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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ FAKT A ZJIŠTĚNÍ

Úvod

V souladu s článkem 9 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článkem 20 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) je každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, občanem 
Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, aniž by jej nahrazovalo, a tvoří jej 
kombinace práv a povinností spojených s těmi, jež uděluje občanství členského státu.

Evropskému občanství se nikdy nepodařilo plně vystihnout úlohu, kterou mají evropští 
občané v jiných aspektech budování Evropy a má velmi omezený zásadní dopad na 
průměrného občana. 

Evropské občanství je konstrukcí, která nemá nikde na světě obdoby. Jeho zavedení je 
úspěchem evropského projektu, ale je nepopiratelné, že nedosáhlo svého plného potenciálu. 
Cílem této zprávy o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU je zhodnotit 
účinnost koncepcí obsažených ve Smlouvách. Jejím cílem je také předložit doporučení 
evropským orgánům za účelem zlepšení provádění z jejich strany a jejich oblasti působnosti a 
účinnosti a následného zmenšení mezery mezi procesem evropské integrace a potenciálem, 
který nabízí evropské občanství.

Zjišťování skutečností

Při přípravě této zprávy byly provedeny tyto zjišťovací činnosti:

– technické schůze s Evropskou komisí, GŘ JUST, C3 – občanství a volný pohyb, 
– analýza akademické literatury o volném pohybu, antidiskriminaci, bezdomovectví a 

nabytí státního občanství a studií tematické sekce C s názvem „Překážky stojící v 
cestě právu na volný pohyb a pobyt občanů EU a jejich rodin“ (září 2016) a výzkumné 
služby Evropského parlamentu o programu „Evropa pro občany“ 2014–2020 
(červenec 2016), 

– analýza zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem „Making EU 
citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related 
rights“, (srpen 2018),

– přezkum judikatury týkající se zejména volného pohybu a uplatňování směrnice 
2004/38/EU, konkrétně Zhu a Chen (C-200/02), Ruiz Zambrano (C-34/09), Rottmann 
(C-135/08), McCarthy (C-434/09), Dereci (C-256/11), O. a další (C-356/11 & C-
357/11), Iida (Iida, C-40/11), Alimanovic (C-67/14).

Nejednoznačný status občanství EU

Samotná myšlenka „evropského občana“ je navzdory skutečnosti, že Lisabonská smlouva 
definuje EU jako unii států a občanů, do určité míry nejednoznačná.

Hlavní rozporuplnost vyplývá z toho, že uplatnění řady těchto práv je přímo spojeno s 
jednotným trhem prostřednictvím ustanovení Smlouvy o volném pohybu a týká se tedy 
výhradně mobilních občanů: součástí jsou volební práva a zákaz diskriminace na základě 
státní příslušnosti. Občané EU mohou nezávisle uplatňovat omezený počet práv spojených s 
občanstvím, jako je podpora evropské občanské iniciativy (článek 24 SFEU), přístup k 
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dokumentům (článek 11 SEU) a petiční právo, právo obrátit se na veřejného ochránce práv a 
právo komunikovat s orgány EU v jednom z úředních jazyků (článek 24) a do určité míry i 
právo na konzulární ochranu (článek 23 SFEU). Jejich uplatňování je však složitější, neboť 
občanství EU se navzájem ovlivňuje také s řadou dalších ustanovení, zejména s Listinou 
základních práv Evropské unie.

Soudy EU výrazně přispěly k rozvoji občanství EU v souladu s předpokladem, že „status 
občana Unie je předurčen být základním statusem státních příslušníků členských států“1. 
Dosáhly toho tím, že upřesnily řadu koncepcí stanovených v právních předpisech o volném 
pohybu, jež byly později sjednoceny ve směrnici o občanství EU 2004/38/EU. SDEU 
postupně vyjasnil vztah mezi vnitrostátními opatřeními a občanstvím EU. Konkrétně rozvinul 
svou judikaturu, podle níž článek 20 SFEU „vylučuje vnitrostátní opatření, která by v 
důsledku zbavovala občany Unie skutečného požívání podstaty práv, jež vyplývají z jejich 
statusu občanů Unie“2; 

Politická práva

Z politického hlediska povaha občanství odráží sounáležitost občanů s politickým 
společenstvím s ohledem na hlavní prvky, jako je oprávněnost rozhodování a účast 
jednotlivců na politických opatřeních. Politická práva mají za úkol posilovat aktivní účast 
občanů na politickém procesu a přispívat k řádné správě.

Článek 15 SFEU (přístup k dokumentům), článek 22 SFEU (právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě bydliště) a článek 24 SFEU 
(petiční právo) jsou dobře zavedeny a tvoří jádro politických práv daných evropským 
občanstvím. Ačkoli průměrná účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla 
42,6 %, mladí Evropané (ve věku 18 až 24 let) byly skupinou, která se účasti 
nejpravděpodobněji zdržela. Podle posledního průzkumu Eurobarometr znalo jen 19 % 
dotazovaných Evropanů datum příštích voleb do Evropského parlamentu; 31 % odpovědělo 
nesprávně a 50 % odpovědělo „nevím“. 

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se stal čl. 15 odst. 3 SFEU právním základem pro 
přístup veřejnosti k dokumentům. Toto ustanovení rozšiřuje právo veřejnosti na přístup k 
dokumentům na všechny orgány, instituce a agentury Unie, ale stále chybí naděje na přijetí 
nového nařízení, které by požadavkům Smlouvy přizpůsobilo systém přístupu veřejnosti k 
dokumentům. 

Jedním z hlavních práv stanovených ve Smlouvách je antidiskriminační ustanovení, které 
bylo zavedeno s právním základem v podobě článku 19 SFEU. Ačkoli bylo přijato několik 
odvětvových směrnic, nebylo bohužel od roku 2008 dosaženo dohody o horizontální 
antidiskriminační směrnici. 

1 Věc Grzelczyk (C-184/99)
2 Věc Ruiz Zambrano (C-34/09)
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S ohledem na případy zneužití osobních údajů začala o zajištění bezpečnosti a integrity voleb 
projevovat zájem také veřejnost. Je důležité uznat cenný příspěvek Komise k posílení 
bezpečného provedení nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.1

Evropská občanská iniciativa (článek 24 SFEU) je ústředním nástrojem demokratické účasti 
občanů, který je v současnosti revidován. Od roku 2012 byly úspěšné pouze čtyři iniciativy: 
Right2Water (Právo na vodu), One of Us (Jeden z nás), Stop Vivisection (Stop vivisekci) a 
Stop Glyphosate (Stop glyfosátu). Nařízení o evropské občanské iniciativě se v současnosti 
přezkoumává, přičemž společným cílem je posílit toto jedinečné právo občanů EU za účelem 
jejich aktivní účasti na politickém životě EU. 

„Evropa pro občany“ je program EU, který má posílit evropské občanství podporou aktivní 
účasti občanů na demokratickém životě EU. Letos Komise předložila návrh nástupnického 
programu s názvem Práva a hodnoty2.
Je třeba poznamenat, že tyto programy kladou hlavní důraz na vzdělávání. I když má EU v 
této otázce omezené pravomoci, potenciál Smluv EU a zejména článku 165 SFEU nebyl příliš 
využíván coby právní základ na podporu evropského rozměru ve vzdělávání občanů. 

Je třeba, abychom si připomněli, že občané, kteří plně uplatňují svá demokratická práva v 
souladu se zásadami právního státu, jsou občané, kteří budou spojeni s demokracií, již budují, 
a že demokracie a právní stát jsou podle článku 2 SEU hodnotami Evropské unie. 

Svoboda pohybu

Svoboda pohybu a pobytu (článek 21 SEU), zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti 
(článek 18 SEU) a volný pohyb pracovníků (článek 45 SEU) jsou zřejmě aspekty evropského 
občanství, které jsou nejblíže lidem, neboť jde o svobody, jichž lze požívat každodenně3 – 
také možná proto, že jde o svobody, které jsou ve své podstatě založeny na pozadí důvěry, 
solidarity a evropské soudržnosti.

Musíme však zdůraznit, že svobodu pohybu získávají evropští občané pouze tehdy, když se 
přesouvají (podle Eurostatu žije více než 16 milionů Evropanů v jiném členském státě). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států (směrnice o právech občanů)4 byla navržena s cílem zefektivnit uplatňování těchto práv 
a snížit administrativní formality. Studie a zprávy Komise, Evropského parlamentu a dalších 
institucí a agentur EU však důsledně poukazovaly na nedostatky při jejím provádění5. 

1 Doporučení Komise ze dne 12. září 2018 o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před 
kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu.
2 COM(2018)0383.
3 „Europeizace“ každodenního života je pro velký podíl evropských občanů větší, než si obvykle představujeme. 
Například více než 50 % Evropanů komunikuje pravidelně pomocí telefonu, internetu, pošty nebo e-mailu s 
rodinou a/nebo přáteli v zahraničí, navštívilo během posledních dvou let alespoň jeden další členský stát, sleduje 
televizi v cizím jazyce nebo je obeznámeno alespoň s jednou další zemí EU (viz EUCROSS, investigativní projekt 
financovaný EU).

4 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
5 Viz například poslední příspěvek Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem „Making EU citizens’ 
rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights“ (2018).
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Průzkum ukázal, že řada členských států má značné obtíže při určování příslušné judikatury, 
která má význam pro praxi vnitrostátních orgánů a vnitrostátních soudů. V případech přístupu 
k zaměstnání a různým službám (pronájem, bankovnictví, vzdělávání) a v případech 
týkajících se zdanění byla hlášena též diskriminace na základě státní příslušnosti, která přímo 
nesouvisela se směrnicí o občanství, ale byla významná pro uplatňování volného pohybu. V 
řadě členských států zůstává problematické usnadnění práva vstupu a pobytu rodinným 
příslušníkům občanů EU, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí – je jim často zamítnut 
přístup ke zrychlenému řízení za účelem získání víz a čelí nadměrným správním požadavkům 
na hranicích. 

Svoboda pohybu je jedním z hlavních témat při jednání o brexitu. Stále není vyřešen status 
více než 4,5 milionu osob (3,5 milionu Evropanů žijících ve Spojeném království a více než 
jednoho milionu Britů žijících v jiných členských státech). 

Práva v zahraničí

Právo na konzulární ochranu zaručené podle článku 23 SEU vychází ze skutečnosti, že ne 
všechny členské státy mají velvyslanectví nebo konzulární zastoupení ve všech zemích světa 
(zatímco 14 třetích zemí má pouze jedno velvyslanectví v určitém členském státě EU).

Povědomí o těchto právech stejně jako jejich uplatňování zůstávají omezené, a proto je třeba 
posoudit jejich provádění. Je vhodné zvážit, jak by bylo možné dále zlepšit úlohu delegací 
EU, přičemž je třeba vzít zejména v úvahu, že směrnice 2016/679 ponechává flexibilitu 
ohledně rozdělení činností mezi tyto delegace a zastoupení členských států. 

Znalost práv spojených s občanstvím EU a jejich uplatňování

Zdá se, že znalost a chápání práv vyplývajících z občanství EU je jedním z horizontálních 
problémů, který se týká všech výše posuzovaných aspektů občanství. Nedávné průzkumy 
Eurobarometr1 věnované občanství ukázaly, že pouze 54 % dotazovaných má určité znalosti 
ohledně svých práv, které jim náležejí coby občanům EU, zatímco 45 % tyto znalosti nemá a 
67 % dotazovaných by o nich rádo vědělo více. Lepší a jasnější informace o těchto právech a 
jasný aktuální výklad, jak je uplatňovat, mají zásadní význam pro úspěch občanství EU.
2
Potenciál článku 25 SFEU

Občanství Evropské unie je však nyní vyzváno, aby fungovalo v novém a složitém rozměru, 
který není výslovně stanoven ve Smlouvách – coby prvek potvrzující platnost evropské 
struktury. Článek 25 SFEU představuje jedinečný potenciál, jak zohlednit nové rozměry pro 
budoucí vývoj práv občanů EU. Podle postupu stanoveného za účelem rozšíření a posílení 
těchto práv tato ambice pravděpodobně závisí na členských státech a Komisi. 

1 Jarní Eurobarometr 89/2018, zpráva o občanství
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
(2018/2111(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 a 23 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a 
články 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 a 165 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 10 a 11 SEU a na stanovisko obsažené v čl. 10 odst. 3, podle něhož 
„každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie“,

– s ohledem na čl. 3 odst. 2 SEU, v němž je zakotveno právo osob na volný pohyb,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na víceletý finanční rámec na období 2020–2027,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 
května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a 
Komise1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení 
směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS2,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí 
program „Evropa pro občany“3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 
5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 
2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám 
mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 
1296/20135,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 

1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3.
4 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.
5 Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
6 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
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2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací1 a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu2, 

– s ohledem na návrh směrnice Rady, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a 
zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP (COM(2018)0358),

– s ohledem na směrnici Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v 
oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených 
občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program 
Práva a hodnoty, který předložila Komise (COM(2018)0383),

– s ohledem na sdělení Komise o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 
2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států (COM(2009)0313),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 24. ledna 2017 s názvem „Posílení práv občanů 
v Unii demokratické změny – zpráva o občanství EU pro rok 2017“ (COM(2017)0030),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 12. září 2018 o sítích pro volební spolupráci, 
transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji 
proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 
(C(2018)5949),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. října 2015 o evropské občanské iniciativě4 a na 
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě 
(COM(2017)0482),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o vyučování o EU ve škole6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. března 2017 o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 
390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na 
období 2014–20207, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2017 o překážkách bránících občanům EU 

1 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 132.
2 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1.
3 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 215.
4 Úř. věst. L 355, 20.10.2017, s. 17.
5 Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 117.
6 Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 57.
7 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 28.
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svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2013 „Posilování občanství 
EU – podpora volebních práv občanů EU“, 

– s ohledem na studii zveřejněnou v roce 2016 tematickou sekcí C Parlamentu s názvem 
„Překážky stojící v cestě právu na volný pohyb a pobyt občanů EU a jejich rodin“,

– s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2018 s názvem 
„Making EU citizens’ rights a reality: vnitrostátní soudy prosazující svobodu pohybu a 
související práva“,

– s ohledem na výsledky Eurobarometru 89/2018,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu2,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, 
jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 
(akt o volbách)3,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody o vztazích 
mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí4,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci 2021–
2027 a o vlastních zdrojích5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody6,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 12. září 2018 nazvané 
„Zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu“ 
(COM(2018)0637),

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, jakož i čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 
rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 
k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Petičního výboru (A8-0041/2019),

A. vzhledem k tomu, že občanství EU a práva z něj plynoucí byly zavedeny v roce 1992 
Maastrichtskou smlouvou a následně prohloubeny Lisabonskou smlouvou, která 

1 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 98.
2 Úř. věst. C 463, 31.1.2018, s. 83.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0282.
4 Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 89.
5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.
6 Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
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vstoupila v platnost v prosinci 2009, avšak byly provedeny jen částečně;

B. vzhledem k tomu, že práva, hodnoty a zásady, na nichž je založena Unie, které jsou 
zdůrazněny v článcích 2 a 6 SEU, staví občana do samého středu evropského projektu; 
vzhledem k tomu, že debata o budoucnosti Evropy s sebou tedy rovněž nese úvahu o 
síle naší společné identity;

C. vzhledem k tomu, že zásady transparentnosti, integrity a odpovědnosti orgánů EU a 
rozhodovacích procesů, jak vyplývají z článků 10 a 11 SEU a článku 41 Listiny 
základních práv Evropské unie, jsou podstatnými prvky koncepce občanství a jsou 
nezbytné pro budování a posilování důvěryhodnosti a důvěry v Unii jako celek; 
vzhledem k tomu, že uchylování se k opatřením a nástrojům ad hoc a mezivládním 
opatřením a nástrojům v různých politických oblastech EU a k neformálním 
rozhodovacím orgánům, při němž dochází k obcházení a deinstitucionalizaci řádného 
legislativního postupu, znamená riziko, že tyto zásady budou vážně otřeseny;

D. vzhledem k tomu, že pro EU bylo obtížné čelit četným krizím s významnými sociálně-
ekonomickými důsledky, které vedly ke vzniku populistických a nacionalistických 
ideologií založených na výlučných identitách a rasistických kritériích, jež odporují 
evropským hodnotám;

E. vzhledem k tomu, že neuspokojivý způsob řešení různých krizí jen prohloubil zklamání 
občanů z toho, jaké má projekt evropské integrace v některých ohledech výsledky; 
vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit, aby občané považovali občanství EU za ceněné 
privilegium, a to tím, že bude obnovena důvěra občanů v evropský projekt, prvořadým 
se stane prosazování práv všech občanů, včetně mj. občanských, politických a 
sociálních práv, zlepší se kvalita demokracie v Unii, budou v praxi uplatňována 
základní práva a svobody a každý občan bude mít možnost účastnit se demokratického 
života v Unii občanů a současně bude zajištěna větší zapojení občanské společnosti do 
procesů rozhodování a uplatňování rozhodnutí;

F. vzhledem k tomu, že cílem současné revize evropské občanské iniciativy je zlepšení její 
účinnosti a posílení participativní demokracie a aktivního občanství;

G. vzhledem k tomu, že občanství EU se získává nabytím státní příslušnosti některého 
členského státu, což upravují vnitrostátní právní předpisy; vzhledem k tomu, že práva a 
povinnosti vyplývající z občanství EU jsou současně stanoveny právními předpisy EU a 
nezáleží na členských státech, které je tedy nemohou bezdůvodně omezovat;

H. vzhledem k tomu, že v souvislosti s přístupem k občanství jednotlivých států by se měly 
členské státy řídit zásadami unijního práva, jako je proporcionalita, právní stát a 
nediskriminace, které byly důkladně propracovány v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie;

I. vzhledem k tomu, že vyhlídka brexitu zdůraznila význam práv spojených s občanstvím 
EU, zejména mezi mladými Evropany, a jejich úlohu v životě milionů občanů EU a 
zvýšila rovněž povědomí v EU, pokud jde o možnou ztrátu těchto práv na obou 
stranách;

J. vzhledem k tomu, že průměrná účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 
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byla 42,6 %; vzhledem k tomu, že podle posledního průzkumu Eurobarometr 
zveřejněného v květnu 2018 znalo datum příštích voleb do Evropského parlamentu 
pouhých 19 % dotazovaných Evropanů;

K. vzhledem k tomu, že občané EU téměř vůbec nevědí o kancelářích sítě Europe Direct i 
přesto, že hrají hlavní úlohu při poskytování informací;

L. vzhledem k tomu, že v EU je přes 400 informačních center sítě Europe Direct, která se 
podílejí na tom, jak Komise informuje o politikách Evropské unie, na kterých mají 
občané bezprostřední zájem, s cílem oslovit občany na místní a regionální úrovni;

M. vzhledem k tomu, že koncepce občanství definuje vztah občanů s politickým 
společenstvím, včetně jejich práv, povinností a odpovědnosti; vzhledem k tomu, že 
článek 20 SFEU dává občanům Unie právo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a do orgánů místní samosprávy v členském státě jejich bydliště za stejných 
podmínek, jaké mají státní příslušníci tohoto státu;

N. vzhledem k tomu, že evropští občané mají své přímé zástupce v Evropském parlamentu 
a každému občanu se musí od institucí EU dostat stejné pozornosti; vzhledem k tomu, 
že článek 8 SFEU stanoví zásadu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, jelikož 
uvádí, že Unie bude „při všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností 
a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy“;

O. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v několika věcech určil, že 
práva vyplývající z občanství EU mohou uplatňovat rovněž státní příslušníci určitého 
členského státu vůči témuž státu1; 

P. vzhledem k tomu, že několik členských států nabízí tzv. „programy zlatého víza“ a 
investorské programy jako prostředek, jak získat jejich státní občanství;

Q. vzhledem k tomu, že volný pohyb dává občanům EU příležitost cestovat, studovat, 
pracovat a žít v jiných zemích EU; vzhledem k tomu, že více než 16 milionů Evropanů 
využívá svého práva pobývat v jiné zemi EU;

R. vzhledem k tomu, že právo na volný pohyb je pro občanství EU naprosto zásadní a 
doplňuje ostatní svobody vnitřního trhu EU; vzhledem k tomu, že obzvláště nadšení 
jsou z volného pohybu mladí Evropané a považují ho hned po zajištění míru v Evropě 
za to nejpozitivnější, čeho se EU podařilo dosáhnout;

S. vzhledem k tomu, že provádění směrnice 2004/38 se setkalo s praktickými obtížemi a 
pro Evropany může být stále těžké přestěhovat se do jiného členského státu nebo v něm 
žít, a to z důvodu diskriminace plynoucí z požadavků týkajících se státní příslušnosti, 
vstupu a pobytu; vzhledem k tomu, že existuje významná judikatura Soudního dvora, 

1 Například rozsudek Soudního dvora ze dne 8. března 2011 ve věci Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de 
l’ emploi (ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, rozsudek Soudního dvora ze dne 2. března 2010 ve věci Janko 
Rottman v. Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, rozsudek Soudního dvora ze dne 5. května 2011 
ve věci Shirley McCarthy v. Secretary of State for the Home Department, C-434/09, ECLI:EU:C:2011:277 a 
rozsudek Soudního dvora ze dne 15. listopadu 2011 ve věci Murat Dereci a další v. Bundesministerium für Inneres, 
C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734.
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která má upřesnit hlavní koncepce pro mobilní občany EU;

T. vzhledem k tomu, že právo na konzulární ochranu zaručují články 20 a 23 SFEU a 
občané EU mají tedy na území třetí země, ve které členský stát, jehož jsou státními 
příslušníky, není zastoupen, nárok na ochranu ze strany jiného členského státu za 
stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu; vzhledem k tomu, že mimořádné 
události, přírodní katastrofy nebo události, jako jsou teroristické útoky, mohou mít 
dopad na evropské občany z členského státu, který v dotčené třetí zemi nemá 
zastoupení;

U. vzhledem k tomu, že Komise ve zprávě o občanství EU pro rok 2017 dala jednoznačně 
najevo odhodlání uspořádat celounijní informační kampaň o občanství EU, aby 
občanům pomohla lépe pochopit jejich práva; vzhledem k tomu, že tuto odpovědnost 
lépe informovat občany EU o jejich právech a povinnostech musí společně sdílet 
členské státy a občanská společnost;

V. vzhledem k tomu, že ze zprávy Komise o občanství EU pro rok 2017 vyplývá, že se od 
roku 2012 zvýšil počet osob, které uvedly, že zažily nějakou formu diskriminace;

W. vzhledem k tomu, že vytvoření schengenského prostoru a začlenění schengenského 
acquis do rámce EU značně rozšířilo možnost volného pohybu po EU a jsou jedním 
z největších úspěchů evropského integračního procesu; 

X. vzhledem k tomu, že zavedení evropského občanství je úspěchem evropského projektu, 
jehož plného potenciálu ještě nebylo dosaženo; zdůrazňuje, že se jedná o jedinečnou 
konstrukci, která nemá ve světě obdoby;

 1. domnívá se, že ne všechna ustanovení týkající se občanství EU byla provedena tak, aby 
byl využit jejich plný potenciál, ačkoli by to umožnilo upevnit evropskou identitu; 
zdůrazňuje, že vytvoření občanství Unie prokázalo, že může existovat forma občanství, 
která není dána státní příslušností, a že toto občanství tvoří základ politické oblasti, ze 
které vyplývají práva a povinnosti určené právními předpisy Evropské unie, a nikoli 
státu; vyzývá orgány Unie, aby přijaly nezbytná opatření ke zlepšení provádění, oblasti 
působnosti a účinnosti ustanovení Smluv týkajících se občanství a odpovídajících 
ustanovení zakotvených v Listině základních práv Evropské unie; poukazuje na to, že 
občané Unie si nejsou plně vědomi svých práv vyplývajících z občanství Unie;

2. připomíná, že občanství EU doplňuje občanství určitého členského státu; zdůrazňuje, že 
občanství EU umožňuje vzájemné doplňování četných identit občanů a že výlučný 
nacionalismus a populistické ideologie tuto schopnost oslabují; je toho názoru, že 
uplatňování aktivního občanství a podněcování k účasti občanů jsou klíčová pro 
posílení pocitu příslušnosti k politickému projektu, který přispěje k rozvíjení sdíleného 
pocitu evropské identity, vzájemného porozumění, mezikulturního dialogu a nadnárodní 
spolupráce a pro budování otevřených, inkluzivních, soudržných a odolných 
společností;

3. domnívá se, že plné uplatňování Listiny základních práv Evropské unie ze strany 
orgánů, institucí a jiných subjektů EU a aktivní podpora práv a zásad, které jsou v ní 
zakotveny, představují nezbytnou páku pro zaručení účinného zapojení občanů do 
demokratického procesu EU a pro konkretizaci ustanovení zakotvených v článku 20 
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SFEU;

4. zdůrazňuje, že soubor práv a povinností vyplývajících z občanství Unie nemůže být 
neodůvodněně omezen; v tomto ohledu naléhavě vyzývá členské státy, aby využívaly 
svého výsadního práva udělovat občanství v duchu loajální spolupráce, a to i v 
případech dětí občanů EU, které mají potíže splnit kritéria k získání občanství podle 
předpisů členských států; zdůrazňuje, že úspěšné uplatňování občanských práv 
předpokládá, že jsou chráněna a prosazována veškerá práva a svobody zakotvené v 
Listině základních práv EU, včetně práv a  svobod lidí se zdravotním postižením, kteří 
by měli mít možnost uplatňovat svá základní práva stejně jako ostatní občané, a že je 
uplatňován genderový mainstreaming ve snaze zajistit, aby mohly práv spojených s 
občanstvím EU plně využívat i ženy;

5. připomíná, že občanství Unie má také rozšířené dopady a dává práva v oblasti 
demokratické účasti vyplývající z článků 10 a 11 SEU; zdůrazňuje, že v zájmu 
uplatňování práva podílet se na demokratickém životě Unie by měla být rozhodnutí 
přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům, a že je proto zásadní zajistit náležité 
záruky transparentnosti při rozhodování a boji proti korupci;

6. vyjadřuje politování nad stávajícími výjimkami z částí Smluv uplatňovanými ze strany 
některých členských států, jelikož tyto výjimky oslabují práva občanů, která mají být 
podle Smluv rovná, a vytvářejí v nich ve skutečnosti rozdíly;

7. konstatuje, že program Erasmus+, program Práva, rovnost a občanství a práva Evropa 
pro občany skýtají občanům EU, a zejména mladým, velké přínosy tím, že zvyšují 
jejich informovanost o jejich statutu jako občanů EU a rozšiřují jejich znalost práv 
vyplývajících z tohoto statutu a s ním spojených hodnot; zastává názor, že evropské 
dobrovolnické programy, jako je Evropská dobrovolná služba a Evropský sbor 
solidarity, jsou rovněž nedílnou součástí budování evropského občanství; zdůrazňuje 
zásadní význam těchto programů, zejména mezi mladými lidmi, a požaduje posílení 
jejich financování;

Politická práva

 8. je znepokojen tendencí poklesu volební účasti jak ve vnitrostátních volbách, tak ve 
volbách do Evropského parlamentu, zejména mezi mladými lidmi; je přesvědčen, že 
posílení veřejné sféry EU a plné uplatňování evropského občanství mají potenciál 
pomoci tento pokles zvrátit tím, že zvýší pocit sounáležitosti občanů s Evropským 
společenstvím a oživí zastupitelskou demokracii;

9. připomíná, že nadnárodní volební seznamy mají potenciál posílit veřejnou sféru EU v 
rámci voleb do Evropského parlamentu tím, že podpoří celounijní debatu založenou na 
politikách týkajících se EU namísto vedení volební kampaně zaměřené na vnitrostátní 
témata; 

10. oceňuje snahy Komise prosazovat programy, které podporují evropské občanství a 
povědomí občanů o jejich politických právech; bere však na vědomí nedostatečný 
pokrok dosažený při provádění článku 165 SFEU jakožto právního základu pro podporu 
evropského rozměru vzdělávání občanů; považuje za zásadní podporovat účast občanů 
na demokratickém životě EU a domnívá se, že rozvoj osnov týkajících se EU ve 
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vzdělávacích systémech by měl být prioritou za účelem dalšího rozvíjení potenciálu 
občanství EU;

11. znovu vyjadřuje politování nad skutečností, že někteří občané EU jsou v členském státě, 
jehož jsou státními příslušníky, zbaveni hlasovacího práva a nemohou se účastnit 
vnitrostátních parlamentních voleb v členském státě svého pobytu; zdůrazňuje 
skutečnost, že ztráta volebních práv plynoucí z pobytu v jiném členském státě by mohla 
občany odradit od přestěhování do jiného členského státu, a mohla by tedy představovat 
možné porušení článku 18 SFEU; 

12. domnívá se, že v systému zastupitelské demokracie je nezbytné zajistit řádné fungování 
orgánů EU s cílem ochránit veškerá politická práva občanů EU; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byly informace o občanství EU a o právech, které z něj vyplývají, 
přístupné ve všech úředních jazycích Evropské unie s cílem posílit pojem občanství EU; 
vyjadřuje politování nad tím, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost stále nebyl 
plně proveden čl. 15 odst. 3 SFEU, který se stal právním základem pro přístup 
veřejnosti k dokumentům a jenž rozšiřuje pravidla pro přístup na všechny orgány, 
instituce a jiné subjekty Unie; domnívá se, že pokroku při přijímání nového nařízení 
systematicky bránily členské státy; 

Volný pohyb

13. vítá výhody, které volný pohyb přináší občanům EU a ekonomikám členských států; 
poukazuje na to, že práva pramenící ze směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a 
jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států 
nejsou vždy známa a dodržována, což vede k překážkám bránícím občanům EU a jejich 
rodinám ve volném pohybu a pobytu, jakož i k jejich diskriminaci; připomíná povinnost 
členských států chránit práva na svobodu pohybu, včetně sloučení rodiny, v případě 
manželů stejného pohlaví;

14. je znepokojen tím, že výklad určitých ustanovení a pojmů směrnice 2004/38/ES ze 
strany vnitrostátních soudů se liší nejen napříč členskými státy, ale někdy také v rámci 
téže jurisdikce; se znepokojením konstatuje, že vnitrostátní orgány si nejsou vždy plně 
vědomy práv a povinností vyplývajících ze směrnice 2004/38/ES;

15. poukazuje na problém chybějících informací nebo poskytování nesprávných či 
matoucích informací o požadavcích týkajících se víz pro rodinné příslušníky nebo o 
právu na pobyt; trvá na tom, že by členské státy měly zajistit odstranění zbytečných 
překážek pro právo na vstup/pobyt, zejména pro státní příslušníky třetích zemí, kteří 
jsou rodinnými příslušníky občanů EU;

 16. je znepokojen obtížemi, s nimiž se setkávají občané ve snaze o uznání jejich odborné 
kvalifikace v celé Evropě; domnívá se, že směrnice o uznávání odborných kvalifikací a 
evropský rámec kvalifikací pomohly usnadnit uznávání mezi členskými státy; domnívá 
se rovněž, že uznávání odborných kvalifikací je klíčem k zajištění vyšší míry mobility 
pro studenty i odborníky; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí, které směřuje 
k maximálnímu usnadňování uznávání odborných kvalifikací;

17. je hluboce znepokojen zjištěními výzkumu, který provedla Agentura Evropské unie pro 
základní práva a jenž odhalil diskriminaci při hledání zaměstnání, při přístupu k různým 
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službám, jako je pronájem vozidla či bytu nebo určité bankovní služby, a v oblastech 
vzdělávání a zdanění; zdůrazňuje, že diskriminace na základě státní příslušnosti může 
vést ke vzniku překážek bránících volnému pohybu občanů Unie; vyzývá EU a členské 
státy, aby věnovaly zvláštní pozornost sledování těchto případů diskriminace a aby 
přijaly rozhodná opatření za účelem jejich prevence;

18. zdůrazňuje úlohu mobility v osobním rozvoji mladých lidí, neboť podporuje studijní 
a kulturní výměny a zlepšuje pochopení koncepce aktivního občanství a jeho 
uplatňování v praxi; vybízí členské státy, aby propagovaly programy EU podporující 
mobilitu;

19. oceňuje význam kultury, umění a vědy jako nedílné součásti aktivního občanství EU; 
zdůrazňuje jejich úlohu při posilování sdíleného pocitu sounáležitosti občanů s Unií a 
vzájemného porozumění a při podněcování mezikulturního dialogu;

Konzulární ochrana

20. konstatuje, že téměř 7 milionů občanů Unie v současnosti žije v zemích mimo EU a že 
se očekává, že toto číslo bude dále růst a dosáhne do roku 2020 nejméně 10 milionů;

21. domnívá se, že právo na konzulární ochranu je přínosem pro všechny občany EU, a 
připomíná, že směrnice 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o konzulární ochraně1 vykládá 
tuto ochranu v nejširším možném smyslu, tj. jako jakýkoli druh konzulární pomoci; 
zdůrazňuje, že povědomí o těchto právech zůstává omezené; 

22. vyzývá Komisi, aby zveřejnila posouzení provedení směrnice (EU) 2015/637 a v 
případě potřeby zahájila odpovídající řízení o porušení Smlouvy; vyzývá členské státy, 
aby připravily protokoly pro mimořádné události a zohlednily při tom nezastoupené 
občany s cílem zlepšit komunikaci při mimořádných událostech v koordinaci se 
zastoupeními ostatních členských států a delegacemi EU; připomíná svůj dlouhodobý 
požadavek posílit úlohu delegací EU ve třetích zemích a zdůrazňuje přidanou hodnotu 
diplomatické sítě EU přítomné na místě;

Petice Evropskému parlamentu a stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv

23. zdůrazňuje význam petičního práva, jak je stanoveno v článku 227 SFEU, resp. v 
článku 44 Listiny základních práv, a práva obrátit se na veřejného ochránce práv 
ustaveného v článku 228 SFEU a v článku 43 Listiny základních práv; vyzdvihuje 
činnost evropské veřejné ochránkyně práv při boji s nesprávnými úředními postupy v 
orgánech, institucích a jiných subjektech Unie, a zejména v oblasti transparentnosti; 
zdůrazňuje význam transparentnosti pro náležité demokratické fungování a účast v 
rámci Unie, které vytvářejí důvěru mezi jejími občany; schvaluje v tomto ohledu 
doporučení veřejné ochránkyně práv obsažená v její nedávné zvláštní zprávě o 
transparentnosti legislativního procesu Rady;

Doporučení

24. doporučuje, aby Komise uplatnila své výsady v souladu s článkem 258 SFEU a 

1 Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 1.
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požádala Soudní dvůr EU, aby rozhodl, zda by mělo být zbavení hlasovacího práva z 
důvodu pobytu v jiném členském státě EU považováno za porušení svobody pohybu a 
pobytu; opětovně vyzývá členské státy, aby provedly kodex osvědčených postupů ve 
volebních záležitostech Benátské komise, který zahrnuje zrušení zbavení občanů 
žijících v zahraničí hlasovacího práva ve volbách do vnitrostátních parlamentů;

25. navrhuje, aby Komise prostřednictvím postupu stanoveného v článku 25 SFEU rozšířila 
práva uvedená v čl. 20 odst. 2 SFEU s cílem umožnit občanům EU rozhodnout se, zda 
budou volit v členském státě, jehož jsou státními příslušníky, nebo v členském státě 
pobytu, a aby se toto rozšíření vztahovalo na všechny volby v souladu s ústavními 
možnostmi jednotlivých členských států;

26. vyzývá členské státy, aby na místní a celostátní úrovni zavedly nástroje e-demokracie, 
řádně je začlenily do politického procesu, a usnadnily tak demokratickou účast občanů i 
obyvatel;

27. domnívá se, že revize právního rámce, kterým se řídí evropská občanská iniciativa, 
představuje příležitost ke zvýšení účasti občanů na tvorbě politik EU, a to tím, že se 
sníží byrokratičnost tohoto nástroje a zvýší jeho přístupnost;

28. vyzývá Komisi, aby vypracovala důkladnější postupy, pokud jde o politická a právní 
opatření navazující na úspěšné evropské občanské iniciativy;

29. zdůrazňuje, že je třeba investovat více zdrojů do dodatečných programů a iniciativ na 
podporu evropského veřejného prostoru, kde by se požívání základních práv a svobod a 
sociálního zabezpečení a naplnění evropských hodnot stalo modelem identity občana, a 
že je třeba takové programy vytvářet; vítá program Práva a hodnoty jako cenný příklad 
toho, jak Unie aktivně podporuje své hodnoty a práva, jež vyplývají z občanství EU a 
jsou zakotvena ve Smlouvách, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti, 
které tato práva a hodnoty prosazují a chrání; zdůrazňuje, že je důležité zachovat 
současný rozpočet určený na program Práva a hodnoty; rozhodně nesouhlasí s jeho 
snížením v rámci nového víceletého finančního rámce na období 2021–2027, které 
navrhla Komise;

30. důrazně vybízí evropské politické strany a jejich členy, aby zajistily vyvážené 
zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách, a to prostřednictvím seznamů s 
pravidelným střídáním mužských a ženských kandidátů nebo jiných rovnocenných 
metod;

31. navrhuje významně zvýšit viditelnost kanceláří sítě Europe Direct; zdůrazňuje, že tyto 
kanceláře by měly fungovat jako zprostředkovatelské struktury mezi veřejnou správou v 
členských státech a občanskou společností (včetně odborových svazů, hospodářských 
sdružení a veřejných a soukromých subjektů) s cílem aktivně informovat evropské 
občany o jejich právech a povinnostech a podporovat účast občanů na místní úrovni na 
demokratickém životě Evropské unie; vybízí členské státy a subjekty na regionální a 
místní úrovni, aby s těmito kancelářemi aktivně spolupracovaly; zdůrazňuje, že tyto 
kanceláře by mohly vytvářet součinnost s programy, jako je Evropa pro občany; žádá 
Komisi, aby zajistila, aby tyto kanceláře centralizovaly relevantní informace umožňující 
občanům EU uplatňovat svá práva a usnadňující výkon práv vyplývajících z občanství 
Unie; je přesvědčen, že by se služba sítě SOLVIT měla dále zefektivnit, aby mohla 
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účinněji chránit práva občanů EU předtím, než tito občané požádají o soudní či správní 
nápravu;

32. v tomto duchu vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který posílí úlohu kanceláří 
Europe Direct i výkon občanství EU, pokud jde o práva, která jsou přiznána 
pracovníkům na základě směrnice 2014/54, včetně práv občanů EU na ochranu před 
diskriminací, výkonu jejich hlasovacích práv podle článku 22 SFEU a práva na volný 
pohyb podle článku 21 SFEU a směrnice 2004/38 a práva na volný pohyb, jež požívají 
jejich rodinní příslušníci;

33. vyzývá Komisi, aby systematicky jednala ohledně porušování směrnice 2004/38/ES ze 
strany členských států, a požaduje zdokonalení stávajících pokynů EU, pokud jde o 
uplatňování a výklad právních předpisů, které mají dopad na občany EU, s cílem 
zahrnout nedávný vývoj judikatury Soudního dvora, a zajistit tak, aby bylo právo EU 
plně účinné;

34. požaduje, aby bylo ve všech činnostech EU důsledně začleňováno hledisko rovnosti žen 
a mužů, zejména při přijímání právních předpisů nebo provádění politik spojených s 
občanstvím EU;

35. připomíná, že Parlament od roku 2014 při různých příležitostech vyjádřil svou obavu, 
že veškeré vnitrostátní programy, které zahrnují přímý nebo nepřímý prodej občanství 
EU, oslabují samotnou koncepci evropského občanství; žádá Komisi, aby tyto programy 
sledovala a vypracovala zprávu o vnitrostátních programech udělujících občanství EU 
investorům, jak stanoví zpráva o občanství pro rok 2017;

36.  zdůrazňuje, že zpráva Komise o občanství EU pro rok 2017 neobsahuje žádnou zmínku 
o Listině základních práv Evropské unie, petičním právu, právu obrátit se na 
evropského veřejného ochránce práv, právu na přístup k dokumentům či právu podpořit 
evropskou občanskou iniciativu; vyzývá Komisi, aby v příštím hodnocení věnovala 
plnou pozornost ustanovením Listiny a vyřešila uvedené nedostatky; 

37. poukazuje na to, že počet evropských občanů, kteří se stali obětí teroristických útoků 
v zemi, která není jejich vlastní, se zvyšuje, a proto naléhavě žádá, aby byly v členských 
státech v souladu se směrnicí (EU) 2017/541 o boji proti terorismu vypracovány 
protokoly na pomoc státním příslušníkům jiných členských států v případě 
teroristického útoku;

38. navrhuje členským státům ustavit 9. květen jako evropský sváteční den za účelem 
posílení evropského pocitu sounáležitosti a vytvoření prostoru pro občanská hnutí a 
činnosti;

39. připomíná svou výzvu Komisi, aby předložila návrh na provedení doporučení 
Parlamentu o mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva;

40.  je pevně přesvědčen, že zásada zákazu diskriminace je základním kamenem 
evropského občanství a jak obecnou zásadou, tak základní hodnotou práva EU 
v souladu s článkem 2 SEU; naléhavě vyzývá k přijetí horizontální antidiskriminační 
směrnice EU, která by poskytla větší záruku dodržování základních práv v Unii na 
základě přijetí konkrétních právních předpisů EU, které by v plné míře a horizontálním 
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způsobem provedly články 18 a 19 SFEU; vyjadřuje politování nad tím, že deset let po 
zveřejnění návrhu Komise Rada i nadále blokuje antidiskriminační směrnici;

41. připomíná povinnost přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod (EÚLP), která je stanovena ve Smlouvách; vyzývá Komisi, aby 
učinila nezbytné kroky k dokončení přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod a přistoupení k Evropské sociální chartě;

42. zdůrazňuje, že kvalitní občanská výchova pro všechny věkové kategorie (formální i 
neformální) je zásadní pro sebejisté uplatňování demokratických práv občanů a řádné 
fungování demokratické společnosti; konstatuje, že pouze setrvalé úsilí v oblasti 
vzdělávání může zajistit vyšší účast ve volbách na evropské úrovni, posílit mezikulturní 
porozumění a solidaritu v Evropě a dosáhnout překonání diskriminace, předsudků 
a nerovnosti žen a mužů; doporučuje využít články 165, 166 a 167 SFEU jako právní 
základ pro prozkoumání potenciálu politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
mládeže;

43. připomíná příspěvek politických stran na evropské úrovni k „utváření evropského 
politického vědomí“ a k „vyjadřování vůle občanů Unie“ (čl. 10 odst. 4 SEU); vyzývá 
proto k tomu, aby jednotliví občané EU dostali možnost žádat přímo o členství 
v politických stranách na evropské úrovni;

44. připomíná, že je třeba podporovat evropský rozměr voleb do Evropského parlamentu 
s cílem přispět k budoucí práci Parlamentu tím, že využije svého práva legislativní 
iniciativy podle článku 225 SFEU; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily své úsilí 
při propagování občanských práv mezi evropskými občany, včetně těch, která souvisí s 
hlasovacími právy; zdůrazňuje, že lepší a cílenější informace o evropských politikách 
a o dopadu právních předpisů EU na každodenní životy občanů by zvýšily účast voličů 
ve volbách do Evropského parlamentu; připomíná, že je třeba podporovat účast ve 
volbách do Evropského parlamentu pomocí zvýšení viditelnosti evropských politických 
stran; opakuje, že podpora účasti ve volbách do Evropského parlamentu je společnou 
odpovědností občanů, členských států a EU; zdůrazňuje, že je třeba informovat občany 
o nedávné reformě volebního práva, včetně postupu spočívajícím v navržení vedoucích 
kandidátů (tzv. Spitzenkandidaten); zdůrazňuje politický význam a symboliku této role, 
pokud jde o posílení občanství EU;

45. připomíná, že Evropský parlament je parlamentem celé Unie a že hraje zásadní úlohu 
při zajišťování legitimity politických orgánů EU tím, že je činí odpovědnými za 
zajištění náležité parlamentní kontroly; trvá tedy na tom, že legislativní pravomoci a 
kontrolní práva Parlamentu musí být zaručena, upevňována a posilována;

46. připomíná pokyny Komise k uplatňování právních předpisů Unie na ochranu údajů 
v souvislosti s volbami a její sdělení ze dne 12. září 2018 o zabezpečení svobodného a 
spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu (COM (2018) 0637); požaduje, 
aby bylo vyvinuto maximální úsilí s cílem zajistit volby bez jakéhokoli nepatřičného 
vměšování; zdůrazňuje potřebu jasně definované politiky EU, aby mohla čelit 
protievropské propagandě a cíleným dezinformacím;

47. vybízí Komisi, aby více podporovala demokratickou angažovanost, a to tím, že posílí 
dialog, který vede s občany, bude prohlubovat jejich chápání úlohy právních předpisů 
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EU v každodenním životě a zdůrazní právo občanů volit a být volen v místních, 
vnitrostátních a evropských volbách;

48. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby využívala sociální média a digitální nástroje a aby 
zvláštní důraz kladla na zvýšení účasti mladých lidí a zdravotně postižených osob; 
vyzývá k rozvoji a používání nástrojů e-demokracie, jako jsou internetové platformy, 
které by měly sloužit k přímějšímu zapojení občanů do demokratického života EU, a 
tedy i k posílení jejich angažovanosti;

49. podporuje produkci a šíření tiskovin a multimediálních materiálů ve všech úředních 
jazycích EU s důrazem na zvyšování informovanosti občanů EU o jejich právech a na 
posilování jejich schopnosti tato práva v každém členském státě účinně vymáhat;

50. domnívá se, že vzhledem k rostoucímu dopadu sociálních médií na životy občanů by 
evropské orgány měly pokračovat ve vytváření nových mechanismů a veřejných politik 
zaměřených na ochranu základních práv jednotlivců v digitálním prostředí; zdůrazňuje, 
že je třeba bezpečně, spravedlivě a transparentně sdílet údaje o občanech; zdůrazňuje, že 
svobodné sdělovací prostředky a přístup k pluralitě názorů jsou nezbytnou součástí 
zdravé demokracie a že mediální gramotnost je zásadní a měla by být rozvíjena již v 
raném věku; 

51. vybízí spolunormotvůrce, aby využili článku 25 SFEU k přijetí opatření, která by 
usnadnila každodenní uplatňování evropského občanství;

52. žádá Komisi, aby na základě článku 25 SFEU vzala v úvahu vývoj práv spojených s 
občanstvím Unie v sekundárních právních předpisech a judikatuře v příští zprávě 
o občanství a aby navrhla plán pro sloučení všech dílčích částí dosaženého pokroku 
s cílem formálně zohlednit rozvoj Unie v této oblasti;

53. zdůrazňuje, že konečným cílem uvedeného kroku na základě postupu podle článku 25 
SFEU by bylo přijmout konkrétní iniciativy směřující ke konsolidaci práv a svobod 
konkrétních občanů v rámci „unijního statutu občanství“, který by se podobal 
evropskému políři sociálních práv a který by zahrnoval základní práva a svobody 
zakotvené v Listině základních práv společně se sociálními právy stanovenými v 
evropském políři sociálních práv a hodnoty stanovené v článku 2 SEU jakožto prvky 
vymezující evropský „veřejný prostor“, přičemž by zahrnoval mimo jiné příslušný 
model správy pro tento veřejný prostor, důstojnost, svobodu, právní stát, demokracii, 
pluralismus, toleranci, spravedlnost a solidaritu, rovnost a zákaz diskriminace, což by 
bylo následně zohledněno při budoucí či případné revizi Smluv; 

°

° °

54. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A 
VNITŘNÍ VĚCI

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k provádění ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
(2018/2111(INI))

Zpravodajka: Martina Anderson

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 24. ledna 2017 s názvem „Posílení práv občanů 
v Unii demokratické změny – zpráva o občanství EU pro rok 2017“ (COM(2017)0030),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2017 o zprávě o občanství EU pro rok 
2017: posílení práv občanů v Unii demokratické změny1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES2 ze dne 29. dubna 
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států,

– s ohledem na závěry Rady Evropské unie ze dne 9. června 2011 o dokončení procesu 
vyhodnocování technické připravenosti Bulharska a Rumunska na provádění 
schengenského acquis (dokumenty č. 9166/3/11 a 9167/3/11),

– s ohledem na oznámení podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) o záměru 
Spojeného království vystoupit z Evropské unie, které britská předsedkyně vlády 
předala Evropské radě dne 29. března 2017,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2018 o minimálních standardech pro 

1 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 11.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
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menšiny v EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o ochraně a nepřípustnosti diskriminace 
menšin v členských státech EU2,

A. vzhledem k tomu, že podle článku 2 SEU je Evropská unie založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že Listina základních práv EU shrnuje všechna osobní, občanská, 
politická, ekonomická a sociální práva, jichž požívají občané EU; vzhledem k tomu, že 
cílem Listiny je chránit evropské občany před diskriminací založenou zejména na 
takových důvodech, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, 
genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné 
názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientace; vzhledem k tomu, že článek 18 Smlouvy o fungování Evropské 
unie zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti;

C. vzhledem k tomu, že upevnění práv občanů a demokratických institucí zahrnuje také boj 
se všemi formami diskriminace a nerovnosti mezi muži a ženami;

D. vzhledem k tomu, že účinné uplatňování občanských práv předpokládá, že členské státy 
zaručují veškerá práva a svobody zakotvené v Listině základních práv EU;

E. vzhledem k tomu, že občanství Unie se získává prostřednictvím státní příslušnosti 
členského státu a že podle článku 9 SEU jednoznačně doplňuje státní příslušnost 
členského státu; vzhledem k tomu, že občanství Unie doplňuje státní příslušnost 
členského státu, ale nenahrazuje ji; vzhledem k tomu, že členské státy by měly využít 
svého výsadního práva udělovat občanství v duchu loajální spolupráce a v souladu se 
Smlouvami, které konsolidovaly práva a záruky spojené s občanstvím Unie, a poskytly 
tak Listině základních práv její právní hodnotu; vzhledem k tomu, že Severní Irsko je 
zvláštním případem, kdy by občané, jak je uvedeno ve společné dohodě mezi EU 
a Spojeným královstvím z prosince 2017, měli požívat svých práv občanů Unie, mít k 
těmto právům přístup a moci je vykonávat jakožto občané Unie, a to v místě svého 
bydliště; vzhledem k tomu, že článek 20 SFEU stanoví, že každá osoba, která má státní 
příslušnost členského státu, je také občanem Unie s právy a povinnostmi zakotvenými 
ve Smlouvách a v Listině;

F. vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení je jednou ze základních zásad Evropské 
unie a základním právem všech lidí; vzhledem k tomu, že při zavádění občanství Unie 
se v článku 9 SEU výslovně uvádí, že Unie musí dodržovat zásadu rovnosti svých 
občanů, kterým se dostává od jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné 
pozornosti;

G. vzhledem k tomu, že přibližně 8 % občanů Unie patří k některé z národnostních menšin 
a téměř 10 % hovoří regionálním nebo menšinovým jazykem; vzhledem k tomu, že EU 
dosud nevypracovala společný unijní rámec, který by zaručil jejich práva a do kterého 

1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0447.
2 Úř. věst. C 463, 31.1.2018, s. 21.
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by mohly patřit referenční hodnoty a sankce;

H. vzhledem k tomu, že ze zprávy Komise o občanství EU pro rok 2017 vyplývá, že se od 
roku 2012 zvýšil počet osob, které uvedly, že byly vystaveny nějaké formě 
diskriminace;

I. vzhledem k tomu, že svoboda pohybu je jednou ze čtyř základních svobod EU, je 
základním kamenem evropské integrace a je také jedním z práv, kterého si občané EU 
cení nejvíce; vzhledem k tomu, že právo na volný pohyb a jeho výkon má z hlediska 
občanství Unie zásadní význam; vzhledem k tomu, že občané Unie se mohou i nadále 
potýkat s řadou přetrvávajících nebo nových překážek, které brání uplatňování jejich 
práva na volný pohyb a pobyt, jako jsou přehnané požadavky týkající se dokumentů, 
náročné postupy při získávání práva na pobyt, obtíže při přístupu ke zdravotnickým 
službám nebo zdlouhavé postupy při získávání práce či uznávání odborné kvalifikace; 
vzhledem k tomu, že někteří evropští občané byli vyhoštěni nebo bylo o jejich 
vyhoštění vydáno rozhodnutí uvnitř Evropské unie;

J. vzhledem k tomu, že vytvoření schengenského prostoru a začlenění schengenského 
acquis do rámce EU výrazně rozšiřuje svobodu pohybu v EU a představuje jeden z 
největších úspěchů evropského integračního procesu; vzhledem k tomu, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 9. června 2011 (dokumenty č. 9166/3/11 a 9167/3/11) potvrdila 
úspěšné dokončení hodnocení technické připravenosti Bulharska a Rumunska na 
přistoupení k schengenskému prostoru;

K. vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské 
unie; vzhledem k tomu, že základními pilíři Evropského parlamentu jsou zásady 
zastupitelské demokracie, odpovědnosti a transparentnosti;

L. vzhledem k tomu, že evropští občané jsou v Evropském parlamentu přímo zastoupeni a 
mají demokratické právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu, čímž 
nejsou dotčena specifická ujednání v některých členských státech založená na 
ustanoveních Smluv; vzhledem k tomu, že tato práva by měla být dodržována i v 
případě občanů pobývajících na území jiného členského státu; vzhledem k tomu, že 
občanů Unie by měli mít v souladu s článkem 22 SFEU a článkem 10 SEU právo volit a 
být volen ve volbách do Evropského parlamentu;

M. vzhledem k tomu, že volný pohyb je jednou z nejdůležitějších zásad Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že evropští občané, kteří uplatnili své právo na volný pohyb, mohou 
čelit zbavení politických práv nebo překážkám při hlasování v evropských a místních 
volbách v hostitelských členských státech, kde toto právo není usnadněno 
a podporováno odpovídajícím způsobem;

N. vzhledem k tomu, že Severní Irsko by bylo brexitem postiženo nejvíce; vzhledem k 
tomu, že zavedením „pevné hranice“ s Irskou republikou je obzvláště znepokojivé s 
ohledem na svobodu pohybu a práva spojená s občanstvím Unie;

O. vzhledem k tomu, že zavedení evropského občanství je úspěchem evropského projektu, 
jehož plného potenciálu ještě nebylo dosaženo; vzhledem k tomu, že se jedná o 
jedinečnou konstrukci, která nemá ve světě obdoby;
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1. zdůrazňuje, že EU má povinnost chránit menšiny a zaručovat jejich práva stejnou měrou 
jako v případě většinové společnosti; konstatuje, že článek 2 SEU zakotvuje ochranu 
menšin jako jednu ze základních hodnot EU; dále konstatuje, že článek 21 (o 
nediskriminaci) a článek 22 (o kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti) Listiny 
základních práv se na základě SFEU staly právně závaznými; poukazuje na to, že vedle 
dohledu a ochrany, které zajišťuje Soudní dvůr Evropské unie, mají pro občany 
Severního Irska z hlediska uplatňování Velkopáteční dohody zásadní význam veškerá 
stávající práva vyplývající z Listiny základních práv a Evropské úmluvy o lidských 
právech;

2. poukazuje na zvláštní příspěvek původních národnostních, etnických nebo jazykových 
menšin k evropské rozmanitosti a kultuře; připomíná, že zachovávání a podpora 
kulturní a jazykové rozmanitosti v členských státech a mezi nimi je základní hodnotou a 
zároveň významným úkolem Evropské unie;

3. poukazuje na to, že občané Unie si nejsou dostatečně vědomi svých práv vyplývajících 
z občanství Unie, včetně práva volit v evropských a místních volbách nebo práva získat 
konzulární ochranu u velvyslanectví jiných členských států; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly účast občanů na demokratickém životě tím, že je budou plně 
informovat o jejich hlasovacích právech a odstraní překážky jejich účasti, a aby řešily 
otázky přístupnosti, účasti, nediskriminace a rovnosti, tak aby všichni občané Unie, 
včetně osob se zdravotním postižením, mohli uplatňovat svá základní práva stejně jako 
ostatní občané;

4. konstatuje, že existují členské státy, které neposkytují hlasovací práva ve volbách 
do Evropského parlamentu svým státním příslušníkům, kteří jsou evropskými občany, 
což omezuje rozmanitost názorů v Parlamentu a snižuje odpovědnost evropských 
orgánů vůči evropským občanům; domnívá se, že členské státy by měly zajistit, aby 
byla chráněna veškerá hospodářská, sociální, politická, environmentální a demokratická 
práva jejich státních příslušníků spojená s občanstvím Unie; poukazuje na to, 
že v členských státech existují různé postupy, pokud jde o uplatňování práva 
zakotveného v čl. 20 odst. 2 SFEU; vybízí členské státy, aby rozšířily volební právo na 
co největší podíl obyvatelstva;

5. vyzývá Komisi, aby pravidelně monitorovala uplatňování směrnice 2004/38/ES v 
členských státech a aby přijala příslušná opatření k odstranění překážek, které mohou 
potenciálně bránit svobodnému pohybu, tak aby mohli všichni občané EU plně využívat 
svého práva na svobodu pohybu, aniž jim v tom bránily překážky ve formě hraničních 
kontrol;

6. vyzývá Radu EU a Evropskou radu, aby všem zemím splňujícím nezbytná technická 
kritéria umožnily stát se členy schengenského prostoru, tak aby se všichni občané Unie 
mohli těšit svobodě pohybu, které by nebránily kontroly na hranicích;

7. konstatuje, že téměř 7 milionů občanů Unie v současnosti žije v zemích mimo EU a že 
se očekává, že toto číslo bude dále růst a dosáhne do roku 2020 nejméně 10 milionů; 
poukazuje na to, že je třeba, aby členské státy podporovaly širokou demokratickou 
volební účast v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v roce 2019; vyzývá 
k úplnému a účinnému provedení směrnice (EU) 2015/637 za účelem zajištění 
konzulární ochrany občanů Unie ve třetích zemích, v nichž nemají jejich členské státy 
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zastoupení;

8. vyjadřuje znepokojení nad praktikami některých členských států (například udělováním 
tzv. „zlatých víz“), které udělují občanství občanům třetích zemí na základě 
minimálních kritérií a výměnou za pouhé investice; zdůrazňuje, že z občanství Unie by 
se nemělo stát pouhé zboží; vyzývá členské státy, aby vzhledem k vysokému riziku 
korupce, zneužívání a nezákonného využívání schengenského prostoru pro účely 
páchání trestné činnosti upustily od prodeje povolení k pobytu a státní příslušnosti 
prostřednictvím „zlatých víz“ a investorských programů; v souvislosti s jejím návrhem 
vyzývá Komisi, aby se pozorně zabývala „systémy členských států k udělování 
občanství Unie investorům“ a důrazně poukázala na postupy, podle nichž by měly 
členské státy využívat svou pravomoc udělovat občanství takovým způsobem, který by 
byl plně v souladu s právem EU;

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby přihlédly ke zvláštní situaci dětí občanů Unie, kteří 
uplatňují svá práva obsažená v Smlouvě, kdy se tyto děti mohou potýkat s obtížemi při 
plnění kritérií k získání občanství podle předpisů členských států, zejména v případech, 
kdy mezi požadavky na získání občanství může patřit prokázání úzkého vztahu k dané 
zemi;

10. se znepokojením konstatuje, že v důsledku právních předpisů členských států nebo 
jejich nesprávného uplatňování může docházet k porušování práva mnoha občanů EU, 
kteří jsou ženatí nebo vdané za občany třetích zemí nebo jsou s nimi ve stabilním 
vztahu, na rodinný život;

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby při rozhodování o odsunu občanů Unie z jiné země 
ze svého území postupovaly přiměřeně, a připomíná, že toto rozhodování se musí týkat 
dané osoby, řádně zohledňovat příslušné okolnosti a dodržovat základní práva;

12. vyzývá Agenturu pro základní práva, aby se v rámci svého pracovního programu začala 
zabývat diskriminací regionálních či menšinových jazyků na místní, regionální nebo 
celostátní úrovni;

13. domnívá se, že mají-li odkazy na menšiny a rovnost všech občanů Unie uvedené v 
článcích 2 a 9 SEU dostat konkrétní podobu a má-li být lépe naplněn potenciál 
občanství Unie, měla by EU zintenzivnit svou snahu o zaručení ochrany základních 
hodnot EU a práv menšin; znovu poukazuje na to, že je třeba vytvořit komplexní systém 
EU na ochranu původních národnostních, etnických a jazykových menšin tím, že by se 
do něj začlenily stávající nástroje mezinárodních práva a že by se uplatnily osvědčené 
postupy v EU; domnívá se, že tento rámec by měl mít vlastní vysoké normy a měl by 
být doprovázen propracovaným monitorovacím mechanismem;

14. důrazně odsuzuje rostoucí počet případů rasismu, xenofobie, diskriminace a 
podněcování k nenávisti a také případy násilí, jichž se v řadě členských států EU 
dopouštějí neonacisté a neonacistické organizace;

15. zdůrazňuje, že absolutní prioritou jednání o dohodě o vystoupení Spojeného království z 
EU musí být zachování práv a zájmů občanů v EU 27, kteří žijí nebo žili ve Spojeném 
království, a britských občanů, kteří žijí nebo žili v EU 27; je mimořádně znepokojen 
současným stavem jednání o odchodu této země z EU a katastrofálními důsledky, které 
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by měla varianta, že nebude dosaženo žádné dohody, na život více než pěti milionů lidí; 
vyzývá vlády Spojeného království a Irska, aby zajistily, že po brexitu budou chráněna 
práva občanů Unie žijících ve Velké Británii a Severním Irsku, která pro tyto občany 
vyplývají z unijních Smluv a z příslušných mezinárodních dohod;

16. žádá Komisi, aby od členských států nekompromisně požadovala urychlené poskytnutí 
veškerých relevantních údajů a provádění kontrol, které by zajistily, aby nedocházelo k 
ohrožení integrity a bezpečnosti schengenského systému.
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21.11.2018

STANOVISKO PETIČNÍHO VÝBORU

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k provádění ustanovení Smlouvy týkající se občanství EU
(2018/2111(INI))

Zpravodaj: Notis Marias

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že občanství Unie, jak je zřízeno ve článku 20 SFEU, má kromě toho, že 
uděluje práva, která jsou v daném článku uvedena, tedy právo svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států, volit a být volen ve volbách do tohoto Parlamentu a 
v obecních volbách ve členském státě jejich bydliště, požívat konzulární ochrany jiného 
členského státu, je-li to nutné, a předkládat petice a obracet se na evropského veřejného 
ochránce práv v kterémkoli z jazyků Smlouvy, rovněž širší důsledky a uděluje práva 
v oblasti demokratické angažovanosti, vyplývající mimo jiné ze článku 11 SEU 
a článku 24 SFEU a kapitoly V Listiny základních práv Evropské unie;

2. domnívá se, že orgány EU by měly zvýšit úsilí o zajištění větší účinnosti prosazování 
volebních práv občanů Unie s cílem účinně řešit problém snižující se volební účasti; 
zdůrazňuje skutečnost, že volební zákony jsou v mnoha členských státech stále složité 
nebo diskriminační a že příležitostně kladou výkonu volebního práva nadměrné 
překážky nebo mu přímo brání, zejména v případě občanů EU, kteří uplatnili své právo 
na volný pohyb, jejichž počet se odhaduje na 15 milionů; vyzývá Komisi, aby se 
podrobně zabývala  zbavením volebního práva občanů EU, kteří žijí v jiném členském 
státě, a aby navrhla konkrétní opatření na ochranu jejich politických práv; naléhavě žádá 
Komisi, aby členské státy vyzvala k aktivní podpoře osvědčených postupů, které 
občanům EU pomáhají volit a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu 
v souladu s čl. 22 odst. 2 SFEU, včetně zveřejňování volebních zákonů alespoň jeden 
rok před evropskými volbami, potírání falešných zpráv a šíření vzdělání a plurality 
médií; domnívá se, že veřejné a soukromé sdělovací prostředky by měly rozšiřovat 
názory poslanců Evropského parlamentu takovým způsobem, aby se zajistila objektivita 
a pluralita; 
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3. připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dlouhodobě přispívá k postupnému 
vývoji pojmu občanství do té míry, že jeho některé aspekty získaly z hlediska 
evropského ústavního uspořádání relativní samostatnost; připomíná, že článek 20 SFEU 
vylučuje vnitrostátní opatření, která by v důsledku zbavovala občany Unie skutečného 
požívání podstaty práv, jež vyplývají z jejich statusu občanů Unie1;

4. připomíná, že podle čl. 17 SEU musí jmenování předsedy Komise zohledňovat výsledek 
voleb do Evropského parlamentu; zdůrazňuje politický význam a symboliku tohoto 
úřadu, pokud jde o občanství EU, a domnívá se, že předseda příští Komise by měl být 
navržen Evropskou radou z „vedoucích kandidátů“, kteří mohou celkově získat větší 
podporu z různých skupin v Evropském parlamentu;

5. je pevně přesvědčen, že zásada zákazu diskriminace je základním kamenem evropského 
občanství a jak obecnou zásadou, tak základní hodnotou práva EU v souladu 
s článkem 2 SEU; zdůrazňuje, že článek 10 SFEU při vymezování a provádění politik 
a činností zejména zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace; připomíná, že článek 21 Listiny základních práv EU zakazuje 
diskriminaci z těchto důvodů, jakož i na základě genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorů, 
příslušnosti k národnostní menšině, majetku nebo narození; připomíná, že směrnice 
o rasové rovnosti (2000/43/ES)2 zavedla zákaz diskriminace na základě rasy nebo 
etnického původu v souvislosti se zaměstnáním; připomíná, že směrnice o rovném 
zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování 
(2004/113/ES)3 a směrnice o rovnosti žen a mužů (2006/54/ES)4 zaručují rovné 
zacházení pouze v souvislosti se sociálním zabezpečením; vyjadřuje politování nad tím, 
že více než 10 let po uplynutí lhůty pro jejich provedení nejsou tyto směrnice stále 
provedeny;

6. vyjadřuje politování nad tím, že deset let po jeho zveřejnění zůstává návrh 
antidiskriminační směrnice předložený Komisí, který zavádí zásadu rovného zacházení 
i mimo pracovní trh a rozšiřuje ochranu proti diskriminaci na základě horizontálního 
přístupu, nadále zablokován v Radě; domnívá se, že nadcházející předsednictví Rady by 
měla usilovat o dosažení shody na postoji k této směrnici do konce svého mandátu;

7. opakuje výsledky veřejného slyšení na téma „Obnova důvěry občanů v evropský 
projekt“, které v červnu 2017 uspořádal Petiční výbor a které mimo jiné zdůraznilo 
potřebu zajistit, aby rozhodovací procesy a orgány EU byly pro všechny občany Unie 
otevřenější a transparentnější; domnívá se, že přímá účast občanů na všech fázích 
rozhodovacích procesů EU a jejich plná transparentnost jsou zásadní pro posílení 
demokratických práv občanů a boj proti demokratickému deficitu na úrovni EU; trvá 

1 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. března 2011, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national 
de l’ emploi (ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
2 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).
3 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 
ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 
23).
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na tom, že vedením věrohodného boje proti korupci by Unie učinila zásadní krok, a to 
nejen k zajištění řádné správy ve všech členských státech a k ochraně obecných zájmů 
daňových poplatníků, ale také ke zlepšení vnímání sebe samé v očích občanů EU; 
domnívá se, že EU by měla jít příkladem a uplatňovat nejvyšší standardy k zabránění 
střetům zájmů, a to i pokud jde o jmenování na příslušná místa v orgánech a agenturách 
EU; vyjadřuje politování nad nedávnými případy otáčivých dveří týkajícími se 
komisařů, které podrývají vnímání Unie z hlediska veřejného mínění;

8. připomíná, že v zájmu zajištění účinného provádění práva Unie členskými státy, pokud 
jde o všechna občanská práva vyplývající ze Smluv, zejména práva na volný pohyb, je 
povinností Komise, aby v plném rozsahu plnila své povinnosti podle článků 258–260 
SFEU jakožto strážkyně Smluv; naléhavě vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
využívala veškeré nástroje a mechanismy, které má k dispozici; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby rozhodovací a donucovací činnosti Unie byly účinnější a viditelnější, aby 
byla zajištěna lepší informovanost občanů Unie o EU;

9. odkazuje na své usnesení ze dne 12. prosince 2017 o zprávě o občanství EU pro rok 
2017: posílení práv občanů v Unii demokratické změny1, v němž se mimo jiné 
zdůrazňuje, že tato práva a povinnosti zakotvené ve Smlouvě nemohou být členskými 
státy neoprávněně omezovány; zdůrazňuje, že nutným předpokladem úspěšného 
uplatňování práv vyplývajících z občanství je dodržování všech práv a svobod 
zakotvených v Listině základních práv ze strany členských států;

10. vyzývá všechny evropské orgány, aby bojovaly proti jevu „obviň Brusel“, v jehož rámci 
členské státy svalují odpovědnost za rozhodnutí, která přijaly jako členové Rady, na 
Evropskou unii; vyzývá Radu, aby zvýšila transparentnost svých rozhodovacích 
procesů;

11. vyzývá k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů a genderového hlediska do všech 
procesů hodnocení a posuzování současných legislativních textů a budoucích návrhů 
týkajících se občanství;

12. připomíná příspěvek politických stran na evropské úrovni k „utváření evropského 
politického vědomí“ a k „vyjadřování vůle občanů Unie“ (čl. 10 odst. 4 SEU); vyzývá 
proto k tomu, aby jednotliví občané EU dostali možnost žádat přímo o členství 
v politických stranách na evropské úrovni;

13. má za to, že uplatňování volebních práv občanů Unie na obecní úrovni podle čl. 22 odst. 
1 SFEU zásadním způsobem souvisí s právem na volný pohyb a občanstvím Unie; 
zastává názor, že participativní demokracie na úrovni EU by byla účinnější, pokud by 
byla zavedena skutečně demokratická správa, která by zaručila plnou transparentnost, 
účinnou ochranu základních práv, přímé zapojení občanů do rozhodovacích procesů EU 
a začlenění priorit občanů EU do politické agendy EU; je přesvědčen, že nástroje 
participativní a přímé demokracie musí být posíleny také proto, aby se zvýšilo politické 
zapojení občanů do místních a vnitrostátních komunit; v této souvislosti naléhavě 
vyzývá Komisi, aby dále prosazovala osvědčené postupy s cílem mimo jiné podpořit 
vyšší účast voličů v obecních a místních volbách v celé Unii, zejména prostřednictvím 
vzdělávání, zvyšování povědomí o významu místních voleb, informací o právech 

1Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 11.
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občanů EU v této oblasti a přímou propagací účasti v těchto volbách; uznává, že je třeba 
se zabývat současnou situací, v níž občané některých členských států ztrácejí právo volit 
ve vnitrostátních volbách ve své zemi původu, ale zároveň nejsou oprávněni volit 
ve vnitrostátních volbách v zemi svého bydliště; trvá na tom, že toto odebírání 
volebního práva občanům EU je neslučitelné s jejich právem na plnou účast 
na demokratickém životě Unie stanoveným ve Smlouvách;

14. připomíná, že petiční právo podle článku 227 SFEU představuje pro občany oficiální 
kanál pro přímou komunikaci s orgány EU, poukazování na nedostatky a nesrovnalosti 
v právních předpisech EU s ohledem na cíl zajistit plnou ochranu hospodářských, 
sociálních a kulturních práv a pro oznamování nesprávného uplatňování či provádění 
práva Unie vnitrostátními orgány; konstatuje, že ačkoli jsou občané v celé Unii 
informováni o petičním právu, přetrvává i nadále nedostatečná účinnost orgánů 
a institucí EU při řešení problémů, na něž občané prostřednictvím petic upozornili; 
vyzývá orgány EU, aby přijaly účinnou strategii s cílem zajistit plnou ochranu 
základních práv občanů a zlepšit spolupráci s vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány, zejména v těch oblastech politiky, které vedou k nejvyššímu počtu petic, jimiž 
jsou: životní prostředí, základní práva (zejména hlasovací práva a práva dítěte), volný 
pohyb osob, sociální věci a zaměstnanost, diskriminace a přistěhovalectví;

15. zdůrazňuje, že právo předložit petici Evropskému parlamentu je základní součástí 
občanství Unie; znovu opakuje, že podle článku 227 SFEU a článku 44 Listiny 
základních práv má každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo 
právnická osoba se sídlem v členském státě právo předkládat petice; připomíná 
důležitou souvislost mezi postupem projednávání petic a činnostmi Komise v oblasti 
sledování a vymáhání podle článků 258–260 SFEU; vyzývá všechny orgány EU 
a členské státy, aby podporovaly poskytování informací o petičním právu všem 
občanům Unie a jejich vzdělávání o tomto právu jakožto nástroj na podporu 
participativní demokracie a posilování občanské angažovanosti; zdůrazňuje, že je 
naprosto nezbytná plná přístupnost institucí EU a obsahu jejich politik, a to i digitálními 
prostředky a pro osoby se zdravotním postižením;

16. zdůrazňuje význam práva každého občana Unie a každé fyzické či právnické osoby 
s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem v členském státě obracet se v souladu 
s články 24 a 228 SFEU na evropského veřejného ochránce práv se stížnostmi 
na nesprávný úřední postup orgánů EU, zejména pokud jde o právo na přístup 
k veřejným dokumentům; vyzývá k většímu informování všech občanů Unie o tomto 
právu, a to jak ze strany orgánů EU, tak ze strany členských států; konstatuje, 
že možnost občanů obracet se na otevřenou, účinnou a nezávislou evropskou správu má 
nadále zásadní význam pro účinný výkon tohoto práva v souladu s článkem 41 Listiny 
základních práv; připomíná článek 1 SEU, jenž stanovuje, že rozhodnutí by měla být 
přijímána co nejblíže občanům EU; připomíná zásadní příspěvek úřadu evropského 
veřejného ochránce práv ke zvýšení celkové transparentnosti a otevřenosti 
rozhodovacího a legislativního procesu EU, čímž se podporuje aktivní účast občanů 
Unie na tomto procesu a zvyšuje se jejich důvěra; v této souvislosti plně podporuje 
doporučení veřejné ochránkyně práv ze strategického šetření OI/2/2017 týkajícího se 
transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU;
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17. navrhuje provést revizi nařízení č. 1049/20011 o přístupu k dokumentům za účelem 
posílení tohoto práva občanů EU a občanské společnosti;

18. je pevně přesvědčen, že transparentnost je základní složkou právního státu a že její 
zajištění v celém legislativním procesu má vliv na účinnost výkonu volebního práva 
a práva být volen, jakož i dalších práv, jako je právo na svobodu projevu, a zejména 
jeho aspekt svobody slova, a právo na informace; domnívá se rovněž, 
že podpora  aktivního evropského občanství vyžaduje vytvoření prostoru pro veřejnou 
kontrolu, přezkum a vyhodnocení daného procesu a možnost zpochybnit jeho výsledky; 
zdůrazňuje, že by to přispělo k postupnému seznamování občanů se základními 
koncepty legislativního procesu a podpořilo participativní aspekty demokratického 
života Unie;

19. domnívá se, že mnohojazyčnost v rámci orgánů a institucí v jejich interakci s občany je 
zásadním aspektem posílení pojmu občanství EU; žádá, aby bylo vyvinuto větší úsilí 
o zajištění co největší dostupnosti úředních dokumentů v jazycích mimo tři pracovní 
jazyky;

20. vybízí členské státy, aby ve školních osnovách věnovaly přednější místo politickému 
vzdělávání o záležitostech EU, mj. o právech občanů EU, a aby tomu přizpůsobily 
odbornou přípravu učitelů;

21. bere na vědomí vazbu mezi právy vyplývajícími z občanství Unie a evropským pilířem 
sociálních práv; zdůrazňuje, že právo svobodně se pohybovat a pracovat v Unii lze 
posílit pouze prostřednictvím dalších legislativních opatření, která zajistí rovné 
příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochranu 
a začlenění v celé EU; vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní opatření s cílem pokročit 
v provádění evropského pilíře sociálních práv; vyzývá členské státy, aby plně a účinně 
provedly nařízení (ES) č. 987/20092, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, tak, aby byla zajištěna 
přenositelnost dávek sociálního zabezpečení (včetně státních důchodů, zdravotního 
pojištění, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek);

22. zdůrazňuje, že je třeba upustit od úsporných opatření a přijmout účinné a konzistentní 
politiky na úrovni EU s cílem zaručit plnou zaměstnanost a přiměřenou sociální 
ochranu, nejvyšší úroveň vzdělávání a odborné přípravy a nejvyšší úroveň ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí;

23. vyjadřuje politování nad stávajícími výjimkami z částí Smluv uplatňovanými ze strany 
některých členských států, jelikož tyto výjimky oslabují práva občanů, která mají být 
podle Smluv rovná, a vytvářejí v nich ve skutečnosti rozdíly;

24. domnívá se, že revize právního rámce, kterým se řídí evropská občanská iniciativa, 
představuje příležitost ke zvýšení účasti občanů na tvorbě politik EU, a to tím, že se 
sníží byrokratičnost tohoto nástroje a zvýší jeho přístupnost a účinnost; zdůrazňuje, 
že Unie musí zajistit zdroje na dostatečnou infrastrukturu a podporu pro provádění 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k 
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
2Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.
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celého procesu evropské občanské iniciativy; připomíná, že evropská občanská 
iniciativa si zaslouží patřičnou pozornost ze strany orgánů EU, jak zdůrazila nedávná 
judikatura Soudního dvora EU (věc T-646/13, Minority SafePack — one million 
signatures for diversity in Europe v. Evropská komise); zdůrazňuje, že je potřebné 
vypracovat komplexnější pravidla a lepší postupy, pokud jde o politická a právní 
opatření navazující na úspěšné evropské občanské iniciativy.

25. uznává, že brexit bude znamenat, že občané EU budou poprvé zbaveni svého občanství 
EU a s ním spojených práv, výsad a ochrany; připomíná, že jakmile bylo občanství EU 
uděleno, musí být zajištěno, aby osoby, které využívaly jeho výsad, nebyly ponechány 
v právním vakuu, jakmile bude občanství EU odňato, zejména v případě, kdy je odňato 
proti jejich vlastní vůli, jak je vidět v případě vystoupení Spojeného království z Unie; 
vyzývá k tomu, aby byla práva občanů zajištěna v samostatné dohodě odděleně 
od probíhajících jednání o brexitu, aby byla odstraněna z politického procesu a byla 
zajištěna jejich ochrana, a to i v případě varianty, že nebude dosaženo „žádné dohody“; 
zvažuje možnost celoživotního občanství EU nebo určité formy asociovaného občanství 
EU pro ty, jimž bylo občanství EU odňato;

26. domnívá se, že by se služba sítě SOLVIT měla dále začlenit do běžného používání, 
a aby se zvýšila její účinnost, měly by jí být přiděleny dodatečné pravomoci zabývat se 
problémy spojenými s právy na volný pohyb osob, včetně práva na vstup, jakož 
i problémy s pobytem a diskriminací ještě předtím, než by se občané domáhali nápravy 
v soudním či správním řízení, což ušetří čas a potřebu občanů domáhat se právní 
nápravy a umožní řešit jejich problémy problémy včas;

27. je přesvědčen, že programy občanství EU, jako jsou programy „Erasmus +“ nebo 
„Evropa pro občany“, společně s dalšími iniciativami zaměřenými na podporu 
demokratického zapojení do života Unie, jako je např. crowdsourcing, jsou klíčovými 
prvky, které je třeba v nadcházejícím víceletém finančním rámci obnovit a posilovat;

28. domnívá se, že Listina základních práv, která je součástí Lisabonské smlouvy, je 
nejdůležitějším právním předpisem, a to jak symbolicky, tak i pokud jde o obsah, 
a představuje tak rámec pro občanství EU; vyjadřuje politování nad tím, že její 
článek 51 v kombinaci s jeho opakovaným restriktivním výkladem často znemožňuje 
její uplatňování;

29. domnívá se, že navzdory úsilí evropských orgánů a institucí stále v mnoha členských 
státech není dostatečné zvyšování povědomí o problematice práv, což 
představuje nejvýznamnější překážku plného uplatňování práv vyplývajících ze statusu 
občana EU;

30. zdůrazňuje, že soubor práv a povinností vyplývajících z občanství Unie nemůže být 
neodůvodněně omezen;

31. vyzývá členské státy, aby lépe informovaly občany EU o jejich právech a povinnostech 
a aby zajistily, že budou tato práva respektována rovným způsobem jak v zemi původu, 
tak v jakémkoli jiném členském státě;

32. připomíná, že Lisabonská smlouva stanoví postup pro svou vlastní revizi, jak je 
stanoven v článku 48 SEU; zdůrazňuje, že se jedná o cenný nástroj pro další rozvoj 
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možnosti občanství EU; konstatuje, že od poslední revize Smlouvy uplynulo 10 let, což 
je v posledních desetiletích jedno z nejdelších období bez takového přezkumu; domnívá 
se, že realita brexitu představuje jasný důvod a jedinečnou příležitost k zahájení nového 
procesu revize; navrhuje za tímto účelem svolat nový Evropský konvent.
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