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1. Úvod

Zatiaľ čo voľný pohyb zamestnancov predstavoval logický hospodársky doplnok voľného 
pohybu tovaru, služieb a kapitálu v rámci EÚ, voľný pohyb osôb je prirodzeným vývojom 
voľného pohybu zamestnancov a stal sa jedným zo základných práv občanov EÚ.

Podľa piatej správy o občianstve v Únii, ktorú vydala Európska komisia v roku 20081, 
k 1. januáru 2006 uplatnilo svoje právo zdržiavať sa v inom členskom štáte približne 8,2 
milióna občanov EÚ.

Právo na voľný pohyb má pevný právny základ: v článku 18 Zmluvy o založení EHS a článku 
45 Charty základných práv sa uvádza, že každý občan Európskej únie má právo slobodne sa 
pohybovať a zdržiavať na území členských štátov Európskej únie. Toto základné právo sa 
rozširuje na rodinných príslušníkov občanov EÚ.

Okrem toho sa zásade rovnosti občanov EÚ venuje veľká pozornosť v Lisabonskej zmluve 
a v ustanovení (článok 9) v hlave venovanej demokratickým zásadám sa uvádza, že: „Únia 
dodržiava pri všetkých svojich činnostiach zásadu rovnosti občanov, ktorým sa dostáva 
rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Občanom Únie je 
každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne 
občianstvo a nenahrádza ho.“
V smernici 38/2004 sa do jedného nástroja zlučuje zložitý súbor právnych predpisov (dve 
nariadenia a deväť smerníc) a bohatá judikatúru Európskeho súdneho dvora týkajúca sa práva 
na vstup a pobyt pre občanov Únie. V smernici sa znižujú formality (napr. zrušuje sa systém 
povolení na pobyt pre občanov Únie) pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov (vrátane 
registrovaných partnerov) a poskytuje sa lepšia ochrana pred obmedzovaním práva na voľný 
pohyb.

V dôsledku toho môžu občania EÚ jednoduchšie uplatňovať svoje práva.

2. Východiská

Európsky parlament 15. novembra 2007 prijal uznesenie2 vyzývajúce Komisiu, aby 
bezodkladne predložila podrobné hodnotenie vykonávania smernice 2004/38/ES a jej riadnej 
transpozície členskými štátmi a tiež akýchkoľvek nevyhnutných návrhov v súlade s článkom 
39 tejto smernice.

Európsky parlament v uvedenom uznesení takisto poveruje príslušný parlamentný výbor, aby 
v spolupráci s národnými parlamentmi vyhodnotil ťažkosti s transpozíciou uvedenej smernice 
tak, aby sa zviditeľnili osvedčené postupy, ako aj opatrenia, ktoré by mohli viesť 
k diskriminácii európskych občanov.

Smernica sa takisto stala predmetom pozornosti členov výboru LIBE: v decembri 2007 výbor 
                                               
1 SPRÁVA KOMISIE – Piata správa o občianstve v Únii (1. máj 2004 – 30. jún 2007) KOM(2008)85 v konečnom znení.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//SK.
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adresoval pánovi Frattinimu, bývalému komisárovi pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, 
ústnu otázku o stave vykonávania smernice1. Poslanci Watson, Cappato a poslankyňa Int'Veld 
adresovali Európskej komisii ďalšie otázky týkajúce sa vymedzenia pojmu rodinný 
príslušník2.

Výbor JURI zadal spracovanie štúdie o vykonávaní smernice 38/20043. Štúdia bola 
vypracovaná externe a jej závery budú k dispozícii v novembri 2008.

Na schôdzi výboru LIBE v dňoch 28. – 29. mája 2008 sa uskutočnila prvá výmena názorov 
týkajúca sa tejto problematiky. Európska komisia v uvedenom kontexte informovala, že od 
júna 2006 do februára 2007 sa začalo 19 konaní vo veci porušenia práv z dôvodu 
neoznámenia vnútroštátnych vykonávacích opatrení, pričom 4 konania sa presunuli 
k Európskemu súdnemu dvoru. Prebieha asi 80 konaní vo veci porušenia práv z dôvodu 
nesprávnej transpozície smernice 38/2004.

V roku 2007 Komisia zadala vypracovanie štúdie skúmajúcej zhodu transpozičných opatrení. 
Komisia zohľadní výsledok štúdie v návrhu správy o vykonávaní smernice, ktorá má byť 
zverejnená koncom roku 2008 (požadovaná lehota podľa článku 39 smernice uplynula 30. 
apríla 2008).

3. Právo na voľný pohyb podľa smernice 38/2004

Smernica stanovuje podmienky, na základe ktorých majú občania EÚ a ich rodinní príslušníci 
právo výstupu z ich vlastného členského štátu a právo vstupu do iných členských štátov 
a pobytu v nich. Pod pojmom rodinní príslušníci sa rozumie manželský partner, partner či 
partnerka, s ktorým občan Európskej únie uzatvoril registrované partnerstvo4, priami 
potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov a závislí priami príbuzní po vzostupnej línii občana 
EÚ alebo jeho partnera.

Smernica stanovuje zásadu, že právo opustiť územie členského štátu majú všetci občania Únie 
s platným preukazom totožnosti alebo pasom. Nie je možné zaviesť žiadne výstupné víza ani 
rovnocenné formality.

Rovnaká zásada platí pre právo vstupu a pobytu. Občania EÚ majú právo vstupu s platným 
preukazom totožnosti alebo pasom. V prípade, že rodinní príslušníci nie sú občanmi EÚ, 
potrebujú pas (na tento účel sa neprijíma len preukaz totožnosti).

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=SK
4 Podľa článku 2. ods. 2. písm. b) smernice rodinný príslušník znamená partner, s ktorým občan Únie uzavrel registrované partnerstvo na 
základe legislatívy členského štátu, ak legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovnocenné 
s manželstvom, a v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnej legislatíve hostiteľského členského štátu.
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 V žiadnom prípade však nie je možné požadovať od občanov EÚ žiadne vstupné víza 
ani rovnocenné formality.

 Členský štát môže požadovať, aby daná osoba ohlásila svoju prítomnosť v rámci jeho 
územia do primeraného a nediskriminačného časového obdobia. Nesplnenie tejto 
požiadavky môže viesť k tomu, že daná osoba bude podliehať primeraným 
a nediskriminačným sankciám.

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci majú právo pobytu podľa článku 6 (počas obdobia do 3 
mesiacov), ak sa nestanú neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského 
členského štátu.

Podľa článku 7 smernice majú všetci občania Únie (s platným pasom alebo preukazom 
totožnosti) právo pobytu na území iného členského štátu počas obdobia dlhšieho ako tri 
mesiace, ak:

1. sú to pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby,
2. majú dostatočné zdroje a komplexné krytie nemocenského poistenia, aby sa 

nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu,
3. absolvujú študijný kurz a majú komplexné krytie nemocenského poistenia,
4. nie sú občanmi EÚ, ale sú rodinnými príslušníkmi osôb patriacich do 

uvedených kategórií.

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci majú teda právo pobytu dovtedy, kým spĺňajú 
podmienky stanovené smernicou. Pri hodnotení „ekonomickej sebestačnosti“ členské štáty 
nesmú stanoviť pevnú sumu, ale musia zohľadniť osobnú situáciu danej osoby a v žiadnom 
prípade táto suma nesmie byť vyššia ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci 
hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc. Hodnotenie sa musí vykonávať 
prípad od prípadu a musí zohľadniť osobnú situáciu daných osôb.
Opatrenie vyhostenia nemôže byť automatickým dôsledkom využívania systému sociálnej 
pomoci hostiteľského členského štátu a nesmie sa prijímať proti pracovníkom, samostatne 
zárobkovo činným osobám alebo uchádzačom o zamestnanie.

V prípade pobytu dlhšieho ako 3 mesiace môže hostiteľský členský štát od občanov EÚ 
požadovať, aby sa zaregistrovali na príslušnom úrade. V takom prípade sa bezprostredne 
vydá registračné potvrdenie.

Občania EÚ, ktorí legálne pobývajú v hostiteľskom členskom štáte bez prerušenia 5 rokov, 
získajú v hostiteľskom členskom štáte právo trvalého pobytu. Ak občan EÚ získa právo 
trvalého pobytu, neuplatňujú sa naň podmienky požadované článkom 7 týkajúce sa 
prechodného pobytu.

Právo vstupu a právo pobytu môžu byť obmedzené len z dôvodov verejnej politiky, verejnej 
bezpečnosti alebo verejného zdravia. Dôvody verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo 
verejného zdravia sa nesmú využívať na hospodárske účely. Ako sme už uviedli, právo 
pobytu sa priznáva dovtedy, kým sa občan EÚ nestane neprimeranou záťažou pre systém 
sociálneho zabezpečenia hostiteľského členského štátu a kým sú splnené podmienky 
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stanovené v článku 7.

Opatrenia prijaté z dôvodu verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti musia byť úmerné
a musia vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca. To znamená, že 
hromadné opatrenia sú neprijateľné a každé rozhodnutie o vyhostení sa musí posudzovať 
individuálne. To potvrdzuje aj skutočnosť, že trestné činy, ku ktorým došlo v minulosti, sa 
samé o sebe nepovažujú za dôvody na prijatie takýchto opatrení. Osobné správanie daného 
jednotlivca musí predstavovať skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu ovplyvňujúcu 
jeden zo základných záujmov spoločnosti. Zdôvodnenia, ktoré sú oddelené od podrobností 
prípadu, alebo ktoré sa spoliehajú na aspekty všeobecnej prevencie, sú neprijateľné. Skôr ako 
sa prijme rozhodnutie vyhostenia z dôvodov verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti, 
hostiteľský členský štát zohľadní také aspekty, ako je napríklad dĺžka pobytu daného 
jednotlivca na jeho území, vek, zdravotný stav, rodinná a ekonomická situácia, sociálna 
a kultúrna integrácia v hostiteľskom členskom štáte a rozsah väzieb s krajinou pôvodu.

Hostiteľský členský štát nesmie prijať rozhodnutie o vyhostení proti občanom Únie alebo ich 
rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí majú právo trvalého pobytu na 
jeho území, s výnimkou závažných dôvodov verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti.
Ďalšie záruky sa poskytujú pre maloleté osoby a osoby s dlhodobým pobytom.

Vyhostenie zo zdravotných dôvodov možno nariadiť len v prípade chorôb s epidemickým 
potenciálom.

Dotknutá osoba musí byť s rozhodnutím vyhostenia, ako aj s jeho zdôvodnením, písomne 
oboznámená. Dotknutá osoba má právo podať odvolanie.

Členské štáty môžu prijať úmerné opatrenia na odmietnutie, ukončenie alebo zrušenie 
akéhokoľvek práva priznaného podľa smernice v prípade zneužívania práv alebo podvodu, 
ako napríklad manželstva z rozumu.

4. Osvedčené postupy a doterajšie opatrenia, ktoré by mohli viesť k diskriminácii medzi 
európskymi občanmi

Vykonávanie smernice členskými štátmi spôsobilo problémy, ktoré vyvolali veľký ohlas 
a ktoré sa týkali najmä voľného pohybu osôb pochádzajúcich z nových členských štátov.

Nedávne udalosti v Taliansku upútali pozornosť nielen tlače, ale aj hlavných mimovládnych 
organizácií pracujúcich v tejto oblasti a diskutovalo sa o nich na plenárnom zasadnutí 
Európskeho parlamentu 20. mája 2008.

Podľa správy delegácie výboru LIBE, ktorá navštívila uzavreté centrá zadržania pre 
nelegálnych prisťahovalcov v Belgicku1, v tomto členskom štáte je možné zadržanie občana 
z dôvodu spáchania administratívneho priestupku a v centrách zadržania pre nelegálnych 
                                               
1 Správa o návšteve delegácie výboru LIBE v uzavretých centrách zadržania pre žiadateľov o azyl a prisťahovalcov v Belgicku, ktorú 
predložil pán Giusto Catania.
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prisťahovalcov je umiestnených veľa občanov EÚ1.

Touto citlivou otázkou sa už zaoberal aj Európsky súdny dvor. Rozhodnutie o prejudiciálnom 
konaní, o ktoré požiadal súd v Dambovite (Rumunsko) doteraz nebolo vydané, ale vo februári 
2008 bolo zverejnené stanovisko generálneho advokáta2. Zameriava sa na článok 18 Zmluvy 
o ES a článok 27 smernice a dospieva k nasledujúcemu záveru: „Skutočnosť, že členský štát 
nepreskúma osobné správanie osoby pri obmedzovaní jej práva slobodne sa pohybovať na 
území členských štátov z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, spôsobuje, 
že akékoľvek odôvodnenie dotknutého obmedzenia je neplatné.“.

Na základe zhromaždených informácií (uvedené správy, rozsudok Súdneho dvora, správa 
Komisie o občianstve v Únii3 a jednotlivé sťažnosti, petície a otázky EP) je možné určiť ako 
problematické tieto hlavné otázky:

1. Pojem rodinný príslušník (článok 2.2) a prípady, keď členský štát pokladá partnerov 
rovnakého pohlavia za rodinných príslušníkov (otázky na písomné zodpovedanie: E-
2822/07 a E-5426/07).

2. Povolenie vstupu a vydávanie pobytových preukazov pre rodinných príslušníkov 
z tretích krajín (pozri napríklad petíciu 0830/2006, petíciu 0646/2006 atď.).

3. Prekážky voľného pohybu, s ktorými sa stretávajú občania Únie cestujúci do iného 
členského štátu z dôvodu dokladov, ktoré požadujú pohraničné orgány a leteckí 
prepravcovia.

4. Výklad pojmu dostatočné zdroje podľa článku 7 ods. 1 písm. b) smernice.
5. Výklad pojmu „neprimeraná záťaž pre systém sociálnej pomoci hostiteľského 

členského štátu“ a či a v ktorých prípadoch rozhodnutie o vyhostení občana Európskej 
únie, ktorý sa stal neprimeranou záťažou, závisí od stupňa integrácie v hostiteľskom 
členskom štáte a dĺžky pobytu, článok 14, odôvodnenie 10).

6. Výklad závažných dôvodov verejnej politiky a bezpečnosti (vec C-33/07) a v ktorých 
prípadoch a z akých dôvodov môže oprávniť príkaz vyhostenia (články 27 a 28).

7. Zneužitie práv a manželstvá z rozumu (článok 35).

Osvedčené postupy a najlepší spôsob vykonávania smernice sa bude naďalej hodnotiť.

5. Navrhovaný prístup

Na základe zoznamu stanovených problematických bodov sa zostaví dotazník, ktorý sa zašle 
parlamentom jednotlivých členských štátov s cieľom získať informácie o transpozícii 
právnych predpisov, administratívnych postupoch a vykonávaní smernice.

                                               
1 Správa uvádza, že podľa belgických právnych predpisov je možné občanov Európskej únie alebo ich rodinných príslušníkov zadržať na 
obdobie nevyhnutne potrebné na ich deportáciu v prípade, že nesplnia príkaz opustiť územie v stanovenej lehote. V roku 2006 sa 
v belgických uzavretých centrách zadržania nachádzalo viac ako 700 občanov EÚ.
2Vec C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor proti Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.
3 SPRÁVA KOMISIE – Piata správa o občianstve v Únii (1. máj 2004 – 30. jún 2007) KOM(2008)85 v konečnom znení.
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Rovnaký dotazník dostanú ministri vnútra a úrady pre prisťahovalectvo jednotlivých 
členských štátov.

Informácie získané z dotazníkov a ďalšie uvedené nástroje je možné doplniť návštevami 
v členských štátoch, ktoré poukážu na mimoriadne situácie.

Závery dotazníkov a návštev, výsledky štúdie zadanej výborom JURI a správy Európskej 
komisie, ako aj stanovisko výboru JURI a Výboru pre petície poslúžia ako pevný základ na 
zostavenie súhrnného prehľadu problémov a osvedčených postupov súvisiacich 
s transpozíciou smernice.
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