
 
 

88 rue des Sources, Weimerskirch Studio 11, 9 Bath Buildings 

Luxembourg L2542 Bristol BS6 5PT, United Kingdom 

 

To:   Dalia Grybauskaitė 

16 Lapkričio 2017 

 

Gerb. Prezidente, 

Balandžio mėnesį mes jums rašėme iš the3million, pagrindinės organizacijos atstovaujančios ES piliečius Didžiojoje 

Britanijoje, ir British in Europe, partnerinės organizacijos atstovaujančios JK piliečius gyvenančius ES27. Tame laiške 

mes paprašėme jūsų vyriausybės užtikrinti, kad ES derybų nuorodos teiktų pirmenybę piliečių teisėms ir, kad bet 

kuris susitarimas dėl piliečių teisių turėtų būti užtikrintas visų partijų, nepaisant galutinės derybų baigties. Pasak 

derybų nuorodų turėjo būti išsaugotos visos mūsų esamos teisės, tačiau dabar atrodo, kad nuorodos yra 

interpretuojamos ribotai, ir kad mūsų dabartinės teisės nebebus apsaugotos.  

Nuo balandžio mėn. laiško British in Europe ir the3million labai atidžiai sekė derybas dėl piliečių teisių. Po kiekvieno 

derybų etapo mes pateikėme išsamią informaciją ir klausėmės parengtų pranešimų bei konsultacijų. 

Mes dabar esame kritinėje minėtų derybų fazėje, kurios artėja link Gruodžio Europos Derybų, kurių metu turės būti 

priimtas sprendimas ar “tinkama pažanga” buvo pasiekta pirmame derybų atape ir prasidės antras derybų etapas. 

Europos piliečiams buvo peršama, kad susitarimas dėl piliečių teisių yra “beveik paliečiamas”. Deja, mes, the3million 

ir British in Europe manome, kad yra didelių kliučių, kurios reiškia, kad bus neįmanoma pasiekti visų partijų žadėtą 

susitarimą: “Brexitas nepakeis žmonių esamos padėties”. Apačioje mes išdėstėme savo detalų planą, patariantį, kaip 

galima apeiti tas kliūtis ir pasiekti visapusišką susitarimą dėl piliečių teisių, kuris leis piliečiams pasilikti visas ES teises, 

kurias turime dabar. 

Užtikrinti "pakankamą pažangą" ir apsaugoti piliečius 
Mes esame susirūpinę, kad dabartinės derybų kalbos apie piliečių teises, kurios nežada jokių garantijų piliečiams, bus 

priimtos kaip “pakankama pažanga“ vien tik tam, kad derybos pajudėtų į antrą derybų etapą. Jeigu taip atsitiktų, mes 

būtume “derybiniai žetonai“ tikrąja to žodžio prasme ir mūsų teisėmis derėsis abi partijos, vykstant kalboms apie 

tarptautinės prekybos derybas. Nei vienas iš punktų paminėtų apačioje neturėtų būti perkeliamas svartymui antrame 

derybų etape, nes tai pasimes dar karštesnėse derybose tarp ES ir JK. Negana to, bet koks piliečių teisių susitarimas 

turi būti apsaugotas ir užtikrintas taip, kad niekas negrįžtų prie to vėlesniu derybų metu ir naudotų kaip pranašumą 

gauti daugiau naudos. Dabartinė derybų būsena gąsdina, kad nebus pasiektas joks aiškus susitarimas dėl visų minėtų 

pirmo etapo klausimų. 

Mūsų planas dėl sutarties, kuri išsaugos mūsų teises 
Derybose kol kas nepateikiamas veiksmingas sprendimas dėl ES piliečių teisių JK, kuris įgyvendina ES pilietybės 

principą. JK „nuolatinio statuso“ pasiūlymas (kaip jis apibrežtas šiai dienai) reiškia, kad bus prarastos galiojančios ES 

teisės, įskaitant šeimos sąjungos teises, taip pat nebūsime apsaugoti nuo būsimų vyriausybės teisės aktų pakeitimų, 

galimos būsimos padėties praradimo, reiškia kad gali būti apribotos teisės į apeliaciją ir daugelis kitų potencialiai 

katastrofiškų pasekmių ES piliečiams Jungtinėje Karalystėje. The3million vienareikšmiškai atmetė "nuolatini 

statusą" ir pateikė tinkamą ir veiksmingą alternatyvą1, kurią turėtų patvirtinti derybinės šalys. 

Šiuo pasiūlymu yra išvengiama JK nesėkmingo bandymo pritaikyti dabartines JK imigracijos taisykles, ir jų žodžiais 
pripažintą "priešišką aplinką" prie ES piliečių. Vietoj to, mūsų pasiūlyme pateikiamas detalus planas kaip apsaugoti 
visas esamas ES piliečių teises Jungtinėje Karalystėje. Mes pabrėžiame, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES 
piliečių teises galima apsaugoti tik JK-ES sutartimi, kuri turėtų būti įgyvendinta Jungtinėje Karalystėje taikant 
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„Withdrawal Citizens Rights Act“ (Išstojimo Piliečių Teisių Aktą), kuris būtų atskiras nuo JK imigracijos įstatymų, ir 
apimtų šią galutinę žmonių grupę. Šis aktas turi buti tiesiogiai įgyvendintas Europos Teisingumo Teisme. 
 
Mes pilnai sutinkame su ES reikalavimu, kad sprendimas dėl ES piliečių teisių, kaip bus išdėstyta “išstojimo 

susitarime” turėtų būti spredžiamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kad būtų užtikrintas nuoseklus sprendimo 

priėmimas ir, kad šie piliečiai turi lygias teises su JK piliečiais Europoje.  

Būtina užtikrinti tęstinį laisvą britų piliečių judėjimą ES, įskaitant tarpvalstybines darbo teises, profesinės 

kvalifikacijos ir ekonominių teisių pripažinimą. Britanijos piliečiams Europoje nepakanka išlaikyti savo teisę gyventi 

šalyje, kurioje gyvena "Brexit" metu, prarandant jų laisvo judėjimo teises: tai yra sudėtinė teisė, numatyta Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje. Šie piliečiai persikėlė į ES teritoriją be vidaus sienų, ir neturėtų dabar 

būti statomos tvoros tam, kad apribotų piliečius vienoje šalyje.  

Tie, kurie pasinaudojo savo laisvo judėjimo teisėmis, turėtų išlaikyti visas savo galiojančias teises pagal ES teisę. Mes 

padarėme dokumentą su pavyzdžiais is tikrų piliečių, kurie dirba ir gyvena ES šalyse, ir kurių gyvenimas labai pasikeis, 

jei jie negalės pereiti į kitas ES 27 valstybes2. 

Turėtų būti priimtas Jungtinės Karalystės pasiūlymas dėl amžino grįžimo teisės mainais už laisvą judėjimą. Tai 

užtikrins subalansuotą abipusiškumą tarp dviejų piliečių grupių. ES piliečiai Jungtinėje Karalystėje toliau mėgausis 

laisvu judėjimu tarp ES-27 ir turėtų turėti teisę grįžti į Jungtinę Karalystę net po daugiau nei dviejų metų, išsaugant 

visas savo galiojančias teises. JK gyventojų laisvo judėjimo ES teisė užtikrintų tą patį. 

Užtikrinti visas dabartines šeimos sąjungos teises Jungtinėje Karalystėje, kurių praradimas turėtų įtakos ne tik ES 

piliečiams Jungtinėje Karalystėje, užkirsdamas kelią ateityje atsigabenti į Jungtinę Karalystę sutuoktinį, ar vyresnio 

amžiaus tėvus, kuriems reikalinga priežiūra, bet ir JK piliečius ES, kuriems gali tekti grįžti į JK tam tikru metu po 

"Brexit" kartu su savo ne britų šeimos nariais. 

Visos ir amžinos teises turėtų būti sutiktos ir garantuotos ES piliečių (kuriems bus taikomas išstojimo susitarimas) po 

Brexit gimusiems vaikams, nors mes sutinkame, kad šios teisės negali būti perduodamos būsimoms kartoms. 

Pašalpų eksportas yra sutartas dėl pensijų ir sveikatos išmokų, tačiau tai turi būti išplėsta ir kitoms išmokoms, kurias 

JK siūlo pašalinti, nepaisant to, kad gauna iš piliečių mokesčius ir socialinio draudimo įmokas. 

Teisė balsuoti JK piliečiams ES, abiejose vietiniuose ir Europos parlamento rinkimuose, tai yra esminė teisė gyventi 

demokratinėje šalyje ir ši teisė turėtų būti išsaugota. 

Kai susirinksite kartu su savo kolegomis Europos vadovais socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge, mes 

raginame jūsų vyriausybę parodyti savo įsipareigojimą 5-ių mln. ES piliečių, kurie tiki Europos projektu, socialinėms, 

politinėms ir darbo teisėms. Mes prašome jūsų padėti pasiekti konstruktyvų sutarimą dėl visų neišspręstų ES 

klausimų per derybų laiką, likusį iki gruodžio mėn. Vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo. Kaip sakė Jean 

Claude Juncker 2017 m. Spalio 24 d. Europos Parlamentui, "Turime užtikrinti, kad Europos socialinis aspektas nebūtų 

dorybingas žodžiais, bet visiškai iš esmės." Mūsų piliečių teisių užtikrinimas po Brexito padės įsitikinkite, kad taip yra. 

Abiejose Kanalo pusėse piliečiai turi sugebėti planuoti savo tolesnius žingsnius, ar tai būtų jų vaikų išsilavinimas ir 

kvalifikaciją, jų pačių profesinis gyvenimas ar jų šeimos narių ateitis. Mes kreipėmės nuo beveik 5 milijonų piliečių, 

kuriuos tiesiogiai paveikė "Brexit" nors didžioji dauguma neturėjo teisės balsuoti 2016 m. Referendume ir mes 

raginame jus atsižvelgti į “Žmonės prieš politiką” ir kuo greičiau užtikrinti mūsų teises. 

Pagarbiai, 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

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