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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě o občanství EU pro rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost
(2013/2186(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 s názvem „Zpráva o občanství EU 
pro rok 2013 – Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost“ COM(2013)0269,

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o zprávě o občanství EU za rok 2010: 
Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU1,

– s ohledem na dvě slyšení pořádaná Petičním výborem v roce 2013, konkrétně slyšení
s názvem „Nejlepší využití občanství EU“ ze dne 19. února 2013 a „Dopad krize na 
občany Evropy a posílení demokratického zapojení do řízení Unie“ ze dne 24. září 2013,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o jednáních Petičního výboru,

– s ohledem na právo předložit petici zakotvené v článku 227 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na druhou část Smlouvy o fungování Evropské unie nazvanou „Zákaz 
diskriminace a občanství EU“ a kapitolu V Listiny základních práv, 

– s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání 
(A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva rozšířila koncepci občanství EU a práv z něj 
odvozených;

B. vzhledem k tomu, že právo předkládat petice k Evropskému parlamentu je jedním z pilířů 
evropského občanství, neboť působí jako prostředník mezi občany a evropskými orgány
a institucemi, a vyzdvihuje tak EU jako koncepci smysluplnou pro občany; 

C. vzhledem k tomu, že všechny členské státy se zavázaly k dodržování společně 
dohodnutých pravidel EU týkajících se volného pohybu, nediskriminace a společných 
hodnot Evropské unie, zejména k dodržování základních práv, včetně práv 
příslušníků menšin; 

D. vzhledem k tomu, že byla v peticích vznesena otázka získání a ztráty státního občanství, 
zejména z hlediska dopadů na evropské občanství; vzhledem k tomu, že mnozí 
předkladatelé peticí vyjádřili své přání, aby v Evropě existovaly koordinovanější zákony
o státním občanství;

                                               
1 Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
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E. vzhledem k různým stížnostem obdrženým v souvislosti s výkonem hlasovacího práva
v evropských volbách a volbách do místních zastupitelstev a s odebráním volebního práva
v celostátních volbách po určité době strávené v zahraničí;

F. vzhledem k tomu, že důvěra veřejnosti v Evropskou unii klesla podle historických měřítek 
na nejnižší úroveň; vzhledem k tomu, že volby konající se v roce 2014 budou prvními 
volbami po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, která významně rozšiřuje pravomoci 
Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že se volby do Evropského parlamentu musí 
zaměřit na posílení veřejné důvěry v politický systém a na vytváření evropské veřejné 
sféry; 

G. vzhledem k tomu, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském 
parlamentu a mají demokratické právo volit a být voleni v evropských volbách, i když 
mají bydliště v jiném členském státě, než je jejich vlastní stát; 

1. vítá sdělení Komise (COM(2013)603), v němž oznámila nová opatření v šesti oblastech 
zaměřená na posílení práv občanů;

2. zdůrazňuje, že občané musí mít možnost přijímat informovaná rozhodnutí o výkonu práv 
stanovených ve Smlouvě, a proto by jim měly být poskytovány veškeré informace, jež 
nejsou zaměřeny pouze na abstraktní práva, nýbrž také praktické informace
o hospodářských, správních, právních a kulturních otázkách; vyzývá vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, aby podporovaly lepší pochopení pojmu občanství EU
a vysvětlily jednotlivcům jeho praktické výhody;

3. uznává zásadní úlohu, kterou hrají členské státy při řádném provádění evropských 
právních předpisů; domnívá se, že hlubší spolupráce s místními a vnitrostátními orgány 
může být účinným způsobem umožňujícím neformální řešení sporů;

4. očekává, že díky novému internetovému portálu k předkládání peticí, jenž bude
k dispozici začátkem roku 2014, bude postup předkládání peticí atraktivní a uživatelsky 
vstřícný nástroj; vyzývá Komisi a ostatní orgány a instituce, aby náležitě vyzdvihly 
postup předkládání peticí na svých webových stránkách; 

5. vítá skutečnost, že v listopadu 2013 splnily požadovaný práh tři velmi rozdílné evropské 
občanské iniciativy; se zájmem očekává uspořádání slyšení s pořadateli úspěšných 
evropských občanských iniciativ; 

6. vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala zpracovávání administrativních náležitostí 
souvisejících se vstupem do členských států a pobytem v těchto státech;

7. uznává, že podle ustálené judikatury Soudního dvora1 podléhají podmínky pro získání
a ztrátu státního občanství členských států výlučně vnitrostátnímu právu jednotlivých 
členských států; vyzývá nicméně k užší koordinaci a strukturovanější výměně 
osvědčených postupů mezi členskými státy s přihlédnutím k jejich zákonům o státním 
občanství;

                                               
1 Naposledy v jeho rozsudku ze dne 2. března 2010 ve věci C-135/08, Rottmann.
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8. vyzývá ty členské státy, jež zbavují volebního práva své vlastní státní příslušníky, kteří se 
rozhodli žít delší dobu v jiném členském státě, aby s touto praxí skoncovaly a náležitě 
přezkoumaly své zákony za účelem poskytnutí všech práv spojených s občanstvím; 
doporučuje, aby členské státy přijaly veškerá opatření pro účinnou pomoc občanům, kteří 
chtějí volit nebo být voleni v jiných než svých vlastních státech;

9. vyzývá členské státy, aby pořádaly transparentní veřejné kampaně a účinně řešily 
problém klesající volební účasti; vyzývá všechny orgány, instituce, úřady a jiné subjekty 
Unie, aby se dále zasazovaly o zlepšení transparentnosti a zprostředkovaly občanům 
snadný přístup k dokumentům uživatelsky vstřícným způsobem, což jim umožní blíže se 
účastnit rozhodovacího procesu; 

10. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad peticemi, které vypovídají o obtížné situaci 
některých rezidentů, kteří z důvodu svého postavení nemohou v plné míře požívat svého 
práva na volný pohyb či plného hlasovacího práva v místních volbách; vyzývá Evropskou 
komisi a dotčené členské státy, aby zjednodušily zákonnou úpravu postavení osob
v takových případech;

11. upozorňuje na rozhořčení některých předkladatelů petic, jimiž jsou z velké většiny 
občané EU žijící v cizí zemi, kteří uvádějí, že se potýkají s potížemi při nabývání, 
převodu a vlastnictví nemovitostí v různých zemích;

12. bere na vědomí problémy, jimž čelí osoby se zdravotním postižením uplatňující své právo 
na volný pohyb, a požaduje, aby byl pro osoby se zdravotním postižením zaveden průkaz 
totožnosti, který bude platný v celé Evropě; 

13. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření v oblasti koordinace a spolupráce s cílem 
účinně řešit otázky týkající se dvojích poplatků za registraci vozidel, daňové diskriminace
a dvojího zdaňování v přeshraničním kontextu; domnívá se, že problematika dvojího 
zdaňování není v dostatečné míře řešena stávajícími dvoustrannými daňovými dohodami 
ani jednostrannými kroky podniknutými členským státem a že je tedy třeba přijmout 
společně dohodnutý postup na úrovni Unie;

14. vyzývá Komisi, aby provedla důkladné posouzení výhod a výzev Evropského roku 
občanů 2013;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, evropskému veřejnému 
ochránci práv a vládám a parlamentům členských států.


