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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et kodanike õiguste kaitse on aluspõhimõte; rõhutab lisaks, et peaksime 
püüdma hoida Ühendkuningriigi ja ELi kodanike vahel võimalikult tihedaid sidemeid;

2. rõhutab, et Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust ei vabasta 
Ühendkuningriiki tema kohustusest kaitsta ELi kodanike õigusi, mis on tagatud ELi ja 
Ühendkuningriigi väljaastumislepinguga (edaspidi „leping“); märgib, et lepingu 
sätetega kaitstakse väljaastumisest mõjutatud ELi ja Ühendkuningriigi kodanike ja 
nende pereliikmete staatust ja õigusi, mis on tagatud liidu õigusega; kutsub komisjoni 
üles tagama, et need sätted lisatakse ka ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitavasse 
partnerluslepingusse;

3. tuletab meelde, et lepinguga kaitstakse nende liidu kodanike ja nende pereliikmete 
õigusi, kes kasutasid oma vaba liikumise õigust Ühendkuningriigis kooskõlas Euroopa 
Liidu õigusega enne üleminekuperioodi lõppu ja jätkavad seal elamist, ning nende 
Ühendkuningriigi kodanike õigusi, kes kasutavad sama õigust ELi 27 liikmesriigis; 
kordab, et nii Ühendkuningriigi kui ka liidu ametiasutused peavad seda põhimõtet 
järgima;

4. tuletab meelde, et igal Ühendkuningriigis elaval ELi kodanikul on ELi toimimise 
lepingu artikli 227 kohaselt õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole ja 
õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuses ning õigus pöörduda pärast 
üleminekuperioodi eeldatavat lõppu (31. detsember 2020) ombudsmani poole;

5. kutsub ombudsmani üles jätkama tööd, mida ta alustas väljaastumislepingu üle peetud 
läbirääkimiste ajal, tagamaks et läbirääkimisi ELi ja Ühendkuningriigi tulevase 
partnerlussuhte üle peetaks läbipaistvalt;

6. tuletab meelde, et ELis elavad Ühendkuningriigi kodanikud kaotavad pärast 
üleminekuperioodi eeldatavat lõppu (31. detsember 2020) õiguse osaleda Euroopa 
kodanikualgatuses, kuid säilitavad õiguse esitada parlamendile petitsioone;

7. rõhutab vastuvõtva riigi rolli selle tagamisel, et elamisloa taotlustega seotud 
haldusmenetlus oleks sujuv, läbipaistev ja lihtne, ei tekitaks liigset halduskoormust ega 
oleks ELi kodanikele liiga kulukas;

8. on seisukohal, et COVID-19 pandeemia tähistab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi 
poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes oludes pöördepunkti, sest tekib üleilmne 
majanduslangus ja elu tuleb ümber korraldada, mille tõttu on poolte tulevasi suhteid 
käsitlevatel läbirääkimistel raske edusamme teha; 

9. on seisukohal, et Ühendkuningriigi siseministeeriumi pakutud süsteem 
(registreerimismenetlus) ELi 27 liikmesriigi kodanikele elamisloa taotlemiseks ei ole nii 
läbipaistev ja lihtne, kui see peaks olema; leiab, et see paneb ELi 27 liikmesriigi 
kodanikele tarbetu ja ebaõiglase halduskoormuse; on seisukohal, et seda süsteemi tuleks 
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muuta nii, et registreerimismenetlus oleks automaatne, sest ainult nii saab vähendada 
halduskoormust ning tagada ELi kodanike staatuse ja õiguste tunnustamist; kordab, et 
komisjon ja nõukogu peavad tagama, et Ühendkuningriigi siseministeeriumi pakutud 
registreerimismenetlus vastab ELi standarditele, millega tagatakse vastastikkus ning 
Ühendkuningriigi ja ELi 27 liikmesriigi kodanike võrdne kohtlemine;

10. rõhutab, et lepingu kohaldamise üle peaks teostama järelevalvet sõltumatu asutus, et 
tagada kohustuste täitmine ning luua Ühendkuningriigis elavatele ELi 27 liikmesriigi ja 
EMP riikide kodanikele ja nende perekondadele õiguskindlus;

11. väljendab muret Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmi praeguse rakendamise pärast ning selle võimalike tagajärgede pärast 
isikutele, kes määratud tähtajaks taotlust ei esita; väljendab muret siseministeeriumi 
keelekasutuse pärast seoses ELi kodanike võimaliku väljasaatmisega ning kaitsetute 
kodanike abistamise meetmete puudumise pärast; väljendab muret, et mitte kõikidel ELi 
27 liikmesriigi kodanikel ei ole veel õnnestunud kehtestatud menetluste kaudu elaniku 
staatust saada;

12. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata selliste laste vajadustele, kes on pärit 
segaperekonnast, kus ainult üks lapsevanem on ELi kodanik; rõhutab, et tuleb ette näha 
õigusmehhanismid, mille abil lahendada vanematevahelisi vaidlusi (näiteks lahutuse 
korral) nii, et liikmesriikide kodanikke ei diskrimineerita sellega, et piiratakse nende 
õigust lapsega suhelda; 

13. võtab kahetsusega teadmiseks, et Ühendkuningriik on otsustanud, et liidu ja 
Ühendkuningriigi vahel isikute vaba liikumise põhimõtet pärast üleminekuperioodi 
enam ei kohaldata; rõhutab, et tulevane partnerlus peab sisaldama ambitsioonikaid 
sätteid isikute liikumise kohta, mis põhinevad täielikul vastastikkusel ja 
mittediskrimineerimisel liikmesriikide vahel; soovib rõhutada, et isikute vaba 
liikumisega seotud õigused on tihedalt seotud ülejäänud kolme vabadusega; kinnitab 
asjaolu, et Ühendkuningriigi pääs ühtsele turule peab sõltuma isikute vaba liikumise 
põhimõtte järgimisest; rõhutab, et piiriülese korraga ei tohi tekitada tarbetut 
halduskoormust ega liigseid kulusid; 

14. on seisukohal, et liikuvuslepingud, sealhulgas viisavaba reisimine lühiajaliseks 
viibimiseks, peaksid põhinema liidu liikmesriikide vahelisel mittediskrimineerimisel ja 
täielikul vastastikkusel; on peale selle seisukohal, et sellised lepingud peaksid sisaldama 
liikuvust puudutavaid ELi õigusnorme, mis käsitlevad eelkõige töötajaid, eriti töötajate 
lähetamise ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise eeskirju;

15. tuletab meelde, et Ühendkuningriigi ja ELi vahel tuleb säilitada sujuv õhu-, mere- ja 
maanteetransport, sest seda on vaja, et näiteks reisijate- ja kaubaveo- ning 
turismisektoris jääksid töökohad alles; rõhutab, et tuleb leida tõhusad mehhanismid, 
millega kaitsta piiriüleses liikluses reisijate õigusi, eelkõige kui sõit/lend tühistatakse 
või lükatakse edasi (olenemata transpordivahendist);

16. nõuab, et kaalutaks, kuidas paremini reguleerida riiki sisenemise ja seal elamise 
tingimusi sellistel eesmärkidel nagu äritegevus, teadusuuringud, õppimine, koolitus ja 
noortevahetus; peab seetõttu kahetsusväärseks, et Ühendkuningriigi ametiasutused on 
teatanud, et Ühendkuningriik soovib loobuda sellistest liikuvusprogrammidest nagu 
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Erasmus+; kutsub komisjoni üles lubama Ühendkuningriigil ELi ja Ühendkuningriigi 
kodanike huvides Euroopa programmides osaleda, kui Ühendkuningriik täidab selleks 
vajalikud rahalised kohustused.
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