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Spoštovani gospod predsednik!

Pišem vam v zvezi s tem, ali bo vaš odbor odobril Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (2018/0427(NLE)). Odbor za peticije je na seji 21. januarja 2020 
sprejel mnenje v obliki pisma, ki vam ga pošiljam.

Na tej seji1 je sklenil, da Odboru za ustavne zadeve kot odboru, ki je pristojen za zadevo, 
priporoči, naj Parlament odobri sklep Sveta.

V skladu s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) imajo vsi državljani EU 
ter vsa podjetja s sedežem in posamezniki s stalnim prebivališčem na ozemlju EU pravico, da 
na Evropski parlament naslovijo peticijo. To pomeni, da državljani Združenega kraljestva, ki 
prebivajo v tej državi, po brexitu, torej 31. januarju, ne bodo več imeli pravice do sodelovanja 
v evropskih državljanskih pobudah, ob izteku prehodnega obdobja 31. decembra pa bodo 
izgubili tudi pravico do vlaganja peticij pri Evropskem parlamentu in možnost, da se obrnejo 
na evropskega varuha človekovih pravic. Državljani EU v Združenem kraljestvu bodo vse te 
pravice ohranili, medtem ko bodo državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, izgubili 
pravico do sodelovanja pri evropskih državljanskih pobudah, ohranili pa bodo pravico do 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Dolors Montserrat (predsednica), Tatjana Ždanoka (podpredsednica), 
Yana Toom (podpredsednica), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, Martin 
Buschmann, Angel Džambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalojanis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado López, Ulrike 
Müller, Levteris Nikolau-Alavanos, Dimitris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred Sant, Nico 
Semsrott, Andrej Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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peticije.

Odbor za peticije pripisuje velik pomen 210 peticijam, v katerih so državljani izrazili resno skrb 
glede tega, kako bo izstop Združenega kraljestva vplival na njihove pravice, zlasti na pravico, 
da se obrnejo na varuha človekovih pravic, in pravico do sodelovanja pri evropskih 
državljanskih pobudah. Prejel je še veliko peticij o pravicah, povezanih z združitvijo družin, 
zdravstvenim varstvom, volilno pravico in prebivališčem, zato bi rad poudaril pomen varstva 
državljanskih pravic, ki jih zagotavlja sporazum o izstopu.

Opozarja, da je bilo varstvo pravic državljanov od nekdaj njegova glavna prednostna naloga. 
Ugotavlja, da sporazum o izstopu vsebuje določbe, namenjene varovanju statusa in pravic, ki 
izhajajo iz prava Unije, za državljane EU in Združenega kraljestva ter njihove družine, na katere 
bo vplival izstop Združenega kraljestva. Ugotavlja tudi, da se s sporazumom o izstopu varujejo 
pravice državljanov Unije in njihovih družinskih članov, ki so v skladu s pravom Unije 
uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja v Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega 
obdobja in bodo tam prebivali še naprej, pa tudi državljanov Združenega kraljestva, ki 
uveljavljajo enako pravico v državah članicah EU 27.

Odbor za peticije opozarja, da je volilna pravica temeljna pravica, ki je skupna ustavnim 
tradicijam držav članic in priznana v pogodbah o EU v okviru pravice do političnega 
udejstvovanja. Udeležba v demokratičnem procesu in volilna pravica državljanov EU, ki živijo 
v drugi državi članici, sta bili predmet številnih peticij.

Odbor za peticije zato obžaluje, da so mnogi državljani Združenega kraljestva izgubili volilno 
pravico, potem ko so več kot 15 let živeli v drugi državi članici. Združeno kraljestvo je svoje 
državljane prikrajšalo za to pravico pod predpostavko, da politične odločitve, sprejete v matični 
državi, ne vplivajo na izseljence. Odvzelo jim je tudi pravico do udeležbe na evropskih volitvah, 
če stalno prebivajo v drugi državi, četudi je to država članica.

Odbor obžaluje, da številni državljani Združenega kraljestva in državljani 27 držav članic EU 
niso smeli voliti na referendumu o izstopu Združenega kraljestva iz EU, čeprav je rezultat 
glasovanja zanje življenjsko pomemben. Pravica do glasovanja na volitvah in zakonitih 
referendumih je temeljna pravica in mora biti zaščitena v vseh okoliščinah. Državljanom, ki se 
odločijo, da se bodo nastanili in prosto gibali v drugi državi članici, se ne bi smela odvzeti.

Odbor za peticije na koncu poudarja, da mora država gostiteljica zagotoviti nemoten, pregleden 
in enostaven upravni postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje ter preprečiti nepotrebna 
bremena. Meni, da sistem, ki ga je predlagalo ministrstvo za notranje zadeve Združenega 
kraljestva za državljane EU 27, ki želijo zaprositi za dovoljenje za prebivanje („postopek 
registracije“), ni tako pregleden in preprost, kot bi moral biti, ter ustvarja nepotrebno in 
nepravično upravno breme, obstaja pa celo tveganje, da bo državljanom, upravičenim do 
prebivanja, ta pravica odvzeta.

Zaskrbljen je tudi zaradi načina, kako se trenutno izvaja program za pridobitev prebivališča, 
predvsem ker se povsem stihijsko podeljuje „status v pridobivanju“, polni status pa se zavrača 
zaradi tehničnih podrobnosti. Prav tako je zaskrbljen zaradi morebitnih posledic za tiste, ki se 
ne bodo prijavili v roku. Razlog za skrb so izjave ministrstva za notranje zadeve o morebitnih 
deportacijah državljanov EU in neobstoj ukrepov za pomoč ranljivim državljanom.

Glede na omenjeno Odbor za peticije poziva organe Združenega kraljestva, naj sprejmejo vse 
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potrebne ukrepe, da bodo pravice državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, ustrezno 
zaščitene in zajamčene.

Poleg tega poziva Odbor za ustavne zadeve, naj Parlamentu priporoči odobritev Sklepa Sveta 
o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz 
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

S spoštovanjem,

Dolors Montserrat
Predsednica
Odbor za peticije


