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„Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010. Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU1“ je 
Evropska komisija objavila oktobra 2010. Na podlagi predloga iz poročila Evropskega 
parlamenta „Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije“ z dne 20. marca 20092 se 
je Komisija posvetovala s civilno družbo in pripravila pregled stanja največjih ovir, s katerimi 
se srečujejo državljani pri uveljavljanju svojih pravic prek nacionalnih meja. 

„Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010“ je celovitejše od predhodnih poročil, ki so v 
skladu s členom 25 PDEU vsebovali predvsem opisni povzetek najpomembnejših dosežkov 
na področju državljanstva EU v ustreznem triletnem obdobju. Navaja 25 ovir, s katerimi se 
srečujejo državljani v različnih vlogah (kot fizične osebe, potrošniki, prebivalci, študenti, 
turisti in kot poklicni strokovnjaki ali politični akterji), in predlaga rešitve za njihovo 
odpravljanje. 

Ta osnutek poročila preučuje ukrepe, ki jih je predlagala Evropska komisija, in sicer na 
podlagi peticij, ki jih je prejel Odbor za peticije v referenčnem obdobju 2008–2010. V ta 
namen je bilo analiziranih več kot 300 ustreznih prejetih peticij.

Peticije so pristna povratna informacija od državljanov o izvajanju različnih politik in izražajo 
stopnjo zadovoljstva z Evropsko unijo. Predlagatelji peticije se udeležujejo sej Odbora in 
imajo priložnost sodelovati v preglednem in neposrednem dialogu s poslanci Evropskega 
parlamenta. 

V zadnjih letih je bilo registriranih veliko peticij, ki so zadevale težave, s katerimi se srečujejo 
državljani EU pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja. Statistični podatki, vključeni v 
letna poročila Odbora za peticije, kažejo, da vprašanja v zvezi s prostim gibanjem zajemajo 
približno 25 % skupnega števila prejetih peticij. 

Sodna praksa Sodišča Evropske unije zagotavlja evropskemu državljanstvu vse več vsebine, 
prosto gibanje pa postavlja v ospredje kot temeljno pravico, ki omogoča uživanje široke 
palete drugih temeljnih pravic. Prosto gibanje je eden od najdragocenejših dosežkov EU. Na 
podlagi najnovejše raziskave Eurobarometra je bilo ugotovljeno, da „je pravica, ki jo 
državljani EU najbolje poznajo, še vedno pravica do prostega gibanja in bivanja“, saj to 
pravico prepozna kar 88 % ljudi3.

Vseeno je prosto gibanje oseb najmanj razvita svoboščina od štirih svoboščin iz Pogodb (tj. 
prosti pretok blaga, kapitala, storitev in oseb). Čeprav je bil na tem področju dosežen velik 
napredek, številne peticije, predložene po začetku veljavnosti „direktive o pravicah 
državljanov“4, kažejo, da so v zvezi z izvajanjem te direktive še vedno prisotne težave. 

Nekatere države članice ne priznavajo v celoti pravic družinskih članov v tretjih državah. 
Tako je bilo na podlagi več peticij ugotovljeno, da Združeno kraljestvo ni dovolilo družinskim 
članom, ki niso iz držav EU, vstopa brez vizuma, čeprav so imeli dovoljenje za prebivanje, 
                                               
1 KOM(2010) 603 konč.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, Državljanstvo Evropske unije – analitično poročilo, (Serija Flash EB #294, oktober 2010).
4 Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic ([2004] UL L 158/77).
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izdano v drugi državi članici. Oblasti Združenega kraljestva so zahtevale prekomerno število 
dokumentov, prošnje so obravnavale z velikimi zamudami, prav tako pa so zadržale izvirnike 
dokumentov. Po posredovanju Evropske komisije so bila na podlagi številnih prejetih pritožb 
in peticij uvedena nekatera izboljšanja v zvezi z upravnimi praksami. 

Nekatere države so izdajale dovoljenja za prebivanje z omejeno veljavnostjo (v nasprotju s 
členom 11(1)) ali kršile načelo „enakega obravnavanja“ (v skladu s členom 24), ko so 
evropske državljane, ki so prebivali na njihovem ozemlju v skladu z omenjeno direktivo, 
obravnavale manj ugodno kot lastne državljane.

Na Švedskem se odločitve o zavrnitvi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje ne 
pregledujejo, zaradi česar državljani ne morejo uveljavljati osnovne pravice do poprave 
krivic. Nizozemski državljani, ki živijo v tujini, imajo težave pri obnovitvi potnih listin. 

Državljani imajo pogosto težave pri dostopu do pravic iz socialne varnosti, zlasti zaradi tega, 
ker je ustrezna zakonodaja zapletena in težka za razumevanje, pristojni organi pa jo včasih 
neustrezno uporabljajo. Državljani pogosto ne izpolnijo pravih obrazcev ali zamudijo roke za 
predložitev ustrezne dokumentacije, ker niso bili ustrezno obveščeni ali niso dobili potrebnih 
napotkov, preden so zapustili matične države. 

Veliko peticij je bilo prejetih od državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo v drugi 
državi EU in ki jim je vlada Združenega kraljestva zavrnila dodelitev dajatev, kot je 
nadomestilo za invalidne osebe, dodatek za pomoč in postrežbo ali dodatek za negovalca, 
kljub temu da jih je Sodišče Evropske unije uvrstilo med izvozljiva denarna nadomestila za 
primer bolezni1. 

Primer, ki ga je vložila predlagateljica peticije2, je bil tudi predmet zahteve za predhodno 
odločanje, na podlagi katere je Sodišče Evropske unije julija 2011 izreklo temeljno sodbo (C-
503/09). V sodbi je navedeno, da je mogoče tak preskus pretekle prisotnosti zahtevati le, če ne 
obstaja druga ustrezna povezava s sistemom socialnega varstva Združenega kraljestva. 
Sodišče je zelo poudarilo pojem državljanstva in z njim povezane pravice. Sodišče je 
opozorilo, da ne bi bilo združljivo s pravicami državljanov, če bi bili državljani matične 
države članice obravnavani manj ugodno, kot bi bili, če ne bi izkoristili priložnosti, ki jim jih 
zagotavljata Pogodbi.

Odbor za peticije odločno podpira to peticijo, že odkar jo je leta 2008 prejel, ter sodeluje v 
konstruktivnem dialogu v zvezi s tem s pristojnimi britanskimi organi in Evropsko komisijo. 
Novembra 2009 sta predlagateljica peticije in njena družina dobili priložnost, da se udeležita 
seje Odbora in v celoti obrazložita primer v prisotnosti članov Odbora in uradnih 
predstavnikov Evropske komisije. 

Predlagatelji peticij so opisovali tudi težave, povezane s priznavanjem diplom ali kvalifikacij, 
v nekaterih primerih pa tudi težave v zvezi z nepopolnim prenosom ali izvajanjem 

                                               
1 Zadeva C-299/05 z dne 18.10.2007.
2 Peticija 0876/2008 gdč. Lucy Jane Marie Stewart (Britanka), ki prebiva v državi članici EU, katere ni 
državljanka, o pravici do invalidske pokojnine.
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Direktive 2005/36/ES1.

Zdi se, da pristojni organi ne poznajo dobro kodeksa ravnanja, oblikovanega za 
izvajanje Direktive 2005/36/ES, ali ga ne upoštevajo ustrezno. V nekaterih primerih so organi 
zahtevali od prosilcev, da priložijo dodatne dokumente k tistim, navedenim v prilogah, ali pa 
so izvajali nesorazmerna jezikovna preverjanja. V več državah so bile opažene zamude pri 
prenosu te direktive. Farmacevti s kvalifikacijami iz druge države članice so se pritožili, da 
jim je bil zavrnjen dostop do upravljanja novih lekarn v Združenem kraljestvu zaradi 
omejevalne razlage člena 21(4) direktive. 

Preobilje pristojnih organov na nacionalni ali lokalni ravni ustvarja zmedo glede tega, kateri 
je ustrezni organ, na katerega se morajo obrniti predlagatelji peticije. Odvračilni učinek imajo 
tudi dolgotrajni postopki in birokracija.

Očitno diskriminacijo na podlagi državljanstva so ob številnih priložnostih izkusili učitelji 
tujih jezikov („lettori“) v Italiji, ki se že več desetletij borijo proti diskriminatornemu 
ravnanju v zvezi s stalnostjo zaposlitve, napredovanjem, pokojninami in socialno varnostjo. 

Predlagatelji peticij so izrazili zaskrbljenost glede ovir, s katerimi se srečujejo invalidi pri 
izvrševanju pravice do prostega gibanja, na primer s pomanjkanjem ustrezne prometne 
infrastrukture.

Težave na področju družinskega prava so se pojavile predvsem v zvezi s skrbništvom nad 
otroki v primeru razveze zakonske zveze ali priznavanjem zvez, registriranih v drugi državi 
članici.

V zvezi s čezmejnimi razvezami so se predlagatelji peticij pritoževali predvsem nad 
ogromnimi stroški, povezanimi z njimi, dolgotrajnimi postopki ter pomanjkanjem ustreznih 
informacij o veljavnih zakonih in sodni pristojnosti. 

Težave v zvezi z obdavčenjem bistveno ovirajo uživanje pravice do prostega gibanja. Isti 
avtomobil se lahko po zaporednih spremembah prebivališča obdavči v več državah. Če se 
državljani selijo iz ene države v drugo, morajo ob registraciji plačati davke, ki so včasih 
pretirano visoki. Redno je predmet pritožb tudi dvojno obdavčenje (dediščin, pokojnin, 
dividend ali prihodkov).

Mnogo peticij je povezanih s težavami v zvezi z nepriznavanjem listin o osebnem stanju. 
Postopki za priznanje listin so lahko izredno dolgotrajni in povezani z ogromnimi stroški, 
zlasti s stroški prevajanja ali overjanja. Nekateri predlagatelji peticij so poročali o težavah v 
zvezi z jezikovnim prenosom svojih imen glede na kulturo države, v katero so se preselili. 
Drugi so se pritožili nad težavami pri registraciji novorojenih otrok v novi državi prebivališča. 
Izkazalo se je, da poljske oblasti zavračajo izdajo listin o osebnem stanju osebam, ki si želijo 
ustvariti istospolno partnerstvo ali se želijo poročiti z istospolnim partnerjem v drugi državi 
članici.

Predložena je bila zamisel o evropskem osebnem dokumentu, ki bi zagotovil dostop do 

                                               
1 Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij.



DT\877228SL.doc 5/5 PE472.206v01-00

SL

pravice bivanja, pravic iz delovnega razmerja in pravice do socialnega varstva. 

Kar nekaj težav je bilo ugotovljenih v zvezi z uresničevanjem aktivne in pasivne volilne 
pravice na evropskih in občinskih volitvah. 

Nekaj predlagateljev peticij, ki bivajo na Malti ali v Španiji, ni imelo pravice glasovanja na 
evropskih volitvah zaradi upravnih napak ali neustrezne obveščenosti. Drugi predlagatelji 
peticij so se pritoževali nad tem, da se niso smeli pridružiti politični stranki v novi državi 
prebivanja, ali nad tem, da niso imeli pravice glasovanja na nacionalnih parlamentarnih 
volitvah v državi prebivališča, tudi če so v tej državi prebivali že več kot 10 let. Nekateri 
državljani so izrazili zaskrbljenost nad tem, da jim je bila odvzeta pravica do glasovanja na 
volitvah v državi članici izvora, ker so določeno obdobje živeli v tujini.

Nazadnje se je poročevalec osredotočil na pomembnost neformalnih mrež za reševanje težav
(Solvit, portal Tvoja Evropa itd.) in okrepljene komunikacijske politike, ki morajo 
državljanom zagotavljati celovito uživanje pravic, določenih v Pogodbah.

Čeprav so pravice državljanov jasno določene v pravnih aktih EU, se v praksi ne izvršujejo 
vedno. Zato veliko ljudi ni navdušenih nad evropskim projektom. Odbor za peticije skuša 
odpraviti te pomanjkljivosti tako, da postavlja državljane v osrčje svojih dejavnosti. Da bi v 
celoti izkoristil svoj politični vpliv, se vključuje v neposreden dialog z nacionalnimi ali 
regionalnimi organi v zadevnih državah članicah ter skuša poiskati hitre in zunajsodne rešitve 
za ugotovljene težave. Odbor PETI v primerih predložitve domnev o hudih kršitvah 
evropskega prava, ki zahtevajo nadaljnjo obravnavo Sodišča Evropske unije, tesno sodeluje z 
Evropsko komisijo pri sprožitvi postopkov za ugotavljanje kršitev. Tako se pravice 
državljanov stalno spodbujajo in varujejo prek postopka vlaganja peticij.


