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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena pagrindinį piliečių teisių apsaugos principą; be to, pabrėžia, kad mūsų tikslas 
turėtų būti išlaikyti kuo glaudesnius ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir ES piliečių;

2. pabrėžia, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos neatleidžia Jungtinės 
Karalystės nuo jos pareigų apsaugoti ES piliečių teises, kurias garantuoja ES ir 
Jungtinės Karalystės susitarimas dėl išstojimo (toliau – Susitarimas); atkreipia dėmesį į 
tai, kad Susitarime išdėstytos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti pagal Sąjungos 
teisę numatytą ES ir Jungtinės Karalystės piliečių ir šeimų, patiriančių poveikį, statuso 
ir teisių apsaugą; ragina Komisiją užtikrinti, kad šios nuostatos būtų įtrauktos į būsimą 
ES ir Jungtinės Karalystės partnerystę;

3. primena, kad Susitarimu apsaugomos ES piliečių ir jų šeimos narių, kurie iki 
pereinamojo laikotarpio pabaigos pagal Europos Sąjungos teisę naudojosi laisvo 
judėjimo teise Jungtinėje Karalystėje ir toliau joje gyvena, taip pat Jungtinės Karalystės 
piliečių, kurie naudojasi ta pačia teise bet kurioje iš 27-ių ES valstybių narių, teisės; 
pakartoja, jog Jungtinės Karalystės ir Sąjungos valdžios institucijos turi užtikrinti, kad 
šis principas būtų taikomas;

4. primena, kad kiekvienas Jungtinėje Karalystėje gyvenantis ES pilietis turi teisę pateikti 
peticiją Europos Parlamentui pagal SESV 227 straipsnį, teisę dalyvauti Europos piliečių 
iniciatyvoje ir teisę kreiptis į ombudsmeną pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (kaip 
tikimasi, 2020 m. gruodžio 31 d.);

5. ragina ombudsmenę tęsti darbą, pradėtą derybų dėl susitarimo dėl išstojimo metu, 
siekiant užtikrinti, kad derybos dėl būsimos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės būtų 
skaidrios;

6. primena, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (kaip tikimasi, 2020 m. gruodžio 
31 d.) ES gyvenantys Jungtinės Karalystės piliečiai praras teisę dalyvauti Europos 
piliečių iniciatyvoje, tačiau išsaugos teisę teikti peticijas Parlamentui;

7. pabrėžia, jog priimančioji šalis atlieka svarbų vaidmenį užtikrindama, kad visos su 
prašymais suteikti gyventojo statusą susijusios administracinės procedūros būtų 
sklandžios, skaidrios ir paprastos, kad būtų vengiama nereikalingos naštos ir kad šių 
procedūrų kaina būtų prieinama ES piliečiais;

8. mano, kad COVID-19 pandemija – tai lūžio momentas Europos Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės politinėje, ekonominėje ir socialinėje tikrovėje, sukeliantis pasaulinį 
nuosmukį ir mūsų gyvenimo būdo pertvarkymą, dėl kurio sunku siekti pažangos 
derybose dėl būsimųjų abiejų šalių santykių; 

9. mano, kad Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos pasiūlyta sistema 
(registracijos procedūra), pagal kurią 27-ių ES valstybių narių piliečiai gali prašyti 
suteikti gyventojo statusą, nėra tokia skaidri ir paprasta, kokia turėtų būti; mano, kad ją 
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taikant 27-ių ES valstybių narių piliečiai apkraunami nereikalinga ir neteisinga 
administracine našta; mano, kad ši sistema turėtų būti pakeista automatine registracijos 
procedūra, nes ji yra vienintelis būdas sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti, kad 
būtų pripažįstamas ES piliečių statusas ir teisės; pakartoja, jog Komisija ir Taryba turi 
užtikrinti, kad Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos pasiūlyta registracijos 
procedūra atitiktų ES standartus, kuriais užtikrinamas abipusiškumas ir vienodas 
požiūris į Jungtinės Karalystės ir 27-ių ES valstybių narių piliečius;

10. pabrėžia, kad reikalinga nepriklausoma stebėsenos institucija, kuri prižiūrėtų, kaip 
taikomas Susitarimas, užtikrintų, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, ir garantuotų teisinį 
tikrumą 27-ių ES / EEA valstybių narių piliečių ir jų šeimų gyvenime Jungtinėje 
Karalystėje;

11. reiškia susirūpinimą dėl to, kaip šiuo metu įgyvendinama Nuolatinio gyventojo statuso 
suteikimo ES piliečiams programa, ir dėl galimų pasekmių tiems, kurie nepateiks 
prašymo iki nustatyto termino; reiškia susirūpinimą dėl Jungtinės Karalystės vidaus 
reikalų ministerijos retorikos dėl galimo priverstinio ES piliečių išsiuntimo iš šalies ir 
dėl nepakankamų pažeidžiamiems piliečiams padėti skirtų priemonių; reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad esama 27-ių ES valstybių narių piliečių, kurie dar negalėjo 
gauti gyventojo statuso pagal nustatytas procedūras;

12. pabrėžia, kad ypatingą dėmesį būtina skirti vaikų iš mišrių šeimų, kuriose tik vienas iš 
tėvų yra ES pilietis, poreikiams; pabrėžia, kad būtina numatyti tinkamus teisinius 
mechanizmus tėvų ginčams spręsti, pvz., santuokos nutraukimo atveju, taip, kad nebūtų 
diskriminuojami valstybių narių piliečiai apribojant jų teisę matytis su vaiku; 

13. apgailestaudamas pažymi, jog Jungtinė Karalystė nusprendė, kad pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui nebebus taikomas laisvo asmenų tarp Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės piliečių judėjimo principas; pabrėžia, kad į būsimą partnerystę būtina įtraukti 
plataus užmojo nuostatas dėl asmenų judėjimo, grindžiamas visišku abipusiškumu ir 
valstybių narių nediskriminavimu; nori pabrėžti, kad teisės, susijusios su laisvu asmenų 
judėjimu, yra glaudžiai susijusios su kitomis trimis laisvėmis; pakartoja, kad Jungtinės 
Karalystės patekimas į bendrąją rinką turi priklausyti nuo to, ar ji laikosi laisvo asmenų 
judėjimo principo; pabrėžia, kad sienų kirtimo tvarka neturėtų sukurti apsunkinančių 
administracinių ar finansinių kliūčių; 

14. mano, kad judėjimo susitarimai, įskaitant bevizį režimą trumpalaikiam buvimui, turėtų 
būti grindžiami Sąjungos valstybių narių nediskriminavimu ir visišku abipusiškumu; be 
to, mano, kad į tokius susitarimus turėtų būti įtraukta ES acquis judumo klausimais, 
visų pirma dėl darbuotojų, ypač darbuotojų komandiravimo ir socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo taisyklės;

15. primena, kad labai svarbu išsaugoti sklandų susiekimą oro transportu, geležinkeliais, 
jūromis ir keliais tarp Jungtinės Karalystės ir ES siekiant išlaikyti darbo vietas tokiuose 
sektoriuose kaip keleivių ir krovinių vežimas ir turizmas; pabrėžia, kad būtina rasti 
veiksmingų mechanizmų, kuriais būtų apsaugotos keleivių teisės, susijusios su 
tarpvalstybiniu eismu, ypač tais atvejais, kai reisas atšaukiamas ar atidedamas, 
nepriklausomai nuo transporto priemonės;

16. ragina apsvarstyti geresnį atvykimo ir apsigyvenimo, pvz., verslo, mokslinių tyrimų, 
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studijų, mokymo ir jaunimo mainų tikslais, sąlygų reglamentavimą; todėl apgailestauja 
dėl Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pareiškimų, kuriuose teigiama, kad 
Jungtinė Karalystė nori pasitraukti iš judumo programų, tokių kaip, „Erasmus +“; ragina 
Komisiją ir toliau leisti Jungtinei Karalystei dalyvauti ES programose, jei ji vykdys 
būtinus finansinius įsipareigojimus, nes tai naudinga ES ir Jungtinės Karalystės 
piliečiams.
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