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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: Odpravljanje ovir za pravice državljanov 
EU
(2011/2182(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odločitvah Odbora za peticije,

– ob upoštevanju pravice do peticije v skladu s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

– ob upoštevanju drugega dela PDEU z naslovom Nediskriminacija in državljanstvo Unije
in naslova V Listine o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom „Poročilo o 
državljanstvu EU iz leta 2010 – Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU“ 
(KOM(2010)0603),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg – Za 
visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo“ (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1612/68 (EGS) o prostem gibanju delavcev v 
Skupnosti1,

– ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic2 (v nadaljnjem besedilu direktiva o prostem gibanju in prebivanju),

– ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij3 (v nadaljnjem besedilu direktiva o poklicnih 
kvalifikacijah),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. aprila 2009 o težavah in perspektivah v zvezi z 
državljanstvom Unije5,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije in mnenj Odbora za ustavne zadeve, Odbora 
                                               
1 UL L 257, 19.10.1968, str. 2. 
2 UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
3 UL L 255, 30.9.2005, str. 22.
4 UL L 284, 30.10.2009, str. 1.
5 UL C 137E , 27.5.2010, str. 14.
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za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0000/2011),

A. ker imajo državljani Unije med drugim pravico do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic, pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na 
občinskih volitvah v državi članici, kjer prebivajo, pravico do zaščite s strani diplomatskih 
in konzularnih organov druge države članice v tretjih državah ter pravico naslavljati 
peticije na Evropski parlament in obrniti se na Evropskega varuha človekovih pravic kot 
tudi na institucije in posvetovalne organe Unije v katerem koli jeziku Pogodb1;

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila koncept državljanstva EU in pravice, ki izhajajo iz 
njega; 

C. ker se sedem let po začetku veljavnosti direktive o prostem gibanju in prebivanju še vedno 
pojavlja preveč težav v zvezi z njenim izvajanjem; ker večina pritožb zadeva pravico do 
vstopa, pravico do prebivanja več kot tri mesece, veljavnost dovoljenj za prebivanje, 
ohranitev pravice do prebivanja in stalnega prebivanja ter pravice družinskih članov;

D. ker mnogo državljanov precenjuje področje uporabe direktive o prostem gibanju in 
prebivanju, zlasti pri uveljavljanju pravic družinskih članov, ki so državljani tretje države, 
in ne razume, da se direktiva ne uporablja, če prebivajo v svoji državi članici, kar je očitna 
nepravilnost;

E. ker morajo državljani EU, ki imajo običajno prebivališče v Združenem kraljestvu in ki 
zaprosijo za določene socialnovarstvene dajatve, opraviti tako imenovani preizkus za 
pridobitev pravice do prebivanja, ki uvaja dodatne pogoje za državljane, ki niso državljani 
Združenega kraljestva;

F. ker je bilo vprašanje izgona Romov iz Francije leta 2010 sporno ne le z vidika temeljnih 
pravic, ampak tudi z vidika pravice do prostega gibanja in diskriminacije na podlagi 
državljanstva ter rasne in etnične pripadnosti;

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo uvedle ali še naprej izvajale prehodne ureditve, ki 
omejujejo dostop romunskih in bolgarskih državljanov do njihovega trga dela; ker lahko 
taki ukrepi povzročijo izkoriščanje delavcev in nezakonito delo ter preprečijo dostop do 
socialnovarstvenih dajatev;

H. ker se istospolni pari srečujejo s številnimi težavami pri selitvi iz ene v drugo državo 
članico EU zaradi neobstoja vzajemnega priznavanja statusa istospolnih partnerstev v EU;

I. ker je veliko število peticij razkrilo težave na področju dostopa do socialnovarstvenih 
dajatev, zlasti zaradi pomanjkanja sodelovanja med nacionalnimi organi, neustrezne 
uporabe načela seštevanja, neposredovanja ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

J. ker je treba upoštevati težave, povezane z nepravilnim izvajanjem Direktive 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij (izravnalni ukrepi, zahteve za predložitev dodatnih 

                                               
1 Člen 20(2) PDEU.
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dokumentov, neutemeljene negativne odločbe države članice gostiteljice, nepotrebne 
zamude pri obdelavi prošenj, sistematično izvajanje posebnih jezikovnih preizkusov 
znanja), ki močno ovirajo uveljavljanje pravic državljanov po vsej EU;

K. ker so vlagatelji peticij hudo obsodili diskriminacijo na podlagi državljanstva v zadevi 
nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt), ki glede na prejete peticije izvaja 
diskriminacijo zoper nenemške zakonce v mešanih zakonskih zvezah;

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire za 
pravice državljanov EU, ter v njem navedene predloge; poziva Komisijo, naj zagotovi čim 
prejšnjo pripravo in odobritev zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov iz tega poročila, 
da bi uveljavili pravice državljanov EU in da bi države članice odpravile ovire za uživanje 
teh pravic;

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati peticije na Evropski parlament izrecno določena v 
Pogodbah, vendar državljani o njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, zato zahteva, da 
se državljanom predložijo izboljšane informacije o pravici do naslavljanja peticij, zlasti 
prek pisarn Evropskega parlamenta v državah članicah;

3. meni, da je evropska državljanska pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument nadnacionalne participativne demokracije in bo 
omogočila državljanom dejavnejšo udeležbo pri oblikovanju evropskih politik in 
zakonodaje; zahteva učinkovito izvajanje uredbe o evropski državljanski pobudi ter zlasti 
poziva institucije EU in države članice, naj dejavno obveščajo državljane o tem novem 
instrumentu;

4. poziva Komisijo, naj se pri pripravi letnega poročila o izvajanju Listine EU o temeljnih 
pravicah ne osredotoča le na izvajanje Listine, ampak tudi na uporabo vseh členov 
Pogodbe EU v zvezi s temeljnimi pravicami ter na položaj temeljnih pravic v Evropski 
uniji; poziva Komisijo, naj v to poročilo vključi podrobnejše informacije o vprašanjih, ki 
so jih zastavili državljani, o njihovem reševanju in o tem, katere konkretne nadaljnje 
ukrepe je sprejela;

5. poziva vse institucije, organe, urade in agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje pravice 
do dostopa do dokumentov, ki jo določa Uredba 1049/20011, ene najpomembnejših 
pravic, ki jih uživajo državljani EU, in sicer z izboljšanjem preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega dostopa do dokumentov in informacij, da bi lahko 
državljani še tesneje sodelovali v procesu sprejemanja odločitev;

6. ob priznavanju pravice do informacij kot enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do informacij o preiskavah in primerih kršitev, ne da bi 
bil ogrožen namen preiskav, in da lahko prevladujoč javni interes upraviči dostop do teh 
primerov, zlasti če gre za temeljne pravice, zdravje ljudi in zaščito okolja pred 

                                               

1 Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5. 2001, 
str. 43).
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nepopravljivo škodo; 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen prenos in izvajanje direktive o prostem gibanju in 
prebivanju v državah članicah ter pri tem polno uporablja svoja pooblastila za sprožitev 
postopkov za ugotavljanje kršitev; poziva države članice, naj odpravijo obstoječe pravne 
in praktične ovire za prosto gibanje državljanov in naj ne uvedejo zamudnih in 
neutemeljenih upravnih postopkov, ki omejujejo uveljavljanje te pravice; poleg tega 
poziva Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta pravica 
odreka ali omejuje;

8. poziva tiste države članice, ki so sklenile, da bodo uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in bolgarskih državljanov do trgov dela1, naj do 
konca leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

9. ponovno poziva države članice, naj zagotovijo prosto gibanje vsem državljanom EU in 
njihovim družinam brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali državljanstva2; 
ponovno poziva države članice, naj v celoti izvajajo pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za različnospolne zakonce, pač pa tudi za registriranega 
partnerja, člana gospodinjstva in partnerja, s katerim ima državljan EU ustrezno potrjeno 
in trdno razmerje, vključno z istospolnimi pari, na osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive v 
skladu z analizo in sklepi v poročilu Agencije Evropske unije za temeljne pravice ter naj 
spremlja ta vprašanja;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti nameni številnim prejetim peticijam o vzajemnem 
priznavanju listin o osebnem stanju in njihovih učinkov ter nanje odgovarja bolj 
natančno3; iz tega razloga poudarja, da je treba čim prej zagotoviti vzajemno priznavanje 
statusa porok istospolnih partnerjev in priznanih razmerij isto- in različnospolnih 
partnerjev v EU ter odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali vrste 
razmerja (civilno partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje poziva Komisijo, naj 
nemudoma predloži ustrezen zakonodajni predlog;

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni kršijo direktivo o prostem gibanju in prebivanju ter 
nasprotujejo osnovnim vrednotam in načelom, na katerih temelji Evropska unija; 
opozarja, da je v skladu s to direktivo svobodo gibanja in prebivanja zaradi javnega reda 
ali javne varnosti dopustno omejiti izključno na podlagi osebnega obnašanja, brez 
vsakršne diskriminacije na podlagi etnične ali nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati samodejnega izgona državljanov EU (uvodna 
izjava 16, člen 14);

12. poziva države članice, naj odpravijo politike, ki neposredno ali posredno diskriminirajo 
Rome in druge manjšine na podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih poziva, naj ustavijo 
vse primere preganjanja, izseljevanja in izganjanja; poziva vse države članice in EU, naj 

                                               
1 Glej med drugim peticiji 0810/2011 in 0900/2011.
2 Glej med drugim peticiji 0155/2011 in 0381/2011.
3 Glej med drugim peticijo 0632/2008.



PR\882990SL.doc 7/13 PE473.706v02-00

SL

prevzamejo skupno odgovornost za spodbujanje vključevanja Romov v skladu z 
Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2011 o  strategiji EU o vključevanju 
Romov1 in „Okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020“2 ter 
naj spodbujajo in ščitijo njihove temeljne pravice; 

13. poziva Komisijo, naj poveže prednostne naloge v zvezi s socialnim vključevanjem v jasen 
niz ciljev, ki vključujejo varstvo državljanov pred diskriminacijo na vseh področjih 
življenja in spodbujanje socialnega dialoga med Romi in Neromi, da bi odpravili rasizem 
in ksenofobijo; poziva Komisijo, naj kot varuhinja Pogodb zagotovi celovito izvajanje 
ustrezne zakonodaje in nalaganje ustreznih sankcij za rasno motivirana kazniva dejanja3;

14. poziva Komisijo, naj spremlja pravilno izvajanje uredb o usklajevanju sistemov socialne 
varnosti s strani držav članic, s poudarkom na novih vidikih, ki sta jih uvedli uredbi 
št. 883/2004 in št. 987/2009, ki sta začeli veljati 1. maja 2010;

15. je zaskrbljen nad dejstvom, da so oblasti Združenega kraljestva od veliko vlagateljev 
peticij zahtevale, da opravijo „preizkus za pridobitev pravice do prebivanja“, da bi 
pridobili dostop do socialnih stanovanj in drugih dajatev, kot je dodatek za iskalca 
zaposlitve4; namenja posebno pozornost dejstvu, da pomeni ta zahteva neposredno 
diskriminacijo na podlagi državljanstva, kar nasprotuje členu 4 Uredbe št. 883/2004; 
poziva Združeno kraljestvo, naj svojo zakonodajo uskladi z zakonodajo EU;

16. poziva Združeno kraljestvo, naj se ravna po sodbah Sodišča Evropske unije v zvezi z 
izplačevanjem dajatev za bolezen v gotovini5 in naj ne uporablja „preskusa pretekle 
prisotnosti“, če je mogoče za vzpostavitev dejanske povezave s sistemom socialnega 
varstva Združenega kraljestva uporabiti druge reprezentativne elemente;

17. meni, da mora biti posodobljena direktiva o poklicnih kvalifikacijah osredotočena na 
racionalizacijo virov informacij, ki so na voljo strokovnjakom, in zagotavljanje 
usklajevanja s portalom Tvoja Evropa;

18. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj v okviru splošnega sistema vzpostavijo 
sistem dopolnilnih ukrepov v skladu s členom 10 direktive o poklicih kvalifikacijah, saj se 
zdi, da opustitev le-tega ustvarja diskriminacijo na podlagi nacionalnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da so državljani držav članic, ki so se pridružile EU leta 2004 in 2007, zlasti 
zdravstveno osebje (zdravniki, babice in medicinske sestre), poročali o težavah, povezanih 
s priznavanjem kvalifikacij ali pridobljenih pravic v državi članici, ki ni njihova matična 
država članica6; 

19. opozarja, da ena od peticij, ki so v obravnavi najdlje, zadeva diskriminatorno 
obravnavanje učiteljev tujih jezikov („lettori“) na več italijanskih univerzah7; poziva 
Komisijo, naj nadaljuje preučevanje obstoječe „reforme Gelmini“, ki je začela veljati 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 Glej med drugim peticije 1351/2008, 0945/2010 in 1300/2010.
4 Glej med drugim peticiji 0401/2009 in 1119/2009.
5 Zadeva C-299/05 z dne 18. oktobra 2007 in novejša Zadeva C-503/09 z dne 21. julija 2011.
6 Glej med drugim peticijo 112/2009.
7 Glej med drugim peticiji 511/1998 in 689/1998.
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decembra 2010; poziva italijanske oblasti in ustrezne univerze, naj to vprašanje čim prej 
rešijo;

20. opozarja, da Uredba (ES) št. 2201/20031 določa načelo, da mora biti otrokom omogočeno 
vzdrževanje odnosa z obema staršema po njuni razvezi, čeprav živita v različnih državah 
članicah; poudarja, da čeprav je uvedba in izvajanje bistvenih pravil o pravicah do dostopa 
trenutno v pristojnosti držav članic, morajo te spoštovati zakonodajo Skupnosti pri 
izvajanju svojih pristojnosti, zlasti določbe Pogodbe o svobodi vseh državljanov EU do 
potovanja in prebivanja v drugi državi članici2;

21. ponovno usmerja pozornost na težave, s katerimi so se srečali državljani EU, ko so želeli 
uveljavljati pravico do ustanavljanja v skladu s členom 49 PDEU in zakonito kupovali 
nepremičnine v Španiji, ki so pozneje postale nezakonite brez ustreznega postopka ali 
nadomestila; poziva španske oblasti, naj natančno preučijo način izvajanja zakona o 
zaščiti obale (Ley de Costas), da bi preprečile okrnitev pravic posameznih lastnikov 
nepremičnin;

22. opozarja na ključno prednostno nalogo Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v državah, kot so Španija, Ciper in Bolgarija; 
poudarja, da so se državljani EU, in sicer tako iz teh kot drugih držav članic, srečevali s 
številnimi resnimi težavami v zvezi s nepremičninskimi transakcijami in bančnimi 
garancijami ter kršitvijo lastninskih pravic, kar je prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg in h gospodarskim težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava lastninskih razmerij ter članov Odbora za peticije 
poziva k razširitvi načel varstva potrošnikov in prostega gibanja v EU, da bi zajemala 
lastninske pravice, ter ponavlja svoj poziv k popolnem spoštovanju pravice do legitimno 
pridobljenega premoženja; 

23. meni, da je vzpostavitev portala Tvoja Evropa po načelu „vse na enem mestu“ bistvenega 
pomena za državljane, ki želijo nasvet ali nadomestilo; priznava, da omrežja za reševanje 
težav, ki jih je vzpostavila Komisija, bistveno prispevajo k reševanju pritožb v zvezi s 
pomanjkljivostmi na notranjem trgu; poziva Komisijo, naj dejavneje spodbuja te spletne 
in dostopne storitve, in sicer z vključevanjem obstoječih služb za pomoč in reševanje 
težav na ravni EU;

24. spodbuja Komisijo, naj pri pripravi novega poročila o državljanstvu za leto 2013 sodeluje 
z Odborom za peticije;

25. pozdravlja predlog Komisije, da se leto 2013 razglasi za „evropsko leto državljanov“, kar 
bi zaznamovalo 20 let od uvedbe koncepta „evropskega državljanstva“ in okrepilo 
ozaveščenost o pravicah, povezanih z državljanstvom Unije; poziva Komisijo, naj 
izkoristi to priložnost za krepitev svojih prizadevanj za zaščito in spodbujanje pravic 
državljanov;

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih 
in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000, UL L 338, 
23.12.2003, str. 1.
2 Glej med drugim peticijo 1614/2009. 
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26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, evropskemu 
varuhu človekovih pravic ter vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

„Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010. Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU1“ je 
Evropska komisija objavila oktobra 2010. Na podlagi predloga iz poročila Evropskega 
parlamenta „Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom Unije“ z dne 20. marca 20092 se 
je Komisija posvetovala s civilno družbo in pripravila pregled stanja največjih ovir, s katerimi 
se srečujejo državljani pri uveljavljanju svojih pravic prek nacionalnih meja. 

„Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010“ je celovitejše od predhodnih poročil, ki so v 
skladu s členom 25 PDEU vsebovali predvsem opisni povzetek najpomembnejših dosežkov 
na področju državljanstva EU v ustreznem triletnem obdobju. Navaja 25 ovir, s katerimi se 
srečujejo državljani v različnih vlogah (kot fizične osebe, potrošniki, prebivalci, študenti, 
turisti in kot poklicni strokovnjaki ali politični akterji), in predlaga rešitve za njihovo 
odpravljanje. 

Ta osnutek poročila preučuje ukrepe, ki jih je predlagala Evropska komisija, in sicer na 
podlagi peticij, ki jih je prejel Odbor za peticije v referenčnem obdobju 2008-2011, zato je 
bilo mogoče upoštevati tudi nedavna dogajanja. V ta namen je bilo analiziranih več kot 300 
ustreznih prejetih peticij. 

Peticije so pristna povratna informacija od državljanov o izvajanju različnih politik in izražajo 
stopnjo zadovoljstva z Evropsko unijo. Predlagatelji peticije se udeležujejo sej Odbora in 
imajo priložnost sodelovati v preglednem in neposrednem dialogu s poslanci Evropskega 
parlamenta. 

V zadnjih letih je bilo registriranih veliko peticij, ki so zadevale težave, s katerimi se srečujejo 
državljani EU pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja. Statistični podatki, vključeni v 
letna poročila Odbora za peticije, kažejo, da vprašanja v zvezi s prostim gibanjem zajemajo 
približno 25 % skupnega števila prejetih peticij. 

Sodna praksa Sodišča Evropske unije zagotavlja evropskemu državljanstvu vse več vsebine, 
prosto gibanje pa postavlja v ospredje kot temeljno pravico, ki omogoča uživanje široke 
palete drugih temeljnih pravic. Prosto gibanje je eden od najdragocenejših dosežkov EU. Na 
podlagi najnovejše raziskave Eurobarometra je bilo ugotovljeno, da „je pravica, ki jo 
državljani EU najbolje poznajo, še vedno pravica do prostega gibanja in bivanja“, saj to 
pravico prepozna kar 88 % ljudi3.

Vseeno je prosto gibanje oseb najmanj razvita svoboščina od štirih svoboščin iz Pogodb (tj. 
prosti pretok blaga, kapitala, storitev in oseb). Čeprav je bil na tem področju dosežen velik 
napredek, številne peticije, predložene po začetku veljavnosti „direktive o pravicah 

                                               
1 KOM(2010) 639 konč.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, Državljanstvo Evropske unije – analitično poročilo, (Serija Flash EB #294, oktober 2010).
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državljanov“1, kažejo, da so v zvezi z izvajanjem te direktive še vedno prisotne težave. 

Nekatere države članice ne priznavajo v celoti pravic družinskih članov v tretjih državah. 
Tako je bilo na podlagi več peticij ugotovljeno, da Združeno kraljestvo ni dovolilo družinskim 
članom, ki niso iz držav EU, vstopa brez vizuma, čeprav so imeli dovoljenje za prebivanje, 
izdano v drugi državi članici. Oblasti Združenega kraljestva so zahtevale prekomerno število 
dokumentov, prošnje so obravnavale z velikimi zamudami, prav tako pa so zadržale izvirnike 
dokumentov. Po posredovanju Evropske komisije so bila na podlagi številnih prejetih pritožb 
in peticij uvedena nekatera izboljšanja v zvezi z upravnimi praksami. 

Nekatere države so izdajale dovoljenja za prebivanje z omejeno veljavnostjo (v nasprotju s 
členom 11(1)) ali kršile načelo „enakega obravnavanja“ (v skladu s členom 24), ko so 
evropske državljane, ki so prebivali na njihovem ozemlju v skladu z direktivo, obravnavale 
manj ugodno kot lastne državljane.

Na Švedskem se odločitve o zavrnitvi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje ne 
pregledujejo, zaradi česar državljani ne morejo uveljavljati osnovne pravice do poprave 
krivic. Nizozemski državljani, ki živijo v tujini, imajo težave pri obnovitvi potnih listin. 

Državljani imajo pogosto težave pri dostopu do pravic iz socialne varnosti, zlasti zaradi tega, 
ker je ustrezna zakonodaja zapletena in težka za razumevanje, pristojni organi pa jo včasih 
neustrezno uporabljajo. Državljani pogosto ne izpolnijo pravih obrazcev ali zamudijo roke za 
predložitev ustrezne dokumentacije, ker niso bili ustrezno obveščeni ali niso dobili potrebnih 
napotkov, preden so zapustili matične države. 

Veliko peticij je bilo prejetih od državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo v drugi 
državi EU in ki jim je vlada Združenega kraljestva zavrnila dodelitev dajatev, kot je 
nadomestilo za invalidne osebe, dodatek za pomoč in postrežbo ali dodatek za negovalca, 
kljub temu da jih je Sodišče Evropske unije uvrstilo med izvozljiva denarna nadomestila za 
primer bolezni2. 

Primer, ki ga je vložila predlagateljica peticije3, je bil tudi predmet zahteve za predhodno 
odločanje, na podlagi katere je Sodišče Evropske unije julija 2011 izreklo temeljno sodbo (C-
503/09). V sodbi je navedeno, da je mogoče tak preskus pretekle prisotnosti zahtevati le, če ne 
obstaja druga ustrezna povezava s sistemom socialnega varstva Združenega kraljestva. 

Sodišče je zelo poudarilo pojem državljanstva in z njim povezane pravice. Sodišče je 
opozorilo, da ne bi bilo združljivo s pravicami državljanov, če bi bili državljani matične 
države članice obravnavani manj ugodno, kot bi bili, če ne bi izkoristili priložnosti, ki jim jih 
zagotavljata Pogodbi.

Odbor za peticije odločno podpira to peticijo, že odkar jo je leta 2008 prejel, ter sodeluje v 

                                               
1 Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic ([2004] UL L 158/77).
2 Zadeva C-299/05 z dne 18.10.2007.
3 Peticija 0876/2008 gdč. Lucy Jane Marie Stewart (Britanka), ki prebiva v državi članici EU, katere ni 
državljanka, o pravici do invalidske pokojnine.
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konstruktivnem dialogu v zvezi s tem s pristojnimi britanskimi organi in Evropsko komisijo. 
Novembra 2009 sta predlagateljica peticije in njena družina dobili priložnost, da se udeležita 
seje Odbora in v celoti obrazložita primer v prisotnosti članov Odbora in uradnih 
predstavnikov Evropske komisije. 

Predpisi Združenega kraljestva ne upoštevajo dejstva, da ima nekdanji delavec z otrokom, ki 
se šola, v skladu z zakonodajo EU pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu; zato ta 
skupina ljudi po krivici skoraj zagotovo ne bo upravičena do dajatev, ker nima pravice do 
prebivanja. Predpisi prav tako ne obravnavajo pravic v skladu s členom 18 PDEU. To je 
zapleteno vprašanje, vendar je iz sodb Sodišča Evropske unije jasno, da mora biti oseba, ki je 
imela v preteklosti pravico do prebivanja v določeni državi članici, enako obravnavana kot 
državljani zadevne države članice v smislu dostopa do dajatev.

Predlagatelji peticij so opisovali tudi težave, povezane s priznavanjem diplom ali kvalifikacij, 
v nekaterih primerih pa tudi težave v zvezi z nepopolnim prenosom ali izvajanjem 
Direktive 2005/36/ES1.

Zdi se, da pristojni organi ne poznajo dobro kodeksa ravnanja, oblikovanega za 
izvajanje Direktive 2005/36/ES, ali ga ne upoštevajo ustrezno. V nekaterih primerih so organi 
zahtevali od prosilcev, da priložijo dodatne dokumente k tistim, navedenim v prilogah, ali pa 
so izvajali nesorazmerna jezikovna preverjanja. V več državah so bile opažene zamude pri 
prenosu te direktive. Farmacevti s kvalifikacijami iz druge države članice so se pritožili, da 
jim je bil zavrnjen dostop do upravljanja novih lekarn v Združenem kraljestvu zaradi 
omejevalne razlage člena 21(4) direktive. Težava je bila uspešno rešena v drugi polovici leta 
2011.

Preobilje pristojnih organov na nacionalni ali lokalni ravni ustvarja zmedo glede tega, kateri 
je ustrezni organ, na katerega se morajo obrniti predlagatelji peticije. Odvračilni učinek imajo 
tudi dolgotrajni postopki in birokracija.

Očitno diskriminacijo na podlagi državljanstva so ob številnih priložnostih izkusili učitelji 
tujih jezikov („lettori“) v Italiji, ki se že več desetletij borijo proti diskriminatornemu 
ravnanju v zvezi s stalnostjo zaposlitve, napredovanjem, pokojninami in socialno varnostjo. 

Predlagatelji peticij so izrazili zaskrbljenost glede ovir, s katerimi se srečujejo invalidi pri 
izvrševanju pravice do prostega gibanja, na primer s pomanjkanjem ustrezne prometne 
infrastrukture.

Težave na področju družinskega prava so se pojavile predvsem v zvezi s skrbništvom nad 
otroki v primeru razveze zakonske zveze ali priznavanjem zvez, registriranih v drugi državi 
članici.

V zvezi s čezmejnimi razvezami so se predlagatelji peticij pritoževali predvsem nad 
ogromnimi stroški, povezanimi z njimi, dolgotrajnimi postopki ter pomanjkanjem ustreznih 
informacij o veljavnih zakonih in sodni pristojnosti. 

                                               
1 Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
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Mnogo peticij je povezanih s težavami v zvezi z nepriznavanjem listin o osebnem stanju. 
Postopki za priznanje listin so lahko izredno dolgotrajni in povezani z ogromnimi stroški, 
zlasti s stroški prevajanja ali overjanja. Nekateri predlagatelji peticij so poročali o težavah v 
zvezi z jezikovnim prenosom svojih imen glede na kulturo države, v katero so se preselili. 
Drugi so se pritožili nad težavami pri registraciji novorojenih otrok v novi državi prebivališča. 
Izkazalo se je, da poljske oblasti zavračajo izdajo listin o osebnem stanju osebam, ki si želijo 
ustvariti istospolno partnerstvo ali se želijo poročiti z istospolnim partnerjem v drugi državi 
članici.

Že več let čaka na razrešitev veliko peticij, povezanih z vzajemnim priznavanjem porok in 
priznanih partnerstev istospolnih parov, ki ga ovira diskriminacija več temeljnih pravic, 
podeljenih državljanom EU, na podlagi spolne usmerjenosti. 

Množični izgoni na podlagi etnične ali narodne pripadnosti so bili deležni hudih kritik, kot 
eden od vzrokov za te težave pa je bilo poudarjeno zlasti pomanjkanje nacionalnih strategij 
vključevanja Romov. 

Nazadnje se poročilo osredotoča na pomembnost neformalnih mrež za reševanje težav (Solvit, 
portal Tvoja Evropa itd.) in okrepljene komunikacijske politike, ki morajo državljanom 
zagotavljati celovito uživanje pravic, določenih v Pogodbah.

Čeprav so pravice državljanov jasno določene v pravnih aktih EU, se v praksi ne izvršujejo 
vedno. Zato veliko ljudi ni navdušenih nad evropskim projektom. Odbor za peticije skuša 
odpraviti te pomanjkljivosti tako, da postavlja državljane v osrčje svojih dejavnosti. Da bi v 
celoti izkoristil svoj politični vpliv, se vključuje v neposreden dialog z nacionalnimi ali 
regionalnimi organi v zadevnih državah članicah ter skuša poiskati hitre in zunajsodne rešitve 
za ugotovljene težave. Odbor PETI v primerih predložitve domnev o hudih kršitvah 
evropskega prava, ki zahtevajo nadaljnjo obravnavo Sodišča Evropske unije, tesno sodeluje z 
Evropsko komisijo pri sprožitvi postopkov za ugotavljanje kršitev. Tako se pravice 
državljanov stalno spodbujajo in varujejo prek postopka vlaganja peticij.


