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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieleen kansalaisten oikeuksien suojelun perusperiaatteen, josta määrätään 
perussopimuksissa, unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa;

2. palauttaa mieleen, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä erosopimuksessa 
(jäljempänä ’erosopimus’) määrätään, että Pohjois-Irlannin asukkaiden ”oikeuksia, 
suojakeinoja ja yhtäläisiä mahdollisuuksia ei heikennetä”1;

3. toteaa, että pitkäperjantain sopimus perustuu ihmisoikeuksiin ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen;

4. katsoo, että mikä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen yritys irrottaa 
Pohjois-Irlanti Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai lakata soveltamasta kyseisen 
sopimuksen määräyksiä Pohjois-Irlantiin olisi vastoin erosopimusta;

5. pitää valitettavana, että pitkäperjantain sopimuksessa vahvistettua perusoikeusasiakirjaa 
ei ole edelleenkään hyväksytty;

6. korostaa, että erosopimus, jonka täysimääräinen noudattaminen oli edellytys EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen ratifioimiselle, 
mahdollistaa sen, että sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevat unionin 
kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä että unionin 27 jäsenvaltiossa oleskelevat 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat edelleen asua vastaanottavassa 
valtiossa ja käyttää unionin oikeudessa taattuja oikeuksiaan; pitää tämän osalta 
valitettavana, ettei Yhdistynyt kuningaskunta ole toistaiseksi pannut erosopimusta 
täysimääräisesti täytäntöön erityisesti Pohjois Irlantia koskevan pöytäkirjan osalta;

7. palauttaa mieleen, että erosopimuksella suojellaan lapsia siitä riippumatta, missä he ovat 
syntyneet, syntyivätkö he ennen vai jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
eroamista taikka syntyivätkö he vastaanottavassa valtiossa, jossa asuu vanhempi, joka 
on unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, vai kyseisen valtion 
ulkopuolella;

8. palauttaa mieleen, että erosopimuksella suojellaan niiden unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksia, jotka käyttivät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa unionin oikeuden mukaisesti ennen siirtymäkauden 
päättymistä ja jotka ovat jatkaneet oleskelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös 
siirtymäkauden päätyttyä, sekä niiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten 
oikeuksia, jotka käyttävät samaa oikeutta jossakin unionin 27 jäsenvaltiosta; muistuttaa, 
että sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että unionin viranomaisten on varmistettava, että 
tätä periaatetta noudatetaan; katsoo näin ollen tarpeelliseksi pysyä valppaana kaikkien 

1 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 2 artikla.
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sellaisten Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten päätösten tai yritysten osalta, 
joilla pyritään heikentämään kyseisiä oikeuksia tai niiden täytäntöönpanoa tai jättämään 
Yhdistyneen kuningaskunnan osia ja erityisesti Pohjois-Irlanti erosopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle; kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia 
noudattamaan kaikilta osin Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa erosopimuksen 
edellyttämällä tavalla ja varmistamaan, ettei kansalaisten oikeuksia heikennetä Pohjois-
Irlannissa;

9. palauttaa mieleen, että henkilöitä, jotka eivät ole vielä saaneet pysyvää oleskeluoikeutta, 
eli henkilöitä, jotka eivät ole asuneet vastaanottavassa valtiossa vähintään viittä vuotta, 
suojellaan silti täysimääräisesti erosopimuksella ja he voivat jatkaa oleskelua 
vastaanottavassa valtiossa ja saada pysyvän oleskeluoikeuden kyseisessä valtiossa 
asuttuaan siellä viisi vuotta;

10. palauttaa mieleen komission roolin erosopimuksen täytäntöönpanon seuraamisessa ja 
suhtautuu myönteisesti komission asetusehdotukseen2, joka mahdollistaisi unionin 
ripeän toimimisen, jos erosopimusta rikotaan tai sillä taattuja kansalaisten oikeuksia 
loukataan;

11. palauttaa mieleen, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla, jotka 
saapuivat vastaanottavaan valtioon ennen 1. tammikuuta 2021, on erosopimuksen 
nojalla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin henkilöillä, jotka saapuivat 
vastaanottavaan valtioon ennen 1. helmikuuta 2020;

12. palauttaa mieleen, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, jotka ovat 
rajatyöntekijöitä eli joko palkattuja työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, 
suojellaan niin ikään maissa, joissa he työskentelevät;

13. palauttaa mieleen, että kansalaiset, joihin erosopimusta sovelletaan, säilyttävät 
oikeutensa terveydenhuoltoon, eläkkeisiin ja muihin sosiaaliturvaetuuksiin, ja jos heillä 
on oikeus saada etuus yhdessä maassa, heillä on lähtökohtaisesti oikeus saada se myös, 
jos se päättävät asua toisessa maassa; palauttaa mieleen, että erosopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla palkatuilla työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla 
on tapauksen mukaan oikeus vastaanottaa työtä tai harjoittaa taloudellista toimintaa;

14. palauttaa mieleen, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten on otettava 
asianmukaisesti huomioon siirtymäkauden jälkeinen Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö ja että unionin kansalaiset voivat vedota suoraan erosopimuksen 
kansalaisten oikeuksia koskevassa osassa taattuihin oikeuksiin Yhdistyneen 
kuningaskunnan tuomioistuimissa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa;

15. palauttaa mieleen, että erosopimuksessa määrätään rooli Euroopan unionin 
tuomioistuimelle antamalla Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimille 

2 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen vahvistamisesta unionin 
oikeuksien käyttämiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan 
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin ja Euroopan 
atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn 
kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon ja sen noudattamisen valvonnan yhteydessä 
(COM(2022)0089).
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mahdollisuus esittää sille tietyin edellytyksin ennakkoratkaisupyyntö erosopimuksen 
toisen osan tulkinnasta kahdeksan vuoden ajan siirtymäkauden päättymisestä;

16. palauttaa mieleen, että se, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen Euroopan 
ihmisoikeussopimusta, oli yksi parlamentin asettamista edellytyksistä erosopimuksen 
hyväksymiselle; pitää valitettavana perusoikeusasiakirjan kaltaisia Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksen esityksiä, jotka antaisivat Yhdistyneen kuningaskunnan 
tuomioistuimille mahdollisuuden jättää huomiotta Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja väliaikaista oikeussuojaa koskevat ratkaisut;

17. korostaa kansalaisten oikeuksia käsittelevän erityiskomitean roolia erosopimuksen 
toisen osan soveltamisen edistämisessä; korostaa erityiskomitean työn ja sen 
oleskeluoikeuksien täytäntöönpanoa koskevien kertomusten merkitystä;

18. korostaa riippumattoman valvontaviranomaisen roolia unionin kansalaisten, heidän 
perheenjäsentensä ja Euroopan talousalueeseen taikka Euroopan vapaakauppaliittoon 
kuuluvien maiden kansalaisten kantelujen vastaanottamisessa ja sellaisten tutkimusten 
toteuttamisessa, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten väitettyjä 
erosopimuksen toisen osan rikkomisia; palauttaa mieleen riippumattoman 
valvontaviranomaisen oikeuden nostaa kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

19. toteaa, että riippumaton valvontaviranomainen keskittyy sopimuksen toisen osan 
täytäntöönpanon tai soveltamisen systeemisiin puutteisiin ja että se ei voi ratkaista 
yksittäisiä kanteluita; korostaa näin ollen, että kanteluita tekevien henkilöiden on 
pyrittävä löytämään ratkaisu ongelmiin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa 
olemassa olevia muita keinoja käyttämällä ilman, että heitä syrjitään perusteettomasti; 
korostaa kantelujen merkitystä keinona saada tietoa yhteisistä ja systeemisistä 
kysymyksistä; suhtautuu tämän osalta myönteisesti joulukuussa 2021 nostettuun 
kanteeseen sisäasiainministeriötä vastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevien 
unionin kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi, koska tämä osoittaa, että järjestelmä 
toimii;

20. palauttaa mieleen, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevilla unionin 
kansalaisilla on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan mukaisesti; palauttaa mieleen, että unionin 
alueella oleskelevilla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on myös edelleen 
oikeus esittää vetoomus parlamentille;

21. korostaa, että parlamentin vetoomusvaliokunta on vastaanottanut 262 vetoomusta 
brexitistä ja 25 vetoomusta erosopimuksen väitetyistä rikkomisista;

22. katsoo, että EU:n oleskelustatusjärjestelmän vaatimus, jonka mukaan unionin 
kansalaisten, joilla on väliaikainen oleskelustatus, on tehtävä toinen hakemus 
järjestelmässä, jotta heille voidaan myöntää pysyvä oleskeluoikeus Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, on vastoin erosopimuksen periaatteita ja voi lisätä sen vaaraa, että 
kansalaiset eivät ehdi tehdä hakemuksia ajoissa, mikä voi johtaa siihen, että he 
menettävät automaattisesti asuin-, työ- ja opiskelupaikkansa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa; pitää huolestuttavana pelkän väliaikaisen oleskelustatuksen 
saaneiden hakijoiden erittäin suurta määrää; korostaa vaikeuksia, joita unionin 
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kansalaisilla saattaa olla heidän yrittäessään hakea pysyvää tai väliaikaista 
oleskelustatusta ja jotka johtuvat siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisäasiainministeriö haluaa tarjota käyttöön yksinomaan digitaalisen hakuprosessin; on 
huolissaan jatkuvista ja pahenevista viiveistä oleskeluasiakirjojen ja maahantulolupien 
myöntämisessä, kun samanaikaisesti Yhdistynyt kuningaskunta vaatii lupia yhä 
useammasta Euroopan maasta saapuvilta henkilöiltä;

23. katsoo, että paperiasiakirjan puuttuminen aiheuttaa vaaran siitä, että monilla unionin 
kansalaisilla ja erityisesti ikääntyneillä, vammaisilla ja haavoittuvassa asemassa olevilla 
henkilöillä sekä ihmisillä, joille digitaalisten järjestelmien käyttö on hankalaa, on 
vaikeuksia osoittaa oikeutensa erityisesti, kun otetaan huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan periaate, jonka mukaan maahanmuuttajien on näytettävä toteen 
maahanmuuttaja-asemansa, jotta he voivat saada asunnon tai työpaikan ja olla 
oikeutettuja terveydenhuoltoon, sosiaalietuuksiin ja koulutukseen; toistaa tämän vuoksi 
kehotuksensa paperiasiakirjasta, joka annetaan todisteena unionin kansalaisten 
oikeudesta oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa; kehottaa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa keventämään muita kuin digitaalisia menettelyjä erosopimuksen 
soveltamisen helpottamiseksi; toteaa, että pysyvän oleskelustatuksen osoittaminen 
digitaalisessa muodossa on monimutkaista, mikä saattaa johtaa unionin kansalaisten 
syrjintään; korostaa, että on olennaisen tärkeää luoda sujuvia, yksinkertaisia ja avoimia 
hallinnollisia menettelyjä, jotka ovat kaikkien saatavilla, ja että mahdolliset 
hallinnolliset kulut eivät saa olla korkeammat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisille samankaltaisten asiakirjojen myöntämisestä aiheutuvat kulut;

24.. toteaa, että on tehtävä kahden- ja monenvälisiä sopimuksia, jotta pystytään 
huolehtimaan unionin kansalaisten kiireellisestä tarpeesta saada käyttää sekä digitaalisia 
että paperiasiakirjoihin perustuvia vaihtoehtoja kaikissa menettelyissä, jotka koskevat 
henkilöllisyyttä, terveydenhuoltoa, koulutusta, harjoittelua, työtä, sosiaalista suojelua ja 
pankkipalveluja;

25. katsoo, että se, että henkilöille, joilla on pysyvä tai väliaikainen oleskelustatus, annetaan 
mahdollisuus myös pyytää paperiasiakirjoja digitaalisen statuksen ohella, olisi erityisen 
hyödyllistä niille, jotka ovat tällä hetkellä heikommassa asemassa yksinomaan 
digitaalisessa muodossa olevien asiakirjojen vuoksi; 

26. on edelleen huolissaan vanhemmille ja heikommassa asemassa oleville kansalaisille, 
joihin kuuluvat henkilöt, joilla voi olla vaikeuksia käyttää digitaalisia sovelluksia, 
tarjotun avun vähäisyydestä;

27. kehottaa pohtimaan uudelleen liiketoiminnan, tutkimuksen, opiskelun, harjoittelun tai 
nuorisovaihdon vuoksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien maahantulon ja 
oleskelun edellytyksien parantamista ja helpottamista;

28. pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä vaatia unionin jäsenvaltioista 
tulevilta viisuminhakijoilta erisuuruisia maksuja näiden lähtömaasta riippuen;

29. tuomitsee tapaukset, joissa unionin kansalaisia, jotka ovat yrittäneet tulla 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia, on pidätetty ja pidetty 
säilöönottoyksiköissä usein suhteettoman pitkiä aikoja;
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30. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on vetäytynyt Erasmus+-ohjelman 
kaltaisista liikkuvuusohjelmista ja päättänyt, ettei se osallistu assosioituneena 
kolmantena maana uuteen, vuosien 2021–2027 Erasmus+-ohjelmaan toisin kuin useat 
muut unionin ulkopuoliset maat;

31. kehottaa komissiota sallimaan edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan osallistua unionin 
ohjelmiin unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan nuorten hyväksi, kunhan Yhdistynyt 
kuningaskunta puolestaan täyttää edellytetyt taloudelliset sitoumukset.
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