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Szanowny Panie Przewodniczący!

Piszę do Pana w związku z wyrażeniem przez podlegającą Panu komisję zgody na decyzję Rady 
w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(2018/0427(NLE)). Na posiedzeniu 21 stycznia 2020 r. Komisja Petycji przyjęła opinię w 
formie pisma, którą mam przyjemność niniejszym Panu przedstawić.

Na wspomnianym posiedzeniu1 Komisja Petycji postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia 
zgody na decyzję Rady.

Art. 227 TFUE przyznaje prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego wszystkim 
obywatelom UE oraz wszystkim przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym mającym siedzibę 
lub mieszkającym na terytorium UE. Oznacza to, że w wyniku brexitu po 31 stycznia obywatele 
Zjednoczonego Królestwa mieszkający w tym kraju nie będą już mieć prawa do uczestniczenia 
w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, a po zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia) 
stracą prawo do składania petycji do PE i do zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Dolors Montserrat (przewodnicząca), Tatjana Ždanoka 
(wiceprzewodnicząca), Yana Toom (wiceprzewodnicząca), 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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Obywatelskich. Obywatele UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie zachowają wszystkie 
te prawa, natomiast obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w UE stracą prawo do 
uczestnictwa w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, lecz zachowają prawo do składania 
petycji.

Komisja Petycji przywiązuje wielką wagę do 210 petycji otrzymanych od obywateli, którzy 
wyrazili poważne obawy co do wpływu brexitu na ich prawa, w szczególności jeśli chodzi o 
prawo do zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i do uczestnictwa w 
europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Komisja Petycji otrzymała ponadto wiele petycji 
dotyczących praw do łączenia rodzin, opieki zdrowotnej, głosowania i pobytu. W związku z 
tym Komisja Petycji pragnie podkreślić znaczenie ochrony praw obywatelskich 
zagwarantowanych w Umowie o wystąpieniu.

Komisja Petycji przypomina, że ochrona praw obywateli jest dla niej zawsze najważniejsza. 
Zauważa, że w Umowie zawarto postanowienia mające na celu zagwarantowanie statusu i 
uprawnień wynikających z prawa unijnego tym obywatelom UE i Zjednoczonego Królestwa 
oraz ich rodzinom, na których sytuację wpływa wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. 
Komisja Petycji zauważa, że uprawnienia tych obywateli Unii i członków ich rodzin, którzy 
przed zakończeniem okresu przejściowego mieszkali w Zjednoczonym Królestwie na mocy 
prawa do swobodnego przemieszczania się zgodnie z prawodawstwem unijnym, a po jego 
zakończeniu nadal tam mieszkają, a także uprawnienia obywateli Zjednoczonego Królestwa, 
którzy korzystają z tego samego prawa w państwie członkowskim UE-27, podlegają ochronie 
na mocy Umowy o wystąpieniu.

Komisja Petycji przypomina, że prawo do głosowania w wyborach jest podstawowym prawem 
wspólnym dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich i uznanym w traktatach UE jako 
element prawa do udziału w życiu politycznym. Autorzy petycji często poruszają kwestię 
udziału w życiu demokratycznym i korzystania z praw wyborczych przez obywateli UE 
mieszkających w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia.

Dlatego Komisja Petycji wyraża ubolewanie, że wielu obywateli Zjednoczonego Królestwa 
zostało pozbawionych prawa głosu, gdyż od ich zamieszkania w innym państwie 
członkowskim upłynęło ponad 15 lat. Zjednoczone Królestwo odebrało swoim obywatelom to 
prawo, kierując się założeniem, że decyzje polityczne podejmowane w kraju nie mają wpływu 
na ekspatriantów. Zjednoczone Królestwo odbiera również prawo głosu w wyborach 
europejskich tym swoim obywatelom, którzy mieszkają na stałe w państwie trzecim, nawet jeśli 
jest to państwo członkowskie.

Komisja Petycji wyraża ubolewanie, że liczni obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz 
wszyscy obywatele UE-27 byli pozbawieni możliwości głosowania w referendum w sprawie 
brexitu, mimo że wynik tego głosowania zasadniczo wpłynął na ich życie. Prawo do głosowania 
w wyborach i referendach ustawodawczych jest prawem podstawowym i wymaga ochrony w 
każdej sytuacji. Nie powinno się go odbierać obywatelom, którzy korzystając z prawa do 
swobodnego przemieszczania się, postanawiają osiedlić się w innym państwie członkowskim.

Wreszcie, Komisja Petycji podkreśla, że państwo przyjmujące musi zadbać o ty, by wszelkie 
procedury administracyjne dotyczące wniosków o status rezydenta przebiegały sprawnie, były 
przejrzyste i proste oraz wolne od zbędnych obciążeń. Komisja Petycji uważa, że system 
zaproponowany przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – tj. „procedura 
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rejestracji” – dla obywateli UE-27, którzy ubiegają się o status rezydenta, nie jest tak przejrzysta 
i prosta, jak być powinna, gdyż nakłada na tych obywateli niepotrzebne i niesprawiedliwe 
obciążenia administracyjne, a nawet stwarza ryzyko, że obywatele zasadnie uprawnieni do 
pobytu zostaną tego prawa pozbawieni.

Komisja Petycji wyraża zaniepokojenie obecnym stanem wdrożenia systemu przyznawania 
statusu osoby osiedlonej, głównie z uwagi na to, że „wstępny” status osoby osiedlonej 
wykorzystuje się jako pretekst do arbitralnej odmowy przyznania „pełnego” statusu osoby 
osiedlonej ze względów proceduralnych, a także z uwagi na potencjalne konsekwencje dla 
osób, które nie złożą wniosku w terminie. Źródłem tego zaniepokojenia są wypowiedzi 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ewentualnych deportacjach obywateli 
UE, a także brak środków wsparcia dla obywateli znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji.

W związku z powyższym Komisja Petycji wzywa władze Zjednoczonego Królestwa do 
podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zagwarantowania, że prawa obywateli UE 
mieszkających w Zjednoczonym Królestwie będą należycie chronione i gwarantowane.

Komisja Petycji wzywa Komisję Spraw Konstytucyjnych, aby zaleciła Parlamentowi 
wyrażenie zgody na decyzję Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej.

Z wyrazami szacunku

Dolors Montserrat
Przewodnicząca
Komisja Petycji


