kuri vēlas saņemt konsultāciju vai palīdzību; atzīst, ka 
Komisijas izveidotie problēmu risināšanas tīkli ir nozīmīgi partneri, izskatot sūdzības par 
iekšējā tirgus nepareizu darbību; aicina Komisiju aktīvāk veicināt šos tiešsaistē pieejamos 
pakalpojumus, piesaistot pašreizējos ES līmeņa palīdzības un problēmu risināšanas 
dienestus;

                                               
1 Sk. arī lūgumrakstu Nr. 112/2009.
2 Sk. arī lūgumrakstus Nr. 511/1998 un Nr. 689/1998.
3 Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās 
par abu laulāto vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.
4 Sk. arī lūgumrakstu Nr. 1614/2009. 
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24. mudina Komisiju sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju, izstrādājot 2013. gadā jaunu 
ziņojumu par pilsonību;

25. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par 2013. gada pasludināšanu par „Eiropas pilsoņu 
gadu”, tādējādi iezīmējot jēdziena „ES pilsonība” ieviešanas divdesmito gadadienu un 
uzlabojot informētību par tiesībām, kas saistītas ar Savienības pilsonību; aicina Komisiju 
izmantot šo iespēju, lai pastiprinātu tās centienus aizsargāt un veicināt pilsoņu tiesības;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam un 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2010. gada oktobrī publicēja „2010. gada ziņojumu par ES 
pilsonību. Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai”1. Pamatojoties uz Eiropas 
Parlamenta 2009. gada 20. marta ziņojumā par Eiropas Savienības pilsonības problēmām un 
nākotnes izredzēm2 minēto ieteikumu, Komisija ir apspriedusies ar pilsonisko sabiedrību un 
izveidojusi 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 
pilsoniskuma attīstības tendencēm attiecīgajā trīs gadu posmā. Ziņojumā ir nosaukti 
25 šķēršļi, ar kuriem pilsoņi saskaras dažādās situācijās (kā privātpersonas, patērētāji, 
iedzīvotāji, studenti, tūristi, profesionāļi vai politiski darbinieki), un ir ieteikti risinājumi to 
pārvarēšanai.

Ziņojuma projektā ir rūpīgi izvērtēti Eiropas Komisijas piedāvātie pasākumi, pārskatot 
laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam Lūgumrakstu komitejā saņemtos lūgumrakstus, kas 
tādējādi ļāva ņemt vērā aktuālākās norises. Šajā nolūkā tika analizēti vairāk nekā 300 saņemto 
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.

Iepriekšējo gadu laikā ir saņemti arvien vairāk lūgumrakstu, kas ir saistīti ar problēmām, ar 
kurām ES pilsoņi saskaras, izmantojot 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. Nesenajā Eirobarometra aptaujā ir 
noskaidrots, ka „ES iedzīvotājiem vispazīstamākās tiesības vēl arvien ir tiesības uz brīvu 
pārvietošanos un dzīves vietu”, jo šādas tiesības 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 
                                               
1 COM(2010)0603 galīgā redakcija.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eirobarometrs, „Eiropas Savienības pilsonība — analītisks ziņojums”, (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. gads, 77. lpp.).
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problēmas. 

Dažas dalībvalstis nepilnīgi atzīst tiesības, kas pienākas ģimenes locekļiem ar trešās valsts 
valstspiederību. Piemēram, vairāki lūgumraksti liecina, ka Apvienotā Karaliste nav ļāvusi bez 
vīzas ieceļot ģimenes locekļiem bez ES pilsonības, neskatoties uz faktu, ka šīm personām bija 
uzturēšanās atļauja citā dalībvalstī. Apvienotās Karalistes varas iestādes ir pieprasījušas 
pārmērīgi daudz dokumentu, pieteikumus ir apstrādājušas ar lielu kavēšanos un ir paturējušas 
dokumentu oriģinālus. Pēc Eiropas Komisijas iejaukšanās, kas bija balstīta uz daudzām 
saņemtajām sūdzībām un lūgumrakstiem, ir veikti daži uzlabojumi administratīvajā praksē. 

Atsevišķas valstis ir izsniegušas īslaicīgas uzturēšanās atļaujas (pretrunā ar 11. panta 
1. punktu) vai, pret saviem valstspiederīgajiem izturoties labvēlīgāk nekā pret ES pilsoņiem, 
kas dzīvo attiecīgās valsts teritorijā, ir pārkāpušas vienādas attieksmes principu (kas īpaši 
izcelts 24. pantā).

Zviedrijā lēmumi par uzturēšanās atļaujas nepiešķiršanu nav apstrīdami, tādējādi liedzot 
pilsoņiem pārsūdzēšanas pamattiesības. 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. 

Ir saņemti vairāki lūgumraksti no citās ES dalībvalstīs dzīvojošiem Apvienotās Karalistes 
pilsoņiem, kuros ziņots par Apvienotās Karalistes valdības attiekšanos izmaksāt pabalstus kā, 
piemēram, invalīda uztura pabalstu, aprūpes pabalstu vai kopšanas pabalstu, neskatoties uz to, 
ka Eiropas Savienības Tiesa tos ir pasludinājusi par skaidrā naudā izmaksājamiem 
pārvedamiem slimības pabalstiem1. 

Kādas lūgumraksta iesniedzējas iesniegtā prasība2 bija arī pamatā prejudiciāla nolēmuma 
pieprasījumam, kā rezultātā 2011. gada jūlijā Eiropas Savienības Tiesa pieņēma nozīmīgu 
spriedumu (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 ir īpaši izcēlusi pilsonības jēdzienu un ar to saistītās tiesības. Tiesa ir 
uzsvērusi, 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 

                                               
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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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. 

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. Atsevišķos gadījumos iestādes ir pieprasījušas pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt dokumentus papildus pielikumos minētajiem dokumentiem vai ir 
pieprasījušas nokārtot nesamērīgas valodas prasmju pārbaudes. Vairākās valstīs tika atklāta 
kavēšanās ar direktīvas transponēšanu. Farmaceiti ar citā dalībvalstī iegūtu kvalifikāciju ir 
sūdzējušies par aizliegumu 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 
īpašuma tiesību aizsardzību, 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 aizgādnību un 
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. 

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 ir ziņojuši par problēmām attiecībā uz viņu vārdu 
tulkošanu saskaņā ar tās valsts kultūru, uz kuru viņi pārceļas. Citi ir sūdzējušies par grūtībām, 
ar kurām viņiem ir nācies saskarties, 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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Jau vairākus gadus tiek izskatīti lūgumraksti, kuros lūgts atrisināt problēmas, kas saistītas ar 
viena dzimuma personu laulību un atzītu partnerattiecību savstarpējo atzīšanu, un tas rada ES 
pilsoņiem piešķirto tiesību pārkāpumu, diskriminējot viņus seksuālās orientācijas dēļ. 

Masveida izraidīšana etniskās vai nacionālās piederības dēļ ir spēcīgi kritizēta, un ir norādīts, 
ka viens no problēmas galvenajiem iemesliem ir romu integrācijas valsts stratēģiju neesamība. 

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 daudzi 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 aizsargā 
pilsoņu tiesības.


