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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. neatlaidīgi prasa Komisijai un dalībvalstīm labāk informēt Eiropas Savienības 
pilsoņus par viņu tiesībām un pienākumiem, īpaši aktīvi veicināt  Eiropas Savienības 
pilsoņu kandidēšanu un balsošanu vietējo pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās; šajā sakarā dalībvalstīm uz kopējiem pamatiem vajadzētu integrēt Eiropas 
dimensiju jau skolā, iekļaujot pamatskolu un vidusskolu programmās kultūras un 
Eiropas Savienības iestāžu pamatjēdzienus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. neatlaidīgi prasa Komisijai un dalībvalstīm labāk informēt Eiropas Savienības 
pilsoņus par viņu tiesībām un pienākumiem, īpaši aktīvi veicināt  Eiropas Savienības 
pilsoņu kandidēšanu un balsošanu vietējo pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās; dalībvalstīm uz kopējiem pamatiem vajadzētu nostiprināt Eiropas 
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dimensiju jau apmācībā skolā, iekļaujot visu veidu skolu programmās kultūras un 
Eiropas Savienības iestāžu pamatjēdzienus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. neatlaidīgi prasa Komisijai un dalībvalstīm labāk informēt Eiropas Savienības 
pilsoņus par viņu tiesībām un pienākumiem, īpaši aktīvi veicināt  Eiropas Savienības 
pilsoņu kandidēšanu un balsošanu vietējo pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās; uzskata, ka dalībvalstīm uz kopējiem pamatiem vajadzētu integrēt Eiropas 
dimensiju jau skolā, iekļaujot programmās kultūras pamatjēdzienus, un Eiropas 
Savienības politikas un iestādes;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. uzsver, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir visuzskatāmākā Savienības 
demokrātiskās pilsonības izpausme, izsaka cerību, ka būs iespējams pirms 2009. 
gada vēlēšanām veikt vēlēšanu sistēmas reformu, kurā tiktu ņemta vērā šo vēlēšanu 
Eiropas dimensija; atgādina šajā sakarā, ka ir nepieciešams vispirms Eiropas līmenī 
nostiprināt politiskās partijas un ka starpvalstu Eiropas sarakstu izveide, lai ievēlētu 
daļu Eiropas Parlamenta deputātu, īpaši izceltu šo vēlēšanu Eiropas dimensiju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers et Patrick Louis

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. patiesi vēlas, lai līdz 2009. gadam tiktu pārveidots balsošanas veids, lai tiktu ievērots  
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 189. panta 1. daļa, atbilstīgi kurai „Eiropas 
Parlaments, kurā ir pārstāvji, ko ievēlējušas Kopienā apvienoto valstu tautas”, nevis 
mītiskass Eiropas tautas pārstāvji, vienādojot vēlēšanu procedūras, īpaši to deputātu 
ievēlēšanu vienotos valstu vēlēšanu apgabalos, kurus  izvirza Eiropas politiskās 
partijas;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. izsaka patiesu cerību, ka balsošanas procedūras līdz 2009. gadam tiks pārveidotas tā, 
lai piešķirtu vēlēšanām patiesu Eiropas dimensiju, vienādojot vēlēšanu procedūras, kā 
arī iespēju robežās tuvinot vēlēšanu apgabalu demogrāfisko dimensiju, daļu 
deputātu ievēlot pēc kopīgiem starpvalstu sarakstiem, kurus izvirza Eiropas Savienības 
politiskās partijas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. izsaka patiesu cerību, ka līdz 2009. gadam tiks īstenota Eiropas Parlamenta balsošanas 
režīmu reforma, ar mērķi tai piešķirt patiesu Eiropas dimensiju, vienādojot vēlēšanu 
procedūras (svītrots);

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 8
2. punkts

2. izsaka patiesu cerību, ka līdz 2009. gadam tiks pārdomāta Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu sistēmas reforma, lai tām piešķirtu vēlēšanām reālu Eiropas dimensiju, 
vienādojot vēlēšanu procedūras, daļu deputātu ievēlot pēc kopīgiem starpvalstu 
sarakstiem, kurus izvirza Eiropas Savienības politiskās partijas;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers et Patrick Louis

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. izsaka nožēlu un nosoda Eiropas Komisijas pieeju informācijas un saziņas jomā, 
aizbildinoties ar lielāku atbilstību konkrētajām Eiropas pilsoņu vajadzībām, kam nav 
cita mērķa, kā vien pašai sevi pārliecināt, ka Eiropas Konstitūcijas noraidīšana 
Francijā un Nīderlandē nenozīmē federālās utopijas noraidīšanu, bet ir tikai 
saziņas problēma ar pilsoņiem, kuru balsojums neatbilda dārgajai Komisijas 
propagandai, lai panāktu balsojumu par "jā"; patiesi cer, ka 29. maija vēlēšanu 
dumpja apzināšana drīz vien dos pamanāmus rezultātus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 10
3. punkts

3. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas jauno pieeju informācijas un saziņas jomā, kuras 
mērķis ir atbilst (svītrots) Eiropas pilsoņu konkrētajām vēlmēm, gaidām un 
vajadzībām un attīstīt dialogu ar viņiem (svītrots) un ļaut viņiem piedalīties 
Savienības demokrātiskajos procesos un tādējādi ietekmēt tās politiku; izsaka patiesu 
cerību, ka šīs (svītrots) stratēģijas piemērošanas rezultāti būs drīz pamanāmi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 11
3. punkts

3. atzinīgi vērtē jauno Eiropas Komisijas pieeju informācijas un saziņas jomā, kuras 
mērķis ir vairāk atbilst konkrētām Eiropas pilsoņu vajadzībām un veidot dialogu ar 
viņiem, lai labāk varētu noteikt viņu gaidas, un ļaut viņiem demokrātiski piedaloties 
ietekmēt Savienības politikas veidošanu; izsaka cerību, ka Komisija savā darbībā šajā 
jomā pilsonības panākumu nodrošināšanai ņems vērā vietējo varas iestāžu, vietējo 
informācijas līdzekļu un kopumā saziņas ar iedzīvotājiem tiem tuvākajā telpā lielo 
stratēģisko nozīmi;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 12
3. punkts

3. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas jauno pieeju informācijas un saziņas jomā, lai vairāk 
atbilstu Eiropas Savienības pilsoņu konkrētajām problēmām un veidotu ar viņiem 
dialogu, lai labāk varētu noteikt viņu cerības un lai viņi varētu, demokrātiski 
iesaistoties, ietekmēt Eiropas Savienības politiku; izsaka cerību, ka šīs jaunās 
stratēģijas piemērošanas rezultāti drīz būs pamanāmi; tai pat laikā prasa Eiropas 
Komisijai un dalībvalstīm veicināt plašsaziņas līdzekļu lomu un sadarbību ar tiem 
saziņā ar Eiropas pilsoņiem un viņu informēšanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 13
4. punkts

4. uzsver arī tiesību uz labu pārvaldi un tiesību uz pieeju dokumentiem nozīmi Eiropas 
pilsonības veiksmīgai attīstībai, kā norādīts Eiropas Pamattiesību hartas V sadaļā
„Pilsoņu tiesības”; izceļ nepieciešamību nodrošināt pieeju kvalitatīvai juridiskai 
informācijai, lai pilsoņi varētu apzināt savas tiesības; uzsver arī to, cik svarīgi ir 
vienkāršot ar Eiropas Savienības politiku saistītos tiesību aktus kopumā, īpaši ar 
Eiropas pilsonību saistītos tiesību aktus, lai Savienības programmu tuvinātu tās 
adresātiem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 14
4. punkts

4. uzsver arī tiesību uz labu pārvaldi un tiesību uz pieeju dokumentiem nozīmi Eiropas 
pilsonības veiksmīgai attīstībai, kā norādīts Eiropas Pamattiesību hartas V sadaļā
„Pilsoņu tiesības”, kā arī tiesības sazināties dzimtajā valodā , kā atzīts Eiropas 
Komisijas ziņojuma par Eiropas pilsonības attīstību 3.5. punktā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 15
6. punkts

(svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 16
6. punkts

6. atkārtoti aicina dalībvalstis pastāvīgajiem iedzīvotājiem, trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuri ilgu laiku dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, piešķirt 
tiesības, kuras pēc iespējas tuvinātas tiesībām, kuras izmanto Eiropas Savienības 
pilsoņi, īpaši attiecībā uz tiesībām balsot un kandidēt vietējās un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, uzskata, šajā sakarā īpaši jāņem vērā Eiropas Savienības 
teritorijā dzīvojošo bezpavalstnieku situācija;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 17
7. punkts

(svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 18
7. punkts

(svītrots)

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 19
7. punkts

7. konstatē, ka pašlaik Eiropas pilsonības iegūšana ir atkarīga no dalībvalsts pilsonības 
iegūšanas; respektējot dalībvalstu kompetenci šajā jomā, Eiropas Parlaments
uzskata (svītrots), ka ir vēlams tuvināt pilsonības iegūšanas vispārējos kritērijus, kā 
arī tādu pasākumu ieviešanu, kuru mērķis ir labāk izplatīt informāciju par 
atšķirīgajiem valstu noteikumiem šajā jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Richard Corbett

Grozījums Nr. 20
7. punkts

7. konstatē, ka attiecībā uz Eiropas pilsonības iegūšanu un tiesībām, kas ar to ir saistītas, 
to noteikumu atšķirības, kuri nosaka pilsonības iegūšanu dalībvalstīs, ir milzīgas un 
varētu izraisīt nopietnas pretrunas, kuras varētu skart visas dalībvalstis; uzskata, ka 
(svītrots) respektējot dalībvalstu kompetenci šajā jomā; tām vajadzētu domāt par 
kritēriju un procedūru saskaņošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 21
7. punkts

7. uzskata, ka attiecībā uz Eiropas Savienības pilsonības un ar to saistīto tiesību 
iegūšanu, to noteikumu, kuri regulē pilsonības iegūšanu, atšķirības dalībvalstīs praksē 
izpaužas diskriminācijā starp trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezpavalstniekiem, 
atkarībā no tās dalībvalsts, kuras iedzīvotāji viņi ir; uzskata, ka ir nepieciešams īstenot 
pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu tiesību aktos paredzētos pilsonības iegūšanas 
noteikumus, respektējot dalībvalstu kompetenci šajā jomā; pilsonības iegūšanas 
kritēriju saskaņošana ir līdzeklis, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi Eiropas 
pilsonībai;

Or. pt



AM\584076LV.doc PE 364.693v01-00 8/11 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 22
7.a punkts (jauns)

7.a mudina Eiropas Komisiju un dalībvalstis uzlabot Eiropas pilsoņu informēšanu par 
viņu konsulārās aizsardzības iespējām, ko īsteno jebkuras citas dalībvalsts 
diplomātiskie un konsulārie dienesti tur, kur pilsoņa dalībvalsts nav pārstāvēta;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Joachim Wuermeling

Grozījums Nr. 23
8. punkts

(svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 24
8. punkts

8. uzskata, ka pilsonības jēga un nozīme ir saistīta panākumiem Eiropas integrācijas 
jomā un ka konsekventa pilsonība veicina integrāciju, kuras rezultāts ir jauni 
panākumi pilsonības jomā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 25
8. punkts

8. aicina plašākā nozīmē (svītrots) no jauna izstrādāt Eiropas pilsoņa jēdzienu, lai tas 
attiektos ne vien uz dalībvalstu valstspiederīgajiem, bet arī uz visām personām, kas 
vismaz piecus gadus legāli uzturas kāda dalībvalsts teritorijā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 26
9. punkts

9. uzsver, ka (svītrots) Eiropas Konstitūcija, kas skaidri nosaka Eiropas Savienības 
vērtības un mērķus, nodrošina tās pilsoņu pamattiesības, precizē Savienības atbildību 
un nosaka tās iestādēm un lēmuma pieņemšanas procedūrām demokrātiskāku un 
pārskatāmāku pamatu, ir svarīgs ieguldījums Eiropas identitātes veidošanā un 
tādējādi Eiropas pilsonības attīstībā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 27
9. punkts

9. uzsver (svītrots), ka tādai Eiropas Konstitūcija, kas skaidri nosaka vērtības, uz kurām 
balstās Savienība, kā arī tās pilsoņu pamattiesības, precizējot kompetences un nosaka 
tās iestādes un lēmuma pieņemšanas procedūras, radoši ietekmēs Eiropas pilsonību,
jo tieši Konstitūcijā minēto vērtību atzīšana veido Eiropas identitāti; tikmēr ikvienas 
Eiropas Savienības darbība pārbaudes kritērijs ir Pamattiesību harta;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 28
9. punkts

9. uzsver, ka (svītrots) tāda Eiropas Savienības Konstitūcija, kurā skaidri noteiktas 
vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā un tās pilsoņu pamattiesības, kurā 
precizētas tās kompetences un kurā noteiktas tās iestādes un lēmuma pieņemšanas 
procedūras, vecinās piederības sajūtu Eiropas Savienībai un tādējādi — Eiropas 
Savienības pilsonībai;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 29
10. punkts

(svītrots)

Or. de

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 30
10. punkts

10. uzskata, ka tiešāka saikne starp pilsoņu nodokļu iemaksām un Eiropas Savienības 
iestāžu budžetu var veicināt uz reālām tiesībām un pienākumiem balstītas pilsonības 
apliecināšanu u nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības prasīt labu Eiropas 
Savienības iestāžu darbu, kā arī viņu pārstāvju labu attieksmi; mudina Komisiju 
izpētīt iespēju izveidot šo saikni, vienlaicīgi nodrošinot to, ka tā Eiropas Savienības 
nodokļu maksātājiem neradīs papildu nodokļu slogu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 31
10. punkts

10. uzskata, ka reālu pašu līdzekļu radīšana, kuri balstīti uz kopīgu neitrālu fiskālo 
pamatu, izšķirošā veidā veicinātu pašreizējās finanšu plāna krīzes atrisināšanu, jo 
tas ļautu izvairīties no neskaidrām debatēm par "neto iemaksām" un "taisnīgu 
atmaksāšanu" un ka šāda sistēma jūtami uzlabotu Eiropas Savienības finansējuma 
pārskatāmību un stabili nostiprinātu Eiropas Savienības pilsonību kā tiesību un 
pienākumu līdzsvarotu sistēmu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 32
10. punkts

10. uzskata, ka daļēja Eiropas Kopienas budžeta finansēšana, izmantojot autentisku 
pašu resursu mehānismu, pēc pārskatāmas, taisnīgas un demokrātiskas sistēmas, 



AM\584076LV.doc PE 364.693v01-00 11/11 AM\

LV

nepastiprinot vispārējo nodokļu slogu (svītrots),ļautu izkļūt no pašreizējā strupceļa, 
kas saistīts ar Kopienas budžeta finansējumu, izmantojot dalībvalstu iemaksas un 
taisnīgās atmaksas jēdzienu; uzskata bez tam, ka šāds priekšlikums veicinātu labāku 
Eiropas pilsoņu izpratni par Savienības budžetu un tādējādi līdzsvarotas Eiropas 
pilsonības nostiprināšanu, kas balstīta gan uz tiesībām, gan pienākumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès

Grozījums Nr. 33
10.a punkts (jauns)

10.a nekaitējot šādai Savienības pašu resursu reformai, uzskata par būtisku, ka 
dalībvalstis nodrošina, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu maksimāla skaidrība 
par viņu nodokļu daļu, ko tie iemaksā Kopienas budžetā, piemēram, ja iespējams, 
norādot specifikāciju nodokļu paziņojumā.

Or. fr


