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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že občianstvo Únie, stanovené v článku 20 ZFEÚ, okrem v ňom priznaných 
práv občanov, najmä na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov, voliť a byť
volený do Európskeho Parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v 
členskom štáte, v ktorom majú pobyt, na konzulárnu ochranu iným členským štátom 
v prípade potreby, petičného práva a práva obrátiť sa na európskeho ombudsmana 
v ktoromkoľvek z jazykov zmluvy, zároveň rozšírilo dôsledky a priznalo práva týkajúce 
sa demokratickej účasti, ktoré vyplývajú predovšetkým z článku 11 Zmluvy o EÚ a 
článku 24 ZFEÚ, ako aj z hlavy V Charty základných práv Európskej únie, okrem iných 
právnych základov;

2. domnieva sa, že inštitúcie EÚ by mali zvýšiť úsilie o zaistenie väčšej účinnosti pri 
presadzovaní volebných práv občanov Únie s cieľom účinne riešiť problém klesajúcej 
volebnej účasti; zdôrazňuje skutočnosť, že volebné zákony v mnohých členských 
štátoch sú stále zložité a diskriminačné a v niektorých prípadoch vytvárajú nadmerné 
prekážky pre uplatňovanie volebného práva alebo mu priamo bránia, a to najmä v 
prípade, ak si občania EÚ uplatnili právo na voľný pohyb – ich počet sa odhaduje na 15 
miliónov; vyzýva Komisiu, aby nadviazala na odobratie volebných práv občanov EÚ 
žijúcich v inom členskom štáte a aby navrhla konkrétne opatrenia na ochranu ich 
politických práv; naliehavo žiada Komisiu, aby vyzvala členské štáty na aktívne 
uplatňovanie najlepších postupov, ktoré pomáhajú občanom EÚ voliť a byť volení vo 
voľbách do Európskeho parlamentu podľa článku 22 ods. 2 ZFEÚ, a to vrátane 
uverejnenia volebných zákonov najmenej rok pred voľbami v EÚ, boja proti falošným 
správam a akejkoľvek populistickej rétorike, ako aj podpory vzdelávania a plurality 
médií; je presvedčený, že verejné a súkromné médiá by mali zverejňovať názory 
poslancov Európskeho parlamentu spôsobom, pri ktorom sa zabezpečí objektivita 
a pluralita; 

3. pripomína, že Súdny dvor Európskej únie prispieval k postupnému rozvoju pojmu 
občianstva až do bodu, kým niektoré aspekty nezískali cez optiku európskeho ústavného 
systému relatívnu autonómiu; pripomína, že článok 20 ZFEÚ bráni vnútroštátnym 
opatreniam, ktorých dôsledkom je zbavenie občanov Únie účinného požívania podstaty 
práv, ktoré im z postavenia občana Únie vyplývajú1;

4. pripomína, že podľa článku 17 Zmluvy o EÚ sa pri vymenúvaní predsedu Komisie musí 
zohľadniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu; zdôrazňuje politický význam a 
symboliku tejto osoby v súvislosti s občianstvom EÚ a domnieva sa, že Európska rada 
by mala navrhnúť predsedu budúcej Komisie spomedzi tzv. spitzenkandidaten 
(vedúcich kandidátov), ktorí môžu získať celkovo väčšiu podporu v rámci rôznych 
skupín Európskeho parlamentu;

5. je pevne presvedčený, že zásada nediskriminácie predstavuje základ európskeho 
občianstva, ako aj všeobecnú zásadu a základnú hodnotu práva Únie podľa článku 2 

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2011, Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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ZEÚ; predovšetkým zdôrazňuje, že v článku 10 ZFEÚ sa zakazuje diskriminácia na 
základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri určovaní a vykonávaní 
politík a činností; pripomína, že v článku 21 Charty základných práv sa tiež zakazuje 
diskriminácia z týchto dôvodov, ako aj z dôvodu genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej 
menšine, majetku alebo narodenia; pripomína, že smernica o rasovej rovnosti 
(2000/43/ES)2 zaviedla zákaz diskriminácie na základe rasy alebo etnickej príslušnosti v 
súvislosti so zamestnaním; pripomína, že smernica o rovnakom prístupe k tovaru a 
službám (2004/113/ES)3 a smernica o rodovej rovnosti (2006/54/ES)4 zaručujú rovnaké 
zaobchádzanie len v súvislosti so sociálnym zabezpečením; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že tieto smernice nie sú ani po desiatich rokoch po uplynutí lehoty na ich 
transpozíciu vykonávané;

6. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že antidiskriminačná smernica, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania mimo trhu práce a ktorou sa rozširuje ochrana 
pred diskrimináciou na základe horizontálneho prístupu, ostáva aj po desiatich rokoch 
od publikovania návrhu Komisie naďalej zablokovaná; domnieva sa, že nadchádzajúce 
predsedníctva Rady by mali vydať stanovisko k tejto smernici do konca mandátu;

7. opätovne pripomína výsledky verejného vypočutia na tému Obnova dôvery občanov v 
európsky projekt, ktoré v júni 2017 uskutočnil Výbor pre petície a ktoré poukázalo 
okrem iného na to, že je potrebné, aby rozhodovací proces  a inštitúcie EÚ boli 
pre všetkých občanov Únie otvorenejšie a transparentnejšie; domnieva sa, že priama 
účasť občanov a úplná transparentnosť vo všetkých etapách rozhodovacích procesov 
EÚ sú nevyhnutné na posilnenie demokratických práv občanov a na boj proti 
demokratickému deficitu na úrovni EÚ; trvá na tom, že dôveryhodným vedením boja 
proti korupcii by Únia urobila zásadný krok nielen pri zabezpečovaní dobrej správy vecí 
verejných vo všetkých členských štátoch a pri ochrane všeobecných záujmov 
daňovníkov, ale aj pri posilňovaní svojho postavenia v očiach občanov EÚ; domnieva 
sa, že EÚ by mala ísť príkladom a uplatňovať najprísnejšie normy na predchádzanie 
akýmkoľvek konfliktom záujmov, a to aj pokiaľ ide o vymenúvanie na príslušné pozície 
v inštitúciách a agentúrach EÚ; vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi prípadmi javu 
otáčavých dverí medzi komisármi, ktoré zhoršujú verejnú mienku o Úniu;

8. pripomína, že s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie práva Únie členskými štátmi, 
pokiaľ ide o všetky občianske práva vyplývajúce zo zmlúv, najmä práva na voľný 
pohyb, je povinnosťou Komisie, aby v plnej miere plnila svoje povinnosti podľa 
článkov 258 až 260 ZFEÚ ako strážkyňa zmlúv; naliehavo vyzýva Komisiu, aby na
tento účel využila všetky nástroje a mechanizmy, ktoré má k dispozícii; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby činnosti Únie v oblasti rozhodovania a presadzovania právnych 
predpisov boli účinnejšie a viditeľnejšie, aby sa zabezpečila lepšia informovanosť 

                                               
2 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
3 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23.
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verejnosti, pokiaľ ide o vnímanie EÚ občanmi Únie;

9. odvoláva sa na svoje uznesenie z 12. decembra 2017 o správe o občianstve EÚ za rok 
2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny5, v ktorom sa okrem iného 
zdôrazňuje, že tieto práva a povinnosti zakotvené v zmluve nemôžu byť nijakým 
neoprávneným spôsobom obmedzované členskými štátmi; zdôrazňuje, že na úspešné 
uplatňovanie občianskych práv je nevyhnutné, aby členské štáty dodržiavali všetky 
práva a slobody zakotvené v Charte základných práv;

10. vyzýva všetky európske inštitúcie, aby bojovali proti „obviňovaniu Bruselu“, pri ktorom 
členské štáty prenášajú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sami prijali ako členovia 
Rady, na Európsku úniu; vyzýva Radu na väčšiu transparentnosť v jej rozhodovacích 
procesoch;

11. požaduje začlenenie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a perspektívy do všetkých 
procesov hodnotenia a posudzovania súčasných legislatívnych textov a budúcich 
návrhov týkajúcich sa občianstva;

12. pripomína prínos politických strán na európskej úrovni k formovaniu európskeho 
politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie (článok 10 ods. 4 Zmluvy o 
EÚ); žiada preto, aby sa jednotlivým občanom EÚ poskytla možnosť priamo požiadať o 
členstvo v politických stranách na európskej úrovni;

13. domnieva sa, že uplatňovanie volebných práv občanov Únie na úrovni miestnej 
samosprávy v súlade s článkom 22 ods. 1 ZFEÚ je mimoriadne úzko späté s právom na 
voľný pohyb a občianstvom Únie; zastáva názor, že participatívna demokracia na 
úrovni EÚ by sa stala účinnejšou v prípade prijatia skutočne demokratickej správy vecí 
verejných, schopnej zaručiť úplnú transparentnosť, účinnú ochranu základných práv, 
priame zapojenie občanov do rozhodovacích procesov EÚ a začlenenie priorít občanov 
EÚ do politickej agendy EÚ; domnieva sa, že je potrebné posilniť nástroje 
participatívnej a priamej demokracie s cieľom zvýšiť politickú angažovanosť občanov v 
rámci miestnych a vnútroštátnych komunít; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby presadzovala najlepšie postupy, aj pokiaľ ide o podnecovanie vyššej volebnej účasti 
v komunálnych a miestnych voľbách v celej Únii, najmä prostredníctvom vzdelávania, 
zvyšovania informovanosti o význame miestnych volieb, informovanosti o právach 
občanov EÚ v tejto oblasti a priamej podpory účasti na týchto voľbách; uznáva, že treba 
riešiť súčasnú situáciu, v ktorej občania niektorých členských štátov strácajú právo voliť 
v národných voľbách vo svojej krajine pôvodu a zároveň nemajú právo voliť vo 
vnútroštátnych voľbách v krajine svojho pobytu; trvá na tom, že takéto odobratie 
volebného práva občanom EÚ je nezlučiteľné s ich zmluvným právom zúčastňovať sa v 
plnej miere na demokratickom živote Únie;

14. pripomína, že petičné právo podľa článku 227 ZFEÚ predstavuje oficiálny kanál pre 
občanov na komunikáciu priamo s inštitúciami EÚ, na zdôrazňovanie nedostatkov a 
nezrovnalostí v rámci právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie úplnej 
ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, a na oznamovanie nesprávneho 
uplatňovania alebo transpozície práva Únie vnútroštátnymi orgánmi; konštatuje, že hoci 
občania v celej Únii sú oboznámení s petičným právom, pretrváva nedostatočná 

                                               
5 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 11.
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účinnosť zo strany inštitúcií EÚ pri stanovovaní a riešení problémov, s ktorými ich 
občania oboznámili prostredníctvom petícií; vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali účinnú 
stratégiu s cieľom zabezpečiť plnú ochranu základných práv občanov a zvýšiť úsilie v 
oblasti spolupráce s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, a to najmä 
v oblastiach politiky, ktoré sú najčastejšie predmetom petícií, konkrétne: životné 
prostredie, základné práva (predovšetkým hlasovacie práva a práva dieťaťa), voľný 
pohyb osôb, sociálne otázky a zamestnanosť, diskriminácia a prisťahovalectvo;

15. zdôrazňuje, že právo predložiť petíciu Európskemu parlamentu je základným prvkom 
občianstva Únie; pripomína, že podľa článku 227 ZFEÚ a článku 44 Charty základných 
práv má každý občan Únie a každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá 
právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, petičné právo; pripomína dôležitú 
väzbu medzi petičným procesom a činnosťami Komisie v oblasti monitorovania a 
presadzovania podľa článkov 258 až 260 ZFEÚ; žiada všetky inštitúcie EÚ, ako aj 
členské štáty, aby podporovali poskytovanie informácií a vzdelávania o práve na 
predkladanie petícií medzi všetkými občanmi Únie ako nástroja na podporu 
participatívnej demokracie a zvýšenie občianskej angažovanosti; zdôrazňuje, že je 
nevyhnutné zabezpečiť úplnú prístupnosť inštitúcií EÚ a obsahu ich politík 
prostredníctvom digitálnych prostriedkov, ako aj pre osoby so zdravotným postihnutím;

16. zdôrazňuje význam práva každého občana Únie a každej fyzickej alebo právnickej 
osoby s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte obrátiť sa podľa článkov 24 a 228 
ZFEÚ na európskeho ombudsmana so sťažnosťami týkajúcimi sa prípadov nesprávneho 
úradného postupu v činnostiach inštitúcií EÚ, najmä pokiaľ ide o právo na prístup k 
verejným dokumentom; vyzýva na zvyšovanie informovanosti všetkých občanov Únie o 
tomto práve inštitúciami EÚ a členskými štátmi; konštatuje, že využívanie otvorenej, 
efektívnej a nezávislej európskej administratívy občanmi je aj naďalej nevyhnutné na 
účinné uplatňovanie tohto práva v súlade s článkom 41 Charty základných práv; 
pripomína článok 1 Zmluvy o EÚ, na základe ktorého by sa rozhodnutia mali prijímať 
čo najbližšie k občanovi; pripomína kľúčový príspevok úradu európskeho ombudsmana 
k zvýšeniu celkovej transparentnosti a otvorenosti rozhodovacieho a legislatívneho 
procesu EÚ, čím sa podporuje aktívna účasť občanov Únie na týchto procesoch a 
zvyšuje ich dôvera; v tejto súvislosti plne podporuje odporúčania európskeho 
ombudsmana o strategickom vyšetrovaní OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti 
legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ;

17. navrhuje revíziu nariadenia č. 1049/20016 o prístupe k dokumentom s cieľom zlepšiť 
využívanie tohto práva občanmi EÚ a jej občianskou spoločnosťou;

18. je hlboko presvedčený, že transparentnosť je základnou zložkou právneho štátu a že 
zabezpečenie jej dodržiavania v celom legislatívnom procese má vplyv na účinné 
uplatňovanie práva voliť a práva byť volený, ako aj iných práv, napr. práva na slobodu 
prejavu, a najmä jeho aspektu – slobody slova, ako aj práva prijímať informácie; 
domnieva sa takisto, že výchova k aktívnemu európskemu občianstvu si vyžaduje 
vytvorenie priestoru pre verejnú kontrolu, posudzovanie a hodnotenie procesu, ako aj 
možnosť spochybniť jeho výsledok; zdôrazňuje, že táto skutočnosť by mohla prispieť 
k tomu, že občania sa postupne oboznámia so základnými konceptmi legislatívneho 

                                               
6 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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procesu, a podporiť participatívne prvky demokratického života Únie;

19. domnieva sa, že viacjazyčnosť v rámci inštitúcií a v ich interakcii s občanmi predstavuje 
hlavný aspekt pre posilnenie pojmu občianstva EÚ; žiada, aby sa vynakladalo viac 
úsilia na zabezpečenie čo najvyššej dostupnosti úradných dokumentov vo viac ako troch 
pracovných jazykoch;

20. nabáda členské štáty, aby v učebných osnovách škôl pripisovali väčšiu dôležitosť 
politickému vzdelávaniu o záležitostiach EÚ, okrem iného aj o právach občanov EÚ, a 
aby tomu zodpovedajúcim spôsobom prispôsobili odbornú prípravu učiteľov.

21. berie na vedomie prepojenie medzi právami vyplývajúcimi z občianstva Únie a 
európskym pilierom sociálnych práv; zdôrazňuje, že právo na voľný pohyb a prácu v 
Únii možno posilniť len prostredníctvom ďalších legislatívnych opatrení, ktorými sa 
zabezpečia rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky 
a sociálna ochrana a začlenenie v celej EÚ; vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne 
opatrenia na napredovanie pri uplatňovaní európskeho piliera sociálnych práv; vyzýva 
členské štáty, aby plne a účinne vykonávali nariadenie (ES) č. 987/20097, ktorým sa 
stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, s cieľom zaručiť prenosnosť dávok sociálneho zabezpečenia 
(napr. štátnych dôchodkov, zdravotného poistenia, dávok v nezamestnanosti a 
rodinných dávok);

22. zdôrazňuje potrebu upustiť od úsporných opatrení a prijať účinné a dôsledné politiky na 
úrovni EÚ s cieľom zaručiť úplnú zamestnanosť a primeranú sociálnu ochranu, 
najvyššiu úroveň vzdelávania a odbornej prípravy a najvyššiu úroveň ochrany ľudského 
zdravia a životného prostredia;

23. vyjadruje poľutovanie nad súčasnými výnimkami z častí zmlúv, ktoré majú niektoré 
členské štáty a ktoré prinášajú de facto rozdiely a oslabenie, pokiaľ ide o práva 
občanov, keďže tie majú byť podľa zmlúv rovnaké;

24. domnieva sa, že revízia právneho rámca, ktorý upravuje európsku iniciatívu občanov 
(EIO), predstavuje príležitosť na zvýšenie účasti občanov na tvorbe politiky EÚ tým, že 
sa tento nástroj stane menej byrokratickým, prístupnejším a účinnejším; zdôrazňuje, 
že Únia musí na realizáciu celého procesu európskej iniciatívy občanov poskytovať 
zdroje na dostatočnú infraštruktúru a podporu; pripomína, že iniciatívy občanov si 
zaslúžia primeranú pozornosť inštitúcií EÚ, ako sa zdôrazňuje aj v najnovšej judikatúre 
Súdneho dvora Európskej únie (vec T-646/13 Menšinový balíček – milión podpisov
za rozmanitosť v Európe/Európska komisia); zdôrazňuje potrebu vypracovania 
komplexnejších pravidiel a lepších postupov, pokiaľ ide o politické a právne kroky v 
nadväznosti na úspešné európske iniciatívy občanov;

25. uznáva, že brexit je prvým prípadom, keď bude občanom odobraté občianstvo EÚ a 
príslušné práva, výhody a ochrana; pripomína, že je potrebné zaručiť, aby tí, ktorí 
získali občianstvo EÚ a uplatnili si svoje privilégiá, po ich odobratí nezostali v právnom 
vákuu, najmä ak bol tento akt vykonaný proti ich vlastnej vôli, ako sme svedkami počas 
procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie; žiada, aby boli práva občanov 

                                               
7 Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009 s 1.
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zachované v samostatnej dohode nezávislej od prebiehajúcich rokovaní o brexite, aby 
boli vyňaté z politického procesu a aby bola zabezpečená ich ochrana aj v prípade 
scenára „bez dohody“; zvažuje možnosť celo-životného občianstva EÚ alebo formu 
pridruženého občianstva pre tých, ktorým bolo občianstvo EÚ odobraté.

26. domnieva sa, že služba SOLVIT by sa mala širšie používať a dopĺňať, aby sa stala 
účinnejšou vzhľadom na dodatočné právomoci na riešenie otázok súvisiacich s právami 
na voľný pohyb vrátane práva na vstup, ako aj otázok súvisiacich s pobytom a 
s diskrimináciou, a to pred uplatnením akýchkoľvek súdnych alebo správnych 
prostriedkov nápravy, čo ušetrí čas, umožní občanom vyhnúť sa využívaniu právneho 
prostriedku nápravy a včasnejšiu reakciu na ich problémy;

27. domnieva sa, že programy týkajúce sa občianstva EÚ ako Erasmus+ alebo Európa pre 
občanov spolu s ďalšími iniciatívami zameranými na podporu demokratickej účasti na 
živote Únie, napr. crowdsourcing, predstavujú kľúčové prvky, ktoré treba 
v nadchádzajúcom viacročnom finančným rámci obnoviť a posilniť.

28. domnieva sa, že Charta základných práv začlenená do Lisabonskej zmluvy ako 
najkľúčovejší právny akt, tak zo symbolického, ako aj z hľadiska obsahu, tvárí rámec 
pre občianstvo EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že jej článok 51 v spojení s jeho 
opakujúcim sa reštriktívnym výkladom často vedie k tomu, že je neuplatniteľný;

29. domnieva sa, že aj napriek úsiliu európskych inštitúcií mnohé členské štáty v otázke 
zvyšovania po-vedomia o právach stále zaostávajú, čo predstavuje najväčšiu prekážku 
plného využívania práv vyplývajúcich zo štatútu občana EÚ;

30. zdôrazňuje, že súbor práv a povinností vyplývajúcich z občianstva Únie nemožno 
neoprávneným spôsobom obmedzovať;

31. vyzýva členské štáty, aby lepšie informovali občanov EÚ o ich právach a povinnostiach 
a aby uľahčili rešpektovanie nároku na tieto práva rovnako v krajine ich pôvodu i v 
ktoromkoľvek inom členskom štáte;

32. pripomína, že v Lisabonskej zmluve sa stanovuje postup na jej vlastnú revíziu, ako sa 
uvádza v článku 48 Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že ide o cenný nástroj pre ďalšie 
rozšírenie možností týkajúcich sa občianstva EÚ; konštatuje, že od poslednej revízie 
zmluvy uplynulo desať rokov, čo predstavuje jedno z najdlhších období 
bez preskúmania za posledné desaťročia; domnieva sa, že realita brexitu predstavuje 
jasný dôvod a jedinečný podnet pre nový postup preskúmania; vyzýva na vytvorenie 
nového európskeho konventu na tento účel.
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