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FÖRSLAG

Framställningsutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell 
handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om den grundläggande principen om skydd av de 
medborgerliga rättigheterna. Parlamentet betonar vidare att vårt mål bör vara att 
upprätthålla så nära förbindelser som möjligt mellan brittiska medborgare och EU-
medborgare.

2. Europaparlamentet betonar att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen inte 
befriar Förenade kungariket från landets skyldighet att skydda EU-medborgares 
rättigheter sådana de garanteras i avtalet om utträde mellan EU och Förenade kungariket 
(nedan kallat avtalet). Parlamentet konstaterar att avtalet innehåller bestämmelser för att 
skydda den status och de rättigheter som följer av unionsrätten för berörda medborgare 
och familjer i EU och Förenade kungariket. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa att dessa bestämmelser ingår i det framtida partnerskapet mellan EU och 
Förenade kungariket.

3. Europaparlamentet påminner om att avtalet skyddar rättigheterna för de EU-medborgare 
och deras familjemedlemmar som före övergångsperiodens slut utövat sin rätt till fri 
rörlighet genom att uppehålla sig i Förenade kungariket i enlighet med unionsrätten, och 
som fortsätter att vara bosatta där, liksom för de brittiska medborgare som utövar 
samma rätt i en medlemsstat inom EU-27. Parlamentet upprepar att de offentliga 
myndigheterna i såväl Förenade kungariket som unionen måste tillämpa denna princip.

4. Europaparlamentet påminner om att alla EU-medborgare som är bosatta i Förenade 
kungariket har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 227 i EUF-fördraget, rätt att delta i det europeiska medborgarinitiativet och rätt 
att vända sig till ombudsmannen, även efter det datum som förväntas markera 
övergångsperiodens slut (den 31 december 2020).

5. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta sitt arbete, som inleddes vid 
tidpunkten för förhandlingarna om utträdesavtalet, för att se till att förhandlingarna om 
ett framtida partnerskap mellan EU och Förenade kungariket är insynsvänliga.

6. Europaparlamentet påminner om att brittiska medborgare som är bosatta i EU kommer 
att förlora rätten att delta i det europeiska medborgarinitiativet, men behålla rätten att 
göra framställningar till parlamentet efter det datum som förväntas markera 
övergångsperiodens slut (den 31 december 2020).

7. Europaparlamentet betonar värdlandets viktiga roll för att säkerställa att alla 
administrativa förfaranden för ansökningar om ställning som varaktigt bosatt är 
smidiga, insynsvänliga och lättbegripliga, att onödiga bördor undviks och att 
kostnaderna för EU-medborgarna blir rimliga.

8. Europaparlamentet anser att covid-19-pandemin är en vändpunkt i Europeiska unionens 
och Förenade kungarikets politiska, ekonomiska och sociala verklighet, och orsakar en 
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global recession och en omvälvning av vår livsstil som försvårar framsteg i 
förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan de båda parterna.

9. Europaparlamentet anser att det system som föreslagits av det brittiska 
inrikesministeriet (”registreringsförfarandet”) för medborgare i EU-27 som ansöker om 
uppehållstillstånd inte är så insynsvänligt och lätthanterligt som det borde vara. 
Parlamentet anser att det skapar onödiga och orättvisa administrativa bördor för 
medborgarna i EU-27. Systemet bör ändras till ett automatiskt registreringsförfarande, 
vilket är det enda sättet att minska den administrativa bördan och garantera att EU-
medborgarnas status och rättigheter erkänns. Parlamentet upprepar att kommissionen 
och rådet måste garantera att det registreringsförfarande som det brittiska 
inrikesministeriet föreslår följer EU:s normer för att garantera ömsesidighet och 
likabehandling mellan brittiska medborgare och medborgare i EU-27.

10. Europaparlamentet insisterar på behovet av en oberoende övervakningsmyndighet som 
övervakar hur avtalet tillämpas, för att säkerställa att åtagandena respekteras och för att 
skapa rättssäkerhet för dem som är medborgare i EU-27/EES och för deras familjer i 
Förenade kungariket.

11. Europaparlamentet uttrycker oro över det nuvarande genomförandet av britternas 
EU Settlement Scheme och de potentiella konsekvenserna för den som underlåter att 
ansöka om uppehållsrätt innan tidsfristen löper ut. Parlamentet är även oroat över det 
brittiska inrikesministeriets språkbruk när det gäller eventuella utvisningar av EU-
medborgare och avsaknaden av åtgärder för att hjälpa utsatta personer. Parlamentet ser 
även med oro på att det finns medborgare i EU-27 som ännu inte har lyckats erhålla 
ställning som varaktigt bosatt genom de fastställda förfarandena.

12. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet måste ägnas behoven hos barn 
från familjer med flera nationaliteter där endast en av föräldrarna är EU-medborgare. 
Parlamentet betonar att man måste erbjuda lämpliga rättsliga mekanismer för att lösa 
tvister mellan föräldrar, till exempel vid skilsmässa, på ett sätt som inte diskriminerar 
EU-medlemsstaternas medborgare genom att begränsa deras rätt till umgänge med 
barnet. 

13. Europaparlamentet noterar med sorg att Förenade kungariket beslutat att principen om 
fri rörlighet för personer mellan EU och Förenade kungariket inte längre kommer att 
tillämpas efter övergångsperioden. Parlamentet betonar att det framtida partnerskapet 
måste innehålla långtgående bestämmelser om den fria rörligheten för personer, med 
utgångspunkt i full ömsesidighet och icke‑diskriminering avseende de olika 
medlemsstaterna. Parlamentet vill betona att de rättigheter som hör samman med den 
fria rörligheten för personer går hand i hand med de andra tre friheterna. Parlamentet 
upprepar att ett villkor för Förenade kungarikets tillträde till den inre marknaden måste 
vara att landet efterlever principen om fri rörlighet för personer. Parlamentet betonar att 
systemet för gränspassage inte får skapa betungande administrativa eller ekonomiska 
hinder. 

14. Europaparlamentet anser att rörlighetsavtal, inklusive viseringsfria resor för kortare 
vistelser, bör baseras på icke-diskriminering mellan unionens medlemsstater och 
fullständig ömsesidighet. Parlamentet anser vidare att sådana avtal bör inbegripa EU:s 
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regelverk om rörlighet, särskilt avseende arbetstagare, och särskilt bestämmelserna om 
utstationering av arbetstagare och om samordning av de sociala trygghetssystemen.

15. Europaparlamentet erinrar om att det är mycket viktigt att upprätthålla smidiga flyg-, 
tåg-, sjö- och vägtransporter mellan Förenade kungariket och EU, för att bevara 
arbetstillfällena inom sektorer som passagerar- och godstransport och turism. 
Parlamentet betonar behovet av att hitta effektiva mekanismer för att skydda 
passagerarnas rättigheter i gränsöverskridande trafik, särskilt vid inställda eller 
försenade transporter, oavsett transportmedel.

16. Europaparlamentet menar att en fråga som borde övervägas är förbättrade bestämmelser 
avseende villkoren för inresa och vistelse för syften som affärsverksamhet, forskning, 
studier, utbildning och ungdomsutbyten. Parlamentet beklagar därför de brittiska 
myndigheternas uttalanden om att Förenade kungariket vill dra sig ur rörlighetsprogram 
såsom Erasmus+. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att låta 
Förenade kungariket delta i EU-program till förmån för EU-medborgare och brittiska 
medborgare, med fullgörande av nödvändiga ekonomiska åtaganden.
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