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Komisijos komunikatas „2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“1 buvo paskelbtas 2010 m. spalio mėnesį. Komisija, atsižvelgdama į 2009 m. kovo 
20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl su Sąjungos pilietybe susijusių problemų ir 
perspektyvų2 pateiktą pasiūlymą, kreipėsi dėl konsultacijų į pilietinę visuomenę ir parengė 
svarbiausių kliūčių, su kuriomis susiduria piliečiai, įgyvendindami savo teises kitose 
valstybėse narėse, suvestinę. 

2010 m. ES pilietybės ataskaita taip pat išsamesnis dokumentas, negu anksčiau rengtos 
ataskaitos, kuriose būdavo pateikiama tik pagrindinių įvykių, susijusių su ES pilietybe per 
atitinkamą trejų metų laikotarpį, aprašomoji santrauka, kurios reikalaujama pagal SESV 25 
straipsnį. Šioje santraukoje numatomos 25 kliūtys, su kuriomis susiduria piliečiai įvairiose 
gyvenimo situacijose (kaip privatūs asmenys, vartotojai, gyventojai, studentai, turistai ir 
specialistai arba politiniai subjektai) ir pateikiami pasiūlymai, kaip šias kliūtis pašalinti.

Šiame pranešimo projekte nagrinėjami Europos Komisijos pasiūlyti veiksmai atsižvelgiant į 
atitinkamu laikotarpiu (2008–2010 m.) Peticijų komiteto gautas peticijas. Šiuo tikslu buvo 
išnagrinėta daugiau negu 300 susijusių peticijų.

Peticijos yra tiesioginė piliečių reakcija į įvairių politikos sričių įgyvendinimą ir parodo 
pasitenkinimo Europos Sąjunga lygį. Peticijų pateikėjai dalyvauja komiteto posėdžiuose ir turi 
galimybę įsijungti į skaidrų ir tiesioginį dialogą su Europos Parlamento nariais.

Pastaraisiais metais vis daugiau užregistruojama peticijų, susijusių su problemomis, su 
kuriomis susiduria ES piliečiai įgyvendindami savo teisę į laisvą judėjimą. Į peticijų komiteto 
metinę ataskaitą įtraukta statistika rodo, kad klausimai, susiję su laisvu judėjimu, apima apie 
25 proc. visų gautų peticijų.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje vis daugiau dėmesio skiriama Europos 
pilietybei ir laisvas judėjimas laikomas viena svarbiausių teisių, dėl kurios atsiranda daug kitų 
labai svarbių teisių. Laisvas judėjimas yra vienas iš labiausiai vertinamų ES pasiekimų. Iš 
neseniai atliktos Eurobarometro apklausos matyti, kad ES piliečiams ir toliau geriausiai 
žinoma teise lieka teisė į laisvą judėjimą ir apsigyvenimo teisė, kurią pripažįsta 88 proc. 
gyventojų3.

Tačiau asmenų judėjimo laisvė yra mažiausiai išvystyta iš visų keturių Sutartyse numatytų 
laisvių, t. y. laisvo prekių, kapitalo, asmenų ir paslaugų judėjimo. Nors įsigaliojus Pilietybės 
direktyvai4 šioje srityje buvo padaryta didelė pažanga, didelis skaičius peticijų liudija apie tai, 
kad vis dar yra problemų, susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu. 

Kai kurios valstybės narės ne visiškai pripažįsta šeimos narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, 
teises. Pavyzdžiui keliose peticijose teigiama, kad nebuvo leista į Jungtinę Karalystę patekti 
                                               
1 COM(2010) 603 galutinis.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometras „Europos Sąjungos pilietybė. Analitinė ataskaita“ (angl. European Union citizenship –
analytical report) (Flash EB Series #294, October 2010).
4 Direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, OL L 158 [2004] p. 77.
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neturintiems vizos šeimos nariams, ne ES piliečiams, nors jie ir turėjo leidimo gyventi kitoje 
valstybėje narėje kortelę. JK valdžios institucijos reikalavo per daug įvairių dokumentų, 
prašymus nagrinėdavo ypač ilgai ir negražindavo dokumentų originalų. Įsiterpus Europos 
Komisijai, kuri rėmėsi daugeliu gautų skundų ir peticijų, buvo pradėta tobulinti 
administracinę praktiką. 

Kai kurios šalys išdavė riboto galiojimo leidimo gyventi šalyje korteles (pažeisdamos 11 
straipsnio 1 dalį) arba pažeidė vienodo traktavimo principą (kuris apibrėžtas 24 straipsnyje) ir 
Sąjungos piliečius, pagal šią direktyvą gyvenančius jų teritorijoje, traktavo ne taip palankiai, 
kaip savo piliečius.

Švedijoje atsisakymas suteikti leidimo gyventi šalyje kortelę neskundžiamas, taigi piliečiai 
netenka pagrindinės teisės pasinaudoti atsiteisimo procedūromis. Olandijos piliečiai, 
gyvenantys užsienyje, patiria sunkumų dėl kelionės dokumentų atnaujinimo. 

Piliečiai dažnai patiria sunkumų siekdami gauti socialinės apsaugos išmokas, ypač dėl to, kad 
atitinkami teisės aktai yra sudėtingi, juos sunku suprasti, kartais atitinkamos valdžios 
institucijos neteisingai juos taiko. Jie dažnai užpildo netinkamas formas arba praleidžia 
atitinkamų dokumentų pateikimo terminą, nes nebuvo tinkamai informuoti arba prieš 
išvykdami iš savo šalies negavo reikalingų nurodymų. 

JK piliečiai, gyvenantys kitose ES valstybėse, pateikė keletą peticijų dėl to, kad JK 
vyriausybė atsisakė išmokėti negalios pragyvenimo pašalpą, priežiūros pašalpą arba slaugymo 
pašalpą, neatsižvelgdama į tai, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas jas priskyrė prie 
piniginių ligos išmokų, kurioms taikomas „judumas“1. 

Viena byla, kurią iškėlė peticijos pateikėja2 tapo pagrindu prašyti priimti prejudicinį 
sprendimą, kuris tapo vienu svarbiausių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų (C-
503/09); šis sprendimas priimtas 2011 m. liepos mėn. Sprendime teigiama, kad išankstinį 
buvimą valstybės teritorijoje galima tikrinti tik tuo atveju, jeigu trūksta kitų tinkamų sąsajų su 
JK socialinės apsaugos sistema. 

Teisingumo Teismas labai daug dėmesio skyrė pilietybės sąvokai ir su ja susijusioms teisėms. 
Jis pabrėžė, kad su pilietybės teisėmis būtų nesuderinama, tai, jog priimančiojoje valstybėje 
narėje pilietis būtų traktuojamas ne taip palankiai nei tuo atveju, jei nepasinaudotų Sutarties 
suteiktomis galimybėmis judėjimo srityje.

Peticijų komitetas, nuo tada, kai 2008 m. gavo šią peticiją, tvirtai ją rėmė ir šiuo klausimu 
vykdė konstruktyvų dialogą su Didžiosios Britanijos valdžios institucijomis ir Komisija. 
2009 m. lapkričio mėn. peticijos pateikėja ir jos šeima turėjo galimybę dalyvauti komiteto 
posėdyje ir komiteto nariams bei Europos Komisiją atstovaujantiems pareigūnams smulkiai 
išaiškinti savo atvejį. 

Peticijų pateikėjai taip pat informavo apie problemas, susijusias su jų diplomų ir kvalifikacijų 

                                               
1 2007 m. spalio 18 d. byla C-299/05.
2 Peticija Nr. 0876/2008 dėl teisės į nedarbingumo išmoką gyvenant kitoje ES valstybėje narėje nei ta, kurios 
pilietis asmuo yra, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Lucy Jane Marie Stewart
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pripažinimu ir tuo, kad Direktyva 2005/36/EB1 kartais netinkamai perkeliama ir 
įgyvendinama.

Pasirodo, kad kompetentingos valdžios institucijos nelabai žino apie Elgesio kodeksą, susijusį 
su Direktyvos 2005/36/EB taikymu, ir nelabai jo laikosi. Tam tikrais atvejais valdžios 
institucijos reikalavo, kad pareiškėjai pateiktų ne tik direktyvos prieduose nurodytus, bet ir 
papildomus dokumentus, arba atliktų neproporcingus kalbų testus. Keliose šalyse buvo 
pranešta apie pavėluotą direktyvos perkėlimą. Farmacininkai, įgiję kvalifikacijas kitose 
valstybėse narėse, skundėsi, kad jiems buvo neleista vadovauti naujoms vaistinėms Jungtinėje 
Karalystėje dėl to, kad per siaurai interpretuojama direktyvos 21 straipsnio 4 dalis. 

Kompetentingų nacionalinio ar vietos lygio institucijų gausa kelia painiavą ir peticijų 
pateikėjai nežino, į kurią instituciją kreiptis. Taip pat gali atbaidyti ilgos procedūros ir 
biurokratija.

Aiški diskriminacija pilietybės pagrindu buvo pastebėta keletu atvejų, susijusių su užsienio 
kalbų mokytojais (it. lettori) Italijoje, kur jie dešimtmečiais buvo diskriminuojami darbo 
saugumo, karjeros, pensijų ir socialinio saugumo požiūriais.

Peticijų pateikėjai reiškė susirūpinimą dėl kliūčių, su kuriomis susiduria neįgalieji,
įgyvendindami savo teisę į laisvą judėjimą, pavyzdžiui, dėl to, kad trūksta tinkamų transporto 
priemonių.

Šeimos teisės srityje daugiausiai problemų buvo susijusių su vaikų globa skyrybų atvejais arba 
dėl kitose valstybės valstybėse narėse registruotos partnerystės pripažinimo.

Peticijų pateikėjai, nutraukiantys tarpvalstybines santuokas, dažniausiai skundėsi dėl labai 
didelių išlaidų, vilkinamo proceso, tinkamos informacijos apie taikytiną teisę ir priklausymą 
tam tikrai jurisdikcijai trūkumo. 

Mokesčių klausimai sudaro labai daug laisvo judėjimo kliūčių. Pakeitus gyvenimo vietą tas 
pats automobilis gali būti apmokestintas keliose valstybėse. Piliečiai, kraustydamiesi iš vienos 
šalies į kitą turi sumokėti registracijos mokesčius, kurie kartais būna labai dideli. Dvigubas 
(paveldėjimo, pensijų, dividendų arba pajamų) apmokestinimas taip pat dažnai minimas.

Keliose peticijose minimos problemos, susijusios su civilinės būklės aktų įrašų 
nepripažinimu. Dokumentų pripažinimo procedūros gali užtrukti labai ilgai ir kainuoti 
brangiai, ypač kai tai susiję su vertimu ir autentikavimu. Kai kurie peticijų pateikėjai pranešė 
apie problemas, susijusias su jų vardų lingvistiniu perkėlimu pagal tos šalies, į kurią jie 
persikėlė, tvarką. Kiti skundėsi dėl sunkumų, su kuriais jie susidūrė, norėdami registruoti 
naujagimį valstybėje, į kurią jie persikėlė gyventi. Buvo priminta, kad Lenkijos valdžios 
institucijos atsisakė išduoti civilinės būklės aktų įrašus asmenims, kurie kitoje valstybėje 
narėje norėjo registruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę arba santuoką.

Buvo pasiūlytas Europos tapatybės dokumentas, kuris suteiktų teisę gyventi, įsidarbinti ir 
gauti socialinę apsaugą. 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.
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Buvo pranešta apie keletą teisių, susijusių su balsavimo teisės ir teisės būti kandidatais per 
Europos Parlamento ir savivaldybių rinkimus, įgyvendinimu. 

Kai kurie peticijų pateikėjai, gyvenantys Maltoje ir Ispanijoje, negalėjo balsuoti per Europos 
Parlamento rinkimus dėl administracinių klaidų arba nepakankamos informacijos. Kiti 
peticijų pateikėjai skundėsi, kad jiems nebuvo leista stoti į politinę partiją valstybėje narėje, į 
kurią jie persikėlė gyventi, arba jiems nebuvo leista dalyvauti nacionalinio parlamento 
rinkimuose toje valstybėje narėje, kurioje jie gyveno, net jeigu jie joje gyveno daugiau nei 10 
metų. Kai kurie piliečiai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad praleidus tam tikrą laikotarpį 
užsienyje jiems buvo atimta pilietinė teisė balsuoti rinkimuose jų kilmės valstybėje.

Taip pat pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbūs neoficialūs problemų sprendimo 
tinklai (SOLVIT, interneto svetainė Your Europe) ir išsamesnė komunikacijos politika, kuria 
būtų siekiama užtikrinti, kad būtų gerbiamos Sutartyse numatytos piliečių teisės.

Nors piliečių teisės aiškiai numatytos ES teisės aktuose, jos ne visada remiamos praktikoje. 
Taigi daug žmonių nusivylė Europos projektu. Peticijų komitetas siekia šiuos trūkumus 
pašalinti visą savo veiklą skirdamas piliečiams. Tinkamai pasitelkdamas savo politinę įtaką jis 
pradeda tiesioginį dialogą su susijusiomis valstybių narių nacionalinėmis arba regionų 
valdžios institucijomis ir ieško greitų, neteisminių priemonių jam patiektoms problemoms 
spręsti. Tais atvejais, kai pateikiami kaltinimai dėl rimtų Europos teisės pažeidimų, kuriuos 
turėtų nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Peticijų komitetas artimai 
bendradarbiauja su Europos Komisija pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Taigi, 
vykdant peticijų nagrinėjimo procedūrą piliečiu teisės nuolat saugomos ir ginamos.


