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Grozījums Nr.  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā ietvertie civiltiesību, komerctiesību, 
ăimenes tiesību un starptautisko privāttiesību aspekti 
COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

N apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

N. tā kā Savienības tiesībām ir jāatbilst 
iedzīvotāju interesēm, jo sevišėi ăimenes 
tiesību un civilstāvokĜu reăistrēšanas jomā; 

N. tā kā Savienības tiesībām ir jāatbilst 
iedzīvotāju interesēm, jo sevišėi ăimenes 
tiesību un civilstāvokĜu reăistrēšanas jomā, 
pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā ietvertie civiltiesību, komerctiesību, 
ăimenes tiesību un starptautisko privāttiesību aspekti 
COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. uzsver vajadzību savstarpēji atzīt valstu 
pārvaldes iestāžu sagatavotos oficiālos 
dokumentus; atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus radīt iespējas iedzīvotājiem 
izmantot tiesības uz brīvu pārvietošanos un 
apĦēmīgi atbalsta ieceres dalībvalstīs 
savstarpēji atzīt civilstāvokli apliecinošus 
dokumentus; pieprasa vēl vairāk samazināt 
šėēršĜus tiem iedzīvotājiem, kas izmanto 
brīvas pārvietošanās tiesības, jo īpaši 
šėēršĜus saĦemt sociālos pabalstus, kurus 
viĦiem ir tiesības saĦemt, un šėēršĜus 
balsot pašvaldību vēlēšanās;  

40. uzsver vajadzību savstarpēji atzīt valstu 
pārvaldes iestāžu sagatavotos oficiālos 
dokumentus; atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus radīt iespējas iedzīvotājiem 
izmantot tiesības uz brīvu pārvietošanos; 
pieprasa vēl vairāk samazināt šėēršĜus tiem 
iedzīvotājiem, kas izmanto brīvas 
pārvietošanās tiesības, jo īpaši šėēršĜus 
saĦemt sociālos pabalstus, kurus viĦiem ir 
tiesības saĦemt, un šėēršĜus balsot 
pašvaldību vēlēšanās; atzīst dalībvalstu 
suverenitāti ăimenes tiesību jautājumos; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

ECR grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā ietvertie civiltiesību, komerctiesību, 
ăimenes tiesību un starptautisko privāttiesību aspekti 
COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a uzsver, ka subsidiaritātes princips 
būtu jo īpaši jāievēro saistībā ar 
pasākumiem, kuri attiecas uz ăimenes 
tiesību kāzusiem ar pārrobežu aspektu, kā 
nepārprotami formulēts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 81. panta 
3. punktā;  

Or. en 

 
 


