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Till ordföranden

Jag har nöjet att informera Er att efter utskottsordförandekonferensens beslut av den 
12 februari 2019, i den form det godkändes av talmanskonferensen den 14 februari 2019, 
beslutade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
den 26 februari 2019 att begära att för utskottet för konstitutionella frågor få lägga fram ett 
yttrande i form av en skrivelse, i enlighet med artikel 56.1 i arbetsordningen.

Vid utskottssammanträdet den 13 januari 2020 antog vårt utskott ett sådant yttrande. Vid 
sammanträdet beslutade vårt utskott att uppmana utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag till rekommendation.

Härmed översänder jag således yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor, med sina två delar, nämligen del A (Allmänna kommentarer) 
och del B (Tematiska kommentarer, om utskottets kompetensområden). I yttrandet tas de frågor 
upp som faller inom utskottets behörighet och som är väsentliga för en lämpligt förberedd 
utträdesprocess under ordnade former, nämligen situationen och rättigheterna för 
unionsmedborgare och brittiska medborgare, skydd av personuppgifter, asylfrågor, migration 
och gränsförvaltning, liksom också säkerhet, brottsbekämpande samarbete och straffrättsligt 
samarbete. I yttrandet kommenteras endast texten till utkastet till avtal om utträde, också mot 
bakgrund av framtida förbindelser mellan EU och Förenade kungariket.
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FÖRSLAG

A. Allmänna kommentarer

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor betonar att 
man måste se till att Förenade kungarikets utträde ur EU får så begränsade konsekvenser som 
möjligt. Detta är särskilt viktigt med tanke på de frågor som omfattas av utskottets behörighet 
och angetts ovan, eftersom de påverkar grundläggande aspekter av människors liv.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor anser att man 
med avtalet om utträde strävar efter ett utträde under ordnade former, som i högsta möjliga 
grad minskar skadeverkningarna av Förenade kungarikets utträde. 

Slutligen anser vårt utskott att det bör fortsätta framgå av allt kommande internationellt 
samarbete mellan EU och Förenade kungariket att vi bägge delar respekten för internationell 
rätt, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

B. Tematiska kommentarer

1. Medborgerliga rättigheter

Enligt Europaparlamentets resolution av den 14 maj 20181 bör det tillförsäkras att 
”rättigheterna för EU-medborgare lagligen bosatta i Förenade kungariket och brittiska 
medborgare lagligen bosatta i EU-27 inte påverkas av brexit” och vårt utskott välkomnar att 
avtalet om utträde går ett långt stycke på väg för att omsätta detta viktiga krav från 
parlamentets sida i praktiken. Det är också till fördel att Förenade kungarikets och EU:s 
skyldigheter i detta hänseende bygger på ömsesidighet. 

Därför är det av yttersta vikt för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor att avtalet om utträde kommer att innebära att de medborgerliga 
rättigheterna med tillhörande lagtolkning får finnas kvar under övergångsperioden, så att 
också bägge avtalsparternas medborgare får tillräckligt med tid och rådrum för att hinna 
planera sina liv. ”Livslångt skydd” garanteras också i artikel 39 i avtalet om utträde, och 
dessutom är det till fördel att Europeiska unionens domstols (nedan kallad domstolen) 
behörighet förlängts att gälla också efter utträdet, och att rättspraxis i fall som inlämnats före 
övergångsperiodens slut ska bli bindande. Vårt utskott välkomnar dessutom att avtalet om 
utträde överlag omfattar både dagens familjemedlemmar och deras framtida barn, med 
tillhörande garantier för familjeåterförening, skydd mot utvisning, skyddsåtgärder i fråga om 
kraven att bevisa sin uppehållsrätt och därtill hörande processuella rättigheter, tillsammans 
med Förenade kungarikets regerings försäkran om att den under övergångsperioden, till 
skillnad från hur den hittills förfarit, inte kommer att tillämpa kravet om heltäckande 
sjukförsäkring på unionsmedborgare som söker om provisorisk status som bofast eller status 
som bofast. 

Avtalet om utträde uppvisar också vissa varningstecken, såsom att vissa medborgarkategorier 
som i dag omfattas av unionsrätten i domstolens tolkning av den inte kommer att omfattas av 

1 Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade 
kungariket (2018/2573(RSP)).
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bestämmelserna i avtalet om utträde (såsom brittiska medborgare som återvänder till 
Förenade kungariket tillsammans med familjemedlemmar som inte är från EU, personer med 
funktionsnedsättning, anhörigvårdare, tredjelandsmedborgare som är bosatta i Förenade 
kungariket och har starka band till medlemsstaterna, av typ EU-födda tredjelandsmedborgare, 
erkända flyktingar och statslösa personer). Överlag kan dock sägas att bestämmelserna i 
avtalet om utträde skapar ett system som kommer att ge åtminstone ett visst mått av rättslig 
säkerhet och förutsägbarhet och i hög grad skydda rättigheterna för EU-medborgare och 
brittiska medborgare som använt sig av de rättigheter som följer av principen om fri rörlighet 
och av unionsmedborgarskapet.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor oroar sig över 
att medborgare i Nordirland kommer att få annorlunda rättigheter till följd av sin nationalitet. 
Parlamentet uppmanar med kraft Förenade kungarikets myndigheter dels att se till att 
medborgare i Nordirland inte får sina rättigheter inskränkta, dels att fullständigt efterleva 
långfredagsavtalet i alla dess delar. 

Sådan situationen ser ut i dag kommer brittiska medborgare efter övergångsperiodens slut inte 
längre att ha rätt till fri rörlighet från sin tidigare bosättningsmedlemsstat till någon annan 
medlemsstat. För att komma i fråga för fortsatt fri rörlighet skulle de nödgas ansöka, antingen 
om medborgarskap i någon medlemsstat med stöd av gällande nationell lag eller om ställning 
som varaktigt bosatt med stöd av unionslagstiftningen. Vårt utskott anser att det framtida 
internationella avtalet bör innefatta att både unionsmedborgare och brittiska medborgare 
också efter övergångsperiodens slut fullständigt får ha kvar de medborgerliga rättigheter de 
garanteras i avtalet om utträde. Dessutom är det viktigt för vårt utskott att en ytterligare 
konkretisering av medborgerliga rättigheter, bland dem också fri rörlighet för brittiska 
medborgare inom EU utgående från principen om ömsesidighet, får bilda hörnstenen i och en 
oskiljaktig del av ett framtida internationellt avtal mellan EU och Förenade kungariket. Det är 
också väsentligt att medlemsstaterna i EU-27 klarlägger vilken ram som var och en av dem 
ska tillämpa på brittiska medborgare som önskar få ställning som bosatta. För att processen 
ska gå lättare bör dessa åtgärder vara användarvänliga och medge insyn, liksom också vara 
kostnadsfria.

Dessutom oroar sig vårt utskott över det system för unionsmedborgares bosättning 
(EU Settlement Scheme) som införts av Förenade kungarikets myndigheter och gör det möjligt 
för unionsmedborgare att ansöka om ställning som bofast eller provisorisk ställning som 
bofast i Förenade kungariket. Framför allt följande frågor bör åtgärdas snarast, och senast vid 
utgången av övergångsperioden: 

i)  En tillförsäkran om att problem som uppstår i samband med att ansökan görs 
elektroniskt (svårigheter för vissa kategorier av unionsmedborgare att komma åt att göra 
ansökan, felaktig automatisk tilldelning av provisorisk ställning som bofast i stället för 
ställning som bofast, samt att olika dokument inte kan inlämnas i pappersform), liksom andra 
utmaningar som sammanhänger med möjligheterna att komma åt att göra ansökan, kommer 
att avhjälpas av Förenade kungarikets myndigheter genom särskilda åtgärder. 

ii) En tillförsäkran om att den oberoende övervakningsmyndigheten blir fullständigt 
oberoende i sitt arbete med att se över och övervaka systemets funktion och snabbt handlägga 
klagomål från unionsmedborgare och deras familjer.
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iii) En tillförsäkran om att det vidtas åtgärder för att nå ut till utsatta medborgare och ta 
sig an deras situation före och efter tidsfristens utgång, och begränsa konsekvenserna för de 
unionsmedborgare som utan egen förskyllan underlåtit att ingå med ansökan till 
EU Settlement Scheme innan ansökningstiden gått ut, varvid det måste undvikas att 
medborgare som normalt skulle få uppehållsrätt behandlas som brottslingar, diskrimineras, tas 
i förvar och deporteras.

2. Uppgiftsskydd

I fråga om uppgiftsskyddet delar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor målet i avtalet om utträde om att också efter dagen för utträdet tillförsäkra 
fortsatt skydd av det slag som beviljas personer i unionen vilkas personuppgifter behandlas i 
Förenade kungariket. I artiklarna 70 och 71 i avtalet om utträde ingår en rättslig ram med vars 
hjälp detta mål skulle uppnås, både under övergångsperioden och efter den. Därför måste 
kommissionen utan dröjsmål inleda sin bedömning av om Förenade kungariket erbjuder ett 
tillräckligt uppgiftsskydd.

I avtalet om utträde föreskrivs visserligen klart och tydligt att uppgiftsskyddet för 
unionsmedborgare måste säkerställas också efter brexit, men ändå måste det ses till att de 
praktiska arrangemang som kommer att genomföras fullständigt respekterar detta mål. 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor betonar att det 
måste göras en noggrann och ingående undersökning av Förenade kungarikets rättsliga ram 
för uppgiftsskydd för att det ska kunna påvisas att alla villkor i unionens lagstiftning om 
uppgiftsskydd, särskilt förordningarna (EU) 2016/679 och 2018/1725 och 
direktiv (EU) 2016/680 jämte domstolens rättspraxis är uppfyllda, så att det säkerställs att 
uppgiftsskyddet i Förenade kungariket i allt väsentligt är likvärdigt med uppgiftsskyddet i EU. 
Vårt utskott erkänner att Förenade kungariket i sin lagstiftning genomfört EU:s 
uppgiftsskyddspaket. Detta skulle ligga till grund för bedömningen av om landets 
uppgiftsskydd är tillräckligt. Vårt utskott anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
Förenade kungarikets gällande rättsliga ram inom områdena nationell säkerhet eller 
brottsbekämpande myndigheters behandling av personuppgifter, eller i frågor med anknytning 
till migration. Utskottet drar sig till minnes att sådana massövervakningsprogram som 
Tempora inte nödvändigtvis motsvarar EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd, och uppmanar 
med kraft till ett beaktande av rättspraxis på detta område, såsom fallet Schrems2.

Om Förenade kungarikets rättsliga ram inom området uppgiftsskydd inte skulle vara 
tillräcklig för ett beslut om adekvat skyddsnivå, då bör Europeiska unionen betona att reglerna 
om uppgiftsskydd vid internationella överföringar måste respekteras för att den kontinuitet 
inom uppgiftsskyddet som fastställs i unionens lagstiftning om upphovsskydd ska kunna 
säkerställas. 

2 Domstolens dom av den 6 oktober 2015 i mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection 
Commissioner.
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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
också medlemsstaternas myndigheter med ansvar för uppgiftsskydd att proaktivt följa hela 
utträdeprocessen för att bidra till ett framgångsrikt utträde under ordnade former, utan att det 
påverkar de registrerades rättigheter.

3. Säkerhet, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete

Inom området straffrättsligt samarbete föreskrivs i avtalet om utträde klara och detaljerade 
arrangemang för alla pågående straffrättsliga förfaranden. Eftersom det finns en 
övergångsperiod under vilken respektive, klart angivna unionslagstiftning kommer att 
fortsätta gälla skapas möjligheter till slutförande av dessa förfaranden i enlighet med 
principen om rättslig säkerhet, som är en övergripande princip för straffrätt och straffrättsliga 
förfaranden.

I fråga om brottsbekämpning och inre säkerhet är att säga att Förenade kungariket efter 
utträdet inte längre kommer att ha åtkomst till något av unionens informationssystem, av vilka 
det viktigaste är Schengens informationssystem (SIS), där det finns uppgifter om både 
tredjelandsmedborgare och unionsmedborgare. I avtalet om utträde fastställs bestämmelser 
om åtgärder under övergångsperioden så att Förenade kungariket kommer att kunna fortsätta 
utbyta information genom systemen till och med övergångsperiodens slut. För ett flertal 
viktiga system såsom SIS och Siena, föreskrivs det i avtalet om utträde att operativ 
information på vissa villkor ska kunna utbytas under en begränsad tidsperiod efter 
övergångsperiodens slut, för att man ska kunna säkerställa att inte det operativa värdet av 
informationen i systemen efter övergångsperiodens slut går förlorad. Dessa arrangemang i 
avtalet om utträde torde minska konsekvenserna av en plötslig avstängning från unionens 
informationssystem. Det är värt att notera att detta med tanke på vissa av EU:s system, såsom 
systemet för passageraruppgifter, kommer att medge nödvändigt rådrum för att man ska hinna 
förhandla om hur passageraruppgifter i framtiden ska utbytas mellan Förenade kungariket och 
EU, något som också bör prövas av domstolen. 

I fråga om de framtida förbindelserna med Förenade kungariket erinrar sig Europaparlamentet 
att det i den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen 
och Förenade konungariket talas om ett brett, omfattande och balanserat partnerskap på 
säkerhetsområdet som ska medge ömsesidiga arrangemang dels för snabba, effektiva och 
ändamålsenliga utbyten av passageraruppgifter och lagring av resultaten av behandlingen av 
sådana uppgifter i respektive nationella system för behandling av passageraruppgifter, dels för 
behandling av DNA-uppgifter, fingeravtrycksuppgifter och uppgifter ur fordonsregister 
(Prüm), samt ett operativt samarbete via Europol och Eurojust. Man bör dock erinra sig att 
Förenade kungariket med stöd av en undantagsmekanism i Lissabonfördraget visserligen inte 
längre varit skyldigt att delta i unionens instrument inom området polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, men att landet trots detta från fall till fall valt att medverka i 
lagstiftningsåtgärder och att Förenade kungariket, trots att landet 2016 röstat för utträde ur 
EU, fortfarande verkar vilja vara med i vissa delar av polissamarbetet och det straffrättsliga 
samarbetet också efter utträdet. Förenade kungarikets deltagande i polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete måste bygga på en klar och stadigvarande ram, snarare än på 
tillfälliga beslut. En meningsfull respekt för enskilda personers grundläggande rättigheter, 
bland annat i form av att den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna följs och omsätts i handling är, tillsammans 
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med ett tillräckligt skydd av personuppgifter och ett effektivt rättsskydd, väsentliga 
förutsättningar för att ett sådant samarbete ska kunna tillåtas. Utskottet för medborgerliga fri- 
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor anser att detta samarbete absolut måste 
förutsätta respekt för de ovannämnda principerna. Parlamentet drar sig till minnes att 
Förenade kungarikets myndigheter tagit kopior av personuppgifter som behandlats i SIS. 
Detta är en allvarlig överträdelse av unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och har ännu inte 
rättats till. Såsom en följd av de ovannämnda förutsättningarna uppmanar parlamentet rådet 
och kommissionen att rätta till både denna och andra allvarliga överträdelser innan det inleds 
några förhandlingar om hur samarbetet ska gå till, vilket bör ske efter en snabb och ingående 
utvärdering av situationen och relevant rapportering om den till parlamentet. 

4. Asylfrågor, migration och gränsförvaltning

Rent allmänt kan sägas att det framtida samarbetet inom området asylfrågor, migration och 
gränsförvaltning knappast alls finns omnämnt i avtalet om utträde. 

Här skulle det gälla att klarlägga i vilken utsträckning Förenade kungariket vore intresserat av 
fortsatt samarbete med EU kring det gemensamma europeiska asylsystemet, framför allt 
Dublin, eftersom landet i dag deltar i ett flertal instrument. Likaså skulle det behövas 
relevanta klarlägganden om det framtida samarbetet mellan EU och Förenade kungariket 
inom området migration, också om internationellt samarbete. Beroende på om Förenade 
kungariket fortsätter delta i unionens program bör det i ett framtida avtal också vidtas åtgärder 
med tanke på Asyl-, migrations- och integrationsfonden, i och med att Förenade kungariket 
för närvarande får de största beloppen (för åtgärder inom området återvändande). 

Om gränsförvaltningen är att säga att Förenade kungariket i dag inte får bli full medlem av 
Frontex eftersom landet inte valt att medverka i dithörande delar av Schengenregelverket. 
Förenade kungariket samarbetar dock på olika sätt med Frontex, bland annat genom operativt 
stöd inom området återvändande och gränsförvaltning, och sitter med i styrelsen som 
observatör. Det vore viktigt att få klarhet i de framtida förbindelserna mellan Frontex och 
Förenade kungariket, efter att landet blivit ett tredjeland. Sådan klarhet behövs också eftersom 
man måste fastställa de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket till den 
del de berör informationsutbyte och användningen av storskaliga informationssystem för 
gränsförvaltningens behov, varvid framför allt de nya arrangemangen för styrning och rättslig 
säkerhet bör klarläggas.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
härmed utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att 
parlamentet ger sitt samtycke till utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE)).


