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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o podstawowej zasadzie, jaką jest ochrona praw obywateli; podkreśla 
również, że naszym celem musi być utrzymanie jak najsilniejszych więzi między 
obywatelami brytyjskimi i obywatelami UE;

2. podkreśla, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie zwalnia go 
z obowiązku ochrony praw obywateli UE zagwarantowanych w umowie o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z UE (zwanej dalej „Umową”); zauważa, że w Umowie 
zawarto postanowienia mające zagwarantować status i uprawnienia wynikające z prawa 
unijnego zainteresowanych obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa oraz ich rodzin; 
wzywa Komisję, aby dopilnowała, że przepisy te zostaną włączone do przyszłego 
partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem;

3. przypomina, że Umowa gwarantuje ochronę uprawnień obywateli UE i członków ich 
rodzin, którzy mieszkali w Zjednoczonym Królestwie na mocy prawa do swobodnego 
przemieszczania się zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej przed upływem 
okresu przejściowego, a po jego zakończeniu nadal tam mieszkają, a także uprawnień 
obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy korzystają z tego samego prawa w 
państwie członkowskim UE-27; przypomina, że organy publiczne w Zjednoczonym 
Królestwie i w Unii muszą stosować się do tej zasady;

4. przypomina, że po upływie okresu przejściowego spodziewanym w dniu 31 grudnia 
2020 r. każdy obywatel UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie będzie miał 
prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 227 TFUE, prawo 
uczestniczenia w europejskiej inicjatywie obywatelskiej oraz prawo zwracania się do 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

5. wzywa Rzecznik Praw Obywatelskich, aby kontynuowała prace rozpoczęte podczas 
negocjacji w sprawie umowy o wystąpieniu, aby zapewnić przejrzystość negocjacji w 
sprawie przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem;

6. przypomina, że obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w UE stracą prawo 
uczestniczenia w europejskiej inicjatywie obywatelskiej, ale zachowają prawo 
kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego po upływie okresu przejściowego 
spodziewanym w dniu 31 grudnia 2020 r.;

7. podkreśla rolę państwa przyjmującego w zadbaniu o to, by wszelkie procedury 
administracyjne dotyczące wniosków o status rezydenta przebiegały sprawnie, były 
przejrzyste, proste, nieuciążliwe i dostępne pod względem kosztów ponoszonych przez 
obywateli UE;

8. uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny w politycznej, gospodarczej i 
społecznej rzeczywistości Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa, powodując 
globalną recesję i zmianę naszego stylu życia, co utrudnia postępy w negocjacjach w 
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sprawie przyszłych stosunków między obiema stronami; 

9. uważa, że zaproponowany przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych system 
ubiegania się o status rezydenta przez obywateli UE-27 (tzw. procedura rejestracji) nie 
jest wystarczająco przejrzysty i prosty; jest zdania, że system ten nakłada na obywateli 
UE-27 niepotrzebne i niesprawiedliwe obciążenia administracyjne; uważa, że ten 
system należy zmienić, aby zapewnić automatyczną procedurę rejestracji, która jest 
jedynym sposobem pozwalającym na zmniejszenie obciążeń administracyjnych i 
zagwarantowanie obywatelom UE uznania ich statusu i praw; przypomina, że Komisja i 
Rada muszą zagwarantować zgodność zaproponowanej przez brytyjskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych procedury rejestracji z unijnymi standardami gwarantującymi 
wzajemność i równe traktowanie obywateli Zjednoczonego Królestwa i UE-27;

10. podkreśla potrzebę ustanowienia niezależnego organu monitorującego, aby kontrolować 
wdrażanie Umowy, dbać o przestrzeganie zobowiązań i zagwarantować pewność prawa 
w życiu obywateli UE-27/EOG oraz ich rodzin w Zjednoczonym Królestwie;

11. wyraża zaniepokojenie obecnym stanem wdrażania unijnego systemu przyznawania 
statusu osoby osiedlonej i potencjalnymi konsekwencjami dla osób, które nie złożą 
wniosku w terminie; wyraża zaniepokojenie językiem, jakiego używa brytyjskie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do możliwych deportacji obywateli 
UE oraz brakiem środków wsparcia dla obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji; 
jest zaniepokojony faktem, że niektórzy obywatele UE-27 nie byli dotychczas w stanie 
uzyskać statusu osoby osiedlonej w drodze utrwalonych procedur;

12. zwraca uwagę na konieczność szczególnej troski o potrzeby dzieci z rodzin mieszanych, 
w których tylko jedno z rodziców jest obywatelem UE; podkreśla konieczność 
zapewnienia właściwych mechanizmów prawnych rozstrzygania sporów rodzicielskich 
np. w przypadku rozwodu, w sposób, który nie będzie dyskryminował obywateli państw 
członkowskich poprzez ograniczanie ich prawa do kontaktu z dzieckiem; 

13. z ubolewaniem zwraca uwagę, że Zjednoczone Królestwo postanowiło nie stosować 
zasady swobodnego przepływu osób między Unią a Zjednoczonym Królestwem po 
okresie przejściowym; podkreśla, że przyszłe partnerstwo powinno obejmować ambitne 
przepisy dotyczące przepływu osób oparte na pełnej wzajemności i zasadzie 
niedyskryminowania państw członkowskich; pragnie podkreślić, że prawa odnoszące 
się do swobodnego przepływu osób idą w parze z pozostałymi trzema swobodami; 
przypomina, że dostęp Zjednoczonego Królestwa do jednolitego rynku musi być 
uzależniony od przestrzegania przez ten kraj zasady swobodnego przepływu osób; 
podkreśla, że docelowy reżim przekraczania granicy nie powinien stanowić uciążliwej 
bariery administracyjnej czy finansowej; 

14. uważa, że porozumienia dotyczące mobilności, w tym ruchu bezwizowego w przypadku 
krótkich pobytów, powinny opierać się na zasadzie niedyskryminowania państw 
członkowskich Unii oraz pełnej wzajemności; uważa również, że takie porozumienia 
powinny obejmować dorobek prawny UE w dziedzinie mobilności, zwłaszcza w 
odniesieniu do pracowników, a w szczególności przepisy dotyczące delegowania 
pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

15. przypomina, że utrzymanie niezakłóconej komunikacji lotniczej, kolejowej, morskiej i 
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drogowej między Zjednoczonym Królestwem a UE stanowi warunek utrzymania miejsc 
pracy w takich sektorach jak transport osób i towarów czy turystyka; podkreśla 
konieczność znalezienia skutecznych mechanizmów pozwalających chronić prawa 
pasażerów w ruchu transgranicznym, szczególnie w przypadku odwołania lub 
opóźnienia połączenia komunikacyjnego niezależnie od środka transportu;

16. wzywa, by rozważyć lepsze uregulowanie warunków wjazdu i pobytu w celach takich 
jak interesy, badania naukowe, studia, szkolenia i wymiana młodzieży; dlatego ubolewa 
nad oświadczeniami władz brytyjskich o zamiarze wycofania się Zjednoczonego 
Królestwa z programów mobilności takich jak Erasmus+; wzywa Komisję, aby 
utrzymała możliwość udziału Zjednoczonego Królestwa w programach europejskich – 
w zamian za wypełnienie niezbędnych zobowiązań finansowych – w interesie obywateli 
UE i Zjednoczonego Królestwa.
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