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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

1. muistuttaa kansalaisten oikeuksien suojelun perusperiaatteesta; korostaa lisäksi, että 
tavoitteenamme olisi oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n kansalaisten välisten 
mahdollisimman läheisten yhteyksien ylläpitäminen;

2. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ei vapauta 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa sen vastuusta turvata EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, taatut EU:n kansalaisten 
oikeudet; toteaa, että sopimuksessa vahvistetaan määräykset, joilla turvataan 
asianomaisille EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen unionin lainsäädäntöön perustuva asema ja oikeudet; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että nämä määräykset sisällytetään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaan kumppanuuteen;

3. palauttaa mieliin, että sopimuksella suojellaan niiden EU:n kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksia, jotka käyttivät Euroopan unionin lainsäädäntöön 
perustuvaa oikeuttaan liikkua vapaasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 
siirtymäkauden päättymistä ja jatkavat oleskelua siellä myös siirtymäkauden päätyttyä, 
sekä niiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, jotka käyttävät samaa 
oikeutta 27 jäsenvaltion EU:ssa; muistuttaa, että sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että 
unionin viranomaisten on pantava tämä periaate täytäntöön;

4. muistuttaa, että kaikilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n kansalaisilla on 
oikeus vedota Euroopan parlamenttiin SEUT-sopimuksen 227 artiklan mukaisesti ja 
oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen sekä oikeus kääntyä 
oikeusasiamiehen puoleen siirtymäkauden odotetun päättymisen (31. joulukuuta 2020) 
jälkeen;

5. kehottaa oikeusasiamiestä jatkamaan erosopimusta koskevien neuvottelujen aikana 
aloitettua työtään sen varmistamiseksi, että neuvottelut EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevasta kumppanuudesta ovat avoimia;

6. muistuttaa, että EU:ssa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset menettävät 
oikeuden osallistua kansalaisaloitteeseen mutta säilyttävät oikeuden esittää vetoomus 
parlamentille siirtymäkauden odotetun päättymisen (31. joulukuuta 2020) jälkeen;

7. korostaa, että vastaanottava valtio on merkittävässä asemassa varmistettaessa, että 
kaikki oleskelulupia koskevat hallinnolliset menettelyt ovat sujuvia, avoimia ja 
yksinkertaisia, että tarpeettomia rasitteita vältetään ja että ne ovat kohtuuhintaisia EU:n 
kansalaisille;

8. katsoo, että covid-19-pandemia on käännekohta Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa todellisuudessa, joka 
aiheuttaa maailmanlaajuisen taantuman ja järjestää elämäntapamme uudelleen, minkä 
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vuoksi osapuolten välisiä tulevia suhteita koskevissa neuvotteluissa on vaikea edistyä; 

9. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiainministeriön ehdottama järjestelmä 
eli ”rekisteröintimenettely”, jota sovelletaan 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten 
kotipaikka-aseman anomiseen, ei ole niin avoin eikä yksinkertainen kuin sen pitäisi 
olla; katsoo, että se aiheuttaa tarpeettomia ja epäoikeudenmukaisia hallinnollisia 
rasitteita 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisille; katsoo, että järjestelmä olisi muutettava 
automaattiseksi rekisteröintimenettelyksi, joka on ainoa keino vähentää hallinnollista 
rasitetta ja taata EU:n kansalaisten asema ja oikeuksien tunnustaminen; toistaa, että 
komission ja neuvoston on taattava, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisäasiainministeriön ehdottamassa rekisteröintimenettelyssä noudatetaan EU:n normeja 
vastavuoroisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten välillä;

10. korostaa, että tarvitaan riippumaton valvontaviranomainen valvomaan sopimuksen 
soveltamista, varmistamaan sitoumusten noudattaminen ja luomaan oikeusvarmuutta 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 27 jäsenvaltion ja ETA:n kansalaisten ja 
heidän perheidensä elämään;

11. on huolissaan EU:n oleskelustatusjärjestelmän nykyisestä täytäntöönpanosta ja 
mahdollisista seurauksista niille, jotka eivät pysty tekemään hakemusta ennen 
määräaikaa; on huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiainministeriön 
käyttämästä kielestä, joka koskee EU:n kansalaisten mahdollista karkottamista, ja siitä, 
että toimenpiteitä heikossa asemassa olevien kansalaisten auttamiseksi ei ole; ilmaisee 
huolensa siitä, että eräät 27 jäsenvaltion EU:n kansalaiset eivät ole vielä voineet saada 
kotipaikka-asemaansa vakiintuneiden menettelyjen avulla;

12. korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten perheiden lasten tarpeisiin, 
joissa vain toinen vanhemmista on EU:n kansalainen; korostaa tarvetta luoda 
asianmukaiset oikeudelliset mekanismit vanhempien välisten riitojen ratkaisemiseksi 
esimerkiksi avioerotapauksissa siten, että jäsenvaltioiden kansalaisia ei syrjitä 
rajoittamalla heidän oikeuttaan tavata lasta; 

13. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt, että henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei enää 
sovelleta siirtymäkauden jälkeen; korostaa, että tulevaan kumppanuuteen on 
sisällytettävä henkilöiden liikkuvuutta koskevia kunnianhimoisia määräyksiä, jotka 
perustuvat jäsenvaltioiden väliseen täydelliseen vastavuoroisuuteen ja 
syrjimättömyyteen; haluaa korostaa, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat 
oikeudet kulkevat käsi kädessä kolmen muun vapauden kanssa; muistuttaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoille pääsyn ehtona on oltava henkilöiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen; korostaa, että rajanylitysjärjestelmä ei 
saisi luoda raskasta hallinnollista tai taloudellista estettä; 

14. katsoo, että liikkuvuussopimusten, mukaan lukien lyhytaikaista oleskelua varten 
tapahtuva viisumivapaa matkustaminen, olisi perustuttava syrjimättömyyteen unionin 
jäsenvaltioiden välillä ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen; katsoo lisäksi, että 
tällaisiin sopimuksiin olisi sisällytettävä etenkin työntekijöitä koskeva unionin 
säännöstö liikkuvuudesta, erityisesti säännöt työntekijöiden lähettämisestä työhön 
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toiseen jäsenvaltioon ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta;

15. muistuttaa, että saumattoman lento-, rautatie-, meri- ja maantieliikenteen säilyttäminen 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä on olennaisen tärkeää työpaikkojen 
säilyttämiseksi esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteen ja matkailun aloilla; korostaa, 
että on löydettävä tehokkaita mekanismeja matkustajien oikeuksien suojelemiseksi rajat 
ylittävässä liikenteessä, erityisesti jos kuljetus peruuntuu tai viivästyy, 
liikennemuodosta riippumatta;

16. kehottaa harkitsemaan, miten maahantulon ja oleskelun ehtoja voitaisiin säännellä 
paremmin, kun tarkoituksena on esimerkiksi liiketoiminta, tutkimus, opiskelu, 
harjoittelu tai nuorisovaihto; pitää siksi valitettavina Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten lausuntoja, joiden mukaan Yhdistynyt kuningaskunta haluaa vetäytyä 
Erasmus+ -ohjelman kaltaisista liikkuvuusohjelmista; kehottaa komissiota edelleen 
sallimaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen EU:n ohjelmiin EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten hyväksi ja täyttämään siihen tarvittavat 
taloudelliset sitoumukset.
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