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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de 
vedtager:

1. minder om det grundlæggende princip om beskyttelse af borgernes rettigheder; 
understreger endvidere, at vores målsætning bør være at fastholde de tættest mulige 
forbindelser mellem britiske borgere og EU-borgere;

2. understreger, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ikke 
fritager Det Forenede Kongerige for dets ansvar for at beskytte EU-borgernes 
rettigheder som fastlagt i udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige 
("aftalen"); bemærker, at aftalen fastsætter bestemmelser med henblik på at sikre den 
status og de rettigheder, der følger af EU-retten, for de berørte EU-borgere og britiske 
statsborgere samt deres familier; opfordrer Kommissionen til at sikre, at disse 
bestemmelser medtages i det fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede 
Kongerige;

3. minder om, at aftalen beskytter rettighederne for de EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, som udøvede deres ret til fri bevægelighed i Det Forenede 
Kongerige i overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb, og som 
derefter fortsat opholder sig der, samt for de britiske statsborgere, der udøver samme ret 
i en EU‑27-medlemsstat; gentager behovet for, at de offentlige myndigheder i såvel Det 
Forenede Kongerige som i Unionen gennemfører dette princip;

4. minder om, at enhver EU-borger, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, har ret 
til at indgive andragender til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 227 i TEUF, til at 
deltage i det europæiske borgerinitiativ (ECI) samt til at indgive ansøgning til 
Ombudsmanden efter overgangsperiodens forventede udløb (den 31. december 2020);

5. opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte sit arbejde, der blev indledt under 
forhandlingerne om udtrædelsesaftalen, for at sikre gennemsigtighed i forhandlingerne 
om et fremtidigt partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige;

6. minder om, at britiske statsborgere, der er bosiddende i EU, vil miste retten til at deltage 
i ECI, men vil bevare retten til at indgive andragender til Parlamentet efter 
overgangsperiodens forventede udløb (den 31. december 2020);

7. fremhæver vigtigheden af den rolle, værtsstaten spiller med hensyn til at sikre, at enhver 
administrativ procedure for ansøgninger om opholdsstatus er gnidningsløs, 
gennemsigtig og enkel, at unødvendige byrder undgås, og at proceduren er økonomisk 
overkommelig for EU-borgerne;

8. mener, at covid-19-pandemien markerer et vendepunkt i den politiske, økonomiske og 
sociale virkelighed i Den Europæiske Union og i Det Forenede Kongerige og er årsag til 
en global recession og en omstrukturering af vores levevis, som gør det vanskeligt at 
gøre fremskridt i forhandlingerne om de fremtidige forbindelser mellem de to parter; 
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9. er af den opfattelse, at den ordning, der er foreslået af Det Forenede Kongeriges 
indenrigsministerium ("registreringsproceduren") for statsborgere fra EU-27 med 
henblik på ansøgning om opholdsstatus, ikke er så gennemsigtig og enkel, som den 
burde være; mener, at det skaber unødvendige og urimelige administrative byrder for 
borgerne i EU-27; mener, at dette system bør ændres til en automatisk 
registreringsprocedure, som er den eneste måde, hvorpå de administrative byrder kan 
reduceres, og EU-borgernes status og rettigheder kan anerkendes; gentager, at det er 
nødvendigt, at Kommissionen og Rådet sikrer, at den registreringsprocedure, der er 
foreslået af Det Forenede Kongeriges indenrigsministerium, følger EU's standarder for 
sikring af gensidighed og ligebehandling mellem borgere i Det Forenede Kongerige og i 
EU-27;

10. insisterer på behovet for, at en uafhængig tilsynsmyndighed fører tilsyn med, hvordan 
aftalen anvendes, for at sikre, at forpligtelserne overholdes, og for at skabe 
retssikkerhed for borgerne i EU-27/EØS og deres familier i Det Forenede Kongerige;

11. udtrykker bekymring over den nuværende gennemførelse af ordningen vedrørende 
tidsubegrænset opholdsret for EU-borgere og over de potentielle konsekvenser, den kan 
få for dem, der ikke får ansøgt om opholdsret inden fristens udløb; udtrykker bekymring 
over det britiske indenrigsministeriums sprogbrug vedrørende mulige udvisninger af 
EU-borgere og manglen på foranstaltninger til støtte for udsatte borgere; udtrykker 
bekymring over, at der er borgere fra EU-27, som endnu ikke har kunnet opnå 
opholdsstatus gennem de etablerede procedurer;

12. understreger behovet for at være særlig opmærksom på behovene hos børn fra blandede 
familier, hvor kun én af forældrene er EU-borger; understreger behovet for at stille 
passende retlige mekanismer til rådighed med henblik på at løse tvister mellem 
forældre, f.eks. i tilfælde af skilsmisse, på en måde, der ikke forskelsbehandler borgere i 
medlemsstaterne ved at begrænse deres ret til samvær med barnet; 

13. noterer sig med beklagelse, at Det Forenede Kongerige har besluttet, at princippet om 
fri bevægelighed for personer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige ikke 
længere vil finde anvendelse efter overgangsperioden; fastholder nødvendigheden af, at 
det fremtidige partnerskab omfatter ambitiøse bestemmelser om bevægeligheden for 
personer på grundlag af fuld gensidighed og ikkeforskelsbehandling blandt 
medlemsstaterne; ønsker at fremhæve, at retten til fri bevægelighed for personer går 
hånd i hånd med de tre andre frihedsrettigheder; gentager, at Det Forenede Kongeriges 
adgang til det indre marked skal være betinget af, at princippet om den frie 
bevægelighed for personer overholdes; understreger, at ordningen for grænsepassage 
ikke bør skabe besværlige administrative eller økonomiske hindringer; 

14. er af den opfattelse, at mobilitetsaftaler, herunder visumfrihed i forbindelse med 
kortvarige ophold, bør baseres på ikkeforskelsbehandling blandt Unionens 
medlemsstater og på fuld gensidighed; mener ligeledes, at sådanne aftaler bør omfatte 
EU-retten om mobilitet, især for så vidt angår arbejdstagere, og navnlig reglerne om 
udstationering og samordning af sociale sikringsordninger;

15. minder om, at bevarelse af ubesværet luft-, jernbane-, sø- og vejtransport mellem Det 
Forenede Kongerige og EU er afgørende for at bevare arbejdspladser i sektorer som 
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passager- og godstransport og turisme; understreger behovet for at finde effektive 
mekanismer til at beskytte passagerernes rettigheder i forbindelse med international 
trafik, navnlig i tilfælde af aflysning eller forsinkelser af rejser, uanset transportmiddel;

16. opfordrer til, at der tages hensyn til bedre regulering af indrejse- og opholdsbetingelser 
til formål såsom virksomhed, forskning, studier, uddannelse og ungdomsudvekslinger; 
beklager i denne forbindelse de britiske myndigheders erklæringer om, at Det Forenede 
Kongerige ønsker at trække sig ud af mobilitetsprogrammer som Erasmus+; opfordrer 
Kommissionen til fortsat at give Det Forenede Kongerige mulighed for at deltage i EU-
programmer til fordel for europæiske og britiske borgere, til gengæld for at det opfylder 
de nødvendige finansielle forpligtelser.
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