
 

Brexit: το Κοινοβούλιο προειδοποιεί για τα
δικαιώματα των πολιτών
 

Δελτία Τύπου
15-01-2020 - 14:23
20200109IPR69901

Το ΕΚ ανησυχεί για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων και Βρετανών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας μετακίνησης - ©

Shutterstock.com/1000 Words

• Ανησυχία για το σύστημα εγκατάστασης των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο
Βασίλειο («EU Settlement Scheme») και τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής

• Η ελεύθερη μετακίνηση, η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και ο μετριασμός των
επιπτώσεων στις ζωές των πολιτών της ΕΕ και του ΗΒ στο επίκεντρο της συζήτησης
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Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι χρειάζονται διαβεβαιώσεις για την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών για τη συγκατάθεσή του στην Συμφωνία Αποχώρησης.
 
Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές εξετάζουν το ζήτημα
των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσια του Brexit και τονίζουν ότι η συγκατάθεσή
τους για της Συμφωνία Αποχώρησης θα λάβει υπόψη «την πείρα που αποκτήθηκε και τις
διαβεβαιώσεις που δόθηκαν» σχετικά με την προστασία τους. Το Κοινοβούλιο εκφράζει
την ανησυχία του ειδικά όσον αφορά το χαρακτήρα του συστήματος εγκατάστασης των
πολιτών της  ΕΕ στο  Ηνωμένο Βασίλειο  (ζητώντας την  αντικατάστασή του από μια
διοικητική διαδικασία δηλωτικού χαρακτήρα), τη μη έκδοση εγγράφων για την απόδειξη
του δικαιώματός των πολιτών της ΕΕ να διαμένουν στο ΗΒ, και της προσβασιμότητάς
του, μεταξύ άλλων θεμάτων.
 
Οι ευρωβουλευτές αμφισβητούν τη σύσταση και  την αυτονομία της «ανεξάρτητης
αρχής του ΗΒ» που προβλέπεται από τη Συμφωνία Αποχώρησης, δηλώνοντας ότι θα
χαιρέτιζαν  την  κατάρτιση  μιας  κοινής  εποπτικής  δομής  μεταξύ  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  Βρετανικού  Κοινοβουλίου.
 
Το κείμενο που υιοθετήθηκε ζητά να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες για
να προετοιμαστούν οι πολίτες και παροτρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ των 27
να υιοθετήσουν μια συνεπή και γενναιόδωρη προσέγγιση ώστε να υπάρξει ασφάλεια
δικαίου για τους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στο έδαφός τους.
 
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 610 ψήφους υπέρ,  29 κατά και  68 αποχές σε συνέχεια
συζήτησης στην ολομέλεια την Τρίτη, η οποία σε μεγάλο βαθμό επικεντρώθηκε στο
μέλλον της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και
ΗΒ κατά τη μεταβατική περίοδο και  το μετριασμό των επιπτώσεων του Brexit  στην
καθημερινότητα των πολιτών.
 
Εναρκτήριες δηλώσεις της Nikolina Brnjac, εκ μέρους της Κροατικής Προεδρίας του
Συμβουλίου και της Ursula von der Leyen, Προέδρου της Επιτροπής
 
Συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ
 
Τελικές δηλώσεις του Michel Barnier, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την ΕΕ
σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Nikolina Brnjac
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Για  να  τεθεί  σε  ισχύ  η  Συμφωνία  Αποχώρησης  μεταξύ  της  ΕΕ  και  του  Ηνωμένου
Βασιλείου πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία επί
των εγκύρων (Άρθρο 50 (2)  της Συνθήκης ΕΕ).  Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει  επί  της
Συμφωνίας Αποχώρησης μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης στο ΗΒ.
 
Το Δεύτερο Μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης προστατεύει τους Ευρωπαίους πολίτες
στο ΗΒ και τους Βρετανούς πολίτες στην ΕΕ, καθώς και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-meps-debate_I182823-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-closing-statement-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-uk-exiting-the-eu-and-nikolina-brnjac-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I182824-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-closing-statement-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-uk-exiting-the-eu-and-nikolina-brnjac-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I182824-V_v
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en


με τα προβλεπόμενα της Συμφωνίας, όλα τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που
υπάγονται στο δίκαιο της ΕΕ θα διατηρηθούν, ενώ εγγυημένα είναι και τα δικαιώματα
των πολιτών κατά τη διάρκεια του βίου τους. Όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες
πρέπει να είναι διαφανείς, ομαλές και αποτελεσματικές. Η εφαρμογή και υλοποίηση των
όρων αυτών θα εποπτεύεται από μια ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητες αντίστοιχες με
αυτές της Επιτροπής.
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