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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση 
ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών· 
υπογραμμίζει επιπλέον ότι στόχος μας πρέπει να είναι η διατήρηση των στενότερων 
δυνατών δεσμών μεταξύ Βρετανών πολιτών και πολιτών της Ένωσης·

2. τονίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
απαλλάσσει το Ηνωμένο Βασίλειο από τις υποχρεώσεις του ως προς την διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, όπως αυτά κατοχυρώνονται με τη συμφωνία ΕΕ 
- Ηνωμένου Βασιλείου για την αποχώρηση («η συμφωνία»)· σημειώνει ότι η συμφωνία 
θεσπίζει διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση του καθεστώτος και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης για τους πολίτες της Ένωσης 
και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών 
τους, που υφίστανται τις επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
διατάξεις αυτές να συμπεριληφθούν στη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και 
Ηνωμένου Βασιλείου·

3. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους που άσκησαν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν λήξει η 
μεταβατική περίοδος και συνεχίζουν να διαμένουν εκεί, καθώς και των πολιτών του 
Ηνωμένου Βασιλείου που ασκούν το ίδιο δικαίωμα σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27· 
επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να συνεχίσουν οι δημόσιες αρχές τόσο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και στην Ένωση να εφαρμόζουν αυτήν την αρχή·

4. υπενθυμίζει ότι οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δικαιούται να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
227 της ΣΛΕΕ, να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και να 
προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή μετά το αναμενόμενο πέρας της μεταβατικής 
περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020)·

5. καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει το έργο της, το οποίο ξεκίνησε την περίοδο 
των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αποχώρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου·

6. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ θα 
απωλέσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αλλά θα 
διατηρήσουν το δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 
αναμενόμενο πέρας της μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020)·

7. υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία του να μεριμνά το κράτος υποδοχής ώστε όλες οι 
διοικητικές διαδικασίες αίτησης άδειας διαμονής να είναι απρόσκοπτες, διαφανείς και 
απλές, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις και προσιτές από οικονομική άποψη για τους 
πολίτες της ΕΕ·
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8. θεωρεί ότι η πανδημία του COVID-19 αποτελεί σημείο καμπής στην πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου διότι οδηγεί σε παγκόσμια ύφεση και σε αναδιάταξη του τρόπου ζωής μας, 
γεγονός που δυσχεραίνει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση 
μεταξύ των δύο μερών· 

9. εκτιμά ότι το σύστημα που πρότεινε το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου («η διαδικασία καταχώρισης») για όσους υπηκόους της ΕΕ των 27 
υποβάλουν αίτηση άδειας διαμονής δεν είναι ούτε τόσο διαφανές, ούτε τόσο απλό όσο 
θα έπρεπε· εκτιμά εξάλλου ότι δημιουργεί περιττή και αθέμιτη διοικητική επιβάρυνση 
για τους πολίτες της ΕΕ των 27· εκτιμά ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει προς την 
κατεύθυνση μιας αυτόματης διαδικασίας καταχώρισης - μόνος τρόπος για να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση του καθεστώτος και των 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη Επιτροπή και 
Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε η διαδικασία καταχώρισης που προτείνει το 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να ακολουθεί τα πρότυπα της ΕΕ για 
τη διασφάλιση της αμοιβαιότητας και της ίσης μεταχείρισης πολιτών του Ηνωμένου 
Βασιλείου και πολιτών της ΕΕ·

10. επιμένει ότι είναι ανάγκη να συσταθεί ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης που θα 
επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας, θα διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις 
δεσμεύσεις και θα εδραιώσει ασφάλεια δικαίου στις ζωές των πολιτών ΕΕ-27/ΕΟΧ και 
των οικογενειών τους που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα το 
σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ και για τις συνέπειες που θα υποστούν 
ενδεχομένως όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας· 
εκφράζει την ανησυχία του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί το Υπουργείο 
Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το ενδεχόμενο απελάσεων πολιτών 
της ΕΕ, καθώς και για την απουσία οποιωνδήποτε μέτρων παροχής βοήθειας σε 
ευάλωτους πολίτες· εκφράζει την ανησυχία του διότι υπάρχουν πολίτες της ΕΕ-27 που 
δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να αποκτήσουν άδεια διαμονής μέσω των καθιερωμένων 
διαδικασιών·

12. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών από μικτές 
οικογένειες, όπου μόνο ένας από τους γονείς είναι πολίτης της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
θέσπισης κατάλληλων νομικών μηχανισμών για την επίλυση διαφορών μεταξύ γονέων, 
για παράδειγμα σε περίπτωση διαζυγίου, ούτως ώστε να μην υφίστανται διακρίσεις οι 
πολίτες των κρατών μελών μέσω του περιορισμού του δικαιώματός τους για πρόσβαση 
στο παιδί· 

13. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την 
οποία η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ Ένωσης και ΗΒ θα πάψει 
να ισχύει μετά τη μεταβατική περίοδο· επιμένει ότι είναι ανάγκη να περιλαμβάνει η 
όποια μελλοντική εταιρική σχέση φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία των 
προσώπων, με βάση την πλήρη αμοιβαιότητα και την αποφυγή οποιωνδήποτε 
διακρίσεων μεταξύ κρατών μελών· επιθυμεί να τονίσει ότι τα δικαιώματα όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τις άλλες 
τρεις ελευθερίες· επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία 
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αγορά πρέπει να έχει ως προϋπόθεση τη συμμόρφωσή του με την αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων· τονίζει ότι το καθεστώς διέλευσης των συνόρων δεν 
πρέπει να δημιουργεί δυσανάλογους διοικητικούς ή οικονομικούς φραγμούς· 

14. εκτιμά ότι οι συμφωνίες για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές 
της μη εισαγωγής διακρίσεων  μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και της πλήρους 
αμοιβαιότητας· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο για την κινητικότητα, ιδίως σε σχέση με τους εργαζομένους και 
συγκεκριμένα, τους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων και για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

15. υπενθυμίζει ότι η διατήρηση απρόσκοπτων αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων 
και οδικών μεταφορών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας σε τομείς όπως οι μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων 
και ο τουρισμός· τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών μηχανισμών για την 
προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στη διασυνοριακή κυκλοφορία, ιδίως σε 
περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων, ανεξάρτητα από τα μέσα μεταφοράς·

16. ζητεί να εξεταστεί με ποιους τρόπους θα βελτιωθούν οι ρυθμίσεις που διέπουν τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για λόγους επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
έρευνας, σπουδών, κατάρτισης και ανταλλαγών νέων· εκφράζει συνεπώς τη λύπη του 
για τις δηλώσεις των βρετανικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο 
επιθυμεί να αποσυρθεί από προγράμματα κινητικότητας όπως το Erasmus+· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να επιτρέπει την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
προγράμματα της Ένωσης προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και των Βρετανών πολιτών 
και με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των αναγκαίων οικονομικών δεσμεύσεων. 
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