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Ärende: Yttrande till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE))

Till ordföranden

Jag skriver med anledning av ditt utskotts godkännande av rådets beslut om ingående av 
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE)). Vid sitt sammanträde 
den 21 januari 2020 antog utskottet för framställningar ett yttrande i form av en skrivelse, som 
jag härmed bifogar till dig.

Vid detta sammanträde1 beslutade utskottet för framställningar att uppmana utskottet för 
konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner 
rådets beslut.

I artikel 227 i EUF-fördraget ges alla EU:s medborgare och alla företag och enskilda som är 
bosatta på EU:s territorium rätt att göra en framställning till Europaparlamentet. Detta innebär 
att brittiska medborgare bosatta i Förenade kungariket efter brexit inte längre kommer ha rätt 
att delta i det europeiska medborgarinitiativet, efter den 31 januari, och kommer att förlora 
rätten att göra framställningar till Europaparlamentet samt rätten att vända sig till 
ombudsmannen, efter övergångsperiodens utgång (31 december). EU-medborgare i Förenade 
kungariket kommer att behålla dessa rättigheter, medan brittiska medborgare som bor i EU 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Dolors Montserrat (ordförande), Tatjana Ždanoka 
(vice ordförande), Yana Toom (vice ordförande), 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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kommer att förlora rätten att delta i det europeiska medborgarinitiativet men behålla rätten att 
göra framställningar.

Framställningsutskottet lägger stor vikt vid de 210 framställningar som har kommit in från 
medborgare som uttrycker allvarlig oro över hur brexit kommer att påverka deras rättigheter, 
och då i synnerhet rätten att vända sig till ombudsmannen och rätten att delta i det europeiska 
medborgarinitiativet. Framställningsutskottet har dessutom tagit emot många framställningar 
om rätten till familjeåterförening, sjukvård, rösträtt och bosättning. Framställningsutskottet 
vill därför betona betydelsen av att säkerställa medborgarnas rättigheter såsom fastställs i 
utträdesavtalet.

Framställningsutskottet påminner om att skydd av medborgarnas rättigheter alltid har varit 
utskottets huvudprioritering och konstaterar att avtalet innehåller bestämmelser för att värna 
den status och de rättigheter som följer av unionsrätten för de EU-medborgare och 
medborgare i Förenade kungariket och deras familjer som påverkas av landets utträde. 
Framställningsutskottet konstaterar att utträdesavtalet värnar rättigheterna för 
unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som utnyttjade sin rätt till fri rörlighet i 
Förenade kungariket i enlighet med unionsrätten innan övergångsperioden tog slut, och som 
fortsätter att vara bosatta där, samt för medborgare av Förenade kungariket som utövar samma 
rätt i en medlemsstat i EU27.

Framställningsutskottet påminner om att rätten att rösta i valet är en grundläggande rättighet 
som följer av medlemsstaternas konstitutionella traditioner och erkänns i EU-fördragen 
genom rätten till politiskt deltagande. Deltagandet i det demokratiska livet och utövandet av 
rösträtten för EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat har ofta tagits upp av 
framställare.

Framställningsutskottet beklagar därför att många brittiska medborgare förlorade sin rösträtt 
efter att ha bott mer än 15 år i en annan medlemsstat. Förenade kungariket berövade sina 
medborgare denna rätt efter att ha antagit att utlandsboende inte påverkas av politiska beslut 
som fattas i deras hemland. Förenade kungariket drar också in sina medborgares rösträtt i 
valet till Europaparlamentet om de är stadigvarande bosatta i ett tredjeland, vilket även gäller 
om de bor i andra medlemsstater.

Utskottet beklagar att många brittiska medborgare och att alla medborgare från EU27 
stängdes ute från brexitomröstningen trots att resultatet av omröstningen påverkade dem på ett 
avgörande sätt. Rätten att rösta i val och lagliga folkomröstningar är en grundläggande 
rättighet som måste skyddas under alla omständigheter. Den får inte dras in för medborgare 
som bestämmer sig för att bosätta sig och röra sig fritt i en annan medlemsstat.

Sist men inte minst understryker framställningsutskottet att värdstaten ska säkerställa att 
administrativa förfaranden för ansökningar om uppehållstillstånd är smidiga, transparenta och 
enkla samt att onödiga bördor undviks. Utskottet anser att det brittiska inrikesministeriets 
registreringssystem för medborgare från EU27 som vill ansöka om uppehållstillstånd inte är 
så transparent och enkelt som det borde vara, utan skapar en onödigt och orättvis börda på 
medborgare från EU27 samt riskerar till och med att förhindra medborgare att utnyttja sin rätt 
till uppehållstillstånd.

Framställningsutskottet uttrycker sin oro över hur bosättningsprogrammet genomförs för 
närvarande, i synnerhet när det gäller den godtyckliga användningen av beteckning 
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”provisorisk status som bofast” för att undvika att tilldela statusen bofast på grund av 
teknikaliteter, samt för de potentiella konsekvenser detta kan få för dem som missar att 
ansöka före tidsfristen. Denna oro bygger på språkbruket hos inrikesministeriet när det gäller 
eventuella deportationer av EU-medborgare samt bristen på åtgärder för att hjälpa utsatta 
medborgare.

Med tanke på ovanstående uppmanar framställningsutskottet de brittiska myndigheterna att 
vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att rättigheterna för de EU-medborgare som 
bor i Förenade kungariket vederbörligen värnas och garanteras.

Framställningsutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella rättigheter att rekommendera 
att parlamentet ger sitt samtycke till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen.

Med vänlig hälsning

Dolors Montserrat
Ordförande
Utskottet för framställningar


