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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 
menšiny v EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o ochraně a nepřípustnosti diskriminace 
menšin v členských státech EU4,

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;

                                               
1 Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 11.
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0447.
4 Úř. věst. C 463, 31.1.2018, s. 21.
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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 
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;
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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;

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;
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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 
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;
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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 
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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