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Gerb. Pirmininke,

kreipiuosi į Jus dėl Jūsų komiteto pritarimo Tarybos sprendimui dėl Susitarimo dėl Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos 
atominės energijos bendrijos sudarymo (2018/0427(NLE)). Peticijų komitetas 2020 m. sausio 
21 d. posėdyje priėmė laiško forma išdėstytą nuomonę, kurią su malonumu Jums pateikiu.

Tame posėdyje1 Peticijų komitetas nusprendė paraginti už šį dokumentą atsakingą 
Konstitucinių reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimui.

SESV 227 straipsniu visiems ES piliečiams ir visoms ES teritorijoje įsikūrusioms bendrovėms 
ar gyvenantiems asmenims suteikiama teisė teikti peticijas Europos Parlamentui. Tai reiškia, 
kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES (sausio 31 d.), JK gyvenantys JK piliečiai nebeturės 
teisės dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje, o pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (po 
gruodžio 31 d.) praras teisę teikti peticijas Europos Parlamentui ir teisę kreiptis į Europos 
ombudsmeną. JK gyvenantys ES piliečiai išsaugos visas šias teises, o ES gyvenantys JK 
piliečiai praras teisę dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje, tačiau išsaugos teisę teikti 
peticijas.

Peticijų komitetas teikia didelę svarbą 210 piliečių pateiktų peticijų, kuriose jie reiškia didelį 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Dolors Montserrat (pirmininkė), Tatjana Ždanoka (pirmininkės pavaduotoja), 
Yana Toom (pirmininkės pavaduotoja), 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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susirūpinimą dėl to, kaip „Brexit’as“ paveiks jų teises, visų pirma teisę kreiptis į Europos 
ombudsmeną ir teisę dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje. Peticijų komitetas taip pat gavo 
daug peticijų dėl šeimos susijungimo teisių, sveikatos priežiūros, balsavimo teisių ir teisės 
gyventi šalyje. Todėl Peticijų komitetas norėtų pabrėžti, kad svarbu apsaugoti piliečių teises, 
kurios užtikrinamos Susitarimu dėl išstojimo.

Peticijų komitetas primena, kad piliečių teisių apsauga visada buvo jo didžiausias prioritetas. 
Jis atkreipia dėmesį į tai, kad Susitarime išdėstytos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti 
pagal Sąjungos teisę numatytą ES ir JK piliečių ir šeimų, patiriančių poveikį dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo, statuso ir teisių apsaugą. Peticijų komitetas pažymi, kad Susitarimu dėl 
išstojimo ginamos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių, kurie iki pereinamojo laikotarpio 
pabaigos pagal Sąjungos teisę naudojosi laisvo judėjimo teise Jungtinėje Karalystėje ir toliau 
joje gyvena, taip pat JK piliečių, kurie naudojasi ta pačia teise vienoje iš 27-ių ES valstybių 
narių, teisės.

Peticijų komitetas primena, kad teisė balsuoti rinkimuose yra pagrindinė teisė, bendra valstybių 
narių konstitucinėms tradicijoms, pagal ES sutartis pripažįstama kaip teisė dalyvauti 
politiniame gyvenime. Dalyvavimas demokratiniame gyvenime ir kitoje valstybėje narėje 
gyvenančių ES piliečių naudojimasis rinkimų teisėmis yra dažna peticijų tema.

Todėl Peticijų komitetas apgailestauja, kad daugeliui JK piliečių, daugiau kaip 15 metų 
gyvenusių kitoje valstybėje narėje, nebuvo suteikta teisė balsuoti. Jungtinė Karalystė nesuteikė 
savo piliečiams šios teisės darydama prielaidą, kad užsienyje gyvenantiems asmenims neturi 
įtakos jų gimtojoje šalyje priimami politiniai sprendimai. Jungtinė Karalystė taip pat atima teisę 
balsuoti Europos Parlamento rinkimuose iš savo piliečių, nuolat gyvenančių trečiojoje šalyje, 
įskaitant net valstybes nares.

Komitetas apgailestauja, kad daugeliui JK piliečių ir visiems 27-ių ES valstybių narių 
piliečiams nebuvo leista balsuoti referendume dėl „Brexit’o“, net jei balsavimo rezultatai buvo 
labai svarbūs jų gyvenimui. Teisė balsuoti rinkimuose ir teisėtuose referendumuose yra 
pagrindinė teisė, kuri turi būti apsaugoma bet kuriomis aplinkybėmis. Ji neturėtų būti atimama 
iš piliečių, kurie nusprendžia įsikurti kitoje valstybėje narėje ir naudotis laisvo judėjimo teise.

Galiausiai Peticijų komitetas pabrėžia, jog priimančioji šalis turi užtikrinti, kad visos su 
prašymais suteikti gyventojo statusą susijusios administracinės procedūros būtų sklandžios, 
skaidrios ir paprastos ir kad būtų vengiama nereikalingos naštos. Komitetas mano, kad JK 
Vidaus reikalų ministerijos pasiūlyta sistema (registracijos procedūra), pagal kurią 27-ių ES 
valstybių narių piliečiai gali prašyti suteikti gyventojo statusą, nėra tokia skaidri ir paprasta, 
kokia turėtų būti, be to, ją taikant 27-ių ES valstybių narių piliečiai apkraunami nereikalinga ir 
neteisinga administracine našta ir netgi kyla rizika, kad teisė naudotis šiomis teisėmis bus atimta 
iš šalyje teisėtai gyvenančių piliečių.

Peticijų komitetas reiškia susirūpinimą dėl to, kaip šiuo metu įgyvendinama Nuolatinio 
gyventojo statuso suteikimo programa, visų pirma dėl to, kad dėl techninių formalumų 
savavališkai naudojamasi preliminaraus nuolatinio gyventojo statusu, siekiant panaikinti 
nuolatinio gyventojo statusą, taip pat kyla rūpestis dėl galimų pasekmių tiems, kurie nepateiks 
prašymo iki nustatyto termino. Šis susirūpinimas grindžiamas Vidaus reikalų ministerijos 
retorika dėl galimo priverstinio ES piliečių išsiuntimo iš šalies, taip pat dėl nepakankamų 
pažeidžiamiems piliečiams padėti skirtų priemonių.
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Atsižvelgdamas į išdėstytus faktus, Peticijų komitetas ragina Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijas imtis visų būtinų priemonių ir užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES 
piliečių teisės būtų tinkamai apsaugomos ir užtikrinamos.

Peticijų komitetas ragina Konstitucinių reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimui dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo.
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