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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000008/2017 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María 

Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, 

Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake 
za skupinu ALDE 

Claude Moraes, Seb Dance 
za skupinu S&D 

Jean Lambert 
za skupinu Verts/ALE 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

Předmět: Porušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění 
ze země v šestiměsíční lhůtě 

Právo každého občana EU svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států je stanoveno 
a zaručeno v článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 45 Listiny základních práv. 
Právo na volný pohyb je klíčovým prvkem evropského občanství. Směrnice 2004/38/ES stanovuje 
pravidla upravující volný pohyb a práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků a poskytuje záruky 
pro případ zamítnutí žádosti o povolení k pobytu nebo vyhoštění. 

Spojené království jako řádný člen Evropské unie musí unijní legislativu týkající se volného pohybu 
respektovat. Komise musí dohlížet nad náležitým dodržováním veškerých právních předpisů EU, a 
tedy i těchto pravidel, ve všech členských státech. V souvislosti se směrnicí 2004/38/ES Komise od 
roku 2008 zahájila proti řadě členských států včetně Spojeného království 29 řízení o porušení 
Smlouvy. Stále ovšem stoupá počet případů, kdy britské ministerstvo vnitra použilo pro požadavky na 
dostatečné prostředky a zdravotní pojištění žadatelů restriktivní výklad, aby občanům Evropské unie 
ve Spojeném království omezilo práva. 

1. Má Komise k dispozici aktuální statistiky o počtu žádostí o povolení k pobytu ve Spojeném 
království, zamítnutých žádostí a případů vyhoštění ze země a statistiky o počtu odvolání proti 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k pobytu a proti rozhodnutí o vyhoštění? 

2. Jaké opatření přijala Komise v návaznosti na řízení proti Spojenému království o porušení 
Smlouvy? 

3. Jakou podporu poskytuje Komise členským státům včetně Spojeného království, aby zajistila 
řádné provádění směrnice o volném pohybu a náležitou ochranu práv občanů EU? 
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