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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU
(2011/2182(INI))

Evropský parlament,

– 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 (SFEU),

– s ohledem na část druhou SFEU 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 sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Zpráva o občanství EU za 
rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ (KOM(2010)0603),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 s názvem „Na cestě k Aktu 
o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ 
(KOM(2010)0608),

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Společenství1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie 
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států2 (směrnice o volném pohybu),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací3 (směrnice o kvalifikacích),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 
16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení4

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o problémech a perspektivách spojených 
s evropským občanstvím5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro vnitřní trh 

                                               
1 Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 2. 
2 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
4 Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.
5 Úř. věst. C 137E, 27.5.2010, s. 14.
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a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že občané Unie mají mimo jiné právo svobodně se pohybovat a pobývat 
na území členských států, právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 
a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, právo na konzulární ochranu 
diplomatických a konzulárních orgánů jiného členského státu ve třetích zemích a petiční 
právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv 
a právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jednom z jazyků Smluv1;

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

C. vzhledem k tomu, že sedm let po vstupu směrnice o volném pohybu v platnost stále 
přetrvává řada problémů, pokud jde o její provádění; vzhledem k tomu, že většina 
stížností se soustřeďuje na právo vstupu, právo pobytu na dobu delší tří měsíců, platnost 
povolení k pobytu, zachování práva pobytu a práva trvalého pobytu a na práva rodinných 
příslušníků;

D. vzhledem k tomu, že mnozí občané přeceňují působnost směrnice o volném pohybu, 
zejména domáhají-li se práv pro rodinné příslušníky, kteří jsou státními příslušníky třetích 
zemí, a je pro ně těžké pochopit, že směrnice se na ně nevztahuje, pokud mají trvalé 
bydliště ve svém vlastním členském státě, což je zřejmá anomálie;

E. vzhledem k tomu, že občané EU, kteří mají obvyklé bydliště ve Spojeném království 
a kteří žádají o některé dávky sociálního zabezpečení, musí podstoupit tzv. ověření práva 
na pobyt, který ukládá těm, jež nejsou občany Spojeného království, další podmínky;

F. vzhledem k tomu, že otázka deportace Romů Francií v roce 2010 byla kontroverzní nejen 
z pohledu základních práv, ale také z hlediska práva na volný pohyb a z hlediska 
diskriminace na základě státní příslušnosti a rasového a etnického původu;

G. vzhledem k tomu, že některé členské státy se rozhodly zavést nebo pokračovat 
v uplatňování přechodných opatření, která omezují přístup rumunských a bulharských 
státních příslušníků na jejich trh práce; vzhledem k tomu, že taková opatření mohou vést 
k vykořisťování pracovníků, nelegální práci a nedostatečnému přístupu k dávkám 
sociálního zabezpečení;

H. vzhledem k tomu, že se páry stejného pohlaví setkávají s četnými potížemi při pohybu 
mezi členskými státy EU v důsledku nedostatečného vzájemného uznávání statutu 
partnerství osob stejného pohlaví v rámci EU;

I. vzhledem k tomu, že velké množství petic odhalilo problémy v oblasti přístupu k dávkám 
sociálního zabezpečení, které se týkaly  zejména nedostatečné spolupráce ze strany 
vnitrostátních orgánů, nesprávného uplatňování zásady sčítání, neposkytnutí správných 
informací o platných právních předpisech nebo těžkopádného vyřizování případů;

J. vzhledem k problémům spojeným s nesprávným prováděním směrnice 2005/36/ES 

                                               
1 Čl. 20 odst. 2 SFEU.
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o uznávání odborných kvalifikací (kompenzační opatření, žádosti o další dokumenty, 
nepodložená negativní rozhodnutí v hostitelském členském státě, zbytečné průtahy při 
vyřizování žádostí, systematické ukládání specifických jazykových zkoušek), které 
představují významnou překážku pro výkon práv občanů v celé EU;

K. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě státní příslušnosti byla rázně odsouzena 
předkladateli petice v případě německého úřadu péče o mládež (Jugendamt), který – podle 
obdržených petic – diskriminuje neněmeckého manželského partnera ve smíšených 
manželstvích;

1. vítá zprávu o občanství EU za rok 2010, která stanoví cíl odstranit překážky pro výkon 
práv občanů EU, a návrhy v ní obsažené; vyzývá Komisi, aby zajistila co možná 
nejrychlejší předložení a schválení legislativních a nelegislativních opatření uvedených 
v této zprávě, aby se zajistilo, že práva občanů EU nabudou účinnost ia že členské státy 
zruší překážky pro užívání těchto práv;

2. konstatuje, že ačkoli je petiční právo k Evropskému parlamentu výslovně stanoveno ve 
Smlouvách, není dostatečně známo či využíváno, a proto žádá, aby byly občanům 
poskytnuty o petičním právu lepší informace, a to zejména prostřednictvím kanceláří 
Evropského parlamentu v členských státech;

3. domnívá se, že evropská občanská iniciativa (ECI), která bude platit od 1. dubna 2012, 
představuje první nástroj mezinárodní participativní demokracie a dá občanům možnost 
aktivnějšího zapojení do vytváření evropských politik a právních předpisů; vyzývá 
k účinnému provádění nařízení o ECI a zejména vyzývá orgány EU a členské státy, aby 
přijaly aktivní úlohu při informování občanů o tomto novém nástroji;

4. vyzývá Komisi, aby se při přípravě své výroční zprávy o uplatňování Listiny základních 
práv EU nesoustředila pouze na uplatňování Listiny, ale také na všechny články Smlouvy 
o EU týkající se základních práv a na situaci v oblasti základních práv v Evropské unii;
vyzývá Komisi, aby do této zprávy zařadila podrobnější informace o otázkách, s nimiž se 
na ni občané obracejí, jak je řešila a jaká konkrétní následná opatření přijala;

5. vyzývá všechny orgány Unie, instituce, úřady a agentury, aby zajistily, že právo na přístup 
k dokumentům podle nařízení č. 1049/20011, důležité právo občanů Evropské unie, je 
zaručeno zvýšením transparentnosti a snadným a uživatelsky vstřícným přístupem 
k dokumentům a informacím tak, aby se občané mohli více podílet na procesu 
rozhodování;

6. vzhledem k tomu, že uznává právo na informace jako jeden z pilířů demokracie, domnívá 
se, že by Komise mohla poskytnout lepší přístup k informacím o šetření a stížnostem pro 
porušení práva, aniž by byl ohrožen účel šetření, a že převažující veřejný zájem dostatečně 
ospravedlňuje přístup k těmto stížnostem, a to zejména v případech, kdy mohou být 
ohrožena základní práva, lidské zdraví a ochrana životního prostředí před nevratnými 

                                               

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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škodami;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby členské státy provedly a uplatňovaly směrnici o volném 
pohybu správně, plně využívajíce své pravomoci zahájit řízení pro porušení práva; vyzývá 
členské státy, aby odstranily existující právní a praktické překážky bránící volnému 
pohybu občanů a aby nezaváděly těžkopádné, neoprávněné administrativní postupy 
omezující uplatnění tohoto práva; vyzývá dále Komisi, aby zvýšila své úsilí s cílem zvýšit 
povědomí o právu občanů na volný pohyb a pomoci jim při jeho uplatňování, zejména je-
li zamítnuto nebo omezeno;

8. vyzývá členské státy, které se rozhodly zavést nebo pokračovat v uplatňování 
přechodných opatření, která omezují přístup rumunských a bulharských státních 
příslušníků na jejich trhy práce1, aby své rozhodnutí do konce roku 2011 přehodnotily;

9. opakuje své dřívější výzvy členským státům, aby zajistily svobodu pohybu všem občanům 
EU a jejich rodinám, bez diskriminace na základě jejich sexuální orientace nebo státní 
příslušnosti2; opakuje svou výzvu členským státům, aby v plném rozsahu uplatňovaly 
práva přiznávaná na základě článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen manželům opačného 
pohlaví, ale také registrovaným partnerům, členům domácností a partnerům, s nimiž má 
občan EU řádně ověřený a stabilní vztah, včetně párů stejného pohlaví, a to na základě 
zásad vzájemného uznávání, rovnosti, nediskriminace, důstojnosti a respektování 
soukromého a rodinného života; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby na základě analýzy 
a závěrů obsažených ve zprávách Agentury Evropské unie pro základní práva zajistila 
důsledné uplatňování směrnice a aby tyto otázky sledovala;

10. žádá Komisi, aby věnovala více pozornosti četným peticím týkajícím se vzájemného 
uznávání písemností dokládajících osobní stav a z něj vyplývajících skutečností3
a reagovala na ně důkladněji, a zdůrazňuje proto, že je nezbytné co nejrychleji dosáhnout 
toho, aby byly v rámci EU vzájemně uznávány sňatky osob stejného pohlaví 
a registrovaná partnerství osob stejného pohlaví i osob opačného pohlaví a aby již 
nedocházelo k diskriminaci na základě sexuální orientace či druhu vztahu mezi osobami 
(registrované partnerství nebo manželství); žádá dále Komisi, aby co nejdříve předložila 
vhodné legislativní návrhy;

11. zdůrazňuje skutečnost, že kolektivní vypovězení je nejen v rozporu se základními 
hodnotami a zásadami, na nichž je založena Evropská unie, ale představuje rovněž 
porušení směrnice o volném pohybu; připomíná, že k omezení volného pohybu a pobytu 
z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti lze podle směrnice o volném 
pohybu přistoupit pouze na základě chování jednotlivců, aniž by došlo k diskriminaci na 
základě etnického původu či státní příslušnosti, a že automatické vyhoštění občanů EU 
nelze zdůvodňovat nedostatkem finančních prostředků (bod odůvodnění 16, článek 14);

12. naléhavě žádá členské státy, aby upustily od politik, které přímo či nepřímo diskriminují 
Romy a další menšiny na základě rasové a etnické příslušnosti, a vyzývá je, aby přestaly 
přijímat jakákoli opatření zahrnující pronásledování, vystěhování a vyhoštění; vyzývá 

                                               
1 Viz mj. petice 0810/2011 a 0900/2011.
2 Viz mj. petice 0155/2011 a 0381/2011.
3 Viz mj. petice 0632/2008.
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všechny členské státy a EU, aby v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 
9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování Romů1 a rámcem EU pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů do roku 20202 společně převzaly odpovědnost za podporu 
integrace Romů a aby prosazovaly a hájily jejich základní práva;

13. vyzývá Komisi, aby priority sociálního začleňování spojily s jasně vymezenými cíli, mezi 
něž bude patřit ochrana občanů před diskriminací ve všech oblastech života a podpora 
sociálního dialogu mezi Romy a ostatními etniky s cílem bojovat proti rasismu 
a xenofobii; vyzývá Komisi jako strážkyni Smluv, aby zajistila plné provedení příslušných 
právních předpisů a uložení náležitých trestů za rasově motivované trestné činy3;

14. vyzývá Komisi, aby sledovala, zda členské státy správně uplatňují předpisy o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení, přičemž by se měla zaměřit na nové aspekty zavedené 
nařízeními 883/2004 a 987/2009, která vstoupila v platnost dne 1. května 2010;

15. je znepokojen skutečností, že orgány Spojeného království vyžadovaly po mnohých 
předkladatelích petic, aby podstoupili „ověření práva na pobyt“, chtějí-li získat přístup 
k sociálnímu bydlení či jiné podpoře, jako je dávka při hledání zaměstnání4; upozorňuje 
zejména na skutečnost, že tento požadavek představuje nepřímou diskriminaci na základě 
státní příslušnosti, což je v rozporu s článkem 4 nařízení 883/2004; naléhavě žádá Spojené 
království, aby uvedly své právní předpisy do souladu s právem EU;

16. naléhavě žádá Spojené království, aby se podřídilo rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
unie, pokud jde o peněžité dávky v nemoci, které lze pobírat v zahraničí5, a aby 
neuplatňovalo tzv. „Past Presence Test“ (podmínka předchozího skutečného pobytu 
žadatele), jestliže lze použít jiné reprezentativní ukazatele ke stanovení skutečné vazby na 
systém sociálního zabezpečení Spojeného království;

17. domnívá se, že zmodernizovaná směrnice o kvalifikacích by se měla zaměřit na 
sjednocení informací, které mají odborní pracovníci v současnosti k dispozici, a zajistit 
koordinaci s portálem „Vaše Evropa“;

18. naléhavě žádá členské státy, které tak dosud neučinily, aby v rámci obecného systému pro 
uznávání odborného vzdělávání a přípravy zavedly systém kompenzačních opatření 
v souladu s požadavky článku 10 směrnice o kvalifikacích, neboť v opačném případě 
vzniká diskriminace na základě státní příslušnosti; v této souvislosti upozorňuje, že 
občané členských států, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007, zejména pracovníci ve 
zdravotnictví (lékaři, porodní asistentky a sestry), uvedli, že v členských státech mimo 
svou vlast narážejí na problémy, pokud jde o uznávání jejich kvalifikace či nabytých 
práv6;

19. připomíná, že jedna z nejdéle nedořešených petic se týká diskriminačního zacházení 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 Viz mj. petice 1351/2008, 0945/2010 a 1300/2010.
4 Viz mj. petice 0401/2009 a 1119/2009.
5 Věc C-299/05 ze dne 18. října 2007 a nověji také věc C-503/09 ze dne 21. července 2011.
6 Viz mj. petice 112/2009.
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s vysokoškolskými učiteli cizích jazyků („lettori“) na severoitalských univerzitách1;
vyzývá Komisi, aby provedla další šetření ve věci tzv. reformy Gelminiové, která 
vstoupila v platnost v prosinci 2010; vyzývá italské orgány a dotčené univerzity, aby tuto 
záležitost co nejdříve vyřešily;

20. připomíná, že nařízení (ES) č. 2201/20032 stanoví zásadu, že děti mají mít možnost 
udržovat vztahy s oběma rodiči i po rozluce rodičů, a to i v případě, že žijí v různých 
členských státech; upozorňuje, že ačkoli je zavedení a uplatňování zásadních předpisů 
o právu na styk s dítětem v současnosti záležitostí jednotlivých členských států, musí 
členské státy dodržovat v rámci výkonu svých pravomocí právní předpisy Unie, zejména 
ustanovení Smlouvy týkající se práva všech občanů EU na cestování a pobyt v jiném 
členském státě3;

21. znovu upozorňuje na problémy občanů EU, kteří se rozhodli vykonat své právo usazování 
v souladu s článkem 49 SFEU a zákonnou cestou koupili nemovitosti ve Španělsku a kteří 
byli posléze postaveni mimo zákon bez řádného soudního řízení či patřičného odškodnění;
naléhavě vyzývá španělské orgány, aby důkladně prověřily, jakým způsobem je prováděn 
zákon o ochraně pobřeží (Ley de Costas ), a zabránily tak tomu, aby byla narušována 
práva jednotlivých vlastníků nemovitostí;

22. připomíná, že hlavní prioritou Petičního výboru je najít řešení letitých majetkových 
problémů v zemích jako Španělsko, Kypr a Bulharsko; zdůrazňuje, že občané EU, a to jak 
příslušníci daného členského státu, tak i příslušníci jiných členských států, se setkávají 
s řadou závažných problémů s majetkovými transakcemi, bankovními garancemi 
a s porušováním vlastnických práv a že tato situace přispívá k nedůvěře v přeshraniční trh 
s nemovitostmi a k hospodářským problémům v Evropě; na základě závěrů, k nimž 
dospěla řada odborníků na vlastnické právo a členové Petičního výboru, žádá o to, aby 
byly zásady EU týkající se ochrany spotřebitele a volného pohybu uplatňovány i na oblast 
nemovitostí, a připomíná, že již dříve vyzýval k tomu, aby právo na zákonně nabytý 
majetek bylo plně respektováno;

23. domnívá se, že zavedení centrálního kontaktního místa pro občany, „Vaše Evropa“, má 
velký význam pro občany, kteří žádají o radu nebo nápravu; uznává, že sítě, jež zřídila 
Komise a jež pomáhají s řešením problémů, jsou významnými partnery při vyřizování 
stížností na selhání vnitřního trhu; vyzývá Komisi, aby aktivněji podporovala tyto 
přístupné on-line služby tím, že zapojí také asistenční služby a služby v oblasti řešení 
problémů, které v současnosti existují na úrovni EU;

24. vybízí Komisi ke spolupráci s Petičním výborem při vypracovávání nové zprávy 
o občanství v roce 2013;

25. vítá návrh Komise vyhlásit rok 2013 „Evropským rokem občanů“, což by připomínalo 
uplynutí 20 let od zavedení koncepce „občanství EU“ a zvýšilo povědomí o právech 
spojených s občanstvím Unie; vyzývá Komisi, aby využila této příležitosti k posílení 

                                               
1 Viz mj. petice 511/1998 a 689/1998.
2 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve 
věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.
3 Viz mj. petice 1614/2009. 



PR\882990CS.doc 9/13 PE473.706v02-00

CS

svých snah o ochranu a prosazování občanských práv;

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

Dokument nazvaný Zpráva o občanství EU za rok 2010. Odstranit překážky pro výkon práv 
občanů EU1 vydala Evropská komise v říjnu 2010. Vyšla přitom z návrhu, který byl součástí 
zprávy Evropského parlamentu o problémech a perspektivách spojených s evropským 
občanstvím ze dne 20. března 20092, vedla konzultace s občanskou společností a vypracovala 
přehled největších překážek, s nimiž se občané potýkají při výkonu svých práv v zahraničí. 

„Zpráva o občanství EU za rok 2010“ je také komplexnější než zprávy předcházející, které 
většinou pouze podávaly stručný přehled hlavních směrů vývoje v oblasti občanství EU za 
příslušné tříleté období, jak vyžaduje článek 25 SFEU. Tato zpráva stanovuje 25 překážek, 
s nimiž se občané potýkají v různých rolích (jako soukromé osoby, spotřebitelé, rezidenti, 
studenti, turisté, pracovníci a účastníci politického života), a navrhuje jejich řešení.

Součástí tohoto návrhu zprávy je kontrola aktivit navržených Evropskou komisí v souvislosti 
s peticemi, jež Petiční výbor obdržel v referenčním období let 2008 až 2011, díky čemuž bylo 
možné zohlednit nejnovější vývoj. Za tímto účelem bylo analyzováno více než 300 
relevantních petic, které výbor obdržel.

Petice představují přímou zpětnou vazbu ze strany občanů na provádění různých politik 
a prostředek k měření spokojenosti občanů s Evropskou unií. Jejich předkladatelé navštěvují 
schůze výboru a mají možnost zapojit se do transparentního přímého dialogu s poslanci 
Evropského parlamentu.

V posledních letech byl zaznamenán rostoucí počet petic týkajících se problémů, s nimiž se 
občané EU setkávají při uplatňování svého práva na volný pohyb. Ze statistik uváděných ve 
výročních zprávách Petičního výboru vyplývá, že přibližně 25 % všech předložených petic se 
zabývá tématy souvisejícími s volným pohybem.

Judikatura Soudního dvora Evropské unie přiznává evropskému občanství stále větší význam 
a volný pohyb se dostává do popředí jako jedno ze základních práv, z něhož vyplývá celá řada 
dalších klíčových práv. Volný pohyb je jedním z nejcennějších výdobytků EU. Podle 
nedávného výzkumu Eurobarometru „zůstává právem, se kterým jsou občané EU nejlépe 
obeznámeni, právo na volný pohyb a pobyt“, jehož si je vědomo 88 % občanů3.

Přesto je volný pohyb osob nejméně rozvinutou svobodou z oněch čtyř svobod stanovených 
ve Smlouvách (tj. volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob). I když bylo po vstupu 
„směrnice o občanství“4 v platnost dosaženo v tomto ohledu značného pokroku, svědčí mnoho 
petic o skutečnosti, že v souvislosti s prováděním této směrnice stále existuje řada problémů. 

                                               
1 KOM(2010) 603 v konečném znění.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=CS&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometr, Občanství Evropské unie – analytická zpráva (bleskový průzkum EB #294, říjen 2010).
4 Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států, Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
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Některé členské státy neuznávají plně práva rodinných příslušníků ze třetích zemí. Podle 
některých petic například Spojené království nepovolilo rodinným příslušníků ze zemí mimo 
EU vstup do země bez víza, ačkoliv tito rodinní příslušníci byli držiteli povolení k pobytu 
vydaných jiným členským státem. Britské úřady vyžadovaly nepřiměřené množství 
dokumentů, žádosti zpracovávaly se značným zpožděním a zadržovaly originální dokumenty. 
Po zásahu Evropské komise, která obdržela mnoho stížností a petic, bylo dosaženo několika 
zlepšení administrativních postupů. 

Některé země vydávaly povolení k pobytu s omezenou platností (což je v rozporu s čl. 11 
odst. 1) nebo porušily zásadu „rovného zacházení“ (která je zakotvena v článku 24) tím, že 
evropské občany pobývající na jejich území v souladu se směrnicí znevýhodňovaly oproti 
vlastním státním příslušníkům.

Ve Švédsku nemohou být rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k pobytu přezkoumána, 
což znamená, že občanům jsou upírána základní práva na opravná opatření. Nizozemští státní 
příslušníci žijící v zahraničí se potýkají s problémy v souvislosti s vydáváním nových 
cestovních dokladů. 

Občané často jen obtížně uplatňují své nároky na sociální zabezpečení, a to zejména proto, že 
související právní předpisy jsou obsáhlé, obtížně srozumitelné a někdy jsou nesprávně 
uplatňovány příslušnými orgány. Občané často nevyplní správný formulář nebo nedodrží 
lhůtu na podání požadované dokumentace, protože nedostali dostatečné informace nebo před 
odjezdem z vlasti nenalezli nezbytné pokyny. 

Výbor obdržel několik petic od občanů Spojeného království žijících v jiné zemi EU, které se 
týkaly zamítnutí některých dávek vládou Spojeného království, jako např. příspěvku na 
živobytí pro zdravotně postižené osoby, příspěvku na pečovatelskou službu a příspěvku při 
péči o zdravotně postiženého, navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie je posoudil jako 
peněžité dávky v nemoci, které lze pobírat v zahraničí1. 

Případ, na který upozornila předkladatelka petice2, byl rovněž předmětem žádosti 
o rozhodnutí o předběžné otázce, která vedla k vynesení klíčového rozsudku Soudního dvora 
Evropské unie (C-503/09) v červenci 2011. V tomto rozsudku se uvádí, že podmínku 
předchozího skutečného pobytu žadatele lze uplatnit pouze tehdy, neexistuje-li jiná skutečná 
vazba k systému sociálního zabezpečení Spojeného království. 

Soudní dvůr kladl velký důraz na pojem občanství a na práva s ním spojená. Zdůraznil, že by 
bylo neslučitelné s občanskými právy, pokud by se na občana v členském státě, jehož je 
státním příslušníkem, použilo méně příznivé zacházení, než jakého by požíval, kdyby 
nevyužil možností poskytnutých Smlouvami.

Petiční výbor tuto petici od jejího přijetí v roce 2008 důrazně podporoval a zapojil se do 
konstruktivního dialogu o této záležitosti s příslušnými britskými úřady a Evropskou komisí. 

                                               
1 Věc C-299/05 ze dne 18.10.2007.
2 Petice 0876/2008, kterou předložila Lucy Jane Marie Stewart (britské státní příslušnosti) a která se týká jejího 
nároku na invalidní důchod v případě, že žije v jiném členském státě než ve státě, jehož je státní příslušnicí.
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V listopadu 2009 dostala předkladatelka petice a její rodina možnost zúčastnit se schůze 
výboru a podrobně vysvětlit svůj případ členům výboru a úředníkům zastupujícím Evropskou 
komisi. 

Právní předpisy Spojeného království neuvádějí, že bývalý pracovník, který má dítě 
navštěvující školu, má podle právních předpisů EU právo na pobyt ve Spojeném království. 
V důsledku toho pak této skupině osob budou téměř jistě odepřeny dávky s tím, že nemají 
právo pobytu. Tyto právní předpisy se rovněž nezabývají právy podle článku 18 SFEU. Jedná 
se o komplikovanou problematiku, ale z rozhodnutí Soudního dvora jasně vyplývá, že 
s osobou, která v minulosti získala právo na pobyt v určitém členském státě, musí být 
zacházeno stejně jako se státními příslušníky této země, i pokud jde o přístup k sociálním 
dávkám.

Předkladatelé petic rovněž informovali o problémech týkajících se uznávání jejich diplomů 
a odborné kvalifikace a v některých případech rovněž neúplného provedení či uplatňování 
směrnice 2005/36/ES1.

Zdá se, že kodex chování vypracovaný pro uplatňování směrnice 2005/36/ES není příslušným 
orgánům příliš znám ani jimi řádně dodržován. V určitých případech žádaly orgány uchazeče, 
aby předložili další dokumenty kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách, nebo si jako 
podmínku kladly nepřiměřené jazykové testy. Kritizováno bylo také zpoždění při provedení 
směrnice ve vnitrostátním právu několika zemí. Lékárníci s odbornou kvalifikací z jiného 
členského státu si stěžovali, že jim je ve Spojeném království znemožňováno vedení nových 
lékáren v důsledku příliš úzkého výkladu čl. 21 odst. 4 směrnice. Tento případ byl úspěšně 
dořešen ve druhé polovině roku 2011.

Značné množství příslušných orgánů na vnitrostátní i místní úrovni vyvolává u předkladatelů 
petic nejistotu ohledně vhodného orgánu, na nějž by se měli obrátit. I zdlouhavé postupy 
a administrativní zátěž mohou od podání petice odrazovat.

Mnoho případů očividné diskriminace na základě státní příslušnosti bylo odhaleno v Itálii 
mezi učiteli cizích jazyků (tzv. lettori), kteří již po celá desetiletí bojují proti diskriminačnímu 
zacházení, pokud jde o jistotu pracovního místa, kariérní postup, důchody a sociální 
zabezpečení.

Předkladatelé petic vyjádřili znepokojení ohledně překážek, s nimiž se při uplatňování svého 
práva na volný pohyb potýkají lidé se zdravotním postižením, jako je např. nedostatek 
vhodných dopravních zařízení.

V oblasti rodinného práva byly zjištěny problémy především v souvislosti se svěřováním dětí 
do péče v případě rozvodu či s uznáváním partnerství registrovaných v jiném členském státě.

V souvislosti s přeshraničními rozvody si předkladatelé petic v první řadě stěžovali na 
obrovské náklady, které s sebou tyto rozvody nesou, a na nedostatek vhodných informací 
o platných právních předpisech a soudní příslušnosti. 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.
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Několik petic poukazuje na problémy s neuznáváním dokladů o osobním stavu. Postupy pro 
uznávání dokladů mohou být nesmírně zdlouhavé a velmi nákladné, zejména kvůli nákladům 
na překlady a ověřování. Někteří předkladatelé petic informovali o problémech se začleněním 
svého jména do cílového jazyka v souladu s kulturními zvyklostmi země, do níž se 
přestěhovali. Další občané si stěžovali na obtíže, s nimiž se setkali, když se snažili 
zaregistrovat své novorozené děti ve státě, v němž mají nové bydliště. Zjistilo se, že polské 
orgány odmítají vydávat osvědčení o osobním stavu občanům, kteří v jiném členském státě 
hodlají uzavřít partnerství či manželství s osobou téhož pohlaví.

Několik petic týkajících se vzájemného uznávání sňatků a registrovaných partnerství osob 
stejného pohlaví zůstává již léta nedořešeno, což představuje diskriminaci na základě sexuální 
orientace, pokud jde o některá základní práva náležející občanům EU. 

Hromadná vyhoštění na základě etnického původu či státní příslušnosti sklidila velkou kritiku 
a za jednu z hlavních příčin problému bylo označeno nedostatečné provádění vnitrostátních 
strategií integrace Romů. 

Zpravodajka klade důraz na význam neformálních sítí, jež pomáhají s řešením problémů 
(Solvit, webová stránka „Vaše Evropa“), a zlepšené komunikační politiky, které by měly být 
zaměřeny na to, aby občanům zajistily možnost požívat plně svých práv stanovených ve 
Smlouvách.

Ačkoliv jsou občanská práva jasně zakotvena v právních aktech EU, nejsou vždy v praxi 
dodržována. Mnoho lidí je proto evropským projektem zklamáno. Petiční výbor se tyto 
nedostatky snaží napravit tím, že občany staví do středu své činnosti. Využívá svého 
politického vlivu, vstupuje do přímého dialogu s vnitrostátními i regionálními orgány 
dotčených členských států a snaží se dosáhnout rychlé mimosoudní nápravy v záležitostech, 
které mu byly předloženy. V případech, kdy jsou vznesena obvinění ze závažného porušení 
evropských právních předpisů, která si žádají další pozornost ze strany Soudního dvora 
Evropské unie, výbor PETI úzce spolupracuje s Evropskou komisí na zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti. Občanská práva jsou tudíž v průběhu celého postupu projednávání 
petic nepřetržitě podporována a zajišťována.


