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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2010 m. ES pilietybės ataskaitos. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas
(2011/2182(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Peticijų komiteto svarstymo rezultatų,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 227 straipsnyje įtvirtintą 
teisę teikti peticijas,

– atsižvelgdamas į SESV II dalį Nediskriminavimas ir Sąjungos pilietybė ir Pagrindinių 
teisių chartijos V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „2010 m. ES pilietybės 
ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ (COM(2010) 0603),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ 
(COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo 
Bendrijoje1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje2 (toliau 
– FMD),

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo3 (toliau – Kvalifikacijų direktyva),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl su Sąjungos pilietybe 
susijusių problemų ir perspektyvų5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto, Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

                                               
1 OL L 257, 1968 10 19, p. 2.
2 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
3 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
4 OL L 284, 2009 10 30, p. 1.
5 OL C 137E, 2010 5 27, p. 14.
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komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi ES piliečiai turi, inter alia, teisę laisvai gyventi ir judėti valstybių narių 
teritorijoje, teisę balsuoti ir kelti savo kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose, taip 
pat savivaldos rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, teisę į kitos valstybės 
narės diplomatinių ir konsulinių institucijų konsulinę apsaugą trečiosiose šalyse ir teisę 
teikti peticijas Europos Parlamentui, kreiptis į Europos ombudsmeną, taip pat kreiptis į ES 
institucijas ir patariamuosius organus bet kuria Sutarčių kalba1;

B. kadangi Lisabonos sutartimi išplėtota ES pilietybės sąvoka ir iš jos kylančios teisės;

C. kadangi nuo FMD įsigaliojimo praėjus septyneriems metams vis dar kyla daug jos 
įgyvendinimo problemų; kadangi daugumos skundų esmė – teisė atvykti, teisė gyventi 
šalyje daugiau nei tris mėnesius, leidimų gyventi šalyje galiojimas, teisės gyventi ir teisės 
nuolat gyventi šalyje išsaugojimas, šeimos narių teisės;

D. kadangi daugelis piliečių pervertina FMD taikymo sritį, ypač siekdami apginti šeimos 
narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, teises, ir jiems sunku suprasti, kad direktyva 
netaikoma, kai jie gyvena savo valstybėje narėje – tai akivaizdi anomalija;

E. kadangi ES piliečiai, nuolat gyvenantys Jungtinėje Karalystėje ir prašantys tam tikrų 
socialinės apsaugos išmokų, turi pereiti vadinamąjį „teisės gyventi šalyje patikrinimą“, 
kuriuo ne Jungtinės Karalystės piliečiams keliama papildomų sąlygų;

F. kadangi 2010 m. Prancūzijos išsiųstų romų deportacijos klausimas ginčytinas ne tik 
pagrindinių teisių požiūriu, bet ir teisės į laisvą judėjimą ir diskriminacijos dėl pilietybės, 
rasės ir etninės kilmės požiūriu;

G. kadangi keletas valstybių narių nusprendė nustatyti arba toliau taikyti pereinamąją tvarką, 
kuria ribojama Rumunijos ir Bulgarijos piliečių galimybė patekti į jų darbo rinką; kadangi 
dėl šių priemonių gali būti pradėta išnaudoti darbuotojus, daugėti nelegalaus darbo ir 
blogėti galimybė gauti socialinės apsaugos išmokas;

H. kadangi tos pačios lyties poros persikeldamos iš vienos ES valstybės narės į kitą susiduria 
su daug sunkumų, nes visoje ES trūksta abipusio tos pačios lyties partnerystės statuso 
pripažinimo;

I. kadangi daug peticijų atskleidė galimybės gauti socialinės apsaugos išmokas problemas, 
kylančias daugiausia dėl nepakankamo nacionalinių institucijų bendradarbiavimo, 
netinkamo sumavimo principo taikymo, teisingos informacijos apie taikytinas normas 
nesuteikimo arba gremėzdiško bylų administravimo;

J. kadangi kyla problemų, susijusių su netinkamu Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo taikymu (kompensavimo priemonės, prašymai pateikti 
papildomų dokumentų, nepagrįsti neigiami priimančiosios valstybės narės sprendimai, 
nepagrįstas vilkinimas nagrinėjant paraiškas, nuolatinis konkrečių kalbos testų taikymas), 
o tai yra didelė kliūtis naudotis piliečių teisėmis visoje ES;

                                               
1 SESV 20 straipsnio 2 dalis.
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K. kadangi peticijos pateikėjai kategoriškai pasmerkė Vokietijos jaunimo tarnybos 
(Jugendamt) vykdomą diskriminavimą dėl pilietybės – ten, kaip teigiama gautose 
peticijose, diskriminuojami Vokietijos pilietybės neturintys mišrios santuokos 
sutuoktiniai;

1. teigiamai vertina 2010 m. ES pilietybės ataskaitą, kurioje užsibrėžiamas tikslas panaikinti 
kliūtis ES piliečių teisėms, ir joje išdėstytus pasiūlymus; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
ataskaitoje numatytos teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusios priemonės būtų kuo greičiau 
pateiktos ir patvirtintos taip užtikrinant, kad ES piliečių teisėmis būtų galima naudotis ir 
kad valstybės narės panaikintų kliūtis tai daryti;

2. pažymi, kad nors teisė teikti peticijas Europos Parlamentui aiškiai numatyta Sutartyse, ji 
nepakankamai gerai žinoma ar ja nepakankamai naudojamasi, todėl ragina pagerinti 
piliečių informavimą apie jų teisę teikti peticijas, ypač per Europos Parlamento biurus 
valstybėse narėse;

3. mano, kad Europos piliečių iniciatyva (EPI), įsigaliosianti 2012 m. balandžio 1 d., yra 
pirmoji tarpvalstybinės dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria piliečiams bus 
suteikta galimybė aktyviau dalyvauti formuojant Europos politiką ir rengiant teisės aktus; 
ragina veiksmingai įgyvendinti EPI reglamentą, o svarbiausia – ragina ES institucijas ir 
valstybes nares aktyviai informuoti piliečius apie šią naują priemonę;

4. ragina Komisiją rengiant metinę ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitą dėmesio 
skirti ne tik chartijos taikymui, bet ir visiems su pagrindinėmis teisėmis ir jų padėtimi 
Europos Sąjungoje susijusiems ES sutarties straipsniams; ragina Komisiją į tą ataskaitą 
įtraukti išsamesnės informacijos piliečių iškeltais klausimais, jų sprendimo būdus ir 
konkrečias priemones, kurių ji ėmėsi;

5. ragina visas ES institucijas, įstaigas, biurus ir agentūras užtikrinti, kad viena svarbiausių 
ES piliečių turimų teisių – teisė susipažinti su dokumentais, numatyta Reglamente (EB) 
Nr. 1049/20011, būtų užtikrinama didinant skaidrumą ir dokumentus bei informaciją 
padarant lengvai ir patogiai prieinamus, kad piliečiai galėtų visapusiškiau dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese;

6. pripažindamas, kad teisė į informaciją yra vienas iš demokratijos pagrindų, mano, kad 
netrukdydama tyrimams Komisija galėtų sudaryti geresnes sąlygas susipažinti su 
informacija apie tyrimus ir pažeidimų bylas ir kad šią galimybę būtų galima gerai pagrįsti 
svarbesniais visuomenės interesais, ypač tais atvejais, kai gali būti sprendžiami 
pagrindinių teisių, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo neatitaisomos žalos 
klausimai;

7. ragina Komisiją, visapusiškai pasinaudojant savo teise pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą, užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai į nacionalinę teisę perkeltų ir 
įgyvendintų FMD direktyvą; ragina valstybes nares panaikinti esamas teisines ir praktines 

                                               

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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laisvo piliečių judėjimo kliūtis ir nenustatyti apsunkinančių, nepagrįstų administracinių 
procedūrų, kuriomis būtų ribojamas tos teisės įgyvendinimas; be to, ragina Komisiją 
labiau stengtis skleisti informaciją apie piliečių teisę į laisvą judėjimą ir padėti jiems ja 
naudotis, ypač tais atvejais, kai šia teise pasinaudoti neleidžiama arba ta galimybė 
ribojama;

8. ragina valstybes nares, nusprendusias nustatyti arba toliau taikyti pereinamąsias nuostatas 
dėl Rumunijos ir Bulgarijos piliečių teisės patekti į jų darbo rinką ribojimo1, iki 2011 m. 
pabaigos savo sprendimus persvarstyti;

9. primena ankstesnius raginimus valstybėms narėms užtikrinti judėjimo laisvę visiems ES 
piliečiams ir jų šeimoms, nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ar pilietybės2; 
primena raginimą valstybėms narėms, remiantis abipusio pripažinimo, lygybės, 
nediskriminavimo, orumo ir pagarbos privačiam ir šeimos gyvenimui principais, 
visapusiškai įgyvendinti Direktyvos 2004/38/EB 2 ir 3 straipsniais suteiktas teises ne tik 
skirtingų lyčių sutuoktiniams, bet ir registruotam partneriui, namų ūkio nariui arba 
partneriui, įskaitant tos pačios lyties porų narius, su kuriuo ES pilietis turi deramai 
patvirtintus nuolatinius santykius; šiuo klausimu ragina Komisiją užtikrinti, kad direktyva 
būtų tiksliai taikoma, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
ataskaitose pateiktą analizę bei išvadas, ir šiuos dalykus kontroliuoti;

10. ragina Komisiją skirti daugiau dėmesio daugeliui peticijų, gautų abipusio civilinės būklės 
dokumentų ir jų poveikio pripažinimo klausimais3, ir tiksliau atsakyti į jas, todėl pabrėžia, 
kaip svarbu kuo greičiau daryti pažangą siekiant užtikrinti abipusį tos pačios lyties 
asmenų santuokų ir tos pačios lyties bei skirtingų lyčių asmenų partnerysčių statusą visoje 
ES ir įveikti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos arba santykių tipo (civilinė 
partnerystė ar santuoka); be to, ragina Komisiją skubiai pateikti atitinkamų teisės aktų 
pasiūlymus;

11. pabrėžia, kad masiniai išsiuntimai iš šalies yra FMD pažeidimas ir prieštarauja 
pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms ir principams; primena, kad, remiantis FMD, 
riboti judėjimo laisvę ir teisę gyventi šalyje dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo 
galima tik asmeninio elgesio pagrindu, nediskriminuojant dėl etninės ar nacionalinės 
kilmės, ir kad lėšų neturėjimas negali būti laikomas automatinio ES piliečių išsiuntimo 
pagrindu (16 konstatuojamoji dalis, 14 straipsnis);

12. primygtinai ragina valstybes nares panaikinti politiką, kuria dėl rasės ir etninės kilmės 
tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojami romai ir kitos mažumų grupės, ir ragina jas 
nutraukti bet kokį persekiojimą, iškeldinimą bei išsiuntimą; ragina visas valstybes nares ir 
ES prisiimti bendrą atsakomybę už romų integracijos skatinimą, kaip nurodyta 2011 m. 
kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ES strategijos dėl romų įtraukties4 ir „ES 
romų integracijos nacionalinių strategijų plane iki 2020 m.“5, ir skatinti bei ginti jų 
pagrindines teises;

                                               
1 ˇr., inter alia, peticijas Nr. 0810/2011 ir 0900/2011.
2 ˇr., inter alia, peticijas Nr. 0155/2011 ir 0381/2011.
3 ˇr., inter alia, peticiją Nr. 0632/2008.
4 P7_TA(2011)0092.
5 COM(2011) 0173.
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13. ragina Komisiją socialinės įtraukties prioritetus susieti su aiškiais tikslais, apimančiais 
piliečių apsaugą nuo diskriminavimo visose gyvenimo srityse, taip pat romų ir neromų 
socialinio dialogo skatinimą siekiant kovoti su rasizmu ir ksenofobija; ragina Komisiją, 
kaip Sutarčių sergėtoją, užtikrinti, kad atitinkami teisės aktai būtų visiškai įgyvendinti ir 
kad už rasinius nusikaltimus būtų taikomos deramos sankcijos1;

14. ragina Komisiją kontroliuoti, ar valstybės narės tinkamai taiko socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo nuostatas, ypač atkreipiant dėmesį į naujus aspektus, nustatytus 
reglamentais (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, įsigaliojusiais 2010 m. gegužės 
1 d.;

15. yra susirūpinęs, kad Jungtinės Karalystės institucijos iš daugelio peticijų pateikėjų, 
pageidavusių gauti socialinį būstą ar socialines išmokas, pvz., bedarbio pašalpą, reikalavo 
pereiti „teisės gyventi šalyje patikrinimą“2; atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad šis 
reikalavimas yra netiesioginis diskriminavimas dėl pilietybės, prieštaraujantis Reglamento 
(EEB) Nr. 883/2004 4 straipsniui; primygtinai ragina Jungtinę Karalystę suderinti savo 
teisės aktus su ES teise;

16. primygtinai ragina Jungtinę Karalystę laikytis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimų dėl ligos išmokų perkeltinumo3 ir netaikyti savo vadinamojo „ankstesnio 
buvimo“ patikrinimo, kai tikrą ryšį su Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos sistema 
galima nustatyti pagal kitus atspindinčius veiksnius;

17. mano, kad atnaujinta Kvalifikacijų direktyva pirmiausia turėtų būti siekiama dabar 
specialistams prieinamus informacijos šaltinius supaprastinti ir užtikrinti koordinavimą su 
portalu „Your Europe“;

18. primygtinai ragina valstybes nares, kurios dar neįdiegė kompensavimo priemonių 
sistemos, reikalaujamos Kvalifikacijų direktyvos 10 straipsnyje, tai padaryti remiantis 
bendrąja sistema, nes to nepadarius atsiranda diskriminacija dėl pilietybės; todėl pažymi, 
kad 2004 ir 2007 m. į ES įstojusių valstybių narių piliečiai, ypač sveikatos priežiūros 
specialistai (gydytojai, akušeriai ir slaugytojai), pranešė susiduriantys su kvalifikacijos ir 
ne savo valstybėje narėje įgytų teisių pripažinimo problemomis4;

19. primena, kad viena seniausių nebaigtų nagrinėti peticijų susijusi su užsienio kalbų 
dėstytojų (it. lettori) patiriama diskriminacija keliuose Italijos universitetuose5; ragina 
Komisiją toliau tirti dabartinę vadinamąją Gelmini reformą, kurios nuostatos įsigaliojo 
2010 m. gruodžio mėn.; ragina Italijos valdžios institucijas ir atitinkamus universitetus 
skubiai išspręsti šį klausimą;

20. primena, jog Reglamente (EB) Nr. 2201/20036 nustatytas principas, kad vaikai po tėvų 
                                               
1 ˇr., inter alia, peticijas Nr. 1351/2008, 0945/2010 ir 1300/2010.
2 ˇr., inter alia, peticijas Nr. 0401/2009 ir 1119/2009.
3 2007 m. spalio 18 d. byla C-299/05 ir naujesnė 2011 m. liepos 21 d. byla C-503/09.
4 ˇr., inter alia, peticiją Nr. 112/2009.
5 ˇr., inter alia, peticijas Nr. 511/1998 ir 689/1998.
6 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003 12 23, 
p. 1).
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skyrybų turėtų turėti galimybę palaikyti ryšius su abiem tėvais, net jeigu jie gyvena 
skirtingose valstybėse narėse; pažymi, kad nors nustatyti ir taikyti materialiosios teisės 
normas bendravimo teisės klausimais šiuo metu priklauso valstybių narių kompetencijai, 
valstybės narės, vykdydamos savo įgaliojimus, turi laikytis ES teisės aktų, pirmiausia 
Sutarties nuostatų dėl visų ES piliečių teisės vykti į kitą valstybę narę ir joje gyventi1;

21. dar kartą atkreipia dėmesį į ES piliečių, nusprendusių pagal SESV 49 straipsnį pasinaudoti 
įsisteigimo laisve ir teisėtai nusipirkusių nekilnojamojo turto Ispanijoje, kurio teisėtumas 
vėliau be deramo proceso ar tinkamo kompensavimo buvo panaikintas, problemas; ragina 
Ispanijos institucijas iš pagrindų ištirti Ley de Costas (Pakrančių įstatymo) įgyvendinimo 
tvarką, kad nebūtų pažeidžiamos individualaus nekilnojamojo turto savininkų teisės;

22. primena pagrindinį Peticijų komiteto prioritetą: išspręsti senas nuosavybės problemas 
Ispanijoje, Kipre ir Bulgarijoje; pažymi, kad ES piliečiai, ir turintys tų valstybių narių 
pilietybę, ir jos neturintys, turėjo daug problemų dėl turto sandorių, banko garantijų ir 
buvo pažeistos jų teisės į nuosavybę, todėl ėmė stigti pasitikėjimo tarpvalstybine 
nekilnojamojo turto rinka ir padidėjo Europos ekonominės problemos; remdamasis 
daugelio nuosavybės teisės ekspertų ir Peticijų komiteto narių padarytomis išvadomis, 
ragina ES vartotojų apsaugos ir laisvo judėjimo principų taikymą išplėsti taip, kad jie būtų 
taikomi ir nuosavybei, ir primena raginimą visapusiškai paisyti teisė į teisėtai įgytą 
nekilnojamąjį turtą;

23. mano, kad portale „Your Europe“ įtvirtintas vieno langelio principas yra labai svarbus 
piliečiams, kuriems reikia konsultacijų, ar siekiantiems apginti savo teises; pripažįsta, kad 
Komisijos įsteigti problemų sprendimo tinklai yra svarbios priemonės nagrinėjant skundus 
dėl blogai veikiančios vidaus rinkos; ragina Komisiją aktyviau propaguoti šias prieinamas 
internetines priemones įtraukiant esamas ES lygmens pagalbos ir problemų sprendimo 
tarnybas;

24. ragina Komisiją bendradarbiauti su Peticijų komitetu 2013 m. rengiant naują pilietybės 
ataskaitą;

25. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 2013 m. paskelbti Europos piliečių metais – taip 
būtų paminimas „ES pilietybės“ sąvokos atsiradimo 20-metis ir būtų geriau informuojama 
apie ES pilietybės teikiamas teises; ragina Komisiją pasinaudojant šia galimybe aktyviau 
saugoti ir ginti piliečių teises;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui ir 
valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

                                               
1 ˇr., inter alia, peticiją Nr. 1614/2009.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos komunikatas „2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms 
šalinimas“1 buvo paskelbtas 2010 m. spalio mėn. Komisija, atsižvelgdama į 2009 m. kovo 
20 d. Europos Parlamento pranešime dėl su Sąjungos pilietybe susijusių problemų ir 
perspektyvų2 pateiktą pasiūlymą, kreipėsi dėl konsultacijų į pilietinę visuomenę ir parengė 
svarbiausių kliūčių, su kuriomis susiduria piliečiai, įgyvendindami savo teises kitose 
valstybėse narėse, suvestinę. 

2010 m. ES pilietybės ataskaita taip pat yra išsamesnis dokumentas negu anksčiau rengtos 
ataskaitos, kuriose būdavo pateikiama tik pagrindinių įvykių, susijusių su ES pilietybe per 
atitinkamą trejų metų laikotarpį, aprašomoji santrauka, kurios reikalaujama pagal SESV 
25 straipsnį. Šioje santraukoje nustatytos 25 kliūtys, su kuriomis susiduria piliečiai įvairiose 
gyvenimo situacijose (kaip privatūs asmenys, vartotojai, gyventojai, studentai, turistai ir 
specialistai arba politikos subjektai), ir pateikiami pasiūlymai, kaip šias kliūtis pašalinti. 

Šiame pranešimo projekte nagrinėjami Europos Komisijos pasiūlyti veiksmai atsižvelgiant į 
atitinkamu laikotarpiu (2008–2011 m.) Peticijų komiteto gautas peticijas, o vertinant šiuos 
veiksmus buvo galima atsižvelgti į naujausius įvykius. Šiuo tikslu buvo išnagrinėta daugiau 
negu 300 atitinkamų peticijų. 

Peticijos yra tiesioginė piliečių reakcija į įvairių politikos sričių įgyvendinimą ir parodo, kiek 
piliečiai patenkinti Europos Sąjunga. Peticijų pateikėjai dalyvauja komiteto posėdžiuose ir turi 
galimybę įsitraukti į skaidrų tiesioginį dialogą su Europos Parlamento nariais. 

Pastaraisiais metais užregistruojama vis daugiau peticijų, susijusių su problemomis, su 
kuriomis susiduria ES piliečiai įgyvendindami savo teisę į laisvą judėjimą. Į Peticijų komiteto 
metinę ataskaitą įtraukti statistiniai duomenys rodo, kad su laisvu judėjimu susiję klausimai 
apima apie 25 proc. visų gautų peticijų. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje vis daugiau dėmesio skiriama ES pilietybei, 
o laisvas judėjimas laikomas viena svarbiausių teisių, dėl kurios atsiranda daug kitų labai 
svarbių teisių. Laisvas judėjimas yra vienas iš labiausiai vertinamų ES laimėjimų. Iš neseniai 
atliktos Eurobarometro apklausos matyti, kad ES piliečiams ir toliau geriausiai žinoma teisė į 
laisvą judėjimą ir apsigyvenimo teisė, kurią pripažįsta 88 proc. asmenų3.

Tačiau asmenų judėjimo laisvė yra mažiausiai išplėtota iš visų keturių Sutartyse numatytų 
laisvių, t. y. laisvo prekių, kapitalo, paslaugų ir asmenų judėjimo. Nors įsigaliojus Pilietybės 
direktyvai4 šioje srityje buvo padaryta didelė pažanga, didelis peticijų skaičius rodo, kad vis 
                                               
1 COM(2010) 603 galutinis.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=LT&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometras, „Europos Sąjungos pilietybė. Analitinė ataskaita (angl. European Union citizenship –
analytical report)“ (Flash EB Series #294, 2010 m. spalio mėn).
4 Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje, OL L 158 [2004] p. 77.
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dar yra su šios direktyvos įgyvendinimu susijusių problemų. 

Kai kurios valstybės narės nevisiškai pripažįsta šeimos narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, 
teises. Pavyzdžiui, keliose peticijose teigiama, kad nebuvo leista į Jungtinę Karalystę patekti 
neturintiems vizos šeimos nariams, ne ES piliečiams, nors jie ir turėjo leidimo gyventi kitoje 
valstybėje narėje kortelę. JK valdžios institucijos reikalavo per daug įvairių dokumentų, 
prašymus nagrinėdavo ypač ilgai ir negrąžindavo dokumentų originalų. Įsikišus Europos 
Komisijai, kuri rėmėsi daugeliu gautų skundų ir peticijų, buvo imtasi gerinti administracinę 
praktiką. 

Kai kurios šalys išduodavo riboto galiojimo leidimo gyventi šalyje korteles (pažeisdamos 
11 straipsnio 1 dalį) arba pažeidė vienodo požiūrio principą (kuris apibrėžtas 24 straipsnyje) ir 
Europos piliečiams, pagal šią direktyvą gyvenantiems jų teritorijoje, taikė ne tokias palankias 
sąlygas, kaip savo piliečius.

Švedijoje atsisakymas suteikti leidimo gyventi šalyje kortelę neskundžiamas, taigi piliečiai 
netenka pagrindinės teisės pasinaudoti teisių gynimo procedūromis. Nyderlandų piliečiai, 
gyvenantys užsienyje, patiria sunkumų dėl kelionės dokumentų atnaujinimo. 

Piliečiai dažnai patiria sunkumų siekdami gauti socialinės apsaugos išmokas, ypač dėl to, kad 
atitinkami teisės aktai yra sudėtingi, juos sunku suprasti, kartais atitinkamos valdžios 
institucijos netinkamai juos taiko. Jie dažnai užpildo netinkamas formas arba praleidžia 
reikiamų dokumentų pateikimo terminą, nes nebūna tinkamai informuojami arba prieš 
išvykdami iš savo šalies negauna būtinų nurodymų. 

JK piliečiai, gyvenantys kitose ES valstybėse, pateikė keletą peticijų dėl to, kad JK 
vyriausybė atsisakė išmokėti neįgaliųjų asmenų pragyvenimo pašalpą, priežiūros pašalpą arba 
slaugos pašalpą, nepaisydama to, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas jas priskyrė prie 
perkeltinų ligos išmokų1. 

Vienas atvejis, kurį nurodė peticijos pateikėja2, tapo pagrindu prašyti priimti prejudicinį 
sprendimą, kuriuo remiantis 2011 m. liepos mėn. buvo priimtas vienas svarbiausių Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų (C-503/09). Sprendime teigiama, kad išankstinį 
buvimą valstybės teritorijoje galima tikrinti tik tuo atveju, jeigu trūksta kitų tinkamų sąsajų su 
JK socialinės apsaugos sistema. 

Teisingumo Teismas labai daug dėmesio skyrė pilietybės sąvokai ir su ja susijusioms teisėms. 
Jis pabrėžė, kad jeigu valstybėje narėje, kurios pilietis asmuo yra, jis būtų traktuojamas ne taip 
palankiai nei tuo atveju, jei nepasinaudotų Sutarties suteiktomis laisvo judėjimo galimybėmis, 
tai būtų nesuderinama su pilietybės teisėmis.

Peticijų komitetas nuo tada, kai 2008 m. gavo šią peticiją, tvirtai ją rėmė ir šiuo klausimu 
palaikė konstruktyvų dialogą su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis ir Europos 
Komisija. 2009 m. lapkričio mėn. peticijos pateikėja ir jos šeima turėjo galimybę dalyvauti 

                                               
1 2007 m. spalio 18 d. byla C-299/05.
2 Peticija Nr. 0876/2008 dėl teisės į nedarbingumo išmoką gyvenant kitoje ES valstybėje narėje nei ta, kurios 
pilietis asmuo yra, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Lucy Jane Marie Stewart.



PR\882990LT.doc 11/12 PE473.706v02-00

LT

komiteto posėdyje ir komiteto nariams bei Europos Komisijai atstovaujantiems pareigūnams 
išsamiai išdėstyti savo atvejį. 

Jungtinės Karalystės teisės normose neatsižvelgiama į tai, kad buvęs darbuotojas, kurio vaikas 
mokosi, pagal ES teisę turi teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje. Todėl šiai asmenų grupei 
beveik visada klaidingai atsisakoma suteikti išmokas remiantis tuo, kad jie neturi teisės 
gyventi šalyje. Teisės normose taip pat neišsprendžiamas SESV 18 straipsnyje numatytų 
teisių klausimas. Tai – sudėtinga sritis, tačiau iš ETT sprendimų aišku, kad asmuo, praeityje 
turėjęs teisę gyventi valstybėje narėje, sprendžiant teisės į išmokas klausimą turėtų būti 
vertinamas taip pat, kaip ir tos valstybės narės piliečiai.

Peticijų pateikėjai taip pat informavo apie problemas, susijusias su jų diplomų ar 
kvalifikacijos pripažinimu ir su tuo, kad Direktyva 2005/36/EB1 kartais netinkamai 
perkeliama arba įgyvendinama.

Pasirodo, kad kompetentingos valdžios institucijos ne itin išmano Elgesio kodeksą Direktyvai 
2005/36/EB įgyvendinti arba nelabai jo laikosi. Tam tikrais atvejais valdžios institucijos 
reikalavo, kad pareiškėjai pateiktų ne tik direktyvos prieduose nurodytus, bet ir papildomus 
dokumentus, arba laikytų neproporcingus kalbų testus. Gauta pranešimų, kad keliose šalyse 
direktyva į nacionalinę teisę perkelta pavėluotai. Farmacininkai, kvalifikaciją įgiję kitoje 
valstybėje narėje, skundėsi, kad jiems, per siaurai aiškinant direktyvos 21 straipsnio 4 dalį, 
nebuvo leista vadovauti naujoms vaistinėms Jungtinėje Karalystėje. Byla buvo sėkmingai 
išspręsta antroje 2011 m. pusėje.

Kompetentingų nacionalinio ar vietos lygmens institucijų gausa kelia painiavą ir peticijų 
pateikėjai nežino, į kurią instituciją kreiptis. Ilgos procedūros ir biurokratija taip pat gali veikti 
kaip atgrasymo priemonė.

Aiški diskriminacija pilietybės pagrindu buvo pastebėta keletu atvejų, susijusių su užsienio 
kalbų mokytojais (it. lettori) Italijoje, kur jie dešimtmečiais buvo diskriminuojami darbo 
saugumo, karjeros, pensijų ir socialinės apsaugos požiūriu. 

Peticijų pateikėjai reiškė susirūpinimą dėl kliūčių, su kuriomis susiduria neįgalieji, 
įgyvendindami savo teisę į laisvą judėjimą, pavyzdžiui, dėl to, kad trūksta tinkamų transporto 
priemonių.

Šeimos teisės srityje daugiausia problemų, susijusių su vaiko globa skyrybų atveju arba dėl 
kitoje valstybėje narėje registruotos partnerystės pripažinimo.

Nutraukiantys tarpvalstybinę santuoką peticijų pateikėjai dažniausiai skundėsi dėl labai 
didelių išlaidų, vilkinamo proceso, tinkamos informacijos apie taikytinus teisės aktus ir 
priklausymą tam tikrai jurisdikcijai trūkumo. 

Keliose peticijose minimos problemos, susijusios su civilinės būklės aktų įrašų 
nepripažinimu. Dokumentų pripažinimo procedūros gali labai ilgai trukti ir brangiai kainuoti, 
ypač kai tai susiję su vertimu ir autentiškumo patvirtinimu. Kai kurie peticijų pateikėjai 
                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.
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pranešė apie problemas dėl jų vardų lingvistinio perkėlimo pagal šalies, į kurią jie persikėlė, 
tvarką. Kiti skundėsi susidūrę su sunkumais norėdami registruoti naujagimį valstybėje, į kurią 
persikėlė gyventi. Buvo atskleista, kad Lenkijos valdžios institucijos atsisako išduoti civilinės 
būklės aktų dokumentus asmenims, norintiems kitoje valstybėje narėje registruoti tos pačios 
lyties asmenų partnerystę arba santuoką.

Kelių peticijų nebaigiama nagrinėti jau keletą metų – reikia išspręsti problemas, susijusias su 
abipusiu santuokų pripažinimu ir pripažįstamomis tos pačios lyties porų partnerystėmis, nes 
taip pažeidžiamos kelios pagrindinės ES piliečiams suteiktos teisės, susijusios su seksualine 
orientacija. 

Smarkiai kritikuojami masiniai išsiuntimai etninės ar tautinės kilmės pagrindu, kaip viena iš 
problemos priežasčių nurodytas nacionalinės romų integracijos strategijos nebuvimas. 

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbūs neoficialūs problemų sprendimo tinklai 
(SOLVIT, interneto svetainė „Your Europe“) ir išsamesnė komunikacijos politika, kuria būtų 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudotis Sutartyse numatytomis teisėmis.

Nors piliečių teisės aiškiai įtvirtintos ES teisės aktuose, praktikoje jų ne visada laikomasi. 
Todėl daug žmonių nusivylė Europos projektu. Peticijų komitetas siekia šiuos trūkumus 
pašalinti visą savo veiklą skirdamas piliečiams. Tinkamai pasitelkdamas savo politinę įtaką, 
jis pradeda tiesioginį dialogą su atitinkamų valstybių narių nacionalinėmis arba regionų 
valdžios institucijomis ir ieško greitų neteisminių priemonių nurodytoms problemoms spręsti. 
Tais atvejais, kai kyla įtarimų dėl rimtų Europos teisės pažeidimų, kuriuos turėtų toliau 
nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Peticijų komitetas artimai bendradarbiauja 
su Europos Komisija pradedant pažeidimo tyrimo procedūras. Taigi, vykdant peticijų 
nagrinėjimo procedūrą, piliečių teisės nuolat saugomos ir ginamos.


