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Grozījums Nr. 1
Monica Frassoni

Atzinuma projekts
A. apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir jāapsver starpposma ziņojuma 
projekts „Salīdzinošs pētījums par to, kā 
tiek piemērota Direktīva 2004/38/EK par 
Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā”, ko 
pieprasīja Juridiskā komiteja un 
sagatavoja Eiropas pilsoņu rīcības 
dienests (ECAS), 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Katalin Lévai

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a. atzīmē, ka vēl neviena dalībvalsts nav 
efektīvi un pareizi pilnībā transponējusi 
Direktīvu 2004/38/EK un ka nav neviena 
šīs direktīvas panta, ko būtu efektīvi un 
pareizi transponējušas visas dalībvalstis; 
attiecībā uz uzturēšanās tiesībām dažas 
dalībvalstis izvirza prasības (darba 
atļauja, apmierinoša dzīvesvieta), kas ir 
pretrunā Kopienas tiesībām un rada 
mākslīgas barjeras; norāda, ka šādi 
ierobežojumi var radīt nopietnu kaitējumu 
Eiropas darba tirgum un ekonomikai, jo 
īpaši pēdējās ekonomiskās krīzes laikā; 

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Georgios Papastamkos

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a. ar vilšanos konstatē, ka tikai Grieķijā, 
Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Portugālē, 
Somijā un Spānijā direktīva ir 
transponēta apmierinoši; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Georgios Papastamkos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a. atzīmē, ka tādēļ, ka dalībvalstis 
direktīvu nepiemēro pareizi, ir jāapsver 
iespēja grozīt noteikumus, ar kuriem 
saistītas vislielākās problēmas, proti, 
ģimenes locekļu no trešām valstīm 
iebraukšanas un uzturēšanās tiesības un 
ES pilsoņiem noteiktā prasība papildus 
uzturēšanās atļaujas pieteikumam iesniegt 
papildu dokumentus, kas direktīvā nav 
paredzēti; 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Francesco Enrico Speroni

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka administratīvās prakses, kas 3. norāda, ka administratīvās prakses, kas 
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neatbilst Kopienas tiesību aktiem, ļoti 
negatīvi ietekmē pilsoņu tiesības; vērš 
uzmanību, piemēram, uz dažādu personas 
apliecību un uzturēšanās atļauju izplatību 
dalībvalstīs, kas ir padarījis ES pilsoņu 
tiesības brīvi pārvietoties grūti saprotamas 
un sarežģītas; norāda, ka Spānijā papildus 
reģistrācijas apliecībai ES pilsoņiem tiek 
piešķirts ārvalstnieku identifikācijas 
numurs, kas ir nepieciešams, lai strādātu 
vai lai reģistrētos Spānijas sociālās 
nodrošināšanas sistēmā, ka Francija 
Eiropas Savienības pilsoņiem ir arī 
saglabājusi neskaidru brīvprātīgu 
uzturēšanās atļauju un ka tādās valstīs kā 
Čehija, Zviedrija un Beļģija iestādes 
pieprasa papildu dokumentus, lai 
izsniegtu uzturēšanās atļaujas vai lai 
piemērotu noteikumus, kuri nav minēti 
direktīvā;

neatbilst Kopienas tiesību aktiem, ļoti 
negatīvi ietekmē pilsoņu tiesības; vērš 
uzmanību, piemēram, uz dažādu personas 
apliecību un uzturēšanās atļauju izplatību 
dalībvalstīs, kas ir padarījis ES pilsoņu 
tiesības brīvi pārvietoties grūti saprotamas 
un sarežģītas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Francesco Enrico Speroni

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a. uzskata, ka, ņemot vērā to apstākli, ka 
ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz 
uzturēšanos, kas ir ilgāka par trim 
mēnešiem, un ka Kopienas tiesību akti 
neparedz, ka ES iedzīvotājiem, iebraucot 
kādā dalībvalstī, būtu kaut kas jādara, 
būtu jāparedz sistēma, kas ļautu 
pārbaudīt datumu, kurā faktiski sākusies 
ES pilsoņa uzturēšanās šādā dalībvalstī;

Or. de
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Grozījums Nr. 7
Francesco Enrico Speroni

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Secina, ka „pietiekamu līdzekļu” 
principa transponēšana dalībvalstīs rada 
neskaidrību ES pilsoņu vidū, jo šis princips 
valstu tiesību aktu visos līmeņos ir 
neskaidri definēts; norāda, ka tas rada 
dziļas bažas, piemēram, attiecībā uz 
Itālijas tiesību aktiem, kas ES pilsoņiem 
pieprasa pierādīt, vai viņu rīcībā ir 
pietiekami līdzekļi;

4. Secina, ka „pietiekamu līdzekļu” 
principa transponēšana dalībvalstīs rada 
neskaidrību ES pilsoņu vidū, jo šis princips 
valstu tiesību aktu visos līmeņos ir 
neskaidri definēts; 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Katalin Lévai

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a. pauž bažas, ka tikai trīspadsmit 
dalībvalstis reģistrētos partnerus uzskata 
par ģimenes locekļiem, un tādēļ 
viendzimuma pāriem nodrošina viņu 
primārās un individuālās tiesības uz brīvu 
pārvietošanos un uzturēšanos; aicina 
Komisiju uzraudzīt ierobežojumus 
attiecībā uz tiesībām iebraukt un 
uzturēties citās dalībvalstīs, lai nepieļautu 
diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Francesco Enrico Speroni

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka juridiskie un administratīvie 
šķēršļi, kas skar ģimenes locekļus no 
trešām valstīm, ir ārkārtīgi problemātiski; 
uzsver, ka, pārkāpjot šo direktīvu, 
Lielbritānijas tiesību akti neļauj ģimenes 
locekļiem, kas nāk no ārpuskopienas 
valstīm un kam ir citā valstī izsniegta 
uzturēšanās atļauja, iebraukt valstī bez 
vīzas un ka Lielbritānijas administratīvā 
prakse, izskatot iesniegumu atļaujas 
saņemšanai ģimenes locekļiem, kas ir 
trešo valstu pilsoņi, paredz ilgstošu 
kavēšanos un plašu dokumentāciju un ka 
tas būtiski kavē brīvas pārvietošanās 
tiesību īstenošanu; pievērš uzmanību 
faktam, ka Igaunijā trešo valstu pilsoņiem 
rodas sarežģījumi, mēģinot iekļūt valstī ar 
uzturēšanās atļauju, kas ir izsniegta citā 
dalībvalstī, un ka ģimenes locekļiem no 
trešām valstīm, iesniedzot pieteikumu 
vīzai, ir jāmaksā nodeva par vīzu; norāda, 
ka Itālijā trešās valsts pilsonim, kas 
iesniedz pieteikumu ģimenes 
atkalapvienošanai, pieprasīs pierādīt viņa 
saimniecisko resursu, kas nedrīkst būt 
zemāki par ikgadējo sociālo pabalstu, 
likumīgumu;

6. norāda, ka juridiskie un administratīvie 
šķēršļi, kas skar ģimenes locekļus no 
trešām valstīm, ir ārkārtīgi problemātiski; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Francesco Enrico Speroni

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka izņēmumus sabiedriskās 
kārtības dēļ nedrīkst izmantot ekonomiskos 
vai vispārējos preventīvos nolūkos; secina, 
ka Igaunijas un Ungārijas tiesību aktos 
trūkst skaidras norādes uz ekonomisku 
iemeslu izslēgšanu, piemērojot 
izraidīšanas rīkojumu, un ka Ungārijas 
un Rumānijas tiesību aktos trūkst 
jebkādas norādes uz izraidīšanu 
iepriekšējas sodāmības dēļ vai vispārējos 
preventīvos nolūkos.

7. norāda, ka izņēmumus sabiedriskās 
kārtības dēļ nedrīkst izmantot ekonomiskos 
vai vispārējos preventīvos nolūkos; 

Or. en
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