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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Správe o občianstve EÚ za rok 2010: odstránenie prekážok vykonávania práv občanov 
EÚ
(2011/2182(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na petičné právo ustanovené v článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na druhú časť ZFEÚ s názvom Nediskriminácia a občianstvo Únie a hlavu 
V Charty základných práv EÚ,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Správa o občianstve EÚ 
za rok 2010: odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ (KOM(2010)0603),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu 
o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo 
(KOM(2010)0608),

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci 
Spoločenstva1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov 
Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 
členských štátov2 (ďalej len „smernica o voľnom pohybe“),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií3 (ďalej len „smernica o odborných 
kvalifikáciách“),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. 
septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2009 o problémoch a perspektívach v súvislosti 
s európskym občianstvom5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

                                               
1 Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.
2 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
3 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
4 Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.
5 Ú. v. EÚ C 137E, 27.5.2010, s. 14.
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– so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanoviská Výboru pre ústavné veci, Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2011),

A. keďže občania Únie majú okrem iného právo na slobodný pohyb a pobyt na území 
členských štátov, právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, právo 
požívať na území tretích krajín ochranu diplomatických a konzulárnych orgánov iného 
členského štátu a právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, obrátiť sa na 
európskeho ombudsmana a na inštitúcie a poradné orgány Únie v ktoromkoľvek jazyku 
zmlúv1;

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

C. keďže sedem rokov po nadobudnutí účinnosti smernice o voľnom pohybe stále pretrváva 
mnoho problémov v súvislosti s jej uplatňovaním; keďže väčšina sťažností sa vzťahuje na 
právo na vstup, právo na pobyt dlhší ako tri mesiace, platnosť povolení na pobyt, 
zachovanie práva na pobyt a práva na trvalý pobyt a na práva rodinných príslušníkov; 

D. keďže mnohí občania preceňujú rozsah pôsobnosti smernice o voľnom pohybe, najmä 
v snahe o uznanie práv rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej 
krajiny, a je pre nich ťažké pochopiť, že smernica sa neuplatňuje, ak majú trvalé bydlisko 
vo svojej vlastnej krajine, čo je zrejmá anomália;

E. keďže občania EÚ, ktorí majú obvyklý pobyt v Spojenom kráľovstve a žiadajú o niektoré 
príspevky sociálneho zabezpečenia, musia absolvovať tzv. test práva na pobyt, ktorý 
ukladá osobám, ktoré nie sú občanmi Spojeného kráľovstva, dodatočné podmienky;

F. keďže deportácia Rómov z Francúzska v roku 2010 bola kontroverzná nielen z hľadiska 
základných práv, ale aj pokiaľ ide o právo na voľný pohyb a diskrimináciu na základe 
štátnej príslušnosti a rasového a etnického pôvodu;

G. keďže niektoré členské štáty sa rozhodli zaviesť uplatňovanie alebo pokračovať 
v uplatňovaní prechodných opatrení, ktoré obmedzujú prístup rumunských a bulharských 
štátnych príslušníkov na ich pracovný trh; keďže takéto opatrenia môžu viesť 
k vykorisťovaniu pracovníkov, nelegálnej práci a nedostatočnému prístupu k príspevkom 
sociálneho zabezpečenia;

H. keďže páry rovnakého pohlavia sa pri pohybe medzi členskými štátmi EÚ stretávajú 
s mnohými ťažkosťami v dôsledku nedostatočného vzájomného uznávania statusu 
partnerstva medzi osobami rovnakého pohlavia v celej EÚ;

I. keďže veľké množstvo petícií poukázalo na problémy v oblasti prístupu k príspevkom 
sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o chýbajúcu spoluprácu zo strany 
vnútroštátnych orgánov, nesprávne uplatňovanie zásady sčítania, poskytovanie 
nesprávnych informácií o platných právnych predpisoch alebo ťažkopádne vybavovanie 
prípadov;

                                               
1 Článok 20 ods. 2 ZFEÚ.
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J. vzhľadom na problémy týkajúce sa nesprávneho vykonávania smernice 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií (kompenzačné opatrenia, žiadosti o ďalšie dokumenty, 
neodôvodnené negatívne rozhodnutia hostiteľského členského štátu, zbytočné prieťahy pri 
vybavovaní žiadostí, systematické ukladanie povinnosti absolvovať špecifický jazykový 
test), ktoré predstavujú významnú prekážku vykonávania práv občanov v celej EÚ;

K. keďže predkladatelia petície týkajúcej sa nemeckého úradu starostlivosti o mládež 
(Jugendamt), ktorý podľa prijatých petícií diskriminuje iných ako nemeckých 
manželských partnerov v zmiešaných manželstvách, výrazne odsúdili diskrimináciu na 
základe štátnej príslušnosti;

1. víta správu o občianstve EÚ za rok 2010, ktorá stanovuje cieľ odstrániť prekážky 
vykonávania práv občanov EÚ, a v nej uvedené návrhy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
čo najrýchlejšie predloženie a schválenie legislatívnych a nelegislatívnych opatrení 
uvedených v tejto správe s cieľom zaručiť, aby sa práva občanov EÚ stali účinnými a aby 
členské štáty zrušili prekážky uplatňovania týchto práv;

2. poznamenáva, že hoci je právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament výslovne 
stanovené v zmluvách, nie je dostatočne známe ani využívané, a preto žiada, aby sa 
občanom poskytovali lepšie informácie o petičnom práve, a to najmä prostredníctvom 
kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch;

3. domnieva sa, že európska iniciatíva občanov, ktorá sa začne uplatňovať 1. apríla 2012, 
predstavuje prvý nástroj nadnárodnej participatívnej demokracie a poskytne občanom 
možnosť aktívnejšie sa zapájať do tvorby európskych politík a právnych predpisov; žiada 
účinnejšie vykonávanie nariadenia o európskej iniciatíve občanov a predovšetkým vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa aktívne zapojili do informovania občanov o tomto 
novom nástroji;

4. vyzýva Komisiu, aby sa pri príprave svojej výročnej správy o uplatňovaní Charty 
základných práv EÚ nesústredila len na uplatňovanie charty, ale aj na všetky články 
Zmluvy o EÚ týkajúce sa základných práv a na situáciu v oblasti základných práv 
v Európskej únii; vyzýva Komisiu, aby do tejto správy zahrnula podrobnejšie informácie 
o otázkach, s ktorými sa na ňu občania obracajú, a o tom, ako ich riešila a aké konkrétne 
následné opatrenia prijala;

5. vyzýva všetky inštitúcie Únie, jej orgány, úrady a agentúry, aby zaistili, že právo na 
prístup k dokumentom stanovené v nariadení č. 1049/20011, ktoré je dôležitým právom 
občanov EÚ, bude zaručené zvýšením transparentnosti a zabezpečením ľahkého 
a užívateľsky orientovaného prístupu k dokumentom a informáciám, aby sa mohli občania 
viac zapájať do procesu rozhodovania;

6. uznávajúc právo na informácie ako jeden z pilierov demokracie zastáva názor, že Komisia 
by mohla poskytnúť lepší prístup k informáciám o vyšetrovaniach a prípadoch porušenia 

                                               

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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právnych predpisov bez toho, aby sa ohrozil účel vyšetrovania, a že prevažujúci verejný 
záujem je dostatočným dôvodom na sprístupnenie týchto materiálov, a to predovšetkým 
v prípadoch, keď môžu byť ohrozené základné práva, ľudské zdravie a ochrana životného 
prostredia pred nezvratnými škodami; 

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú transponovať a vykonávať 
smernicu o voľnom pohybe správne, pričom budú plne využívať svoju právomoc začať 
konanie vo veci porušenia právnych predpisov; vyzýva členské štáty, aby odstránili 
existujúce právne a praktické prekážky voľného pohybu občanov a aby nezaviedli 
ťažkopádne, neoprávnené administratívne postupy obmedzujúce uplatňovanie tohto práva;
ďalej vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zvýšenie informovanosti občanov 
o práve na voľný pohyb a aby im pomáhala pri jeho uplatňovaní, najmä ak je odopreté 
alebo obmedzované;

8. vyzýva členské štáty, ktoré sa rozhodli zaviesť uplatňovanie alebo pokračovať 
v uplatňovaní prechodných opatrení obmedzujúcich prístup rumunských a bulharských 
štátnych príslušníkov na ich pracovný trh1, aby svoje rozhodnutie do konca roka 2011 
prehodnotili;

9. opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby členské štáty zabezpečili slobodu pohybu 
všetkým občanom EÚ a ich rodinám, a to bez diskriminácie z dôvodu ich sexuálnej 
orientácie alebo štátnej príslušnosti2; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty plne 
uplatňovali práva priznané na základe článkov 2 a 3 smernice 2004/38/ES nielen 
manželským partnerom opačného pohlavia, ale aj registrovaným partnerom, členom 
domácnosti a partnerom, s ktorými má občan EÚ riadne overený a stabilný vzťah, vrátane
partnerov rovnakého pohlavia, a to na základe zásad vzájomného uznávania, rovnosti, 
nediskriminácie, dôstojnosti a rešpektovania súkromného a rodinného života; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby na základe analýz a záverov obsiahnutých v správach 
Agentúry európskej únie pre základné práva zabezpečila dôsledné uplatňovanie uvedenej 
smernice a aby monitorovala tieto otázky;

10. vyzýva Komisiu, aby venovala viac pozornosti početným petíciám doručeným vo veci 
vzájomného uznávania dokumentov o rodinnom stave a ich účinkov3 a presnejšie na ne 
reagovala, a preto zdôrazňuje, že je dôležité čo najskôr dosiahnuť pokrok smerujúci 
k vzájomnému uznávaniu statusu manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia 
a registrovaných partnerstiev medzi osobami rovnakého a opačného pohlavia v celej EÚ, 
ako aj k prekonaniu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie či druhu vzťahu (civilné 
partnerstvo alebo manželstvo); ďalej vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila vhodné 
legislatívne návrhy;

11. zdôrazňuje skutočnosť, že hromadné vyhostenia predstavujú porušenie smernice 
o voľnom pohybe, okrem toho, že sa nimi porušujú základné hodnoty a zásady, na ktorých 
je založená Európska únia; pripomína, že podľa smernice o voľnom pohybe možno 
zaviesť obmedzenia slobody pohybu a pobytu z dôvodu verejného poriadku alebo verejnej 
bezpečnosti len na základe správania príslušných jednotlivcov, a to bez diskriminácie 

                                               
1 Pozri okrem iného petície č. 0810/2011 a 0900/2011.
2 Pozri okrem iného petície č. 0155/2011 a 0381/2011.
3 Pozri okrem iného petíciu č. 0632/2008.
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z dôvodu etnického pôvodu alebo štátnej príslušnosti, a že nedostatok finančných 
prostriedkov nemôže byť dôvodom na automatické vyhostenie občanov EÚ (odôvodnenie 
16, článok 14); 

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby odstránili politiky, ktoré priamo či nepriamo 
diskriminujú Rómov a iné menšiny na základe rasového a etnického pôvodu, a žiada ich, 
aby zastavili všetky prípady prenasledovania, vysťahovávania a vyhosťovania; vyzýva 
všetky členské štáty a EÚ, aby spoločne prevzali zodpovednosť za podporovanie 
integrácie Rómov v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 9. marca 2011 
o stratégii EÚ v oblasti začleňovania Rómov1 a Rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov do roku 20202 a aby presadzovali a chránili ich základné práva;

13. vyzýva Komisiu, aby priority v oblasti sociálneho začleňovania spojila s jasným súborom 
cieľov, ktorý zahŕňa ochranu občanov pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach života 
a podporu sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v záujme 
boja proti rasizmu a xenofóbii; vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila, že 
príslušné právne predpisy sa budú vykonávať v plnom rozsahu a že sa stanovia primerané 
sankcie za rasovo motivované trestné činy3; 

14. vyzýva Komisiu, aby monitorovala správne uplatňovanie nariadení o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia s osobitným dôrazom na nové aspekty zavedené 
nariadeniami č. 883/2004 a č. 987/2009, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2010;

15. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že mnohí predkladatelia petícií boli orgánmi 
Spojeného kráľovstva požiadaní o to, aby podstúpili tzv. test práva na pobyt s cieľom 
získať prístup k sociálnemu bývaniu či iné výhody, ako je napríklad príspevok pre 
uchádzača o zamestnanie4; upozorňuje osobitne na skutočnosť, že táto požiadavka 
predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, čím sa porušuje článok 
4 nariadenia č. 883/2004; naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby zosúladilo svoje 
právne predpisy s právnymi predpismi EÚ; 

16. naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa riadilo rozsudkami Súdneho dvora 
Európskej únie týkajúcimi sa exportovateľnosti peňažných nemocenských dávok5 a aby 
neuplatňovalo tzv. test predchádzajúceho skutočného pobytu (tzv. Past Presence Test), ak 
sa dajú použiť iné ukazovatele na stanovenie skutočnej väzby so systémom sociálneho 
zabezpečenia Spojeného kráľovstva;

17. domnieva sa, že modernizovaná smernica o odborných kvalifikáciách by sa mala zamerať 
na zjednotenie zdrojov informácií, ktoré majú odborníci v súčasnosti k dispozícii, 
a zabezpečiť koordináciu s portálom Vaša Európa;

18. vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby v rámci všeobecného systému zaviedli 
systém kompenzačných opatrení požadovaný podľa článku 10 smernice o odborných 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 Pozri okrem iného petície č. 1351/2008, 0945/2010 a 1300/2010.
4 Pozri okrem iného petície č. 0401/2009 a 1119/2009.
5 Vec C-299/05 z 18. októbra 2007 a nedávno vec C-503/09 z 21. júla 2011.
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kvalifikáciách, pretože ak ho nezavedú, môže vzniknúť diskriminácia na základe štátnej 
príslušnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že občania členských štátov, ktoré vstúpili do 
EÚ v rokoch 2004 a 2007, najmä odborníci v oblasti zdravotníctva (doktori, pôrodné 
asistentky a zdravotné sestry), poukázali na problémy, s ktorými sa stretávajú v súvislosti 
s uznávaním svojich odborných kvalifikácií alebo svojich práv získaných v inom 
členskom štáte, než je ich vlastný štát1;

19. pripomína, že jedna z najstarších nedoriešených petícií sa týka diskriminačného 
zaobchádzania so zahraničnými učiteľmi jazyka (tzv. lettori) na niektorých univerzitách 
v Taliansku2; vyzýva Komisiu, aby naďalej skúmala súčasnú Gelminiovej reformu, ktorá 
nadobudla účinnosť v decembri 2010; vyzýva talianske orgány a príslušné univerzity, aby 
urýchlene vyriešili tento prípad;

20. pripomína, že v nariadení (ES) č. 2201/20033 sa stanovuje zásada, podľa ktorej by mali 
deti po odluke svojich rodičov udržiavať vzťahy s oboma rodičmi, a to aj v prípade, že 
žijú v rôznych členských štátoch; zdôrazňuje, že hoci je zavádzanie a uplatňovanie 
hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa prístupových práv v súčasnosti v pôsobnosti 
členských štátov, členské štáty musia dodržiavať pri vykonávaní svojich právomocí 
právne predpisy Únie, najmä ustanovenia zmlúv týkajúce sa práva všetkých občanov EÚ 
na cestovanie a pobyt v inom členskom štáte4;

21. opäť poukazuje na problémy, s ktorými sa stretli občania EÚ, ktorí sa rozhodli uplatniť 
svoje právo usadiť sa stanovené v článku 49 ZFEÚ a legálne kúpili nehnuteľnosti 
v Španielsku, ktoré boli následne ilegalizované bez riadneho súdneho konania či náležitej 
kompenzácie; naliehavo vyzýva španielske orgány, aby dôkladne preskúmali spôsob 
uplatňovania pobrežného zákona (Ley de Costas) s cieľom vyhnúť sa vplyvu na 
jednotlivých vlastníkov majetku;

22. pripomína kľúčovú prioritu Výboru pre petície, ktorou je nájsť riešenie dlhotrvajúcich 
problémov v oblasti nehnuteľností v krajinách, ako je Španielsko, Cyprus a Bulharsko;
zdôrazňuje, že občania EÚ, či už ide o štátnych príslušníkov daného členského štátu, 
alebo cudzích štátnych príslušníkov, mali niekoľko vážnych problémov súvisiacich 
s prevodom nehnuteľností a bankovými zárukami, ako aj porušovaním vlastníckych práv, 
ktoré prispeli k nedostatku dôvery v cezhraničný trh s nehnuteľnosťami a hospodárskym 
problémom v Európe; na základe záverov, ku ktorým dospelo viacero odborníkov 
v oblasti majetkového práva a členov Výboru pre petície, vyzýva na rozšírenie zásad EÚ 
týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa a voľného pohybu na nehnuteľnosti a opakuje svoju 
výzvu, aby sa plne rešpektovalo právo na majetok nadobudnutý zákonným spôsobom;

23. domnieva sa, že vytvorenie jedného kontaktného miesta pre občanov, t. j. portálu Vaša 
Európa, má veľký význam pre občanov, ktorí žiadajú o radu alebo sa snažia o nápravu; 
uznáva, že siete na riešenie problémov, ktoré vytvorila Komisia, sú dôležitou pomocou pri 

                                               
1 Pozri okrem iného petíciu č. 112/2009. 
2 Pozri okrem iného petície č. 511/1998 a 689/1998.
3 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských 
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, Ú. v. EÚ 
L 338, 23.12.2003, s. 1.
4 Pozri okrem iného petíciu č. 1614/2009.
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riešení sťažností týkajúcich sa nesprávneho fungovania vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, 
aby aktívnejšie presadzovala tieto online dostupné služby tým, že zapojí asistenčné služby 
a služby v oblasti riešenia problémov existujúce na úrovni EÚ;

24. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Výborom pre petície na príprave novej správy 
o občianstve za rok 2013;

25. víta návrh Komisie vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občianstva, čím by sa pripomenulo 
20. výročie zavedenia pojmu občianstvo EÚ a prispelo k zvýšeniu povedomia o právach 
súvisiacich s občianstvom EÚ; vyzýva Komisiu, aby využila túto príležitosť na posilnenie 
svojho úsilia o ochranu a podporu práv občanov;

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

Európska komisia uverejnila v októbri 2010 dokument s názvom Správa o občianstve EÚ za 
rok 2010: odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ1. Vychádzajúc z návrhu, ktorý 
sa uvádza v správe Európskeho parlamentu z 20. marca 2009 o problémoch a perspektívach 
v súvislosti s európskym občianstvom2, uskutočnila konzultácie s občianskou spoločnosťou 
a vypracovala prehľad najväčších prekážok, s ktorými sa stretávajú občania pri uplatňovaní 
svojich práv v zahraničí.

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 je takisto komplexnejšia ako predchádzajúce správy, 
v ktorých sú prevažne stručne opísané hlavné prvky rozvoja v oblasti občianstva EÚ počas 
príslušného trojročného obdobia, ako sa to vyžaduje v článku 25 ZFEÚ. Táto správa uvádza 
25 prekážok, s ktorými sa občania stretávajú v rôznych úlohách (ako súkromné osoby, 
spotrebitelia, miestni obyvatelia, študenti, turisti a odborníci či politickí činitelia), a predkladá 
riešenia na ich prekonanie. 

V tomto návrhu správy sa dôkladne skúmajú opatrenia navrhnuté Európskou komisiou 
v súvislosti s petíciami prijatými Výborom pre petície v referenčnom období 2008 – 2011, čo 
umožnilo zohľadnenie najnovšieho vývoja. Na tento účel bolo preskúmaných vyše 
300 relevantných petícií, ktoré boli výboru doručené.

Petície poskytujú spätnú väzbu o vykonávaní rôznych politík priamo od občanov a posudzuje 
sa v nich úroveň spokojnosti s Európskou úniou. Ich predkladatelia sa zúčastňujú na 
schôdzach výboru a majú možnosť zapojiť sa do transparentného, priameho dialógu 
s poslancami Európskeho parlamentu.

Za posledné roky sa registruje čoraz väčší počet petícií týkajúcich sa problémov, s ktorými sa 
občania EÚ stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb. Štatistické údaje 
uvedené vo výročných správach Výboru pre petície ukazujú, že približne 25 % celkového 
počtu prijatých petícií sa zaoberá otázkami súvisiacimi s voľným pohybom.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie prikladá čoraz väčší význam otázke európskeho 
občianstva a stavia voľný pohyb do popredia ako základné právo, z ktorého vyplýva široká 
škála ďalších zásadných práv. Voľný pohyb je jedným z najuznávanejších úspechov 
Európskej únie. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že „spomedzi práv je 
občanom EÚ aj naďalej najviac blízke právo na voľný pohyb a pobyt“, ktoré oceňuje 88 % 
ľudí3.

Sloboda pohybu osôb je však zo štyroch slobôd, ktoré sa stanovujú v zmluvách (t. j. sloboda 
pohybu tovaru, kapitálu, služieb a osôb), tou najmenej rozvinutou. Hoci sa v tomto smere 

                                               
1 KOM(2010)0603 v konečnom znení.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=SK&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, Občianstvo Európskej únie – analytická správa, (Bleskový prieskum Eurobarometra č. 294, 
október 2010).
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dosiahol podstatný pokrok, po nadobudnutí účinnosti smernice o právach občanov1 mnoho 
petícií svedčí o tom, že s vykonávaním smernice sa ešte stále spája mnoho ťažkostí.

Niektoré členské štáty neuznávajú v plnej miere právo rodinných príslušníkov z tretích krajín. 
V niekoľkých petíciách sa napríklad objavili správy, že Spojené kráľovstvo nepovolilo 
rodinným príslušníkom z krajiny mimo EÚ vstup bez víz, a to aj napriek skutočnosti, že mali 
povolenie na pobyt vydané iným členským štátom. Orgány Spojeného kráľovstva požadovali 
nadmerné množstvo dokumentov, žiadosti spracúvali s priveľkým omeškaním a pôvodné 
dokumenty nevrátili. Európska komisia prijala na základe početných sťažností a prijatých 
petícií opatrenia, vďaka čomu sa v rámci administratívnych postupov zaviedlo niekoľko 
zlepšení.

Niektoré krajiny vydávali povolenia na pobyt s obmedzenou platnosťou (čo je v rozpore 
s článkom 11 ods. 1) alebo porušili zásadu rovnakého zaobchádzania (zakotvenú v článku 24), 
keď s európskymi občanmi žijúcimi na ich území v súlade so smernicou zaobchádzali menej 
priaznivo ako so svojimi vlastnými občanmi.

Vo Švédsku nie sú rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie na pobyt predmetom 
preskúmania, a preto sú občania pripravení o svoje základné právo na nápravu. Štátni
príslušníci Holandska žijúci v zahraničí sa stretávajú s problémami pri výmene starých 
cestovných dokladov za nové.

Občania majú často ťažkosti pri uplatňovaní svojho nároku na sociálne zabezpečenie, najmä 
preto, že príslušné právne predpisy sú zložité, ťažko pochopiteľné a niekedy ich príslušné 
orgány uplatňujú nesprávne. Často vyplnia nesprávne formuláre alebo nedodržia termín na 
predloženie požadovaných dokumentov, pretože neboli náležite informovaní alebo pred 
vycestovaním z vlasti nenašli potrebné inštrukcie.

Bolo prijatých niekoľko petícií občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v inej krajine EÚ, 
ktoré sa týkali odmietnutia vlády Spojeného kráľovstva vyplatiť im dávky, ako je príspevok 
na živobytie pre osoby so zdravotným postihnutím, príspevok na opatrovanie alebo príspevok 
na starostlivosť, a to aj napriek tomu, že Súdny dvor Európskej únie ich klasifikoval ako 
exportovateľné peňažné nemocenské dávky2.

Prípad, na ktorý upozornila predkladateľka petície3, bol tiež predmetom žiadosti 
o prejudiciálne konanie, čo viedlo k vyneseniu významného rozsudku Súdneho dvora 
Európskej únie (vec C-503/09) v júli 2011. V tomto rozsudku sa uvádza, že test 
predchádzajúceho skutočného pobytu (Past presence test) možno nariadiť len vtedy, ak 
neexistuje žiadna iná riadna väzba na systém sociálneho zabezpečenia Spojeného kráľovstva.

Súdny dvor kládol veľký dôraz na pojem občianstvo a na práva s ním spojené. Zdôraznil, že 
by odporovalo občianskym právam, keby sa s občanom v členskom štáte, ktorého je štátnym 

                                               
1 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
2 Vec C-299/05 z 18.10.2007.
3 Petícia 0876/2008, ktorú predkladá Lucy Jane Marie Stewart (britská štátna občianka), o práve na dávky 
z dôvodu práceneschopnosti pri pobyte v inom členskom štáte EÚ ako v tom, ktorého je štátnou príslušníčkou.
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príslušníkom, zaobchádzalo menej priaznivo ako v prípade, ak by nevyužil možnosti 
ponúkané Zmluvou.

Výbor pre petície dôrazne podporuje túto petíciu už od jej prijatia v roku 2008 a zapája sa do 
konštruktívneho dialógu na túto tému s príslušnými britskými orgánmi a Európskou komisiou. 
Predkladateľka petície a jej rodina mali v novembri 2009 príležitosť zúčastniť sa na schôdzi 
výboru a podrobne vysvetliť svoj prípad členom výboru a úradníkom zastupujúcim Európsku 
komisiu.

V právnych predpisoch Spojeného kráľovstva nie je žiadna zmienka o tom, že bývalý 
pracovník, ktorý má školopovinné dieťa, má v súlade s právnymi predpismi EÚ právo na 
pobyt v Spojenom kráľovstve. Preto sa tejto skupine osôb takmer určite neoprávnene 
zamietne poskytnutie dávok z toho dôvodu, že nemajú právo na pobyt. Predpisy sa 
nezaoberajú ani právami stanovenými v článku 18 ZFEÚ. Ide o komplikovanú problematiku, 
ale z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie jasne vyplýva, že pokiaľ ide o prístup 
k dávkam, s osobou, ktorá mala v minulosti právo na pobyt v danom členskom štáte, by sa 
malo zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

Predkladatelia petície informovali aj o problémoch týkajúcich sa uznania ich diplomov alebo 
kvalifikácií a o niekedy nedostatočnej transpozícii alebo nevyhovujúcom vykonávaní 
smernice 2005/36/ES1.

Zdá sa, že kódex správania vytvorený na účely uplatňovania smernice 2005/36/ES nie je 
veľmi známy alebo ho príslušné orgány nedodržiavajú náležitým spôsobom. V určitých 
prípadoch orgány požadovali, aby uchádzači predložili okrem dokumentov uvedených 
v prílohách aj ďalšie dokumenty, alebo aby absolvovali neprimerané jazykové testy. Vo 
viacerých krajinách sa kritizovalo omeškanie transpozície smernice. Farmaceutickí 
pracovníci, ktorí získali kvalifikáciu v inom členskom štáte, sa sťažovali, že pre reštriktívny 
výklad článku 21 ods. 4 smernice im je odmietnutý prístup k riadeniu nových lekární 
v Spojenom kráľovstve. Prípad bol úspešne vyriešený v druhej polovici roka 2011.

Prebytok príslušných orgánov, či už na vnútroštátnej, alebo na miestnej úrovni, spôsobuje, že 
predkladateľom petícií nie je jasné, na ktorý orgán sa majú vlastne obrátiť. Jedným 
z odrádzajúcich prvkov môžu byť aj zdĺhavé postupy a byrokracia.

Očividná diskriminácia na základe štátnej príslušnosti bola odhalená v mnohých prípadoch 
učiteľov cudzích jazykov (tzv. lettori) v Taliansku, ktorí desaťročia bojujú proti 
diskriminujúcemu zaobchádzaniu, pokiaľ ide o istotu pracovného miesta, kariérny postup, 
dôchodky a sociálne zabezpečenie.

Predkladatelia petícií vyjadrili znepokojenie v súvislosti s prekážkami, s ktorými sa stretávajú 
osoby so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb, medzi ktoré 
patrí napríklad nedostatok vhodných dopravných zariadení.

V oblasti rodinného práva sa vyskytli problémy najmä v súvislosti so starostlivosťou o dieťa 
v prípade rozvodu alebo uznania partnerských zväzkov registrovaných v inom členskom štáte.
                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
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Pokiaľ ide o rozvody s cezhraničným rozmerom, predkladatelia petícií sa sťažovali najmä na 
obrovské súvisiace náklady, zdĺhavé postupy a nedostatok primeraných informácií 
o uplatniteľných právnych predpisoch a súdnej príslušnosti.

Niektoré petície poukazujú na problém s neuznávaním dokumentov o rodinnom stave. 
Postupy na uznanie dokumentov môžu byť časovo nesmierne náročné a veľmi nákladné, 
najmä v spojitosti s prekladmi a overovaním dokumentov. Niektorí predkladatelia petícií 
hlásili problémy s jazykovou transpozíciou svojich mien podľa kultúry krajiny, do ktorej sa 
presťahovali. Iní sa sťažovali na ťažkosti, s ktorými sa stretli, keď sa snažili zaregistrovať 
svoje novonarodené dieťa v novej krajine pobytu. Zistilo sa, že poľské orgány odmietajú 
vydať osvedčenia o rodinnom stave osobám, ktoré hodlajú v inom členskom štáte vstúpiť do 
partnerského alebo manželského zväzku osôb rovnakého pohlavia.

Naďalej sú nedoriešené viaceré petície, v súvislosti s ktorými sa žiada vyriešenie problému 
vzájomného uznávania manželstiev a registrovaných partnerstiev medzi osobami rovnakého 
pohlavia, čo predstavuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, pokiaľ ide o niektoré 
základné práva zaručené občanom EÚ. 

Hromadné vyhostenia na základe etnického pôvodu alebo štátnej príslušnosti boli ostro 
kritizované, pričom sa predovšetkým poukázalo na nedostatočné uplatňovanie národných 
stratégií integrácie Rómov ako na jednu z príčin tohto problému.

Správa sa zameriava na dôležitosť neformálnych sietí na riešenie problémov (Solvit, webová 
stránka Vaša Európa) a posilnenej komunikačnej politiky, ktorá by sa mala snažiť zabezpečiť, 
aby občania v plnej miere využívali svoje práva stanovené v zmluvách.

Práva občanov sú síce jasne zakotvené v právnych aktoch EÚ, ale v praxi sa nie vždy 
presadzujú. Mnohí ľudia preto pociťujú v súvislosti s európskymi projektmi rozčarovanie. 
Výbor pre petície sa usiluje odstrániť tieto nedostatky tým, že kladie občanov do stredobodu 
svojich činností. Využíva svoj politický vplyv, priamo konzultuje s vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi orgánmi v príslušných členských štátoch a usiluje sa dosiahnuť rýchlu nápravu 
predložených záležitostí mimosúdnou cestou. V prípadoch, keď sa vznesú obvinenia zo 
závažného porušenia európskych právnych predpisov, ktoré by mal ďalej posúdiť Súdny dvor 
Európskej únie, Výbor PETI úzko spolupracuje s Európskou komisiou na začatí konania 
vo veci porušenia právnych predpisov. Práva občanov sú preto nepretržite presadzované 
a zabezpečované prostredníctvom postupu predkladania petícií.


