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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
(2008/2184(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 18 Smlouvy o ES a na článek 45 Listiny základních práv Evropské 
unie (dále jen „Listina základních práv“),

– s ohledem na směrnici 2004/38/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 
2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 
2004/38/ES2, v němž byla Komise vyzvána, aby bezodkladně předložila podrobné 
hodnocení uplatňování této směrnice členskými státy a toho, zda ji členské státy řádně 
provedly, spolu s nezbytnými návrhy, a v němž byl dále pověřen příslušný výbor 
Parlamentu k vypracování hodnocení problémů s prováděním této směrnice s tím, že 
zdůrazní osvědčené postupy a opatření, která by mohla vést k diskriminaci evropských 
občanů a řešit otázky spojené se svobodou pohybu;

– s ohledem na pracovní dokument Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci ze dne 13. června 20083, dotazník zaslaný národním parlamentům členských států a 
na obdrženou zpětnou vazbu;

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
o návštěvě delegace výboru v zadržovacích střediscích pro žadatele o azyl a imigranty 
v Belgii4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii 
na základě etnického původu5, stanovisko své právní služby ke slučitelnosti přísnějších 
sankcí pro občany EU, kteří pobývají bez řádného povolení na území jiného členského 
státu, a na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návštěvě 
své delegace v Itálii6,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. února 2008 nazvanou „Pátá zpráva o občanství 
Unie (1. května 2004–30. června 2007)“ (KOM(2008)0085),

– s ohledem na 25. výroční zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2008 o kontrole 
uplatňování práva Společenství (2007) (KOM(2008)0777),

                                               
1 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
2 Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 428.
3 PE407.933v01-00
4 PE404.465v02-00
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00
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– s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva nazvanou „Homofobie 
a diskriminace na základě sexuální orientace v členských státech“,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 10. prosince 2008 o uplatňování směrnice 
2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států (KOM(2008)0840) (dále jen „zpráva Komise“),

– s ohledem na závěry „Volný pohyb osob: zneužívání a nesprávné použití v souvislosti s 
právem na volný pohyb osob“, k nimž dospěla Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní 
věci na své schůzi konané dne 27. listopadu 2008,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu osob, 
jako byla rozhodnutí ve věcech Metock (C-127/08), Jipa (C-33/07) a Huber (C-524/06), 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že podle Páté zprávy o občanství Unie uplatňovalo ke dni 1. ledna 
2006 přibližně 8,2 milionů občanů Unie své právo pobývat na území jiného členského 
státu, a vzhledem k tomu, že v rámci Unie cestují každý rok miliony jejích občanů,

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je neodmyslitelnou součástí občanství Unie 
a představuje jedno ze základních práv, jež jsou občanům Unie přiznávány na základě 
Smluv,

C. vzhledem k tomu, že směrnice 2004/38/ES uplatňuje zásady zakotvené ve Smlouvách, 
neboť stanoví, že občané Unie a jejich rodinní příslušníci se mohou svobodně pohybovat 
po celém území Unie bez ohledu na to, odkud pocházejí,

D. vzhledem k tomu, že členské státy měly provést směrnici 2004/38/ES do 30. dubna 2006, 
a vzhledem k tomu, že Komise měla předložit svou zprávu o uplatňování této směrnice 
do 30. dubna 2008,

E. vzhledem k tomu, že po téměř pěti letech, jež uplynuly od přijetí směrnice 2004/38/ES, 
jsou informace o jejím provedení a praktickém uplatňování konečně k dispozici, i když 
s určitým zpožděním oproti lhůtám stanoveným ve směrnici,

F. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil své znepokojení nad způsobem, 
jakým některé členské státy uplatňují volný pohyb osob,

G. vzhledem k tomu, že se mezi Komisí, Parlamentem a některými členskými státy nedávno 
začal vést konstruktivní dialog,

H. vzhledem k tomu, že tento dialog umožnil provést ve vnitrostátních právních předpisech 
určité změny, a uvést je tak do souladu s právními předpisy ES,

I. vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise je celkový stav provádění směrnice 
2004/38/ES poměrně neuspokojivý, neboť ani jeden členský stát neprovedl celou 
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směrnici účinně a správně v její úplnosti a navíc ani jeden článek směrnice nebyl 
proveden účinně a správně všemi členskými státy, a vzhledem k tomu, že nejméně ve 
dvaceti členských státech se nesprávné provedení týkalo nejdůležitějších ustanovení 
směrnice,

J. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě odhalila mimo jiné dva hlavní způsoby 
trvalého porušování základních práv občanů Unie, jež se týkaly zejména práva vstupu 
a pobytu rodinných příslušníků ze třetích zemí a požadavku, aby občané Unie předkládali 
spolu s žádostmi o pobyt další doklady, jež nebyly ve směrnici 2004/38/ES stanoveny,

K. vzhledem k tomu, že Komise musela zahájit řízení pro nesplnění povinnosti u devatenácti 
členských států za to, že neoznámily vnitrostátní prováděcí opatření, a tato řízení byla 
následně uzavřena; vzhledem k tomu, že Komise obdržela již více než 1 800 
individuálních stížností, 40 otázek z Parlamentu a 33 petic a že kvůli tomu zaregistrovala 
již 115 stížností a zahájila 5 řízení pro nesplnění povinnosti z důvodu nesprávného 
uplatňování směrnice 2004/38/ES, 

L. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě zastává názor, že v této fázi není třeba 
směrnici 2004/38/ES měnit, avšak že je nutné učinit veškerá opatření, jejichž cílem bude 
její správné provedení a mezi něž patří vytvoření skupiny odborníků, shromáždění údajů 
a osvědčených postupů na základě dotazníku a vydání pokynů k řešení problematických 
otázek v roce 2009 s cílem zajistit úplné a správně uplatňování směrnice,

M. vzhledem k tomu, že na dotazník Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci reagovala řada národních parlamentů1 a v některých členských státech dokonce obě 
parlamentní komory2,

N. vzhledem k tomu, že zástupci národních parlamentů měli příležitost upřesnit svá 
stanoviska na schůzi smíšeného výboru, jež se zabývala pokrokem dosaženým v oblasti 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a jež se konala dne 19. a 20. ledna 2009,

O. vzhledem k tomu, že právní služba Parlamentu, s níž Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci na toto téma konzultoval, dospěla k závěru, že vnitrostátní 
právní předpisy, které stanoví, že dřívější nelegální pobyt občana Unie na území jiného 
členského státu představuje v souvislosti s trestným činem spáchaným tímto občanem 
přitěžující okolnost, nejsou v souladu s právem Společenství3,

P. vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu 
osob, a to zejména rozhodnutí ve věcech Metock, Jipa a Huber, potvrdila následující 
zásady:
– na státní příslušníky třetí země, kteří jsou manžely nebo manželkami občanů Unie 

a kteří tyto občany doprovázejí nebo následují, se vztahují ustanovení této směrnice 

                                               
1 Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Slovensko
2 Belgie, Česká republika a Rumunsko
3 Stanovisko právní služby SJ-0516/08
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bez ohledu na místo a datum uzavření jejich manželství a způsob, jakým tito manželé 
nebo manželky vstoupili na území hostitelského členského státu1,

– ačkoliv článek 18 Smlouvy o ES a článek 27 směrnice 2004/38/ES nebrání 
vnitrostátní právní úpravě umožňující omezit právo občana členského státu odebrat 
se na území jiného členského státu, zejména z důvodu, že z něho již byl dříve 
navrácen, jelikož se tam nacházel v situaci „nezákonného pobytu“, pokud osobní 
chování tohoto občana představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení 
některého ze základních zájmů společnosti a pokud je zamýšlené omezující opatření 
způsobilé zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je 
k dosažení tohoto cíle nezbytné, předkládajícímu soudu přísluší přezkoumat, zda ve 
věci, která mu byla předložena, tomu tak je2,

– čl. 12 odst. 1 Smlouvy o ES je třeba vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby 
členský stát zavedl s cílem bojovat proti trestné činnosti systém zpracování osobních 
údajů, který se týká výlučně občanů Unie, kteří nejsou státními příslušníky tohoto 
členského státu3,

Q. vzhledem k tomu, že ze zprávy delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci, která navštívila uzavřená zadržovací centra pro nelegální přistěhovalce 
v Belgii, vyplývá, že v Belgii mohou být občané Unie zadržováni z důvodu pouhého 
správního přestupku a že řada občanů Unie je zadržována v zadržovacích centrech pro 
nelegální přistěhovalce,

R. vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve svých výše 
zmíněných závěrech ze schůze konané dne 27. listopadu 2008 požádala Komisi, aby na 
začátku roku 2009 předložila výkladové prohlášení obsahující pokyny k uplatňování 
směrnice 2004/38/ES a aby zvážila veškerá další vhodná opatření, jež bude nezbytné 
přijmout,

S. vzhledem k tomu, že z informací, jež byly získány zejména na základě odpovědí 
národních parlamentů na dotazník vytvořený Parlamentem a jež nejsou bohužel úplné 
a netýkají se všech členských států, a také ze zprávy Komise vyplývá, že 
problematickými se ukázaly tyto hlavní oblasti:
– restriktivní výklad pojmů „rodinný příslušník“ (článek 2), „všichni ostatní rodinní 

příslušníci“ a „partner“ (článek 3) ze strany členských států, zejména pokud jde 
o partnery stejného pohlaví, a jejich práva na volný pohyb podle směrnice 
2004/38/ES4, 

– vstup a pobyt rodinných příslušníků pocházejících ze třetích zemí zatěžují 

                                               
1 Věc Metock
2 Věc Jipa
3 Věc Huber
4 CY, PL a SK neuznávají manželství osob stejného pohlaví za důvod k přiznání práva na volný pohyb osob, PL 
a SK neuznávají registrované partnerství, i když bylo uzavřeno v jiném členském státě; tyto informace, které 
poskytla Komise, Agentura EU pro základní práva a nevládní organizace, svědčí o právní nejistotě panující 
v těchto otázkách; Itálie neuznává práva na volný pohyb osob v případě partnerství osob stejného pohlaví 
z důvodu veřejné politiky; obecným trendem je neuznávat třetí/čtvrté manžele či manželky.
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neoprávněné administrativní požadavky1,

– způsob, jakým členské státy vykládají pojem „dostatečné prostředky“ podle čl. 7 
odst. 1 písm. b) směrnice 2004/38/ES, je často nejednoznačný a nevstřícný, neboť 
většina členských států požaduje prokázání dostatečných prostředků2; pojem 
„nepřiměřená zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu“ 
a skutečnost, zda a v jakých případech se přijímá rozhodnutí o vyhoštění občana 
Unie, který se stal nepřiměřenou zátěží (článek 14, bod odůvodnění 10), zůstávají 
v mnoha členských státech rovněž nejasné,

– způsob výkladu výrazu „závažné/naléhavé důvody týkající se veřejného pořádku 
nebo veřejné bezpečnosti“ a toho, v jakých případech a z jakých důvodů může 
odůvodnit vyhoštění (články 27 a 28 směrnice), se v jednotlivých členských státech 
liší, není jednoznačný a mohl by vést k zneužívání (zaměřování se na občany 
určitého členského státu) nebo zcela neodpovídá směrnici (např. mechanismy 
automatického vyhoštění)3,

– orgány hostitelských členských států často po občanech Unie požadují předložení 
neodůvodněných dalších dokladů, které směrnice 2004/38/ES nepředpokládá4,

– právní předpisy a praxe v souvislosti se zneužíváním práv a účelovými sňatky,

T. vzhledem k tomu, že je třeba jednoznačně odsoudit velmi nekvalitní způsob, jakým 
členské státy provedly směrnici, jíž se provádí článek 18 Smlouvy o ES, a vzhledem 
k tomu, že v důsledku této situace, ne-li to již způsobeno samotnou směrnicí, dochází 
k tomu, že se ve velké míře neuplatňuje jedno z klíčových práv, na nichž je EU postavena 
a jež jsou občanům Unie přiznávána na základě Smluv,

Uplatňování směrnice 2004/38/ES

1. vyzývá členské státy, aby dodržovaly ducha i literu článku 18 Smlouvy o ES a článku 45 
Listiny základních práv přiznávajících občanům Unie základní právo volného pohybu 
osob, a to tím, že co nejrychleji provedou směrnici 2004/38/ES a přistoupí k 
bezodkladnému revidování právních předpisů a správních postupů, které jsou v rozporu 

                                               
1 V několika stížnostech a peticích adresovaných orgánům EU se upozorňuje na skutečnost, že se některé členské 
státy zdráhají přiznat rodinným příslušníkům ze třetích zemí jejich práva v plném rozsahu; jedná se například 
o Spojené království, Litvu a Polsko, jejichž právní předpisy brání rodinným příslušníkům ze třetích zemí 
vstoupit na jejich území bez víza.
2 Řecko pokládá za požadovaný příjem částku odpovídající řecké minimální penzi, v Rakousku se při 
stanovování dostatečných prostředků mohou použít jako srovnávací kritérium sociální dávky, v Rumunsku se 
požaduje „minimální zaručený příjem“ a podmínka dostatečných prostředků je systematicky ověřována.
3 Např. článek 235 italského trestního zákoníku umožňuje vyhostit příslušníky jiných zemí, kteří byli odsouzeni 
ke dvěma a více letům odnětí svobody.
4 V některých případech (Řecko) příslušné orgány na základě vnitrostátního práva požadují po občanech EU 
žádajících o registraci výpis z trestního rejstříku, v jiných členských státech (např. ve Španělsku a Belgii) se zase 
vydávají pro příslušníky jiných členských států zvláštní průkazy totožnosti a pobytové karty; v některých 
členských státech (ES) se k potvrzení o registraci přiděluje občanům EU cizinecké identifikační číslo, které je 
nezbytné pro účely zaměstnání nebo registrace v systému sociálního zabezpečení; v Itálii jsou občané EU 
povinni prokazovat „legální původ“ svých prostředků.
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s právem EU, zejména na základě zprávy Komise a judikatury ESD;

2. vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu uplatňovaly práva přiznávána na základě 
článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen manželům opačného pohlaví, ale také 
registrovaným partnerům, členům domácností a partnerům, mezi něž patří také páry 
stejného pohlaví a osoby různých národností, a to na základě zásad vzájemného uznávání, 
rovnosti, nediskriminace, důstojnosti a soukromého a rodinného života; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby vydala přesné pokyny, jež budou vycházet mimo jiné z analýzy 
a závěrů obsažených ve zprávě Agentury pro základní práva;

3.  vyzývá členské státy, aby při uplatňování práva na volný pohyb osob nezatěžovaly 
občany Unie a jejich rodinné příslušníky neopodstatněnými správními požadavky, které 
směrnice 2004/38/ES vysloveně nestanoví, neboť tyto požadavky jsou v rozporu 
s právními předpisy ES a jsou neopodstatněnou překážkou při uplatňování jedné ze 
svobod, která je přiznána přímo Smlouvou o ES a která není podmíněna jejich splněním 
správních postupů; připomíná členským státům jejich povinnost usnadňovat správní 
postupy spojené s uplatňováním práva na volný pohyb osob; 

4. vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila, zda právní předpisy a postupy uplatňované 
členskými státy neporušují práva, jež občanům Unie přiznává Smlouva o ES a tato 
směrnice, zejména pokud jde o pojmy „dostatečné prostředky“, „nepřiměřená zátěž pro 
systém sociální pomoci hostitelského členského státu“, „(závažné/naléhavé) důvody 
týkající se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti“, a také zda jsou hmotné 
a procesní záruky a ochrana před vyhoštěním a opravné prostředky řádně zavedené 
a funkční; připomíná, že jakékoli omezení základního práva na volný pohyb osob je třeba 
přesně vykládat;

5. vyzývá členské státy, aby nezaváděly právní předpisy, jež občanům Unie ukládají 
nepřiměřené či diskriminační sankce, jako je odnětí svobody v případě vyhoštění z území 
hostitelského členského státu, pokud dřívější nelegální pobyt občana Unie na území 
jiného členského státu představuje v souvislosti s trestným činem spáchaným tímto 
občanem přitěžující okolnost, nebo pokud automatickým důsledkem odsouzení pro 
trestný čin je vyhoštění;

6. konstatuje, že ne všechny členské státy provedly článek 35 směrnice 2004/38/ES, který 
jim umožňuje přijmout nezbytná opatření, na jejichž základě mohou odmítnout přiznat, 
ukončit nebo zrušit práva na volný pohyb osob v případě zneužití práv či podvodu, jako 
je účelový sňatek, pokud jsou tato opatření přiměřená a nediskriminační a pokud jsou 
dodržovány procesní záruky, a upozorňuje na možnosti, které tento článek nabízí;

7. vyzývá Komisi, aby monitorovala, jak se v praxi dodržuje článek 24 této směrnice 
zabývající se rovným zacházením a zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti 
ve spojitosti s body odůvodnění 20 a 31 a článkem 21 Listiny základních práv, jež 
přiznávají občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se přistěhují do jiného 
členského státu, právo na stejné zacházení jako s příslušníky daného členského státu ve 
všech záležitostech spadajících do působnosti Smlouvy o ES, a vyzývá členské státy, aby 
učinily nezbytná opatření vedoucí k odstranění nedostatků a zamezení porušování 
právních předpisů ES;
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8. vyzývá k revizi přechodných opatření, která ještě stále umožňují omezení volného 
pohybu státních příslušníků členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 2004 
a 1. ledna 2007, neboť to představuje výraznou diskriminaci mezi občany Unie1; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s článkem 39 směrnice 2004/38/ES 
prozkoumaly omezení, zákazy a stávající časové lhůty stanovené v této směrnici, které se 
týkají uplatňování práva na volný pohyb osob, a aby analyzovaly dopad odstranění 
stávající diskriminace mezi občany Unie, pokud jde o jejich plné uplatňování práva na 
volný pohyb a práv spojených s občanstvím Unie přiznávaných Smlouvou;

Metody zaručující provedení

10. souhlasí s přístupem navrženým Komisí, který se zakládá na nepřetržitém a komplexním 
monitorování uplatňování směrnice 2004/38/ES, na poskytování pomoci členským státům 
při zajišťování úplného a správného uplatňování směrnice vydáním pokynů v první půli 
roku 2009 a na zahájení řízení proti členským státům v případě, že jejich vnitrostátní 
právní předpisy jsou v rozporu s touto směrnicí; 

11. vyzývá členské státy, aby zahájily postupy pro provedení těchto pokynů do konce roku 
2009 a přizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy a postupy, a vyzývá je, aby tyto 
pokyny poskytly veškerým příslušným orgánům a sledovaly jejich uplatňování; 

12. žádá Komisi, aby stanovila lhůtu pro provedení těchto pokynů, po jejímž uplynutí by 
mohla být zahájena řízení pro porušení povinností, a žádá, aby byl do tohoto procesu plně 
zapojen a pravidelně informován o jeho vývoji;

13. vyzývá Komisi, aby pokud jde o volný pohyb osob, stanovila systém vzájemného 
hodnocení, jež by vykonávaly skupiny odborníků jmenované členskými státy 
a Parlamentem s pomocí Komise a Generálního sekretariátu Rady na základě návštěv 
vykonávaných přímo na místě a bez zásahů do pravomocí Komise, které jsou jí svěřeny 
na základě Smluv;

14. vyzývá Komisi, aby vyžadovala od členských států údaje vztahující se ke svobodě 
pohybu, např. o počtu vyhoštění a jejich důvodů;

15. vítá záměr Komise zlepšit informovanost občanů unie o jejich právech vyplývajících ze 
směrnice 2004/38/ES a distribuovat zjednodušenou příručku pro občany Unie za využití 
internetu a připomíná členským státům, že na základě článku 34 této směrnice mají 
povinnost informovat občany o jejich právech v oblasti volného pohybu; vyzývá v této 
souvislosti členské státy, aby zřídily kanceláře podávající informace o volném pohybu 
osob a nabízející pomoc v této oblasti;

o

o o

                                               
1 Nejnovější informace o přechodných opatřeních lze najít v oznámení Komise (Memo/08/718 ) ze dne 
18. listopadu 2008 nebo na internetových stránkách: 
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf
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16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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