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Kære formand

Jeg skriver til Dem i forbindelse med Deres udvalgs godkendelse af Rådets afgørelse om 
indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af 
Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2018/0427(NLE)). På 
mødet den 21. januar 2020 vedtog Udvalget for Andragender en udtalelse i form af en skrivelse, 
som jeg hermed fremsender.

På dette møde1 besluttede Udvalget for Andragender at opfordre Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender Rådets 
afgørelse.

Artikel 227 i TEUF giver alle EU-borgere og alle virksomheder og enkeltpersoner, der er 
hjemmehørende eller bosiddende på EU's område, ret til at indgive andragender til Europa-
Parlamentet. I forlængelse af brexit betyder det, at britiske statsborgere, der er bosiddende i Det 
Forenede Kongerige, mister retten til at deltage i det europæiske borgerinitiativ efter den 31. 
januar og retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til 
Ombudsmanden efter udløbet af aftalens overgangsperiode (31. december). EU-borgere 
bosiddende i Det Forenede Kongerige vil bevare alle disse rettigheder, mens britiske 
statsborgere bosiddende i EU vil miste retten til at deltage i det europæiske borgerinitiativ, men 

1 Til stede ved den endelige afstemning: Dolors Montserrat (formand), Tatjana Ždanoka (næstformand), Yana 
Toom (næstformand), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, Martin Buschmann, 
Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado López, Ulrike Müller, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, 
Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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bevarer retten til at indgive andragender.

Udvalget for Andragender lægger stor vægt på de 210 andragender, der er modtaget fra borgere, 
hvori de giver udtryk for alvorlig bekymring over, hvordan brexit vil påvirke deres rettigheder, 
navnlig hvad angår retten til at henvende sig til Ombudsmanden og retten til at deltage i det 
europæiske borgerinitiativ. Udvalget for Andragender har derudover modtaget mange 
andragender om retten til familiesammenføring, sundhedspleje, stemmeafgivelse og bopæl. 
Udvalget for Andragender ønsker derfor at understrege, at det er vigtigt at sikre borgernes 
rettigheder som garanteret ved udtrædelsesaftalen.

Udvalget for Andragender minder om, at beskyttelse af borgernes rettigheder altid har været 
dets hovedprioritet. Det bemærker, at aftalen fastsætter bestemmelser med henblik på at sikre 
den status og de rettigheder, der følger af EU-retten, for de EU-borgere og britiske statsborgere 
med samt deres familier, som bliver berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden. Udvalget for 
Andragender bemærker, at rettighederne for de EU-borgere og deres familiemedlemmer, som 
vil have benyttet sig af deres ret til fri bevægelighed i Det Forenede Kongerige i 
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb, og som derefter fortsat 
opholder sig der, samt for britiske statsborgere, der benytter sig af samme ret i en EU27-
medlemsstat, er beskyttet af udtrædelsesaftalen.

Udvalget for Andragender minder om, at retten til at stemme ved valg er en grundlæggende 
rettighed, der er fælles for medlemsstaternes forfatningsmæssige traditioner og er anerkendt i 
EU-traktaterne som en del af retten til politisk deltagelse. Deltagelse i det demokratiske liv og 
udøvelse af valgrettigheder for EU-borgere, som bor i en anden medlemsstat, er emner, der ofte 
rejses af andragerne.

Udvalget for Andragender beklager derfor, at mange britiske statsborgere er blevet frataget 
retten til at stemme efter at have boet i en anden medlemsstat i mere end 15 år. Det Forenede 
Kongerige har frataget sine statsborgere denne ret ud fra den antagelse, at udlandsbriter ikke 
påvirkes af politiske beslutninger truffet i deres hjemland. Det Forenede Kongerige fratager 
også sine statsborgere stemmeretten ved valg til Europa-Parlamentet, hvis de har fast bopæl i 
et tredjeland, herunder en medlemsstat.

Udvalget beklager, at mange britiske statsborgere og alle borgere i EU27 ikke fik lov til at 
stemme ved folkeafstemningen om brexit, selv om resultatet af afstemningen var afgørende for 
deres liv. Retten til at stemme ved valg og lovgivningsmæssige folkeafstemninger er en 
grundlæggende rettighed og skal beskyttes under alle omstændigheder. Den bør ikke fratages 
borgere, der vælger at bosætte sig og benytte den fri bevægelighed i en anden medlemsstat.

Sidst men ikke mindst understreger Udvalget for Andragender, at værtsstaten skal sikre, at 
enhver administrativ procedure for ansøgninger om opholdsstatus er gnidningsløs, 
gennemsigtig og enkel, og at unødvendige byrder undgås. Udvalget mener, at det britiske 
indenrigsministerium foreslåede ordning, "registreringsproceduren", for at statsborgere i EU27 
kan ansøge om opholdsstatus, ikke er så gennemsigtig og enkel, som den burde være, og skaber 
unødvendige og urimelige administrative byrder for EU27-borgerne og sågar risikerer at fratage 
borgere, der er berettiget til opholdsret, muligheden for at gøre brug af disse rettigheder.

Udvalget for Andragender giver udtryk for bekymring over den nuværende gennemførelse af 
ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere, primært hvad angår den 
vilkårlige brug af "foreløbig opholdsret" til at afvise "tidsubegrænset opholdsret" på grund af 
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teknikaliteter, og de mulige konsekvenser for dem, der ikke ansøger inden den fastsatte frist. 
Denne bekymring er baseret på det britiske indenrigsministeriums sprogbrug vedrørende 
mulige udvisninger af EU-borgere såvel som manglen på foranstaltninger til støtte for udsatte 
borgere.

På baggrund af ovenstående opfordrer Udvalget for Andragender de britiske myndigheder til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at rettighederne for EU-borgere, der er 
bosiddende i Det Forenede Kongerige, beskyttes og garanteres på behørig vis.

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at henstille, 
at Parlamentet godkender Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Med venlig hilsen

Dolors Montserrat
Formand
Udvalget for Andragender


