
Krepitev vloge državljanov in varstvo njihovih pravic

Državljanstvo EU je pomemben dosežek evropskega projekta. Ne nadomešča nacionalnega državljanstva: če ste državljan 
katere od 27 držav članic, ste evropski državljan. Kot državljan EU imate pravico prostega gibanja v EU ter politične in 
demokratične pravice, kot je pravica do udeležbe na volitvah v Evropski parlament.

Poročilo o državljanstvu EU
Komisija vsake tri leta poroča, kako lahko državljani EU uživajo svoje pravice v vsakdanjem življenju, ko delajo, potujejo, 
študirajo ali sodelujejo v demokratičnem življenju EU. Poročilo o državljanstvu za leto 2020 jasno kaže, da državljani EU 
pogosteje uveljavljajo pravice, kar se na primer kaže v višji volilni udeležbi. Hkrati so se pojavili novi izzivi, ne nazadnje kot 
izbruh pandemije COVID-19. Če se zavedate dejstva, da ste državljan EU, je to prvi korak k boljši uporabi pravic.
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Slika 1 – Raven poznavanja izraza “državljan Evropske unije« (% - EU)

Več kot 90 % vprašanih  
v raziskavi Eurobarometer 
pozna izraz “državljan  
Evropske unije”.
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Slika 2 – Volilna udeležba na evropskih parlamentarnih volitvah (2004–2019)
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0

10

20

30

40

Vir: Flash Eurobarometer 485

Olajšanje prostega gibanja in poenostavitev vsakdanjega življenja

Popolnoma se 
strinjam 

Strinjam se  

Ne strinjam se

Niti najmanj se ne 
strinjam

Ne vem

Nov. 2012 Okt. 2015 Feb./Mar. 2020

Prosto gibanje, ki državljanom EU omogoča, 
da živijo, delajo ali študirajo v kateri koli 
državi članici, je pravica, ki jo državljani EU 
najbolj cenijo.

Slika 3 – Prosto gibanje državljanov EU znotraj EU prinaša splošne 
koristi gospodarstvu (NAŠA DRŽAVA) (% – EU)

Demokracije so odvisne od udeležbe 
svojih državljanov. Evropejci vse bolj 
uveljavljajo svoje volilne pravice, 
kar so pokazale volitve v Evropski 
parlament leta 2019.

Vir: Evropski parlament v sodelovanju z družbo Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

Za nadaljnjo krepitev demokratične udeležbe in vključenosti bo Komisija …

Da bi olajšala prosto gibanje in poenostavila vsakdanje življenje, bo Komisija ...

   Posodobila pravila EU o volilnih pravicah mobilnih državljanov EU na občinskih in evropskih volitvah. 

   Tesneje sodelovala z Evropsko mrežo za sodelovanje na volitvah.

   Podprla neodvisno opazovanje volitev.

   Podprla posvetovalno demokracijo in uvedla sodelovanje državljanov v zakonodajnem postopku EU.

   Podprla vključevanje državljanov EU v družbo EU.

   Ozaveščala o pomembni povezavi med kulturnimi dejavnostmi, strpnostjo in demokratično 
udeležbo.

   Posodobila smernice EU o prostem gibanju ob upoštevanju ukrepov, uvedenih zaradi skrbi za javno 
zdravje, pa tudi raznolikosti družin (“mavrične družine«).

  Spodbujala vključitev čezmejnih rešitev e-uprava in e-poslovanje v novo izdane osebne izkaznice. 

  Zaščitila pravice državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, v skladu z sporazumom o izstopu.

  Podprla razvoj načrtovalcev potovanj, ki vključujejo več načinov prevoza.
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Zaščita državljanov EU v kriznih časih

   Še naprej gradila močno Evropsko zdravstveno unijo in skupaj z državami članicami izvajala 
strategijo EU glede cepiv za COVID-19.

   Pregledala pravila EU o konzularni zaščiti, da bi izboljšali sposobnost EU in držav članic, da 
zaščitijo evropske državljane v kriznih časih.

Države članice so med februarjem in 
majem 2020 ob podpori Evropske komisije 
in Evropske službe za zunanje delovanje 
domov pripeljale več kot 600.000 evropskih 
državljanov, ki jih je prizadela omejitev 
potovanj po vsem svetu.

Pandemija COVID-19 nas je vse prizadela, čeprav na 
različne načine. Pandemija je izpostavila tudi obstoječe 
neenakosti v družbi. Evropa se je odzvala na številnih 
ravneh in pri tem vključevala nacionalne vlade, industrijo 
in civilno družbo.

Varstvo in spodbujanje državljanstva EU

V zadnjih treh desetletjih je več kot 10 
milijonov ljudi sodelovalo v programu 
Erasmus+ in njegovih predhodnikih, pri čemer 
so vzpostavljali povezave in skupno identiteto 
po vsej EU.

Državljanstvo EU je simbol naše skupne evropske 
identitete, ki temelji na enakosti, nediskriminaciji in vkl-
jučenosti. Spodbujanje in zaščita vrednot in integritete 
državljanstva EU je še zlasti pomembna.

  Še naprej spremljala „sheme zlatih potnih listov“ za državljanstvo EU in po potrebi ukrepala.

  Predlagala nove ukrepe za enakost in proti diskriminaciji.

   Spodbujala občutek evropske identitete med mladimi s pomočjo programa ERASMUS+, evropske 
solidarnostne enote in ukrepov programa Jean Monnet.

   Še naprej spremljala vpliv omejevalnih ukrepov, vzpostavljenih med krizo COVID-19, glede pravic iz 
državljanstva EU in poštene demokratične razprave.

Da bi zaščitila in spodbujala državljanstvo EU, bo Komisija ...

Da bi zaščitila državljane EU v kriznih časih, bo Komisija ...
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