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Godātais priekšsēdētāja kungs!

Rakstu jums saistībā ar jūsu komitejas pienākumu sniegt piekrišanu Padomes lēmumam par to, 
lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2018/0427(NLE)). Lūgumrakstu 
komiteja savā 2020. gada 21. janvāra sanāksmē pieņēma atzinumu kā vēstuli, ar kuru man ir tas 
gods jūs tagad iepazīstināt.

Minētajā sanāksmē1 Lūgumrakstu komiteja nolēma aicināt Konstitucionālo lietu komiteju kā 
par šo jautājumu atbildīgo komiteju ieteikt Parlamentam piekrist Padomes lēmumam.

LESD 227. pantā ir paredzētas tiesības visiem ES pilsoņiem un visiem uzņēmumiem, kuru 
mītnes vieta atrodas ES teritorijā, vai iedzīvotājiem, kuri uzturas ES teritorijā, Eiropas 
Parlamentā vērsties ar lūgumrakstu. Tas nozīmē, ka pēc Brexit Apvienotās Karalistes 
pavalstniekiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, pēc 31. janvāra tiesību piedalīties Eiropas 
pilsoņu iniciatīvā vairs nebūs un viņi zaudēs tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam 
un tiesības vērsties pie ombuda pēc pārejas perioda beigām (31. decembra). ES pilsoņi, kas 
atrodas Apvienotajā Karalistē, visas minētās tiesības saglabās, savukārt AK pavalstnieki, kas 
uzturas Eiropas Savienībā, zaudēs tiesības piedalīties Eiropas pilsoņu iniciatīvā, taču viņiem 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Dolors Montserrat (priekšsēdētāja), Tatjana Ždanoka (priekšsēdētājas vietniece), 
Yana Toom (priekšsēdētājas vietniece), 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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aizvien būs tiesības iesniegt lūgumrakstu.

Lūgumrakstu komiteja par ļoti nozīmīgiem uzskata 210 lūgumrakstus, kas ir saņemti no 
iedzīvotājiem, kuri pauž savas nopietnās bažas par Brexit ietekmi uz viņu tiesībām, jo īpaši 
tiesībām vērsties pie Ombuda, un tiesībām piedalīties Eiropas Pilsoņu iniciatīvā. Lūgumrakstu 
komiteja papildus tam saņēma daudzus lūgumrakstus par ģimenes atkalapvienošanas tiesībām, 
veselības aprūpi, balsošanas tiesībām un uzturēšanos. Lūgumrakstu komiteja tādēļ vēlētos 
uzsvērt to, cik svarīga ir pilsoņu to tiesību aizsardzība, kas ir garantētas ar Izstāšanās nolīgumu.

Lūgumrakstu komiteja atgādina, ka iedzīvotāju tiesību aizsardzība vienmēr ir bijusi tās galvenā 
prioritāte. Tā konstatē, ka minētajā nolīgumā ir iekļautas normas par tāda statusa un tiesību 
aizsardzību, kas ir noteiktas Savienības tiesībās un ir domātas ES un AK 
pilsoņiem/pavalstniekiem un viņu ģimeņu locekļiem, kurus skar Apvienotās Karalistes 
izstāšanās. Lūgumrakstu komiteja norāda, ka Izstāšanās nolīgumā ir paredzētas to Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzības garantijas, kas izmantoja savas tiesības uz 
pārvietošanās brīvību Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Savienības tiesībām pirms pārejas 
laikposma beigām un joprojām šajā valstī uzturas, minētajam laikposmam beidzoties, kā arī to 
AK pavalstnieku tiesību aizsardzības garantijas, kas izmanto tādas pašas tiesības kādā no 
ES 27 dalībvalstīm.

Lūgumrakstu komiteja atgādina, ka tiesības balsot vēlēšanās ir uzskatāmas par pamattiesībām, 
kas visu dalībvalstu konstitucionālajās tradīcijās ir kopīgas un ir nostiprinātas ES līgumos — 
tās tajos ir formulētas kā tiesības uz dalību politiskajos procesos. Lūgumrakstu iesniedzēji savos 
lūgumrakstos bieži skar jautājumu par dalību demokrātiskajā dzīvē un vēlēšanu tiesību 
izmantošanu no tādu ES pilsoņu puses, kas dzīvo citā dalībvalstī.

Lūgumrakstu komiteja tādēļ pauž nožēlu, ka daudziem AK pavalstniekiem tika liegtas tiesības 
balsot, kaut arī citā dalībvalstī viņi bija nodzīvojuši vairāk kā 15 gadus. AK savu pavalstnieku 
vēlēšanu tiesības neatzina, pieņemot, ka no valsts izbraukušās personas viņu dzimtenē 
pieņemtie politiskie lēmumi neskar. AK papildus tam noliedza savu pavalstnieku tiesības 
piedalīties Eiropas vēlēšanās, ja viņi pastāvīgi dzīvo kādā trešā valstī, tostarp — pat dalībvalstī.

Komiteja pauž nožēlu, ka daudziem AK pavalstniekiem un nevienam 27 dalībvalstu ES 
pilsonim balsot Brexit referendumā ļauts netika, kaut arī balsojuma iznākums viņu dzīves 
ietekmē radikāli. Tiesības balsot vēlēšanās un juridiski saistošos referendumos ir uzskatāmas 
par pamattiesībām un ir jāaizsargā, neskatoties ne uz ko. Tās nevar atteikt pilsoņiem, kuri 
nolemj apmesties uz dzīvi citā dalībvalstī un brīvi tajā pārvietoties

Visbeidzot, taču ne mazāk svarīgi, — Lūgumrakstu komiteja uzsver, ka uzņemošā valsts 
nodrošina, lai visas administratīvās procedūras, saskaņā ar kurām iesniedz pastāvīgā iedzīvotāja 
statusa pieprasījumu, būtu raitas, pārredzamas un vienkāršas un netiktu uzlikts nevajadzīgs 
slogs. Komiteja uzskata, ka AK Iekšlietu ministrijas ierosinātā sistēma “reģistrācijas 
procedūra”, atbilstoši kurai ES 27 dalībvalstu pilsoņi iesniedz pieprasījumu par pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu, pietiekami, pārredzama un vienkārša nav un ka, to īstenojot, ES 
27 dalībvalstu pilsoņiem tiek uzlikts nevajadzīgs un netaisnīgs administratīvais slogs —, pat 
riskējot liegt pilsoņiem tiesības uz uzturēšanos, uz kuru viņiem tiesības juridiski noteikti ir.

Lūgumrakstu komiteja pauž bažas par pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas sistēmas šā 
brīža īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz to, ka patvaļīgi tiek izmantots nenostiprinātības statuss, 
lai pilnvērtīgus nostiprinātos statusus nepiemērotu, aizbildinoties ar tīri tehniskiem iemesliem, 



AL\1196949LV.docx 3/3 PE643.213v03-00

LV

un bažas par iespējamajām sekām tām personām, kuras pieprasījumu termiņā neiesniedz. 
Minēto rūpestu pamatā ir Iekšlietu ministrijas izteikumi par ES pilsoņu iespējamu deportēšanu 
un tādu pasākumu trūkums, ar kuriem varētu palīdzēt neaizsargātiem iedzīvotājiem.

Ņemot vērā iepriekš teikto, Lūgumrakstu komiteja aicina AK iestādes veikt visu nepieciešamo, 
lai nodrošinātu to, ka Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu tiesības tiek pienācīgi 
aizsargātas un garantētas.

Lūgumrakstu komiteja aicina Konstitucionālo lietu komiteju Parlamentam ieteikt piekrist 
Padomes lēmumam par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas.

Ar cieņu

Dolors Montserrat
Lūgumrakstu komitejas
priekšsēdētāja


