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To:  Prime Minister Jüri Ratas  

16 November 2017 

 

Lugupeetud Jüri Ratas, 

Kirjutasime Teile aprillis kodanikegrupi the3million nimel, mis esindab Euroopa Liidu kodanikke Suurbritannias ja gruppi 

“British in Europe”, mille alla on koondunud need, kes esindavad Suurbritannia kodanikke 27s Euroopa Liidu riigis. Selles 

kirjas palusime me Eesti Vabariigi valitsusel tagada, et ELi läbirääkimiste juhistes oleksid kodanike õigused esikohal. Samuti 

palusime tagada, et igasugune sellekohane lepe oleks osapooltele siduv ning seda sõltumata sellest milline on 

läbirääkimiste lõpptulemus. 

Alates aprillis saadetud kirjast on “British in Europe” ja “the3million” jälginud kodanike õiguste läbirääkimisi väga 

tähelepanekult. Oleme esitanud detailseid tähelepanekuid iga läbirääkimiste vooru järel ning tervitame seda, et mõlemad 

osapooled on esitanud järel-analüüse ja korraldanud konsultatsioone. 

Läbirääkimised on jõudnud otsustavasse faasi enne detsembris toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist, kus tuleb 

otsustada, kas läbirääkimiste esimese faasi tulemused on olnud piisavad, et alustada läbirääkimiste teise faasiga. 

On avaldatud arvamust, et kodanike õiguste osas on kokkulepe käega katsuda. Grupid “the3million” ja “British in Europe” 

leiavad, et kokkuleppele jõudmiseks on veel mitmeid takistusi. Seda eriti, kui arvestada, et mõlemad osapooled on 

nimetatud oma eesmärgiks, et Brexit ei tohiks muuta inimeste igapäevaelu. Sellega seoses oleme koostanud tegevuskava, 

mis kirjeldab,  kuidas neid takistusi ületada ning jõuda tervikliku leppeni inimeste õiguste osas, mis kindlustaks kõik 

õigused, mis meil hetkel Euroopa Liidu seadustega on. 

Kindlustada “piisavad edusammud” ja “ring-fencing” kodanike kaitseks 

Oleme väga mures, et hetkel ei ole planeeritud ametlikku kinnitust, mis demonstreeriks piisavalt edusamme kodanike 

õiguste kaitsmiseks. See tähendab, et läbirääkimised saavad liikuda edasi järgmisesse vooru ilma selleta, et oleks jõutud 

leppeni esimese vooru põhiliste küsimuste osas. Kui see saab tõeks, siis oleme tõesti sõna otseses mõttes 

kauplemisvahendid, kus mõlemad osapooled võivad meie õigusi muuta tulevaste kaubandusläbirääkimiste käigus. Mitte 

ühtegi nimetatud teemadest, mida me allpool välja toome, ei tohiks lükata edasi järgmisesse läbirääkimiste faasi. Kui nii 

läheb, eksisteerib reaalne risk, et need teemad lähevad kaotsi veelgi tulisemate läbirääkimiste osas, mis puudutavad 

edaspidiseid suhteid Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel. Enamgi veel, igasugune kokkulepe, milleni kodanike õiguste 

osas jõutakse, peab olema kaitstud nii, et seda ei saaks hilisemate läbirääkimiste käigus uuesti läbi vaadata või muuta muu 

kasu saamiseks. Läbirääkimiste praegune olukord kujutab endast reaalset riski, et lõpuks puudub igasugune kokkulepe 

kõigis esimese vooru küsimustes. 

Tegevuskava õiguste säilitamise kokkuleppeni jõudmiseks 
Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitsmiseks ei ole läbirääkimiste käigus veel esitatud toimivat lahendust, mis arvestaks 
Euroopa Liidu kodakondsuse põhimõtet. Suurbritannia poolt soovitatud “ümberasunu staatus” tooks praegusel kujul 
kaasa olemasolevate ELi õiguste kaotamise, sh. perekonna taasühinemise õiguse. Samuti puudub kinnitus, et 
Suurbritannia valitsus ei muu hiljem seadusi, või ei kaotaks tulevikus “ümberasunu staatust”. Lisaks on Suurbritannia 
esitatud ettepanekutes piiratud õigused otsuste apelleerimiseks ning paljud muud potentsiaalselt katastroofilised 
tagajärjed Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Suurbritannias,. The3million lükkab “ümberasunu staatuse” ettepaneku 
täielikult tagasi ning esitame rahuldava ja toimiva alternatiivi 1 , mille läbirääkimiste osapooled peaksid omaks võtma. 

Meie ettepanek väldib Suurbritannia puudulikku katset mahutada Euroopa Liidu kodanikud praeguste Suurbritannia 
immigratsiooni reeglite alla ning teadaolevalt vaenuliku keskkonda. Selle asemel sisaldab see põhjendatud plaan kaitsta 
kõiki olemasolevaid õigusi, mis Euroopa Liidu kodanikel on hetkel Suurbritannias. Leiame, et Suurbritannias elavate ELi 
kodanike õigusi on võimalik kaitsta vaid Suurbritannia-Euroopa Liidu leppega, mis hiljem viiakse ellu Suurbritannia 

                                                 
1  https://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 

https://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull


“Kodanike õigused Euroopa Liidust lahkumisel” (Withdrawal Citizens Rigths Act) akti kaudu. Selles sätestatakse staatus, 
mis on sõltumatu Suurbritannia immigratsiooni seadustest, et käsitleda seda piiratud suurusega inimeste gruppi. See akt 
peab lubama Euroopa Liidu Kohtu (CJEU) otsest mõju ja võimalust sinna pöörduda. Toetame täielikult Euroopa Liidu 
nõuet, et Euroopa Liidu kodanike õigused Suurbritannias oleksid märgitud Euroopa Liidust lahkumise lepingus (Withdrawal 
Agreement) ning nende puhul kehtiks Euroopa Kohtul lõplik otsustusõigus.  See tagaks otsuste järjepidevuse ning selle, et 
nendel kodanikel oleks samaväärne kaitse nagu Suurbritannia kodanikel Euroopa Liidus. 
 
Kindlustada Suurbritannia kodanike vaba liikumise jätkumine Euroopa Liidus, sealhulgas piiriülesed tööjõu õigused,  

kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja majanduslikud õigused. Ei ole piisav, et Briti kodanikud Euroopa Liidus saavad 

säilitada peale Brexitit õiguse resideerida vaid riigis, kus nad on residendid Brexiti ajal, vaid peavad säilitama ka vaba 

liikumise õigused ka mujal ELis. See on põhiõigus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 21. Need inimesed liikusid 

Euroopa Liidus, kus puudusid sisepiirid ning me ei tohiks nüüd alustada piirimüüride ehitamist lihtsalt selleks, et siduda 

need inimesed ühe riigiga. Inimesed, kes on kasutanud oma piiriülese vaba liikumise õigusi, peaksid säilitama kõik oma 

hetkel Euroopa Liidu seadustega kehtivad õigused. Oleme pannud kokku päris elu näited kodanikest, kes töötavad ja 

elavad erinevates riikides ning kelle elu muutuks totaalselt, kui nad ei saaks kolida teistesse EL 27 liikmesriiki2.  

Suurbritannia pakkumine tagada eluaegne tagasipöördumise õigus vastutasuks vaba liikumise eest tuleks vastu võtta. See 

tähendaks, et kahe kodanike grupi õigused oleksid vastastikused. Euroopa Liidu kodanikud Suurbritannias säilitavad vaba 

liikumise õiguse 27s Euroopa Liidu riigis ning samuti peaks neil olema õigus pöörduda tagasi Suurbritanniasse ning 

säilitada kõik olemasolevad õigused isegi siis, kui nad on riigist ära enam kui 2 aastat. Suurbritannia kodanike vaba 

liikumine Euroopa Liidus peaks olema samuti eluaegne ja oleks tagatud, et nad ei kaotaks kõiki õigusi kui nad kolivad 

(näiteks tagasi Suurbritanniasse), üle 2 aasta. 

Tagada kõik hetkel kehtivad perekonna taasühinemise õigused. Nende kadumine ei puudutaks mitte ainult Euroopa 

Liidu kodanikke Suurbritannias, kes ei saaks tulevikuks tuua abikaasat või abi vajavat vanemat Suurbritanniasse, vaid ka 

Suurbritannia kodanikke Euroopa Liidus, kes võivad mingil hetkel peale Brexitit soovida tagasi tulla ning võtta kaasa ka 

oma mitte-Briti kodakondsusega perekonnaliikmeid. 

Lapsed, kes sünnivad kodanikel, kellele kohandatakse Lahkumise Lepingut (Withdrawal Agreement) peale Brexitit, peavad 

saama õigused kogu eluks. Samas aktsepteerime, et neid õigusi ei saa edasi anda järgnevatele põlvkondadele. 

Toetuste eksportimine on kokku lepitud pensionite ja tervisetoetuste puhul, kuid seda peab laiendama ka teistele 

toetustele, mille puhul Suurbritannia on teinud ettepaneku need ära jätta vaatamata sellele, et saab makse ja 

sotsiaalkindlustuse makseid, millega neid rahastatakse. 

Säilitada hääletusõigus Briti kodanikele Euroopa Liidus, nii kohalikel kui Euroopa Parlamendi valimistel, mis on 

hädavajalik aspekt mistahes demokraatlikus riigis elamisel. 

Kui kogunete koos teiste Euroopa liidritega Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel, kutsume Eesti Vabariigi valitsust näitama, et 

seisate nende 5 miljoni Euroopa Liidu kodaniku eest, kes on pannud oma usu Euroopa projekti ning kaitsete nende 

sotsiaalseid, poliitilisi ning tööalaseid õigusi. Me palume, et jõuaksite konstruktiivse kokkuleppeni kõigis hetkel Euroopa 

Liidu poolt lahtistes küsimustes  läbirääkimiste perioodil enne detsembri Euroopa Ülemkogu. Nagu Jean Claude Juncker 

ütles Euroopa Parlamendis 24.oktoobril 2017, “Me peame tagama, et Euroopa sotsiaalne mõõde ei jääks kauniks 

sõnakõlksuks, vaid oleks täidetud sisuga.” Kodanike õiguste tagamine pärast Brexitit aitab selle eesmärgi saavutamisele 

kaasa. 

Mõlemal pool Inglise kanalit peab kodanikel olema võimalus planeerida oma edasisi samme. Olgu see siis seoses oma laste 

hariduse ja kvalifikatsioonidega, oma professionaalse eluga või pereliikmete tulevikuga. Brexit puudutab otseselt ligi 5 

millionit kodanikku, kellest enamikul ei olnud õigust 2016. aasta referendumil hääletada. Me palume tungivalt asetada 

inimesed poliitikast ettepoole ning tagada, et meie õigused oleksid kindlustatud nii kiiresti kui võimalik. 

Lugupidamisega, 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 

 

                                                 
2 https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf 
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