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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη 
της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (2018/0427(NLE))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σε σχέση με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη 
της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (2018/0427(NLE)). Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή 
Αναφορών ενέκρινε γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής, την οποία σας υποβάλλω με την 
παρούσα.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να ζητήσει από την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου.

Το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ παρέχει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και σε κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα στο έδαφος της ΕΕ το δικαίωμα να 
υποβάλλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι μετά το  Brexit οι πολίτες 
που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούν πλέον, μετά την 31η Ιανουαρίου, να 

1 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Dolors Montserrat (Πρόεδρος), Tatjana Ždanoka 
(Αντιπρόεδρος), Yana Toom (Αντιπρόεδρος), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, 
Martin Buschmann, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ádám Kósa, Adriana Maldonado 
López, Ulrike Müller, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Δημήτρης Παπαδάκης, Sira Rego, Diana Riba i Giner, 
Alfred Sant, Nico Semsrott, Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma 
Złotowski.
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συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ούτε να υποβάλλουν αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να προσφεύγουν στον Διαμεσολαβητή μετά τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου). Οι πολίτες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
διατηρήσουν όλα αυτά τα δικαιώματα, ενώ οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν 
σε χώρα της ΕΕ θα απωλέσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, αλλά θα διατηρήσουν το δικαίωμα υποβολής αναφοράς.

Η Επιτροπή Αναφορών αποδίδει μεγάλη σημασία στις 210 αναφορές, με τις οποίες οι πολίτες 
εκφράζουν τις σοβαρές ανησυχίες τους για τον τρόπο με τον οποίο το Brexit θα επηρεάσει τα 
δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή και το 
δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή Αναφορών έχει 
λάβει επίσης πολλές αναφορές σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, την 
υγειονομική περίθαλψη και τα δικαιώματα ψήφου και διαμονής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
Αναφορών επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των 
πολιτών, που κατοχυρώνονται στη συμφωνία αποχώρησης.

Η Επιτροπή Αναφορών υπενθυμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών 
αποτελούσε ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα. Επισημαίνει ότι στη συμφωνία θεσπίζονται 
διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης για τους πολίτες της Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, που θίγονται από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή Αναφορών σημειώνει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους που άσκησαν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου και εξακολουθούν στη συνέχεια να διαμένουν σε αυτό, καθώς και των 
πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ασκούν το ίδιο δικαίωμα σε κράτος μέλος της ΕΕ των 
27, προστατεύονται από τη συμφωνία αποχώρησης.

Η Επιτροπή Αναφορών υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που είναι κοινό στις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και 
αναγνωρίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ ως εκδήλωση του δικαιώματος πολιτικής συμμετοχής. Η 
συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων από 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο 
αναφορών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αναφορών αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλοί πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου στερήθηκαν το δικαίωμα ψήφου, ενώ είχαν ήδη διαβιώσει πάνω από 15 
χρόνια σε άλλο κράτος μέλος. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέρησε από τους πολίτες του το 
δικαίωμα αυτό, με το σκεπτικό ότι οι μεταναστεύσαντες δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές 
αποφάσεις που λαμβάνονται στη χώρα καταγωγής τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο αφαιρεί επίσης 
από τους υπηκόους του το δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, εάν ζουν μόνιμα σε τρίτη 
χώρα, ακόμα και αν πρόκειται για κράτος μέλος.

Η Επιτροπή Αναφορών εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι σε πολλούς πολίτες 
του Ηνωμένου Βασιλείου και σε όλους τους πολίτες της ΕΕ των 27 δεν επετράπη να 
συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα για το Brexit, μολονότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 
ζωτικής σημασίας για αυτούς. Το δικαίωμα ψήφου σε εκλογές και δημοψηφίσματα αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να προστατεύεται σε κάθε περίπτωση. Οι πολίτες που 
αποφασίζουν να εγκατασταθούν και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλο κράτος μέλος δεν θα 
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πρέπει να χάνουν το εν λόγω δικαίωμα.

Τέλος, η Επιτροπή Αναφορών υπογραμμίζει ότι το κράτος υποδοχής πρέπει να μεριμνά ώστε 
οι διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις για τη χορήγηση καθεστώτος διαμονής να 
είναι ομαλές, διαφανείς και απλές, και να αποφεύγεται κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση· 
Η Επιτροπή Αναφορών φρονεί ότι το σύστημα που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή η «διαδικασία καταχώρισης», το οποίο συνίσταται στην 
υποβολή αιτήσεων, από τους υπηκόους της ΕΕ των 27, για τη χορήγηση καθεστώτος διαμονής, 
δεν είναι όσο θα έπρεπε διαφανές και απλό, δημιουργεί δε περιττές και επαχθείς διοικητικές 
επιβαρύνσεις για τους πολίτες της ΕΕ των 27, ενέχοντας μάλιστα τον κίνδυνο να στερεί από 
τους πολίτες δικαιώματα διαμονής τα οποία κατέχουν νόμιμα.

Η Επιτροπή Αναφορών εκφράζει επιφυλάξεις για την τρέχουσα εφαρμογή του προγράμματος 
εγκατάστασης, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του «καθεστώτος προσωρινής εγκατάστασης» κατά 
τρόπο αυθαίρετο ώστε να μην χορηγείται άδεια μόνιμης εγκατάστασης λόγω τεχνικών 
λεπτομερειών, και τις πιθανές συνέπειες για όσους δεν υποβάλουν αίτηση πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας. Οι επιφυλάξεις αυτές βασίζονται στη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Υπουργείο 
Εσωτερικών σχετικά με ενδεχόμενες απελάσεις πολιτών της ΕΕ, καθώς και στην έλλειψη 
μέτρων για την παροχή βοήθειας σε ευάλωτους πολίτες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αναφορών καλεί τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα τυγχάνουν της δέουσας προστασίας και 
των δεουσών εγγυήσεων.

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να συστήσει στο 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας 
για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Dolors Montserrat
Πρόεδρος
Επιτροπή Αναφορών


