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Stimate domnule președinte,

Vă scriu în legătură cu acordul comisiei dumneavoastră privind decizia Consiliului referitoare 
la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2018/0427(NLE)). 
În cadrul reuniunii sale din 21 ianuarie 2020, Comisia pentru petiții a adoptat un aviz sub formă 
de scrisoare pe care am plăcerea să vi-l transmit prin prezenta.

În cadrul reuniunii respective1, Comisia pentru petiții a decis să invite Comisia pentru afaceri 
constituționale, în calitate de comisie responsabilă pentru acest dosar, să recomande 
Parlamentului aprobarea deciziei Consiliului.

Articolul 227 din TFUE acordă dreptul de a adresa petiții Parlamentului European tuturor 
cetățenilor UE și tuturor întreprinderilor sau persoanelor fizice rezidente pe teritoriul UE. Acest 
lucru înseamnă că, după Brexit, cetățenii britanici care locuiesc în Regatul Unit nu vor mai avea 
dreptul de a participa la inițiativa cetățenească europeană după data de 31 ianuarie și pierd 
dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și dreptul de a se adresa Ombudsmanului 
după încheierea perioadei de tranziție (31 decembrie). Cetățenii UE din Regatul Unit vor păstra 
toate aceste drepturi, în timp ce cetățenii Regatului Unit care locuiesc în UE își vor pierde 
dreptul de a participa la inițiativa cetățenească europeană, dar își vor păstra dreptul de a adresa 

1 La votul final au fost prezenți:. Dolors Montserrat (Președintă), Tatjana Ždanoka (vicepreședintă), Yana Toom 
(vicepreședintă), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, Martin Buschmann, Angel 
Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado López, Ulrike Müller, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred Sant, Nico Semsrott, Andrey 
Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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petiții.

Comisia pentru petiții acordă o mare importanță celor 210 petiții primite de la cetățeni, în care 
aceștia își exprimă profunda îngrijorare cu privire la modul în care Brexitul le va afecta 
drepturile, în special dreptul de a se adresa Ombudsmanului și dreptul de a participa la inițiativa 
cetățenească europeană. Comisia pentru petiții a primit, de asemenea, numeroase petiții 
referitoare la drepturile de reîntregire a familiei, asistența medicală, dreptul de vot și dreptul de 
ședere. Prin urmare, Comisia pentru petiții ar dori să evidențieze importanța protejării 
drepturilor cetățenilor garantate de acordul de retragere.

Comisia pentru petiții reamintește că protecția drepturilor cetățenilor a fost întotdeauna 
prioritatea sa principală. Aceasta observă că acordul stabilește dispoziții privind protejarea 
statutului și a drepturilor cetățenilor UE și ale resortisanților Regatului Unit, precum și ale 
membrilor lor de familie, care sunt afectați de retragerea Regatului Unit, așa cum derivă din 
dreptul Uniunii. Comisia pentru petiții ia act de faptul că drepturile acestor cetățeni ai Uniunii 
și ale membrilor familiilor acestora, care și-au exercitat dreptul la liberă circulație în Regatul 
Unit în conformitate cu dreptul Uniunii, înainte de încheierea perioadei de tranziție și continuă 
să își aibă reședința acolo și după încheierea perioadei de tranziție, precum și ale cetățenilor 
Regatului Unit care își exercită același drept într-un stat membru al UE-27, sunt protejate de 
Acordul de retragere.

Comisia pentru petiții reamintește că dreptul de vot la alegeri este un drept fundamental comun 
tradițiilor constituționale ale statelor membre și recunoscut în tratatele UE, în temeiul dreptului 
la participare politică. Participarea la viața democratică a UE și exercitarea drepturilor 
electorale de către cetățenii UE care trăiesc în alte state membre au constituit adesea subiectul 
unor petiții.

Prin urmare, Comisia pentru petiții regretă faptul că mulți cetățeni ai Regatului Unit au fost 
privați de dreptul de a vota după ce au trăit mai mult de 15 ani în alt stat membru. Regatul Unit 
a privat resortisanții săi de acest drept, pornind de la premisa că expatriații nu sunt afectați de 
deciziile politice adoptate în țara lor de origine. Regatul Unit își privează, de asemenea, cetățenii 
de dreptul la vot în alegerile europene dacă aceștia trăiesc în mod permanent într-o țară terță, 
inclusiv în statele membre.

Comisia regretă faptul că numeroși cetățeni ai Regatului Unit și toți cetățenii celor 27 de state 
ale UE nu au putut vota la referendumul privind Brexitul, chiar dacă rezultatul votului le-a 
influențat radical viețile. Dreptul de a vota la alegeri și referendumuri legislative este un drept 
fundamental și trebuie protejat în toate circumstanțele. Acesta nu ar trebui să le fie retras 
cetățenilor care decid să se stabilească și să circule liber într-un alt stat membru.

Nu în ultimul rând, Comisia pentru petiții subliniază că statul-gazdă trebuie să se asigure că 
orice procedură administrativă pentru cererile de acordare a statutului de rezident este ușoară, 
transparentă și simplă și că sunt evitate obligații administrative inutile. Comisia consideră că 
sistemul propus de Ministerul de Interne al Regatului Unit, „procedura de înregistrare”, pentru 
solicitarea statutului de rezident de către cetățenii UE-27, nu este chiar atât de transparentă și 
de simplă cât ar trebui să fie și creează obligații administrative inutile și inechitabile pentru 
cetățenii UE-27, riscând chiar să împiedice cetățenii care au în mod legitim drept de ședere să 
se bucure de aceste drepturi.

Comisia pentru petiții își exprimă îngrijorarea legată de punerea în aplicare a programului de 
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obținere a dreptului de ședere pentru cetățenii UE cu reședința în Regatul Unit, în special în 
ceea ce privește utilizarea arbitrară a statutului „de stabilire provizorie” (pre-settled status) 
pentru a refuza statutul „de stabilire definitivă” (full-settled status), pe motive tehnice, precum 
și de consecințele potențiale pentru cei care depășesc termenul de depunere a cererii de 
înregistrare. Această îngrijorare este îndreptățită, având în vedere limbajul folosit de Ministerul 
de Interne în ceea ce privește eventuale deportări ale cetățenilor UE, precum și lipsa măsurilor 
de asistență pentru cetățenii vulnerabili.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru petiții solicită autorităților Regatului Unit să 
ia toate măsurile necesare pentru a garanta că drepturile cetățenilor UE care locuiesc în Regatul 
Unit sunt protejate și garantate în mod corespunzător.

Comisia pentru petiții invită Comisia pentru afaceri constituționale să recomande Parlamentului 
aprobarea deciziei Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație,

Dolors Montserrat
Președinte
Comisia pentru petiții


