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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

1. opozarja na temeljno načelo varstva pravic državljanov; prav tako poudarja, da bi moral 
biti naš cilj ohraniti čim tesnejše odnose med Britanci in državljani EU;

2. poudarja, da mora Združeno kraljestvo kljub izstopu iz Evropske unije v skladu s 
sporazumom med EU in Združenim kraljestvom o izstopu („sporazum“) izpolnjevati 
obveznosti v zvezi z varstvom pravic državljanov EU; ugotavlja, da sporazum vsebuje 
določbe za ohranitev statusa in pravic državljanov EU in Združenega kraljestva ter 
njihovih družin, ki izhajajo iz prava Unije; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo te 
določbe del prihodnjega partnerstva med EU in Združenim kraljestvom;

3. ugotavlja, da sporazum o izstopu varuje pravice državljanov EU in njihovih družinskih 
članov, ki so v skladu s pravom Unije uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja v 
Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja in bodo tam prebivali še 
naprej, kot tudi državljanov Združenega kraljestva, ki uveljavljajo enako pravico v 27 
državah članicah EU; znova poudarja, da morajo javni organi v Združenem kraljestvu in 
Uniji izvajati to načelo;

4. opozarja, da ima vsak državljan EU, ki prebiva v Združenem kraljestvu, v skladu s 
členom 227 PDEU pravico, da na Evropski parlament naslovi peticijo, sodeluje v 
evropski državljanski pobudi in da se po predvidenem izteku prehodnega obdobja (31. 
decembra 2020) obrne na Evropsko varuhinjo človekovih pravic;

5. poziva varuhinjo človekovih pravic, naj nadaljuje delo, ki ga je začela med pogajanji o 
sporazumu o izstopu, da bi zagotovila preglednost pogajanj o prihodnjem partnerstvu 
med EU in Združenim kraljestvom;

6. opozarja, da državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, po predvidenem 
izteku prehodnega obdobja (31. decembra 2020) ne bodo več mogli sodelovati v 
evropskih državljanskih pobudah, še vedno pa bodo lahko na Parlament naslavljali 
peticije;

7. poudarja, kako pomembno je, da država gostiteljica zagotovi nemoten, pregleden in 
enostaven upravni postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje, prepreči odvečna 
bremena in omogoči dostopnost z vidika stroškov za državljane EU;

8. meni, da je pandemija koronavirusa prelomna točka za politično, gospodarsko in 
družbeno realnost Evropske unije in Združenega kraljestva, saj je zaradi svetovne 
recesije in prestrukturiranja našega načina življenja težko doseči napredek pri 
pogajanjih o prihodnjih odnosih med stranema;   

9. meni, da bi moral biti sistem, ki ga je za državljane iz držav EU-27 predlagalo 
ministrstvo za notranje zadeve Združenega kraljestva („postopek registracije“), bolj 
pregleden in enostaven, saj jim nalaga nepotrebno in nepravično upravno breme; meni, 
da bi bilo treba sistem spremeniti v postopek samodejne registracije, ki je edini način za 
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zmanjšanje upravnega bremena ter priznanje statusa in pravic državljanov EU; znova 
poudarja, da morata Komisija in Svet zagotoviti, da bo postopek registracije, ki ga 
predlaga ministrstvo za notranje zadeve Združenega kraljestva, upošteval standarde EU 
za vzajemnost in enako obravnavo med državljani Združenega kraljestva in državljani 
EU-27;

10. poudarja, da potrebujemo neodvisen organ za nadzor izvajanja sporazuma, da bi 
zagotovili spoštovanje zavez in pravno varnost za državljane držav članic EU-27/EGS 
in njihove družine v Združenem kraljestvu;

11. izraža zaskrbljenost nad trenutnim izvajanjem sheme EU za pridobitev statusa in 
morebitnimi posledicami za tiste, ki za status ne zaprosijo do predvidenega roka; izraža 
tudi zaskrbljenost, ker ministrstvo za notranje zadeve Združenega kraljestva omenja 
morebiten izgon državljanov EU in ker ni ukrepov za podporo ranljivim državljanom; 
izraža zaskrbljenost, saj nekateri državljani EU-27 prek ustaljenih postopkov še niso 
uspeli pridobiti dovoljenja za prebivanje;

12. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti potrebam otrok iz mešanih družin, v 
katerih je le eden od staršev državljan EU; poudarja, da je treba uvesti ustrezne pravne 
mehanizme, s katerimi bo mogoče spore med starši, na primer pri ločitvi, reševati na 
način, ki ne bo diskriminiral državljanov držav članic z omejevanjem njihove pravice do 
stikov z otrokom;  

13. z obžalovanjem ugotavlja, da je Združeno kraljestvo sklenilo po prehodnem obdobju 
odpraviti načelo prostega gibanja oseb med Unijo in Združenim kraljestvom; poudarja, 
da mora prihodnje partnerstvo vključevati ambiciozno zastavljene določbe o gibanju 
oseb, ki bodo temeljile na popolni vzajemnosti in nediskriminaciji med državami 
članicami; želi poudariti, da so pravice v zvezi s prostim gibanjem oseb tesno povezane 
z drugimi tremi svoboščinami; znova poudarja, da mora biti dostop Združenega 
kraljestva do enotnega trga pogojen z upoštevanjem načela prostega gibanja oseb; 
poudarja, da ureditev za prečkanje meje ne bi smela ustvariti večjih upravnih ali 
finančnih preprek; 

14. meni, da bi morali sporazumi o mobilnosti, vključno s potovanji brez vizumov za 
kratkoročno bivanje, temeljiti na nediskriminaciji med državami članicami Unije in 
popolni vzajemnosti; prav tako meni, da bi morali takšni sporazumi vključevati pravni 
red Unije na področju mobilnosti, predvsem v zvezi z delavci, zlasti pravila za njihovo 
napotitev in usklajevanje sistemov socialne varnosti;

15. opozarja, da je nemoten zračni, železniški, pomorski in cestni promet med Združenim 
kraljestvom in EU bistven za ohranjanje delovnih mest v sektorjih, kot so potniški in 
tovorni promet ter turizem; poudarja, da je treba poiskati učinkovite mehanizme za 
varstvo pravic potnikov v čezmejnem prometu, zlasti v primeru odpovedi prevoza ali 
zamude, ne glede na prevozno sredstvo, ki se uporablja;

16. poziva k razmisleku o boljši ureditvi v zvezi s pogoji za vstop in prebivanje z namenom 
opravljanja poslovnih dejavnosti, raziskav, študija, usposabljanja in mladinske 
izmenjave; zato obžaluje izjavo britanskih organov, da se želi Združeno kraljestvo 
umakniti iz programov mobilnosti, kot je Erasmus+; poziva Komisijo, naj Združenemu 
kraljestvu še naprej dovoli sodelovati pri programih EU v korist državljanov EU in 
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Britancev, pri čemer pa mora Združeno kraljestvo v zameno izpolnjevati potrebne 
finančne obveznosti.
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