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Tisztelt Elnök Úr!

Bizottságának a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból 
és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről 
szóló tanácsi határozatról (2018/0427(NLE)) szóló egyetértésével kapcsolatban fordulok 
Önhöz. A Petíciós Bizottság 2020. január 21-i ülésén levél formájában megfogalmazott 
véleményt fogadott el, amelyet ezúton továbbítok Önnek.

Ezen az ülésen1 a Petíciós Bizottság úgy határozott, hogy felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot 
mint az ügyért felelős bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését a 
tanácsi határozathoz.

Az EUMSZ 227. cikke valamennyi uniós polgár és az Unió területén székhellyel, illetve 
lakóhellyel rendelkező valamennyi vállalkozás vagy magánszemély számára biztosítja az 
Európai Parlamenthez benyújtható petícióhoz való jogot. Ez azt jelenti, hogy a brexitet 
követően az Egyesült Királyságban élő brit állampolgárok január 31. után már nem lesznek 
jogosultak részt venni az európai polgári kezdeményezésben, és az átmeneti időszak lejártát 
követően (december 31.) elvesztik azt a jogot, hogy petíciót nyújtsanak be az Európai 
Parlamenthez, illetve hogy az ombudsmanhoz forduljanak. Az Egyesült Királyságban élő uniós 
polgárok megtartják ezeket a jogokat, míg az EU-ban élő egyesült királyságbeli állampolgárok 

1 A zárószavazáson jelen voltak: Dolors Montserrat (elnök), Tatjana Ždanoka (alelnök), Yana Toom (alelnök), 
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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elveszítik az európai polgári kezdeményezésben való részvétel jogát, de fenntartják a petíciós 
jogot.

A Petíciós Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a polgároktól kapott 210 petíciónak, 
amelyekben komoly aggodalmuknak adnak hangot azzal kapcsolatban, hogy a brexit hogyan 
érinti jogaikat, különösen az ombudsmanhoz való fordulás joga és az európai polgári 
kezdeményezésben való részvétel joga tekintetében. A Petíciós Bizottsághoz továbbá számos 
petíció érkezett a családegyesítési jogról, az egészségügyi ellátásról, a szavazati jogról és a 
tartózkodásról. A Petíciós Bizottság ezért hangsúlyozni kívánja a kilépésről rendelkező 
megállapodás által az állampolgárok számára garantált jogok védelmének fontosságát.

A Petíciós Bizottság emlékeztet arra, hogy a polgárok jogainak védelme mindig is a 
legfontosabb prioritásai között szerepelt. Megjegyzi, hogy a megállapodás rendelkezéseket 
határoz meg az Egyesült Királyság kilépése által érintett uniós és egyesült királyságbeli 
állampolgárok és családtagjaik jogállásának és jogainak védelme tekintetében. A Petíciós 
Bizottság megjegyzi, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás védi azon uniós polgárok és 
családtagjaik jogait, akik az átmeneti időszak vége előtt az uniós jognak megfelelően 
gyakorolták a szabad mozgáshoz való jogukat az Egyesült Királyságban, és továbbra is ott 
tartózkodnak, valamint azon egyesült királyságbeli állampolgárok jogait, akik ugyanezt a jogot 
az EU 27 tagállamában gyakorolják.

A Petíciós Bizottság emlékeztet arra, hogy a választásokon történő szavazáshoz való jog olyan 
alapjog, amely a tagállamok alkotmányos hagyományainak részét képezi, az uniós szerződések 
pedig a politikai részvételhez való joggal kapcsolatosan ismerik el. A demokratikus életben 
való részvételt, illetve a választójognak egy másik tagállamban élő uniós polgárok általi 
gyakorlását gyakran megemlítették a petíciók benyújtói.

A Petíciós Bizottság ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos brit állampolgárt 
megfosztottak szavazati jogától, miután több mint 15 évig egy másik tagállamban éltek. Az 
Egyesült Királyság megfosztotta állampolgárait e jogtól arra a feltételezésre alapozva, hogy a 
külföldön élő személyeket nem érintik a hazájukban hozott politikai döntések. Az Egyesült 
Királyság megfosztja továbbá állampolgárait az európai választásokon való részvételtől, 
amennyiben állandó jelleggel egy harmadik országban élnek, beleértve a tagállamokat is.

A bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos brit állampolgár és az EU 27 tagállamának 
állampolgárai nem szavazhattak a brexitről szóló népszavazáson, még akkor sem, ha a szavazás 
eredménye életük szempontjából döntő fontosságú volt. A választásokon és a jogi 
népszavazásokon való szavazás joga alapvető jog, amelyet minden körülmények között védeni 
kell. Nem szabad megvonni azoktól a polgároktól, akik úgy döntenek, hogy egy másik 
tagállamban telepednek le és mozognak szabadon.

Végül, de nem utolsósorban a Petíciós Bizottság hangsúlyozza, hogy a fogadó államnak 
biztosítania kell, hogy a tartózkodási jogállás iránti kérelmekkel kapcsolatos közigazgatási 
eljárások zökkenőmentesek, átláthatóak és egyszerűek, valamint szükségtelen terhektől 
mentesek legyenek. A bizottság úgy véli, hogy az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma 
által javasolt rendszer, a „regisztrációs eljárás”, amelynek keretében az EU 27 tagállamának 
állampolgárai tartózkodási jogállást tudnak igényelni, nem olyan átlátható és egyszerű, mint 
kellene, hogy legyen, valamint szükségtelen és méltánytalan adminisztratív terheket ró az EU 
27 tagállamának állampolgáraira, sőt akár azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy megfosztja a 
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tartózkodási jogra jogosult polgárokat attól, hogy éljenek ezekkel a jogokkal.

A Petíciós Bizottság aggodalmát fejezi ki a letelepedési rendszer jelenlegi végrehajtása miatt, 
főként az „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás megtagadásának technikai 
részletek miatti önkényes alkalmazása, valamint azon személyek esetében a lehetséges 
következmények tekintetében, akik elmulasztják kérelmüket a határidő lejárta előtt benyújtani. 
Ez az aggodalom a Belügyminisztériumnak az uniós polgárok esetleges kitoloncolásával 
kapcsolatos nyelvezetén, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárok megsegítésére 
irányuló intézkedések hiányán alapul.

A fentiekre tekintettel a Petíciós Bizottság felszólítja az Egyesült Királyság hatóságait, hogy 
tegyenek meg minden szükséges intézkedést az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok 
jogainak megfelelő védelme és garantálása érdekében.

A Petíciós Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, 
hogy adja egyetértését a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozathoz.
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