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Zpráva o občanství uvádí, co Komise udělala, dělá a bude dělat s cílem podpořit a posílit evropské
občanství.
Co je občanství EU?

Zpráva o občanství EU

Pokud máte občanství některého členského státu EU, jste rovněž
občanem EU. Občanství EU není náhradou občanství určitého státu, ale
doplňuje ji.
Občanství EU Vám otevírá přístup k řadě svobod a možností, jako je právo
na volný pohyb v Evropské unii, nebo právo volit a být volen v komunálních
volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v kterékoli zemi EU, kde
právě žijete. Evropské komisi velice záleží na tom, abyste mohli svá práva
vyplývající z občanství EU účinně využívat v praxi.

Komise podává každé tři roky zprávu o pokroku, v níž stanoví priority
zaměřené na to, aby občané EU mohli plně využívat svých práv v
každodenním životě, při práci, studiu, na cestách, nebo v rámci účasti na
politickém životě EU.
Zpráva vychází z přímé zpětné vazby, kterou získává Komise od občanů,
z veřejné konzultace z roku 2015 a průzkumů Eurobarometr zaměřených
na povědomí občanů o občanství EU a volebních právech, jakož i názorů
na tuto problematiku. Komise poté spolu s Evropským parlamentem
počátkem roku 2016 prezentovala výsledná zjištění na veřejném slyšení
na téma Občanství EU.

Komise na základě zpětné vazby občanů zaměří svá opatření týkající se občanství EU na čtyři témata:
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Podpora práv vyplývajících z občanství EU a
společných hodnot EU

Komise...

Svého statusu občanů Unie si je vědomo 87 % Evropanů, což je více
než kdykoli předtím. Nicméně konkrétní obeznámenost s určitými
právy, například právem na konzulární ochranu, zůstává nízká.1

1. V roce 2017 a 2018 provede celounijní informační a osvětovou
kampaň o právech vyplývajících z občanství EU, včetně práva na
konzulární ochranu a v kontextu evropských voleb 2019 i volebních
práv.

Evropané chtějí ve stále větší míře znát svá práva vyplývající z
občanství EU a více se dozvědět o tom, co dělat, když jsou tato
práva porušena.
Občané EU očekávají, že pro podporu společných hodnot EU bude
učiněno více, zejména prostřednictvím vzdělávání, kulturních aktivit
a mobility mladých lidí, včetně dobrovolnické činnosti.

2. Podnikne kroky k posílení Evropské dobrovolné služby a bude
propagovat přínosy dobrovolnické činnosti ve vzdělávání a její
integraci do vzdělávání. Do roku 2020 vyzve prvních 100 000
mladých Evropanů k dobrovolné práci v evropském sboru
solidarity, která jim poskytne příležitost k rozvíjení nových
dovedností a k získání smysluplné zkušenosti. Tato práce znamená
též významný přínos pro společnost v EU a mladí lidé díky ní hned
na začátku své kariéry získají nedocenitelné zkušenosti a cenné
dovednosti.
3. Bude chránit podstatu občanství EU a jeho základních hodnot; v
období 2017/2018 vypracuje zprávu o vnitrostátních programech
udělujících občanství EU investorům, v níž popíše činnost Komise
v této oblasti, současné vnitrostátní právní předpisy a postupy a
poskytne pokyny členským státům.

1.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-flash-eurobarometer-430citizenship_en.pdf

Podpora a posílení účasti občanů na demokratickém
životě EU

Komise...

Občané EU svého práva volit v evropských a místních volbách
nevyužívají tolik, jak by mohli. Většina Evropanů tvrdí, že účast ve
volbách do Evropského parlamentu by byla vyšší, kdyby získali o
volbách lepší informace (82 %) a rovněž kdyby toho více věděli o
dopadu EU na jejich každodenní život (84 %).2

4. Zintenzivní dialogy s občany a bude podporovat veřejné debaty s
cílem zlepšit povědomí veřejnosti o dopadu EU na každodenní život
občanů EU a posílit výměnu názorů s občany.

Občané EU žijící v jiném členském státě EU, by rovněž uvítali postupy,
které by jim usnadnily využití práva volit ve volbách do Evropského
parlamentu (21 % se v tomto ohledu setkalo s těžkostmi).

2.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-summary-flasheurobarometer-431-electoral-rights_en.pdf

5. Podá v roce 2017 zprávu o provádění právních předpisů EU o
místních volbách s cílem zajistit, aby občané EU mohli účinně
využívat svého volebního práva na místní úrovni.
6. V roce 2018 podpoří osvědčené postupy, které pomáhají občanům
volit a kandidovat v evropských volbách, včetně zachování práva
volit při přestěhování se do jiného členského státu a přeshraničního
přístupu k politickým zprávám, na podporu volební a široké
demokratické účasti s ohledem na evropské volby v roce 2019.
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Zjednodušení každodenního života občanům EU

Komise...

V roce 2014 podnikli Evropané 214 milionů přeshraničních cest
do ostatních zemí EU. V jiné zemi EU žije 15 milionů Evropanů,
zejména kvůli práci nebo studiu. Díky volnému pohybu mají občané
EU možnost cestovat, studovat, podnikat, pracovat, nakupovat a žít
v jiných zemích EU.

7. Předloží návrh na zřízení „jednotné digitální brány“, která
občanům nabídne snadný online přístup k informacím, asistenci
a službám zaměřeným na řešení problémů a také možnost přes
internet dokončit administrativní postupy v přeshraničím kontextu
pomocí hladkého propojení relevantního obsahu a služeb na úrovni
EU i jednotlivých států uživatelsky přívětivým způsobem. Dále se
zaměří na snížení administrativní zátěže v jednotlivých státech a
bude usilovat o to, aby občané museli poskytovat údaje o sobě
pouze jednou.

Z průzkumů vyplývá, že občané EU, zejména ti mladší, vidí volný
pohyb jako největší pozitivum EU. Považují jej za výhodný jak pro ně
osobně, tak pro ekonomiku svých zemí: 71 % souhlasí s tvrzením,
že volný pohyb osob v rámci EU přináší obecný prospěch ekonomice
jejich země.
Přesto však Evropané považují za obtížné se přestěhovat do jiné
země EU nebo v ní žít, a to zejména kvůli zdlouhavým nebo nejasným
administrativním postupům, nedostatku informací a překážkám
v přístupu k soukromým službám. Občané se rovněž setkávají s
problémy při plánování cest do zahraničí, při nichž kombinují více
než jeden dopravní prostředek (multimodální cestování). Dále mají
potíže s navázáním kontaktu s úřady a s přístupem k přeshraniční
zdravotní péči.

8. Kromě toho usnadní a podpoří celounijní multimodální cestování,
aby byla mobilita občanů EU efektivnější a více uživatelsky
přívětivá, a to specifikací celounijních multimodálních informačních
služeb týkajících se cestování a vylepšením interoperability a
kompatibility systémů a služeb.

Posílení bezpečnosti a podpora rovnosti

Komise...

Evropa čelí složitým bezpečnostním hrozbám. Velká většina
Evropanů je přesvědčena, že k jejich řešení potřebujeme více
společných kroků EU. Volný pohyb uvnitř EU také vyžaduje opatření
k zabezpečení vnějších hranic, k boji proti terorismu a prevenci
kriminality. Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří žijí nebo
cestují v EU, se setkávají s problémy při používání svých průkazů
totožnosti anebo povolení k pobytu, zejména pokud tyto doklady
nejsou opatřeny dostatečnými bezpečnostními prvky.

9. V prvním čtvrtletí 2017 dokončí studii o variantách politiky EU
ohledně průkazů totožnosti a povolení k pobytu občanů EU,
kteří žijí v jiném členském státě, a jejich rodinných příslušníků, kteří
nepochází z členského státu EU, s cílem zlepšit bezpečnost těchto
dokladů. Kromě toho vyhodnotí další opatření, varianty a jejich
dopady s ohledem na předložení možného legislativního podnětu
do konce roku 2017.

Když občané EU využívají svého práva na konzulární ochranu,
nejčastěji (60 %) žádají o vydání náhradního cestovního dokladu,
který jim umožní dostat se zpátky domů. Stávající pravidla na úrovni
EU, která stanoví společný formát těchto náhradních cestovních
dokladů, jsou z roku 1996, a dnes již zastaralá.
Téměř všichni Evropané (96 %) si myslí, že domácí násilí na ženách
je nepřípustné. Přesto k němu dochází poměrně často. Zjištění
týkající se obviňování obětí a postojů ohledně vyjádření souhlasu
jsou alarmující.
Přes veškeré snahy odstranit diskriminaci došlo ve srovnání s rokem
2012 ke zjevnému nárůstu počtu Evropanů, kteří tvrdí, že zažili
nějakou formu diskriminace nebo obtěžování.

10. V roce 2017 posoudí, jak modernizovat pravidla pro náhradní
cestovní doklady občanů EU, jejichž země nemá v dané třetí
zemi zastoupení, včetně bezpečnostních prvků společného
formátu EU, aby se zaručilo, že občané budou moci účinně využívat
svého práva na konzulární ochranu.
11. V roce 2017 uspořádá kampaň proti násilí na ženách a aktivně
podpoří přistoupení Unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a
potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. „Istanbulské
úmluvě“) spolu s členskými státy a předloží návrhy, které se budou
zabývat problémy rovnováhy mezi pracovním a soukromým
životem v případě pracujících rodin.
12. Podnikne opatření s cílem zlepšit způsob, jakým jsou ve společnosti
přijímány osoby LGBTI, provedením seznamu kroků na posílení
rovnoprávnosti osob LGBTI a aktivní podporou dokončení jednání o
navrhované horizontální směrnici proti diskriminaci.
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