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Európska komisia uverejnila v októbri 2010 Správu o občianstve EÚ za rok 2010. 
Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ1. Najprv sa riadila odporúčaním 
uvedeným v správe Európskeho parlamentu z 20. marca 2009 o problémoch a perspektívach 
v súvislosti s európskym občianstvom2, uskutočnila konzultácie s občianskou spoločnosťou 
a vypracovala prehľadnú tabuľku najdôležitejších prekážok, s ktorými sa občania pri 
uplatňovaní svojich práv v zahraničí stretávajú. 

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 je takisto komplexnejšia ako predchádzajúce správy, 
v ktorých sa prevažne stručne opísali hlavné prvky rozvoja v oblasti občianstva EÚ počas 
príslušného trojročného obdobia, ako sa to vyžaduje v článku 25 ZFEÚ. Táto správa stanovuje 
25 prekážok, s ktorými sa občania stretávajú v rôznych úlohách (ako súkromné osoby, 
spotrebitelia, osoby s pobytom, študenti, turisti a odborníci či politickí činitelia), a predkladá 
riešenia na ich prekonanie.

V tomto návrhu správy sa dôkladne skúmajú opatrenia navrhnuté Európskou komisiou 
z hľadiska petícií prijatých Výborom pre petície v referenčnom období 2008 – 2010. Na tento 
účel bolo preskúmaných vyše 300 príslušných prijatých petícií.

Petície poskytujú spätnú väzbu o vykonávaní rôznych politík priamo od občanov a posudzuje 
sa v nich úroveň spokojnosti s Európskou úniou. Ich predkladatelia sa zúčastňujú na 
schôdzach výboru a majú možnosť zapojiť sa do transparentného, priameho dialógu 
s poslancami Európskeho parlamentu.

Za posledné roky sa registruje čoraz väčší počet petícií, ktoré sa spájajú s problémami 
občanov EÚ pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb. Štatistické údaje uvedené vo 
výročných správach Výboru pre petície ukazujú, že približne 25 % celkového počtu prijatých 
petícií sa zaoberá témami súvisiacimi s voľným pohybom.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie prikladá čoraz väčší význam otázke európskeho 
občianstva a stavia voľný pohyb do popredia ako základné právo, z ktorého vyplýva široká 
škála ďalších zásadných práv. Voľný pohyb je jedným z najuznávanejších úspechov 
Európskej únie. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že spomedzi práv je 
občanom EÚ aj naďalej najviac blízke právo na voľný pohyb a pobyt, ktoré oceňuje 88 % 
ľudí3.

Sloboda pohybu pracovníkov je však zo štyroch slobôd, ktoré sa stanovujú v zmluvách (t. j. 
sloboda pohybu tovaru, kapitálu, služieb a osôb), tou najmenej rozvinutou. Hoci sa v tomto 
smere dosiahol podstatný pokrok, po nadobudnutí účinnosti smernice o právach občanov4

mnoho petícií svedčí o tom, že s vykonávaním smernice sa ešte stále spája mnoho ťažkostí. 

Niektoré členské štáty neuznávajú v plnej miere právo rodinných príslušníkov z tretích krajín. 
                                               
1 KOM(2010)0603 v konečnom znení.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//SK.
3 Eurobarometer, Občianstvo Európskej únie – analytická správa, (Bleskový prieskum Eurobarometra č. 294, 
október 2010).
4 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
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V niekoľkých petíciách sa napríklad objavili správy, že Spojené kráľovstvo nepovolilo 
rodinným príslušníkom z krajiny mimo EÚ vstup bez víz, a to aj napriek skutočnosti, že mali 
povolenie na pobyt vydané iným členským štátom. Orgány Spojeného kráľovstva požadovali 
nadmerné množstvo dokumentov, žiadosti spracúvali s priveľkým omeškaním a pôvodné 
dokumenty nevrátili. Európska komisia prijala na základe početných sťažností a prijatých 
petícií opatrenia, vďaka čomu sa v rámci administratívnych postupov zaviedlo niekoľko 
zlepšení. 

Niektoré krajiny vydávali povolenia na pobyt s obmedzenou platnosťou (čo je v rozpore 
s článkom 11 ods. 1) alebo porušili zásadu rovnakého zaobchádzania (zakotvenú v článku 24), 
keď s európskymi občanmi žijúcimi na ich území v súlade so smernicou zaobchádzali menej 
priaznivo ako so svojimi vlastnými občanmi.

Vo Švédsku nie sú rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie na pobyt predmetom 
preskúmania, a preto sú občania pripravení o svoje základné právo na nápravu. Štátni 
príslušníci Holandska žijúci v zahraničí sa stretávajú s problémami pri výmene starých 
cestovných dokladov za nové. 

Občania majú často ťažkosti pri uplatňovaní svojho nároku na sociálne zabezpečenie, najmä 
preto, že príslušné právne predpisy sú zložité, ťažko pochopiteľné a niekedy ich príslušné 
orgány uplatňujú nesprávne. Nezriedka vyplnia nesprávne formuláre alebo nedodržia termín 
na predloženie vhodných dokumentov, pretože neboli náležite informovaní alebo pred 
vycestovaním z vlasti nenašli potrebné inštrukcie. 

Bolo prijatých niekoľko petícií občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v inej krajine EÚ, 
ktoré sa týkali odmietnutia vlády Spojeného kráľovstva vyplatiť im dávky, ako sú prídavok na 
živobytie pre osoby so zdravotným postihnutím, prídavok na opatrovanie alebo prídavok na 
starostlivosť, a to aj napriek tomu, že Súdny dvor Európskej únie ich klasifikoval ako 
prenosné peňažné nemocenské dávky1. 

Prípad, na ktorý upozornila predkladateľka petície2, bol tiež predmetom žiadosti 
o prejudiciálne konanie, čo viedlo k významnému rozsudku Súdneho dvora Európskej únie 
(vec C-503/09) v júli 2011. V tomto rozsudku uvádza, že takýto test predchádzajúceho 
skutočného pobytu sa uplatní len vtedy, ak neexistuje žiadna iná riadna väzba na systém 
sociálneho zabezpečenia Spojeného kráľovstva. 

Súdny dvor kládol veľký dôraz na pojem občianstva a na práva s ním spojené. Zdôraznil, že 
by bolo nezlučiteľné s právami občanov, keby sa s občanmi v členskom štáte, ktorého sú 
štátnymi príslušníkmi, malo zaobchádzať menej priaznivo, ako by sa s nimi zaobchádzalo, 
keby neboli využili možnosti, ktoré im ponúkajú zmluvy.

Výbor pre petície dôrazne podporuje túto petíciu od jej prijatia v roku 2008 a zapája sa do 
konštruktívneho dialógu na túto tému s príslušnými britskými orgánmi a Európskou komisiou. 
Predkladateľka petície a jej rodina mali v novembri 2009 príležitosť zúčastniť sa na schôdzi 

                                               
1 Vec C-299/05 z 18.10.2007.
2 Petícia 0876/2008, ktorú predkladá Lucy Jane Marie Stewart (britská štátna občianka), o práve na dávky 
z dôvodu práceneschopnosti pri pobyte v inom členskom štáte EÚ ako v tom, ktorého je štátnou príslušníčkou.
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výboru a podrobne vysvetliť svoj prípad členom výboru a úradníkom zastupujúcim Európsku 
komisiu. 

Predkladatelia petície informovali aj o problémoch týkajúcich sa uznania ich diplomov alebo 
kvalifikácií a o niekedy nedostatočnej transpozícii alebo nevyhovujúcom vykonávaní 
smernice 2005/36/ES1.

Zdá sa, že kódex správania vytvorený na účely uplatňovania smernice 2005/36/ES nie je 
veľmi známy alebo ho príslušné orgány nedodržiavajú náležitým spôsobom. V určitých 
prípadoch orgány požadovali, aby uchádzači predložili okrem dokumentov uvedených 
v prílohách aj ďalšie dokumenty, alebo aby absolvovali neprimerané jazykové testy. Vo 
viacerých krajinách sa kritizovalo omeškanie transpozície smernice. Farmaceutickí 
pracovníci, ktorí získali kvalifikáciu v inom členskom štáte, sa sťažovali, že pre reštriktívny 
výklad článku 21 ods. 4 smernice im je odmietnutý prístup k riadeniu nových lekární 
v Spojenom kráľovstve. 

Prebytok príslušných orgánov, či už na vnútroštátnej, alebo na miestnej úrovni, spôsobuje, že 
predkladateľom petícií nie je jasné, na ktorý orgán sa majú vlastne obrátiť. Jedným 
z odrádzajúcich prvkov môžu byť aj zdĺhavé postupy a byrokracia.

Očividná diskriminácia na základe štátnej príslušnosti bola odhalená v mnohých prípadoch 
učiteľov cudzích jazykov (tzv. lettori) v Taliansku, ktorí desaťročia bojujú proti 
diskriminujúcemu zaobchádzaniu, pokiaľ ide o istotu pracovného miesta, kariérny postup, 
dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Predkladatelia petícií vyjadrili znepokojenie v súvislosti s prekážkami, s ktorými sa stretávajú 
osoby so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb, medzi ktoré 
patrí napríklad nedostatok vhodných dopravných zariadení.

V oblasti rodinného práva sa vyskytli problémy najmä v súvislosti so starostlivosťou o dieťa 
v prípade rozvodu alebo uznania partnerských zväzkov registrovaných v inom členskom štáte.

Pokiaľ ide o rozvody s cezhraničným rozmerom, predkladatelia petícií sa sťažovali najmä na 
obrovské súvisiace náklady, zdĺhavé postupy, nedostatok primeraných informácií 
o uplatniteľných právnych predpisoch a vymedzeniach pôsobnosti. 

Otázky zdanenia prinášajú značné prekážky uplatňovaniu práva na voľný pohyb. Rovnaký 
automobil môže byť po niekoľkých po sebe nasledujúcich zmenách bydliska majiteľa 
zdanený vo viacerých krajinách. Keď sa občania presťahujú z jednej krajiny do inej, musia 
zaplatiť registračnú daň, ktorá je niekedy prehnaná. Výrazne zastúpené sú aj problémy
súvisiace s dvojitým zdanením (v prípade dedičstva, dôchodkov, dividend či príjmov).

Niektoré petície poukazujú na problém s neuznávaním dokumentov dokazujúcich osobný stav. 
Postupy na uznanie dokumentov môžu byť časovo nesmierne náročné a veľmi nákladné, 
najmä v spojitosti s prekladmi a overovaním dokumentov. Niektorí predkladatelia petícií 
hlásili problémy s jazykovou transpozíciou svojich mien podľa kultúry krajiny, do ktorej sa 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
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presťahovali,. iní sa sťažovali na ťažkosti, s ktorými sa stretli, keď sa snažili zaregistrovať 
svoje novonarodené dieťa v novej krajine pobytu. Zistilo sa, že poľské orgány odmietajú 
vydať osvedčenia dokazujúce osobný stav osobám, ktoré hodlajú v inom členskom štáte 
vstúpiť do partnerského alebo manželského zväzku osôb rovnakého pohlavia.

Uviedla sa myšlienka vytvorenia dokumentu európskej identity, ktorý by umožňoval prístup 
k pobytu, zamestnanosti a právam sociálneho zabezpečenia. 

Niekoľko problémov bolo hlásených v súvislosti s uplatňovaním práva voliť a kandidovať 
v európskych a v komunálnych voľbách. 

Niektorí predkladatelia petícií žijúci na Malte alebo v Španielsku nemohli pre administratívne 
chyby alebo nedostatok náležitých informácií hlasovať v európskych voľbách. Ďalší 
predkladatelia petícií sa sťažovali, že im nebolo umožnené stať sa členom politickej strany 
v krajine ich nového bydliska alebo že nemali právo voliť v národných parlamentných 
voľbách v krajine ich bydliska, hoci v nej žili viac ako 10 rokov. Niektorí občania vyjadrili 
znepokojenie nad tým, že boli po určitom čase pobytu v zahraničí zbavení hlasovacieho práva 
pri voľbách vo svojej vlasti.

Spravodajkyňa sa nakoniec zameriava na dôležitosť neformálnych sietí na riešenie problémov
(Solvit, webová stránka Vaša Európa) a posilnenej komunikačnej politiky, ktorá by sa mala 
snažiť zabezpečiť, aby občania v plnej miere využívali svoje práva stanovené v zmluvách.

Práva občanov sú síce jasne zakotvené v právnych aktoch EÚ, ale v praxi sa nie vždy 
presadzujú. Mnohí ľudia preto pociťujú v súvislosti s európskymi projektmi rozčarovanie. 
Výbor pre petície sa usiluje odstrániť tieto nedostatky tým, že kladie občanov do stredobodu 
svojich činností. Využíva svoj politický vplyv, priamo konzultuje s vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi v príslušných členských štátoch a usiluje sa dosiahnuť rýchlu nápravu 
predložených záležitostí mimosúdnou cestou. V prípadoch, keď sa vznesú obvinenia zo 
závažného porušenia európskych právnych predpisov, ktoré by mal ďalej posúdiť Súdny dvor 
Európskej únie, Výbor PETI úzko spolupracuje s Európskou komisiou na začatí konania 
vo veci porušenia právnych predpisov. Práva občanov sú preto nepretržite presadzované 
a zabezpečované prostredníctvom postupu predkladania petícií.


