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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť

(2013/2186(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. marca 2010 s názvom Správa o občianstve EÚ 
za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť [COM(2013)0269],

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o Správe o občianstve EÚ za rok 2010: 
Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ1,

– so zreteľom na dve vypočúvania usporiadané Výborom pre petície v roku 2013, konkrétne 
vypočúvanie s názvom Ako čo najviac vyťažiť z občianstva EÚ konané 19. februára 2013 
a na vypočutie s názvom Vplyv krízy na európskych občanov a posilnenie demokratickej 
účasti na správe vecí verejných Únie konané 24. septembra 2013,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rokovaniach Výboru pre petície,

– so zreteľom na petičné právo zakotvené v článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na Druhú časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie s názvom 
Nediskriminácia a občianstvo Únie a na kapitolu V charty základných práv,

– so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície a na stanovisko Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie (A7-0000/2013),

A. keďže Lisabonská zmluva rozšírila koncepciu občianstva EÚ a z nej vyplývajúce práva;

B. keďže právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament predstavuje jeden z pilierov 
európskeho občianstva tým, že vytvára styčný mechanizmus medzi občanmi a európskymi 
inštitúciami a EÚ pretvára na zmysluplnú koncepciu pre občanov;

C. keďže všetky členské štáty sa zaviazali, že budú dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá 
EÚ v oblasti voľného pohybu, nediskriminácie a spoločných hodnôt Európskej únie, 
najmä že budú rešpektovať základné práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

D. keďže problematika získania a zbavenia štátneho občianstva bola predmetom petícií, 
najmä čo sa týka jej vplyvu na európske občianstvo; keďže mnohí predkladatelia petícií 
vyjadrili želanie, aby v Európe existovali koordinovanejšie právne predpisy o občianstve;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
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E. keďže boli doručené rôzne sťažnosti týkajúce sa uplatňovania práva voliť vo voľbách 
do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, ako aj 
so zreteľom na zbavovanie práva voliť v súvislosti s celoštátnymi voľbami po určitom 
čase pobytu v zahraničí;

F. keďže dôvera verejnosti v Európsku úniu klesla na historicky najnižšiu úroveň; keďže 
voľby v roku 2014 sa uskutočnia po prvýkrát od nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy, ktorá výrazným spôsobom rozšírila právomoci Európskeho parlamentu; keďže 
voľby do Európskeho parlamentu sa musia zamerať na posilnenie dôvery verejnosti 
v politický systém a na vytvorenie európskej verejnej sféry;

G. keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente a majú 
demokratické právo zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu ako kandidáti 
a voliči dokonca aj v inom členskom štáte ako v ich vlastnom, keď v ňom sídlia;

1. víta oznámenie Komisie [COM(2013)0603], v ktorom sú ohlásené nové opatrenia 
v šiestich oblastiach, ktorých cieľom je posilniť občianske práva;

2. zdôrazňuje, že občanom sa musí umožniť rozhodovať sa na základe dostatočných 
informácií pri vykonávaní ich práv vyplývajúcich zo zmluvy, a preto by sa im mali 
poskytovať všetky potrebné informácie, a to so zameraním nielen na abstraktné práva, ale 
aj praktické informácie o hospodárskych, správnych, právnych a kultúrnych otázkach; 
vyzýva celoštátne, regionálne a miestne orgány, aby podporovali lepšie chápanie 
občianstva EÚ a vysvetľovali jeho praktické výhody pre jednotlivcov;

3. uznáva zásadnú úlohu, ktorú členské štáty zohrávajú pri riadnom vykonávaní európskych 
právnych predpisov; domnieva sa, že posilnená spolupráca s miestnymi a celoštátnymi 
orgánmi môže byť účinným prostriedkom na neformálne riešenie problémov;

4. očakáva, že nový internetový portál pre petície, ktorý bude k dispozícii začiatkom 
roka 2014, zmení petičný postup na príťažlivý, užívateľsky ústretový nástroj; vyzýva 
Komisiu a ostatné inštitúcie, aby náležitým spôsobom ocenili petičný postup na svojich 
internetových stránkach;

5. víta skutočnosť, že do novembra 2013 dosiahli tri rozličné európske iniciatívy občanov 
požadovaný prah; očakáva usporiadanie vypočutí s organizátormi úspešných európskych 
iniciatív občanov;

6. vyzýva Komisiu, aby pravidelne sledovala spôsob, akým sú v členských štátoch 
spracúvané administratívne formality týkajúce sa vstupu a pobytu;

7. uznáva, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1 sú podmienky 
získania a zbavenia štátneho občianstva členských štátov výlučne upravené
vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov; požaduje však užšiu 
spoluprácu a štruktúrovanejšiu výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi so 
zreteľom na ich právne predpisy o občianstve;

                                               
1 Naposledy uvedené v jeho rozsudku z 2. marca 2010, C-135/08, Rottmann.
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8. vyzýva tie členské štáty, ktoré odoberajú volebné právo svojim vlastným občanom, ktorí 
sa rozhodnú žiť v inom členskom štáte na dlhšie obdobie, aby skončili s touto praxou 
a zodpovedajúco prehodnotili svoje právne predpisy s cieľom zabezpečiť plné občianske 
práva; odporúča, aby členské štáty vykonali všetky kroky s cieľom poskytnúť účinnú 
pomoc občanom, ktorí chcú voliť alebo kandidovať v inom členskom štáte než v ich 
vlastnom;

9. vyzýva členské štáty, aby usporiadali transparentné verejné kampane a účinne riešili 
problém klesajúcej miery volebnej účasti; vyzýva všetky inštitúcie Únie, orgány, úrady 
a agentúry, aby ďalej zlepšovali transparentnosť a zabezpečili jednoduchý a užívateľsky 
ústretový prístup k dokumentom, čo by občanom umožnilo tesnejšie sa zapájať 
do rozhodovacieho procesu;

10. vyjadruje vážne znepokojenie z toho, že petície odhalili chúlostivú situáciu niektorých 
osôb s pobytom, ktoré vzhľadom na svoje postavenie nemôžu v plnej miere uplatňovať 
svoje práva na voľný pohyb alebo plné volebné práva vo voľbách do miestnej 
samosprávy; vyzýva Európsku komisiu a príslušné členské štáty, aby zjednodušili právnu 
úpravu postavenia osôb v takýchto prípadoch;

11. upozorňuje na pocit krivdy niektorých predkladateľov petícií, prevažne občanov EÚ 
žijúcich v cudzine, ktorí uviedli, že majú ťažkosti, pokiaľ ide o nadobúdanie, prevod 
a vlastníctvo nehnuteľného majetku v rôznych krajinách;

12. uvedomuje si problémy, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím 
pri uplatňovaní práva na voľný pohyb, a požaduje zavedenie identifikačnej karty, platnej 
v celej Európe, pre osoby so zdravotným postihnutím;

13. vyzýva členské štáty, aby zaviedli opatrenia koordinácie a spolupráce s cieľom účinne 
riešiť otázky dvojitého zdanenia evidencie vozidiel, daňovej diskriminácie a dvojitého 
zdanenia v cezhraničnom kontexte; domnieva sa, že problematiku dvojitého zdanenia 
nedostatočne riešia existujúce dvojstranné dohovory v daňovej oblasti alebo jednostranný 
krok niektorého členského štátu a boli by potrebné jednotné kroky na úrovni Únie;

14. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila dôkladné hodnotenie prínosov a výziev Európskeho 
roka občanov 2013;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskemu 
ombudsmanovi a vládam a parlamentom členských štátov.


