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Kirjutan seoses Teie komisjoni antud nõusolekuga nõukogu otsusele Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu 
sõlmimise kohta (2018/0427(NLE)). Petitsioonikomisjon võttis oma 21. jaanuari 2020. aasta 
koosolekul vastu kirja vormis arvamuse, mille Teile siinkohal edastan.

Sellel koosolekul1 otsustas petitsioonikomisjon pöörduda vastutava põhiseaduskomisjoni poole 
soovitusega, et Euroopa Parlament annaks nõukogu otsusele oma nõusoleku.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 227 kohaselt on igal ELi kodanikul ning igal füüsilisel 
või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, õigus 
pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. See tähendab, et pärast Brexitit ei ole 
Ühendkuningriigis elavatel Ühendkuningriigi kodanikel pärast 31. jaanuari enam õigust 
osaleda Euroopa kodanikualgatuses ning üleminekuperioodi lõppedes (31. detsembril) 
kaotavad nad ka õiguse Euroopa Parlamendile petitsioone esitada ja õiguse ombudsmani poole 
pöörduda. Ühendkuningriigis elavatel ELi kodanikel säilivad kõik need õigused; ELis elavad 
Ühendkuningriigi kodanikud kaotavad õiguse osaleda Euroopa kodanikualgatuses, kuid neile 
jääb õigus esitada petitsioone.

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Dolors Montserrat (esimees), Tatjana Ždanoka (aseesimees), Yana Toom 
(aseesimees), 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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Petitsioonikomisjon omistab suurt tähtsust kodanikelt saadud 210 petitsioonile, milles nad 
väljendavad tõsist muret selle üle, kuidas Brexit mõjutab nende õigusi, eelkõige õigust 
pöörduda ombudsmani poole ja õigust osaleda Euroopa kodanikualgatuses. 
Petitsioonikomisjon on saanud ka arvukalt petitsioone perekonna taasühinemise õiguse, 
tervishoiu, hääleõiguse ja elukoha kohta. Seetõttu soovib petitsioonikomisjon rõhutada, kui 
oluline on kaitsta kodanikele väljaastumislepinguga tagatud õigusi.

Petitsioonikomisjon tuletab meelde, et kodanike õiguste kaitse on alati olnud tema peamine 
prioriteet. Ta märgib, et lepingu sätetega kaitstakse Ühendkuningriigi väljaastumisest 
mõjutatud ELi ja Ühendkuningriigi kodanike ja nende pereliikmete staatust ja õigusi, mis on 
tagatud liidu õigusega. Petitsioonikomisjon märgib, et väljaastumislepinguga kaitstakse nende 
liidu kodanike ja nende pereliikmete õigusi, kes kasutasid oma vaba liikumise õigust 
Ühendkuningriigis kooskõlas liidu õigusega enne üleminekuperioodi lõppu ja jätkavad seal 
elamist, ning nende Ühendkuningriigi kodanike õigusi, kes kasutavad sama õigust 27 ELi 
liikmesriigis.

Petitsioonikomisjon tuletab meelde, et õigus valimistel hääletada on liikmesriikide 
põhiseaduslike tavadega kooskõlas olev põhiõigus, mida tunnustatakse poliitikas osalemise 
õiguse raames ka ELi aluslepingus. Petitsioonide esitajad on korduvalt tõstatanud küsimuse 
teises liikmesriigis elavate ELi kodanike osalemisest demokraatlikus elus ja valimisõiguse 
kasutamisest.

Seetõttu peab petitsioonikomisjon kahetsusväärseks, et paljud Ühendkuningriigi kodanikud, 
kes olid elanud rohkem kui 15 aastat teises liikmesriigis, jäeti hääletamisõigusest ilma. 
Ühendkuningriik jättis oma kodanikud sellest õigusest ilma eeldusel, et kodumaal tehtud 
poliitilised otsused välismaale elama siirdunuid ei mõjuta. Ühendkuningriik jätab oma 
kodanikud valimisõigusest ilma ka Euroopa Parlamendi valimistel, kui nad elavad alaliselt 
kolmandas riigis, sealhulgas isegi liikmesriikides.

Petitsioonikomisjon avaldab kahetsust, et paljudel Ühendkuningriigi kodanikel ja kõigil 27 ELi 
liikmesriigi kodanikel ei lubatud Brexiti rahvahääletusel hääletada, ehkki selle tulemus oli 
nende elu jaoks määrava tähtsusega. Õigus valimistel ja rahvahääletustel hääletada on 
põhiõigus ja seda tuleb igal juhul kaitsta. Kodanikelt, kes otsustavad teise liikmesriiki elama 
asuda ja seal vabalt ringi liikuda, ei tohiks seda õigust ära võtta.

Petitsioonikomisjon toonitab tähtsa asjaoluna ka vastuvõtva riigi kohustust tagada, et elamisloa 
taotlustega seotud haldusmenetlused oleksid sujuvad, läbipaistvad ja lihtsad ning et välditaks 
taotlejate liigset koormamist. Petitsioonikomisjon on seisukohal, et Ühendkuningriigi 
siseministeeriumi kavandatud nn registreerimismenetlus, mille kohaselt 27 ELi liikmesriigi 
kodanikud saavad taotleda elamisluba, ei ole piisavalt läbipaistev ja lihtne, see paneb 27 ELi 
liikmesriigi kodanikele tarbetu ja ebaõiglase halduskoormuse ning võib elamisloast ilma jätta 
isegi need kodanikud, kellel on õigus seda saada.

Petitsioonikomisjon väljendab muret Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks 
registreerimise programmi praeguse rakendamise pärast, tundes eelkõige muret, et tehniliste 
üksikasjade tõttu võidakse taotlejatele meelevaldselt määrata mitte püsielaniku (settled status), 
vaid esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status), ning selle võimalike tagajärgede pärast 
isikutele, kes määratud tähtajaks taotlust ei esita. Seda muret põhjustab siseministeeriumi 
keelekasutus seoses ELi kodanike võimaliku väljasaatmisega ning kaitsetute kodanike 
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abistamise meetmete puudumine.

Eeltoodut arvesse võttes palub petitsioonikomisjon Ühendkuningriigi ametiasutustel võtta kõik 
vajalikud meetmed, et Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike õigused oleksid nõuetekohaselt 
kaitstud ja tagatud.

Petitsioonikomisjon kutsub põhiseaduskomisjoni üles soovitama, et Euroopa Parlament annaks 
nõusoleku nõukogu otsusele Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja 
Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta.

Lugupidamisega

Dolors Montserrat
petitsioonikomisjoni
esimees


