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Kirjoitan Teille valiokuntanne hyväksynnästä, joka koskee neuvoston päätöstä Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (2018/0427(NLE)). 
Vetoomusvaliokunta hyväksyi kokouksessaan 21. tammikuuta 2020 kirjeen muodossa 
annetun lausunnon, jonka täten toimitan Teille.

Tässä kokouksessa1 vetoomusvaliokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa 
hyväksyntänsä neuvoston päätökselle.

SEUT-sopimuksen 227 artiklan mukaisesti kaikilla EU:n kansalaisilla sekä kaikilla yrityksillä 
tai henkilöillä, joiden asuinpaikka on EU:n alueella, on oikeus esittää vetoomus Euroopan 
parlamentille. Tämä tarkoittaa, että brexitin jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ei ole enää oikeutta osallistua eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen ja he menettävät oikeuden esittää vetoomus Euroopan parlamentille sekä 
oikeuden kannella Euroopan oikeusasiamiehelle siirtymäkauden päättymisen (31. joulukuuta) 
jälkeen. EU:n kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa säilyttävät kaikki nämä oikeudet, 

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Dolors Montserrat (puheenjohtaja), Tatjana Ždanoka 
(varapuheenjohtaja), Yana Toom (varapuheenjohtaja), 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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kun taas EU:ssa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset menettävät oikeuden 
osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen mutta säilyttävät oikeuden esittää vetoomus.

Vetoomusvaliokunta pitää erittäin tärkeinä kansalaisilta saamiaan 210:tä vetoomusta, joissa 
he ilmaisevat vakavan huolensa siitä, miten brexit vaikuttaa heidän oikeuksiinsa ja erityisesti 
oikeuteen kannella oikeusasiamiehelle ja oikeuteen osallistua eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen. Vetoomusvaliokunta on lisäksi saanut useita vetoomuksia perheen 
yhdistämiseen, terveydenhuoltoon, äänestämiseen ja asuinpaikkaan liittyvistä oikeuksista. 
Vetoomusvaliokunta haluaisi siksi korostaa erosopimuksessa taattujen kansalaisten 
oikeuksien turvaamisen merkitystä.

Vetoomusvaliokunta muistuttaa, että kansalaisten oikeuksien suojelu on aina ollut sen tärkein 
prioriteetti. Valiokunta toteaa, että sopimuksessa vahvistetaan määräykset, joilla turvataan 
unionin oikeuteen perustuva asema ja oikeudet niille EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista 
vaikuttaa. Vetoomusvaliokunta toteaa, että erosopimuksella suojellaan niiden unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia, jotka käyttivät oikeuttaan liikkua vapaasti 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa unionin oikeuden nojalla ennen siirtymäkauden päättymistä 
ja jatkavat oleskelua siellä myös siirtymäkauden päätyttyä, sekä niiden Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, jotka käyttävät samaa oikeutta 27 jäsenvaltion 
EU:ssa.

Vetoomusvaliokunta palauttaa mieliin, että äänioikeus vaaleissa on osa jäsenvaltioiden 
yhteistä valtiosääntöperinnettä ja se tunnustetaan EU:n perussopimuksissa poliittisena 
osallistumisoikeutena. Vetoomusten esittäjät ovat usein ottaneet esille osallistumisen unionin 
demokraattiseen toimintaan sekä äänioikeuden käyttämisen tapauksissa, joissa unionin 
kansalaiset asuvat toisessa jäsenvaltiossa.

Vetoomusvaliokunta pitää sen vuoksi valitettavana, että useat Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaiset menettivät äänioikeutensa asuttuaan yli 15 vuotta toisessa jäsenvaltiossa. 
Yhdistynyt kuningaskunta poisti kansalaisiltaan tämän oikeuden sillä oletuksella, että 
kotimaassa tehdyt poliittiset päätökset eivät vaikuta ulkomailla asuviin kansalaisiin. 
Yhdistynyt kuningaskunta myös epää kansalaisiltaan oikeuden osallistua Euroopan 
parlamentin vaaleihin, jos nämä asuvat pysyvästi kolmannessa maassa tai jopa toisissa 
jäsenvaltioissa.

Valiokunta pitää valitettavana, että monilta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta ja 
kaikilta 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisilta evättiin mahdollisuus äänestää brexit-
kansanäänestyksessä, vaikka äänestyksen tulos vaikutti ratkaisevasti heidän elämäänsä. 
Oikeus äänestää vaaleissa ja laillisissa kansanäänestyksissä on perusoikeus, jota on suojeltava 
kaikissa olosuhteissa. Sitä ei saisi evätä kansalaisilta, jotka päättävät asettua asumaan toiseen 
jäsenvaltioon ja liikkua siellä vapaasti.

Lopuksi vetoomusvaliokunta korostaa, että vastaanottavan valtion on varmistettava, että 
kaikki oleskelulupia koskevat hallinnolliset menettelyt ovat sujuvia, avoimia ja yksinkertaisia 
ja että tarpeettomia rasitteita vältetään. Valiokunta katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisäministeriön ehdottama järjestelmä eli ”rekisteröintimenettely”, jota sovelletaan 
27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten kotipaikka-aseman anomiseen, ei ole niin avoin eikä 
yksinkertainen kuin sen pitäisi ja että se aiheuttaa tarpeettomia ja epäoikeudenmukaisia 
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hallinnollisia rasitteita 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisille ja jopa uhkaa viedä kansalaisilta, 
joilla on täydet oleskeluoikeudet, mahdollisuuden käyttää näitä oikeuksia.

Vetoomusvaliokunta ilmaisee oleskelustatusjärjestelmän tämänhetkistä täytäntöönpanoa 
koskevan huolensa, joka koskee pääasiassa väliaikaisen oleskelustatuksen mielivaltaista 
käyttöä pysyvän statuksen kieltämiseen teknisistä syistä ja mahdollisia seurauksia niille, jotka 
eivät pysty tekemään hakemusta ennen määräaikaa. Tämä huoli perustuu sisäministeriön 
kielenkäyttöön, joka koskee EU-kansalaisten mahdollisia karkotuksia, sekä siihen, että 
toimenpiteitä heikossa asemassa olevien kansalaisten avustamiseksi ei ole.

Edellä esitetyn perusteella vetoomusvaliokunta kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU-kansalaisten oikeuksia suojellaan ja ne taataan 
asianmukaisesti.

Vetoomusvaliokunta kehottaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa 
suosittamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä neuvoston päätökselle Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä.
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