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Относно: Становище относно решението на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия  (2018/0427(NLE))

Уважаеми господин Председател,

Обръщам се към Вас във връзка с одобрението от страна на Вашата комисия относно 
решението на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE)). На своето заседание от 21 
януари 2020 г. комисията по петиции прие становище под формата на писмо, което имам 
удоволствието да Ви представя.

На това заседание1, комисията по петиции реши да призове водещата комисия по 
конституционни въпроси да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за 
решението на Съвета.

Член 227 от ДФЕС предоставя на всички граждани на ЕС и на всички дружества или 
физически лица, пребиваващи на територията на ЕС, правото да внасят петиции в 
Европейския парламент. Това означава, че след Брексит гражданите на Обединеното 
кралство, пребиваващи в Обединеното кралство, вече няма да се ползват от правото да 
участват в Европейската гражданска инициатива след 31 януари 2020 г. и губят правото 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Дулорс Монсерат (председател), Татяна Жданока (заместник-
председател), Яна Том (заместник-председател), Асим Адемов, Алекс Аджус Салиба, Исабел Бенхумеа 
Бенхумеа, Мартин Бушман, Ангел Джамбазки, Петер Яр, Манолис Кефалоянис, Адам Коша, Адриана 
Малдонадо Лопес, Улрике Мюлер, Лефтерис Николау-Алаванос, Димитрис Пападакис, Сира Рего, Диана 
Риба и Хинер, Алфред Сант, Нико Земсрот, Андрей Слабаков, Рамона Стругариу, Лорант Винце, Райнер 
Виланд, Косма Злотовски. 
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да отправят петиции до Европейския парламент и правото да се обръщат към 
Омбудсмана след края на преходния период (31 декември 2020 г.). Гражданите на ЕС, 
пребиваващи в Обединеното кралство, ще запазят тези права, докато гражданите на 
Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, ще загубят правото да участват в 
Европейската гражданска инициатива, но ще запазят правото си на петиция.

Комисията по петиции отдава голямо значение на 210-те петиции, получени от граждани, 
в които те изразяват своята сериозна загриженост относно начина, по който Брексит ще 
засегне техните права, по-специално що се отнася до правото да подават заявления до 
Омбудсмана и правото на участие в Европейската гражданска инициатива. Освен това 
комисията по петиции е получила многобройни петиции относно правото на събиране 
на семейството, здравеопазване, правото на глас и на пребиваване. Ето защо комисията 
по петиции би желала да подчертае, че е важно да се гарантират правата на гражданите, 
както те са гарантирани от Споразумението за оттегляне.

Комисията по петиции припомня, че защитата на правата на гражданите винаги е била 
основен приоритет за комисията. Комисията по петиции посочва, че в Споразумението 
са установени разпоредбите, насочени към запазване на засегнати от оттеглянето на 
Обединеното кралство статут и права, произтичащи от правото на Съюза, на гражданите 
на ЕС и на Обединеното кралство и на техните семейства. Комисията по петиции 
отбелязва, че правата на тези граждани на Съюза и на членовете на техните семейства, 
които са упражнили правото си на свободно движение в Обединеното кралство в 
съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да 
пребивават там след това, както и правата на гражданите на Обединеното кралство, които 
упражняват същото право в държава — членка на ЕС-27, са защитени чрез 
Споразумението за оттегляне.

Комисията по петиции припомня, че правото на гласуване на избори е основно право, 
което е общо за конституционните традиции на държавите членки и е признато от 
Договорите на ЕС по силата на правото на участие в политическия живот. Участието в 
демократичния живот и упражняването на избирателни права от страна на гражданите 
на ЕС, живеещи в друга държава членка, често е било повдигано като въпрос от 
вносители на петиции.

Ето защо комисията по петиции изразява съжаление, че множество граждани на 
Обединеното кралство са били лишени от правото да гласуват, след като са живели в 
продължение на повече от 15 години в друга държава членка. Обединеното кралство е 
лишило гражданите си от това право въз основа на предположението, че живеещите в 
чужбина не са засегнати от политически решения, вземани в тяхната държава на 
произход. Обединеното кралство също така лишава от избирателни права своите 
граждани в изборите за Европейски парламент, ако те живеят постоянно в трета държава, 
включително дори в държавите членки.

Комисията изразява съжаление, че на множество граждани на Обединеното кралство и 
на всички граждани на ЕС – 27 не беше разрешено да гласуват на референдума за 
Брексит, въпреки че резултатът от гласуването е от решаващо значение за техния живот. 
Правото на гласуване на избори и правни референдуми е основно право и трябва да бъде 
защитавано при всички обстоятелства. То не следва да бъде отнемано на гражданите, 
които решават да се установят и да се движат свободно в друга държава членка.
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Накрая, но не на последно място, комисията по петиции подчертава, че приемащата 
държава гарантира, че всяка административна процедура за подаване на заявления за 
предоставяне на статут на пребиваване е гладка, прозрачна и опростена и че се избягват 
ненужните тежести. Комисията счита, че системата, предложена от Министерството на 
вътрешните работи на Обединеното кралство (UK Home Office), „процедурата за 
регистрация“, чрез която гражданите на ЕС – 27 да могат да подават заявления за статут 
на пребиваване, не е достатъчно прозрачна и опростена и създава ненужна и 
несправедлива административна тежест за гражданите на ЕС — 27, като системата дори 
съдържа риск гражданите, които имат законно право на пребиваване, да бъдат лишени 
от упражняването на тези права.

Комисията по петиции изразява загриженост във връзка с настоящото прилагане на 
схемата за уреждане на спорове, главно що се отнася до произволното използване на 
понятието „статут на предварително установено лице„ за да не се допуска „напълно 
установен статут“ по технически причини, както и във връзка с потенциалните 
последици за тези лица, които не са успели да подадат заявления преди крайния срок. 
Тази загриженост се основава на езика на Министерството на вътрешните работи на 
Обединеното кралство, що се отнася до евентуалното депортиране на граждани на ЕС, 
както и поради липсата на мерки за подпомагане на уязвимите граждани.

Като взема предвид горепосоченото, комисията по петиции призовава органите на 
Обединеното кралство да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че 
правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, са надлежно защитени 
и гарантирани.

Комисията по петиции призовава комисията по конституционни въпроси да препоръча 
на Парламента да даде своето одобрение за решението на Съвета относно сключването 
на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

С уважение,

Дулорс Монсерат
Председател
Комисия по петиции


