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Vážený pán predseda,

Obraciam sa na Vás vo veci súhlasu Vášho výboru s rozhodnutím Rady o uzavretí dohody o 
vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2018/0427(NLE)). Výbor pre petície na svojej 
schôdzi 21. januára 2020 prijal stanovisko vo forme listu, ktoré Vám týmto postupujem.

Výbor pre petície sa na tejto schôdzi1 rozhodol vyzvať Výbor pre ústavné veci, aby ako vecne 
príslušný výbor Parlamentu odporučil udeliť súhlas s rozhodnutím Rady.

Článok 227 ZFEÚ udeľuje všetkým občanom EÚ a všetkým spoločnostiam alebo jednotlivcom 
sídliacim na území EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s petíciou. To znamená, že po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ občania Spojeného kráľovstva žijúci v Spojenom 
kráľovstve po 31. januári už nebudú mať právo zúčastňovať sa na európskej iniciatíve občanov 
a stratia právo predkladať petície EP a právo obrátiť sa na ombudsmana po skončení 
prechodného obdobia (31. decembra). Občania EÚ v Spojenom kráľovstve si všetky tieto práva 
zachovajú, zatiaľ čo občania Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ stratia právo zapojiť sa do 
európskej iniciatívy občanov, ale zostane im petičné právo.

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Dolors Montserrat (predsedníčka), Tatjana Ždanoka 
(podpredsedníčka), Yana Toom (podpredsedníčka), 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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Výbor pre petície prikladá veľký význam 210 petíciám, ktoré mu boli doručené od občanov a 
v ktorých vyjadrujú vážne obavy týkajúce sa spôsobu, akým brexit ovplyvní ich práva, najmä 
pokiaľ ide o právo obrátiť sa na ombudsmana a právo zúčastniť sa na európskej iniciatíve 
občanov. Výboru pre petície bolo ďalej doručených mnoho petícií týkajúcich práva na zlúčenie 
rodiny, práva na zdravotnú starostlivosť, hlasovacích práv a práva na pobyt. Výbor pre petície 
by preto rád zdôraznil, že je dôležité chrániť práva občanov, ktoré zaručuje dohoda o vystúpení.

Výbor pre petície pripomína, že ochrana práv občanov bola vždy jeho hlavnou prioritou. 
Poznamenáva, že v dohode sa uvádzajú ustanovenia zamerané na ochranu statusu a práv, ktoré 
vyplývajú z práva EÚ pre občanov EÚ a Spojeného kráľovstva a ich rodiny, ktorých sa dotkne 
vystúpenie Spojeného kráľovstva. Výbor pre petície konštatuje, že práva týchto občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb v Spojenom kráľovstve 
v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a naďalej tam bývajú, ako aj 
práva občanov Spojeného kráľovstva uplatňujúcich rovnaké právo v niektorom členskom štáte 
EÚ 27, sú chránené dohodou o vystúpení.

Výbor pre petície pripomína, že právo voliť vo voľbách je základným právom, ktoré je spoločné 
pre ústavné tradície členských štátov a ktoré je uznané v zmluvách EÚ v rámci práva na 
politickú účasť. Účasť na demokratickom živote a uplatňovanie volebného práva občanmi EÚ 
žijúcimi v cudzom členskom štáte je často predmetom petícií.

Výbor pre petície preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohí občania Spojeného kráľovstva 
boli zbavení volebného práva, ak žili viac ako 15 rokov v inom členskom štáte. Spojené 
kráľovstvo pozbavilo svojich štátnych príslušníkov tohto práva na základe predpokladu, že na 
osoby žijúce v zahraničí nemajú politické rozhodnutia prijaté v ich domovskej krajine dosah. 
Spojené kráľovstvo tiež odopiera svojim štátnym príslušníkom právo voliť v európskych 
voľbách, ak žijú natrvalo v tretej krajine, a dokonca aj v niektorom členskom štáte.

Výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohým občanom Spojeného kráľovstva a žiadnym 
občanom ostatných 27 členských štátov nebolo dovolené hlasovať v referende o vystúpení 
Spojeného kráľovstva z EÚ, hoci výsledok hlasovania je pre ich život zásadný. Právo hlasovať 
vo voľbách a zákonných referendách je základným právom a musí sa za každých okolností 
chrániť. Nemalo by sa odopierať občanom, ktorí sa rozhodnú usadiť a slobodne sa pohybovať 
v inom členskom štáte.

V neposlednom rade Výbor pre petície zdôrazňuje, že hostiteľský štát má zabezpečiť, aby bol 
každý administratívny postup pre predkladanie žiadosti o pobytový status hladký, transparentný 
a jednoduchý a aby sa zabránilo zbytočnej administratívnej záťaži. Výbor sa domnieva, že 
systém, ktorý navrhuje ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (ďalej len „postup 
registrácie“) pre štátnych príslušníkov EÚ 27, ktorí žiadajú o pobytový status, nie je taký 
transparentný a jednoduchý, ako by mal byť, a vytvára zbytočnú a nespravodlivú 
administratívnu záťaž pre občanov EÚ 27, ba dokonca pri ňom hrozí, že by občania, ktorí majú 
oprávnený nárok na právo pobytu, mohli byť o toto právo pripravení.

Výbor pre petície vyjadruje znepokojenie nad súčasnou implementáciou pobytovej schémy, 
najmä pokiaľ ide o svojvoľné používanie postupu udeľovania predbežného namiesto plného 
statusu usadenej osoby, a to z technických dôvodov, a nad možnými dôsledkami pre osoby, 
ktoré sa nestihli prihlásiť v stanovenej lehote. Táto obava sa zakladá na rétorike britského 
ministerstva vnútra o možnosti deportácií občanov EÚ, ako aj na nedostatku opatrení na pomoc 
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zraniteľným občanom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Výbor pre petície vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby 
prijali všetky potrebné opatrenia, ktorými zaručia, aby boli riadne chránené a zaručené práva 
občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve.

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby odporučili Parlamentu, aby udelil svoj 
súhlas s rozhodnutím Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

S úctou

Dolors Montserrat
predsedníčka
Výbor pre petície


