
Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv

Občanství EU je významným výdobytkem projektu sjednocené Evropy. Nenahrazuje národní občanství – můžete být evrop-
ským občanem a současně občanem některého ze 27 členských států. Jako občan EU si můžete užívat volného pohybu po 
EU a také uplatňovat svá politická a demokratická práva, k nimž patří například účast ve volbách do Evropského parlamentu.

Zpráva o občanství EU
Komise sestavuje každé tři roky zprávu o tom, jak občané EU ve svém každodenním životě využívají svých práv – při práci, na 
cestách, při studiu či účasti na demokratických procesech v EU. Zpráva o občanství EU za rok 2020 jasně ukazuje, že občané 
EU svá práva uplatňují čím dál častěji, což se projevuje například na vyšší volební účasti. Zároveň se objevují nové výzvy, v 
neposlední řadě v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Abyste mohli lépe využívat svých práv, musíte si v první řadě 
uvědomit, že jste občanem EU.
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Obrázek 1 Míra obeznámenosti s pojmem „občan Evropské unie“ (% – EU)

Více než 90 % respondentů 
Eurobarometru zná pojem 
„občan Evropské unie“.
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Obrázek 2 Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu (2004–2019)
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Volný pohyb, který umožňuje každému obča-
novi EU žít, pracovat či studovat v libovolném 
členském státě, je právo, které občané EU 
využívají nejčastěji.

Obrázek 3 Volný pohyb občanů EU v rámci EU celkově přináší výhody 
ekonomice (NAŠE ZEMĚ) (% – EU)

Demokratické režimy závisí na 
účasti svých občanů. Obyvatelé EU 
stále častěji využívají svého voleb-
ního práva, což potvrdily volby 
do Evropského parlamentu v roce 
2019.

Zdroj: Evropský parlament ve spolupráci se společností Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

V rámci další podpory vyšší účasti na demokratických procesech a začleňování bude Komise…

V rámci usnadňování volného pohybu a zjednodušování každodenního života bude Komise…

  Aktualizovat pravidla EU pro volební práva mobilních občanů EU v obecních a evropských volbách. 

  Blíže spolupracovat s organizací European Cooperation Network on Elections.

  Podporovat nezávislé pozorování voleb.

   Podporovat poradní demokratické procesy a přicházet s novými způsoby účasti občanů na legis-
lativním procesu EU.

  Podporovat začleňování občanů EU do společnosti.

   Zvyšovat povědomí o důležitém propojení kulturních činností, tolerance a účasti na demokratických 
procesech.

   Aktualizovat směrnice EU týkající se volného pohybu, aby zohledňovaly opatření přijatá z důvodu 
ochrany veřejného zdraví a také rozmanitost rodin („duhové rodiny“).

   Prosazovat začlenění řešení přeshraniční elektronické veřejné správy a elektronického podnikání do 
nově vydávaných průkazů totožnosti. 

   Chránit práva občanů EU žijících ve Spojeném království v souvislosti s dohodou o vystoupení z EU.

   Podporovat rozvoj nástrojů na plánování cest zahrnujících různé druhy dopravy.
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Ochrana občanů EU v krizových obdobích

   Dále budovat silnou tzv. evropskou zdravotní unii a implementovat ve spolupráci s členskými 
státy evropskou strategii očkování proti onemocnění COVID-19.

   Přezkoumávat pravidla EU pro konzulární ochranu, aby se zvýšila schopnost EU a členských 
států chránit evropské občany v krizových obdobích.

Od února do května 2020 pomohly členské 
státy za podpory Evropské komise a Evropské 
služby pro vnější činnost s návratem více 
než 600 tisíc evropských občanů do vlasti v 
situaci, kdy panovala na celém světě cestovní 
omezení.

Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla různými způsoby 
každého z nás. Také zvýraznila existující nerovnosti v naší 
společnosti. Evropa reagovala na mnoha úrovních – na 
úrovni národních vlád, jednotlivých odvětví a občanské 
společnosti.

Ochrana a podpora občanství EU

V uplynulých 30 letech se přes 10 milionů lidí 
zúčastnilo programu Erasmus+ a předchozích 
programů, díky čemuž si vybudovali vazby a 
sdíleli svou identitu napříč EU.

Občanství EU je symbolem naší identity sjednocené Evropy 
– vychází z rovnosti, zákazu diskriminace a začlenění. 
Prosazování a ochrana hodnot a integrity občanství EU je 
mimořádně důležitá.

   Dále sledovat programy prodeje „zlatých pasů a víz“, přinášející investorům občanství EU, a 
podnikat příslušné kroky.

   Navrhovat nová opatření pro zajištění rovnosti a potírání diskriminace.

   Prosazovat vnímání evropské identity mezi mladými lidmi prostřednictvím programu Erasmus+, 
Evropského sboru solidarity a projektu Jean Monnet.

   Dále sledovat vliv omezujících opatření zavedených během pandemie onemocnění COVID-19 na 
práva občanů EU a korektní demokratickou diskusi.

V rámci ochrany a podpory občanství EU bude Komise…

V rámci ochrany občanů EU v krizových obdobích bude Komise…
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