
Oprávňovanie občanov a ochrana ich práv

Občianstvo EÚ je významným úspechom európskeho projektu. Nenahrádza štátne občianstvo: občanom EÚ ste, ak ste občanom 
niektorého z 27 členských štátov. Ako občan EÚ máte napríklad slobodu pohybu v EÚ, ako aj politické a demokratické práva, ako 
je právo zúčastňovať sa volieb do Európskeho parlamentu.

Správa o občianstve EÚ
Každé tri roky Komisia podáva hlásenie o tom, ako môžu občania EÚ využívať svoje práva v bežnom živote, či už pri práci, 
cestovaní, štúdiu alebo účasti na demokratickom živote v EÚ. Správa o občianstve EÚ na rok 2020 jasne ukazuje, že občania 
EÚ častejšie využívajú svoje práva, čo napríklad vidieť na vyššej volebnej účasti. Zároveň vyvstali nové výzvy, ktoré vo význam-
nej miere súvisia aj s vypuknutím pandémie COVID-19. Uvedomovať si, že ste občanom EÚ, je prvý krok smerom k lepšiemu 
využívaniu svojich práv.
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Obrázok 1 – stupeň informovanosti o pojme „občan Európskej únie“ (% – EÚ)

Viac než 90 % respondentov 
Eurobarometra pozná pojem 
„občan Európskej únie“.

Európskej komisie na rok 2020
INFORMAČNÝ HÁROK 

Spravodlivosť 
a spotrebitelia



Obrázok 2 – volebná účasť v európskych parlamentných voľbách (2004 – 2019)
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Sloboda pohybu, ktorá umožňuje každému 
občanovi EÚ žiť, pracovať alebo študovať v 
ktoromkoľvek členskom štáte, je právo, ktoré 
si občania EÚ vážia najviac.

Obrázok 3 – voľný pohyb občanov EÚ v rámci EÚ prináša celkové  
benefity pre hospodárstvo (NAŠEJ KRAJINY) (% – EÚ)

Demokratické zriadenia závisia na 
účasti svojich občanov. Európania 
čoraz viac využívajú svoje volebné 
práva, ako to ukázali voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2019.

Zdroj: Európsky parlament v spolupráci s agentúrou Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

V snahe ešte viac zvýšiť demokratickú účasť a inklúziu Komisia...

V snahe sprostredkovať voľný pohyb a zjednodušiť každodenný život Komisia...

   Aktualizuje pravidlá EÚ pre volebné práva mobilných občanov EÚ v komunálnych a európskych 
voľbách. 

   Bude užšie spolupracovať s Európskou sieťou spolupráce pri voľbách.

   Podporí nezávislé pozorovania volieb.

   Podporí poradnú demokraciu a zinovuje účasť občanov v legislatívnom procese EÚ.

   Podporí inklúziu občanov EÚ v spoločnosti EÚ.

   Zvýši povedomie o dôležitej spojitosti kultúrnych aktivít, tolerancie a demokratickej účasti.

   Aktualizuje usmernenia EÚ o voľnom pohybe, pričom zohľadní opatrenia zavedené z dôvodu obáv v 
oblasti verejného zdravia, ako aj rozmanitosť rodín („dúhové rodiny“).

   Bude propagovať zakomponovanie riešení cezhraničnej elektronickej štátnej správy a elektronického 
obchodu do novovydávaných občianskych preukazov. 

   Bude ochraňovať práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve v súlade s dohodou o vystúpení z 
Únie.

   Bude podporovať rozvoj plánovačov ciest obsahujúcich viacero režimov prepravy.
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Ochrana občanov EÚ v časoch krízy

   Bude naďalej budovať silné zdravotníctvo Európskej únie a spolu s členskými štátmi zavádzať 
stratégiu EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

   Prehodnotí pravidlá EÚ o konzulárnej ochrane v snahe zvýšiť kapacitu EÚ a členských štátov 
chrániť občanov EÚ v časoch krízy.

Od februára do mája 2020 členské štáty s 
podporou Európskej komisie a  Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť dopravili domov 
viac než 600 000 občanov EÚ, ktorých sa 
dotkli cestovné obmedzenia po celom svete.

Pandémia COVID-19 zasiahla nás všetkých, aj keď rôznymi 
spôsobmi. Pandémia tiež zvýraznila existujúce nerovno-
sti v našej spoločnosti. Európa zareagovala na mnohých 
úrovniach vrátane vlád jednotlivých štátov, priemyslu a 
občianskej spoločnosti.

Ochrana a podpora občianstva EÚ

Za posledné tri desaťročia sa viac než 10 
miliónov ľudí zúčastnilo programu Erasmus+ 
a jeho predchodcov. Budovali pritom sieť 
kontaktov a spoločnú identitu naprieč celou EÚ.

Občianstvo EÚ je symbolom našej spoločnej európskej 
identity založenej na rovnosti, nediskriminácii a inklúzii. 
Podpora a ochrana hodnôt a integrity občianstva EÚ má 
osobitnú dôležitosť.

   Bude naďalej monitorovať schémy zlatých pasov pre občanov EÚ a podľa potreby konať.

   Navrhovať nové opatrenia na zaistenie rovnosti a predchádzanie diskriminácii.

   Bude podporovať vnímanie európskej identity u mladých ľudí cez program ERASMUS+, Európ-
skeho zboru solidarity a akcií Jean Monnet.

   Bude naďalej monitorovať vplyv obmedzujúcich opatrení zavedených počas krízy COVID-19 na 
práva občanov EÚ a spravodlivú demokratickú diskusiu.

V snahe chrániť a podporovať občianstvo EÚ Komisia...

V snahe chrániť občanov EÚ v časoch krízy Komisia...
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