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V Poročilu o državljanstvu EU je navedeno, kaj je sedanja Komisija že naredila in kaj še bo naredila
za spodbujanje in krepitev državljanstva EU.
Kaj je državljanstvo EU?

Poročilo o državljanstvu EU

Če imate državljanstvo ene od držav članic EU, ste tudi državljan EU.
Državljanstvo EU ne nadomešča vašega nacionalnega državljanstva,
temveč ga nadgrajuje.
Državljanstvo EU vam nudi številne svoboščine in priložnosti, kot sta
pravica do prostega gibanja v Evropski uniji ter aktivna in pasivna
volilna pravica na lokalnih volitvah ter volitvah v Evropski parlament,
ne glede na to, kje v EU živite. Skrb za učinkovitost vaših pravic iz
državljanstva EU v praksi predstavlja pomembno prednostno nalogo
Evropske komisije.

Komisija vsaka tri leta poroča o napredku in opredeli prednostne naloge,
da bi zagotovila, da lahko državljani EU v celoti uživajo svoje pravice v
vsakdanjem življenju, torej pri delu, potovanjih, študiju ali sodelovanju v
političnem življenju EU.
Poročilo temelji na neposrednih odzivih državljanov, javnem
posvetovanju, ki je bilo opravljeno leta 2015, in raziskavah
Eurobarometra o tem, koliko državljani poznajo državljanstvo EU ter
svojo volilno pravico in kaj menijo o njiju. Komisija je te ugotovitve v
začetku leta 2016 skupaj z Evropskim parlamentom predstavila na
javni predstavitvi mnenj o državljanstvu EU.

Komisija bo na podlagi teh odzivov državljanov svoje ukrepe v zvezi z državljanstvom EU osredotočila na
štiri področja:

spodbujanje pravic iz
državljanstva EU in
skupnih vrednot EU

spodbujanje in krepitev
udeležbe državljanov v
demokratičnem življenju EU

Pravosodje
in potrošniki

poenostavitev
vsakodnevnega življenja
državljanov EU ter

krepitev varnosti in
spodbujanje enakosti
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Spodbujanje pravic iz državljanstva EU in skupnih
vrednot EU

Komisija bo:

Svojega statusa kot državljani EU se zaveda 87 % Evropejcev, kar je
največ do zdaj. Je pa zavedanje o nekaterih pravicah, kot je pravica
do konzularne zaščite, še vedno na nizki ravni.1

1. V letih 2017 in 2018 izvedla vseevropsko informacijsko kampanjo
in kampanjo za ozaveščanje o pravicah iz državljanstva EU,
vključno s pravico do konzularne zaščite in volilno pravico pred
evropskimi volitvami leta 2019.

Evropejci si želijo vedeti čedalje več o svojih pravicah iz državljanstva
EU in o tem, kaj storiti, če so njihove pravice kršene.
Državljani EU pričakujejo, da bo storjenega več za spodbujanje
skupnih vrednot EU, zlasti prek izobraževanja, kulturnih dejavnosti
in mobilnosti mladih, vključno s prostovoljstvom.

2. Sprejela ukrepe za okrepitev evropske prostovoljske službe,
promocijo koristi prostovoljstva in spodbujanje vključevanja
prostovoljstva v izobraževanje. Do leta 2020 pozvala prvih 100
000 mladih Evropejcev k prostovoljskemu delu v okviru evropske
solidarnostne enote. S tem jim bo ponudila priložnost za razvijanje
novih znanj in oprijemljivih izkušenj, pomembno prispevanje družbi
po vsej EU ter pridobitev dragocenih izkušenj in koristnih spretnosti
na začetku njihove poklicne poti.
3. Ohranjala srž državljanstva EU in njegove bistvene vrednote. V obdobju
2017/2018 bo namreč pripravila poročilo o nacionalnih programih
za podeljevanje državljanstva EU vlagateljem, ki bo opisovalo
ukrepanje Komisije na tem področju, veljavne nacionalne zakonodaje
in prakse ter državam članicam ponudilo nekatere smernice.

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

Spodbujanje in krepitev udeležbe državljanov v
demokratičnem življenju EU

Komisija bo:

Državljani EU svoje volilne pravice na evropskih in lokalnih volitvah
ne izkoriščajo v obsegu, v katerem bi jo lahko. Večina Evropejcev
meni, da bi bila volilna udeležba na volitvah v Evropski parlament
višja, če bi bili bolje obveščeni o teh volitvah (84 %) in o vplivu EU
na njihovo vsakdanje življenje (82 %).2

4. Okrepila dialoge z državljani in spodbujala javne razprave, da bi
se izboljšalo razumevanje javnosti glede vpliva EU na vsakdanje
življenje državljanov ter spodbudila izmenjava stališč z državljani.

Državljani EU, ki živijo v drugi državi članici, si želijo tudi praks, ki bi
jim olajšale uveljavljanje njihove pravice voliti na volitvah v Evropski
parlament (težave v zvezi s tem je izrazilo 21 % vprašanih).

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

5. Leta 2017 poročala o izvajanju zakonodaje EU o lokalnih volitvah z
namenom zagotoviti, da lahko državljani EU učinkovito uresničujejo
svojo volilno pravico na lokalni ravni.
6. V letu 2018 spodbujala najboljše prakse, ki bi državljanom
pomagale glasovati in kandidirati na volitvah EU, vključno s
praksami glede ohranitve volilne pravice ob preselitvi v drugo
državo članico ter čezmejnega dostopa do političnih novic s
področja politike, da bi spodbudila k čim večji volilni in demokratični
udeležbi pred prihajajočimi evropskimi volitvami leta 2019.
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Poenostavitev vsakodnevnega življenja
državljanov EU

Komisija bo:

Evropejci so v letu 2014 opravili 214 milijonov čezmejnih potovanj
v druge države EU. V drugi državi EU živi 15 milijonov Evropejcev,
večinoma zaradi dela ali študija. Prosto gibanje državljanom EU
omogoča, da potujejo v druge države EU ali da tam študirajo,
poslujejo, delajo, nakupujejo ali živijo.

7. Predložila predlog za vzpostavitev „enotnega digitalnega
portala“, da se državljanom s povezovanjem ustreznih evropskih
in nacionalnih vsebin in storitev omogoči enostaven spletni
dostop do informacij, pomoči ter storitev reševanja težav in
opravljanja upravnih postopkov v čezmejnih situacijah prek spleta
na enostaven in uporabniku prijazen način. Poleg tega bo proučila
možnost zmanjševanja upravnih bremen v nacionalnih upravah
tako, da bi morali državljani svoje podatke predložiti samo enkrat.

Raziskave kažejo, da državljani EU, zlasti mlajši, prosto gibanje
dojemajo kot najbolj pozitiven dosežek EU. Priznavajo ga kot
koristnega zase in za gospodarstvo svojih držav: 71 % jih meni,
da prosto gibanje oseb znotraj EU gospodarstvu njihove države na
splošno koristi.
Kljub temu imajo Evropejci lahko še vedno težave s selitvijo v
druge države EU ali življenjem tam, zlasti zaradi dolgih ali nejasnih
upravnih postopkov, pomanjkanja informacij in težavnega dostopa
do zasebnih storitev. Državljani se s težavami srečujejo tudi pri
načrtovanju čezmejnih potovanj, ki vključujejo več kot en način
prevoza (večmodalna potovanja). Težavno se jim zdi tudi stopiti v
stik z javnimi organi in dostopati do čezmejnih zdravstvenih storitev.

8. Z natančno določitvijo storitev obveščanja v zvezi z večmodalnimi
potovanji po vsej EU ter izboljšavami na področju interoperabilnosti
in združljivosti sistemov in storitev nadalje olajšala in
spodbujala večmodalna potovanja po vsej EU, da bi mobilnost
državljanov EU postala učinkovitejša in uporabniku prijaznejša.

Krepitev varnosti in spodbujanje enakosti

Komisija bo:

Evropa se srečuje s kompleksnimi varnostnimi grožnjami. Velika
večina Evropejcev meni, da je za spopadanje z njimi potrebno več
skupnega ukrepanja na ravni EU. Prosto gibanje znotraj EU zahteva
tudi ukrepe za varovanje zunanjih meja ter boj proti kriminalu in
njegovo preprečevanje. Državljani EU in njihovi družinski člani,
ki živijo ali potujejo v EU, včasih naletijo na težave pri uporabi
svojih osebnih izkaznic in/ali dokumentov za prebivanje, zlasti če
ti nimajo zadostnih zaščitnih elementov.

9. V prvem četrtletju leta 2017 dokončala študijo o možnostih politike
EU v zvezi z izboljšanjem varnosti osebnih izkaznic državljanov EU
in dokumentov za prebivanje tistih državljanov EU, ki prebivajo
v drugi državi članici, ter njihovih družinskih članov, ki niso
državljani EU. Komisija bo ocenila naslednje korake in možnosti
ter njihove učinke, da bi do konca leta 2017 morebiti predložila
zakonodajno pobudo.

Kadar državljani EU uporabljajo svojo EU pravico do konzularne
zaščite, gre najpogosteje (v 60 %) za primere, ko zaprosijo za
izdajo potne listine za vrnitev domov. Obstoječa pravila EU,
s katerimi je bil uveden skupni format za take potne listine za
vrnitev, segajo v leto 1996 in so zastarela.
Skoraj vsi Evropejci (96 %) menijo, da je družinsko nasilje nad
ženskami nesprejemljivo, vendar ga je še vedno veliko. Ugotovitve
glede prelaganja odgovornosti na žrtve in pogledov na privolitev
so zelo zaskrbljujoče.
Kljub prizadevanjem za odpravo diskriminacije se je v primerjavi
z letom 2012 število Evropejcev, ki so se soočili s katero od oblik
diskriminacije ali nadlegovanja, jasno povečalo.

10. V letu 2017 ocenila, kako naj bi se posodobila pravila o potnih
listinah za vrnitev za državljane EU brez predstavništva, vključno
z varnostnimi lastnostmi enotne oblike EU, da bi se zagotovilo,
da lahko državljani učinkovito uveljavljajo svojo pravico do
konzularne zaščite.
11. V letu 2017 izvedla kampanjo za boj proti nasilju nad ženskami
in dejavno podprla pristop Unije h Konvenciji Sveta Evrope o
preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju
proti njima (Istanbulska konvencija) skupaj z državami članicami
ter predstavila predloge, ki bodo obravnavali izzive, s katerimi se
soočajo delovno aktivne družine pri usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja.
12. Ukrepala, da bi se v vsej EU izboljšalo družbeno sprejemanje
oseb LGBTI, in sicer z izvajanjem niza ukrepov za spodbujanje
enakosti LGBTI ter dejavno podporo zaključku pogajanj o predlogu
horizontalne direktive proti diskriminaciji.
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