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Spoštovani Dr. Miro Cerar,  
 
V aprilu smo Vam pisali v imenu 3 milijonov (The 3 Million), lokalne organizacije, ki zastopa državljane EU v 
Združenem kraljestvu, in Britance v Evropi, koalicije skupin, ki zastopajo državljane Združenega kraljestva, ki živijo v 
EU27. V tem pismu smo Vašo vlado pozvali, naj zagotovi, da bodo pogajalske smernice EU dale prednost 
državljanskim pravicam in da bi moral biti vsak sporazum o pravicah državljanov zavezujoč za stranke, ne glede na 
končni izid pogajanj. Pogajalske smernice kot ohranitev vseh naših obstoječih pravic, vendar se zdi, da se mandat 
razlaga ozko, tako da večina naših obstoječih pravic ne bo več zaščitena.  
 
Od našega aprilskega pisma so britanci v Evropi in 3 milijoni zelo pozorno spremljali pogajanja o državljanskih 
pravicah. Po vsakem krogu pogajanj smo podrobno predložili in pozdravljamo informiranje in posvetovanje obeh 
strani po vsakem krogu.  
 
Na teh pogajanjih smo zdaj v kritični fazi pred pripravami na decembrski Evropski svet, na kateri je treba sprejeti 
odločitev, ali je v prvih pogajanj prišlo do "zadostnega napredka" in da se lahko pričnejo razprave druge faze.  
 
Stališče je bilo napovedano, da je dogovor o pravicah državljanov "na dotiku". Vendar pa 3 milijoni in britanci v 
Evropi menimo, da obstajajo temelji za doseganje sporazuma, ki resnično odraža navedeni cilj, ki sta ga obe strani 
izrazili, da "Brexit ne spremeni narave vsakdanjega življenja ljudi". Pod našim časovnim načrtom smo izpostavili te 
premike in dosegli celovit sporazum o pravicah državljanov, ki bodo ohranili vse naše trenutne pravice v skladu z 
zakonodajo EU. 
 
Zagotavljanje "zadostnega napredka" so učinkovite varnostne mreže za državljane. Zelo smo zaskrbljeni, da ne bi 
smelo biti potrditve "zadostnega napredka" glede pravic državljanov, da bi se pogajanja omogočila, da se 
premaknejo v naslednjo fazo, in brez dejanskega dogovora o vseh temeljnih vprašanjih. Če bi se to zgodilo, bi bile 
nekatere od naših ključnih pravic razbremenjene glede prihodnjega trgovinskega dostopa s strani obeh strani. 
Nobeno od vprašanj, ki smo jih omenili, bi bilo treba preložiti na drugo fazo, pri čemer bi dejansko tvegali, da se 
izgubi v vedno bolj vroči razpravi o prihodnjem odnosu med EU in Združenim kraljestvom. Poleg tega je treba vsak 
sporazum o državljanskih pravicah zaščititi tako, da se kasneje ne more uporabiti kot vzvod za pridobitev nekaterih 
dodatnih ugodnosti. 
 
Sedanje stanje pogajanj pomeni jasno nevarnost, da ne bo nobenega sporazuma o vseh vprašanjih prve faze. 
 
Načrt k sporazumu, ki ohranja naše pravice. Pogajanja še niso prinesla uporabne rešitve glede pravic državljanov EU 
v Združenem kraljestvu, ki spoštujejo načelo državljanstva EU. V predlogu o "ustaljenem statusu" Združenega 
kraljestva bi bil, kot se je izkazalo, izgubili obstoječe pravice EU na področju prava EU, vključno z združitvijo družine, 
pa tudi pomanjkanje zaščite pred prihodnjimi spremembami zakona, morebitno izgubo statusa v prihodnosti, druge 
morebitne katastrofalne posledice za državljane EU v Združenem kraljestvu. 3 milijoni nedvoumno zavračajo 
"poravnani status" in so predložili zadovoljivo in uporabno alternativo1, ki jo morajo sprejeti pogajalske stranke.  
 
Ta predlog se izogiba napačnemu poskusu Združenega kraljestva, da se prilega državljanom EU v skladu z obstoječimi 
pravili o imigraciji Združenega kraljestva in njihovim priznanim "sovražnim okoljem". Namesto tega vsebuje 
utemeljen načrt za zaščito vseh obstoječih pravic državljanov EU v Združenem kraljestvu. Trdijo, da pravice 
državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, je mogoče zaščititi samo s pogodbo Združenega kraljestva in EU, ki 
se nato v Združenem kraljestvu izvaja z zakonom o pravicah odvzema državljanov, ki določa status, neodvisen od 
zakona o priseljevanju v Združenem kraljestvu, za kritje tega končna skupina ljudi. Ta zakon mora omogočati 
neposreden učinek in napotitev na CJEU. V celoti podpiramo zahtevo EU, da se za pravice državljanov EU v 
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Združenem kraljestvu, ki jih zajema Sporazum o izstopu, dokončno odloči Sodišče Evropske unije, da se zagotovi 
skladnost odločanja in da bodo ti državljani enako zaščitili državljane Združenega kraljestva v EU. 
 
Zagotoviti je treba stalni prosti pretok britanskih državljanov v EU, vključno s čezmejnimi delovnimi pravicami, 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij in ekonomskimi pravicami. Britanskim državljanom v EU ni dovolj, da ohranijo 
svoje pravice do prebivanja v državi stalnega prebivališča v Brexitu, ne da bi obdržali tudi pravice do prostega 
gibanja: to so sestavljena pravica iz člena 21 PDEU. Ti državljani so se preselili znotraj EU, ozemlja brez notranjih 
meja, pa sedaj ne bi smeli postavljati vzdolž teh meja, temveč bi jih samo omejili na eno državo. Tisti, ki so uveljavljali 
svoje pravice do prostega gibanja, morajo biti vsi svoje obstoječe pravice v skladu z zakonodajo EU. Pripravili smo 
dejanske primere državljanov, ki delajo in živijo v več državah, katerih življenje se bo dramatično spremenilo, če se 
ne morejo preseliti v druge države EU-272.  
 
Sprejeti bi bilo treba ponudbo Združenega kraljestva za vseživljenjsko pravico do vrnitve v zameno za prosti pretok. 
Zagotovila bi uravnoteženo vzajemnost med dvema skupinama državljanov. Državljani EU v Združenem kraljestvu 
bodo prostega gibanja v EU27 in bi morali biti upravičeni do pravice do vrnitve v Združeno kraljestvo, da bi ohranili 
vse svoje obstoječe pravice, tudi če zapustijo državo več kot dve leti. Pravica do prostega gibanja državljanov 
Združenega kraljestva v EU, če bi bila vseživljenjska, tako da ne bodo izgubili vseh pravic s selitvijo (npr. Nazaj v 
Združeno kraljestvo) več kot dve leti, bi zagotovila enako. 
 
Zagotovite vse sedanje pravice združitve družine v Združenem kraljestvu, katerih izguba bi vplivala ne le na 
državljane EU v Združenem kraljestvu, ker bi jim v prihodnosti preprečili, da bi Združeno kraljestvo prinesli zakonca 
ali starejšega starša, ki potrebuje nego, pa tudi državljane Združenega kraljestva v EU, ki se bo morda treba vrniti v 
Združeno kraljestvo na  dan po Brexitu, ki ga spremljajo njihovi ne-britanski člani družine.  
 
Otroci, rojeni državljanom, za katere velja sporazum o prenehanju zaposlitve po Brexitu, bi morali imeti 
vseživljenjske pravice, čeprav sprejemamo te pravice, ne moremo prenesti na prihodnje generacije. 
 
Izvoz dajatev je bil dogovorjen za pokojnine in zdravstveno zavarovanje, vendar je treba to razširiti na druge 
ugodnosti, ki jih Združeno kraljestvo predlaga izključiti, kljub temu, da so prejele prispevke za davke in prispevke za 
socialno varnost, ki jih financirajo. 
 
Treba je ohraniti volilne pravice britanskih državljanov v EU na lokalnih in evropskih parlamentarnih volitvah, ki so 
bistvene pravice do življenja v demokratični državi. 
 
Ko se srečate s svojimi evropskimi voditelji na vrhu socialnega vrha v Göteborgu, pozivamo Vašo vlado, naj izrazi 
svojo zavezanost socialnim, političnim in delovnim pravicam 5 milijonov državljanov EU, ki so zaupali v evropski 
projekt. Prosimo Vas, da si pomagate doseči konstruktivno soglasje o vseh odprtih vprašanjih na strani EU v 
pogajalskem času, ki je še pred vrhovnim vrhom Evropskega sveta. Kot je dejal Jean Claude Juncker Evropskemu 
parlamentu 24. oktobra 2017, moramo zagotoviti, da socialna razsežnost Evrope ne ostane dobronamerne besede, 
ampak (je) napolnjena s substanco. "Zagotavljanje pravic državljanov po-Brexitu bo pomagalo. Zagotovite, da je tako.  
 
Na obeh straneh kanala morajo državljani načrtovati svoje naslednje korake, ne glede na to, ali gre za izobraževanje 
in kvalifikacije otrok, njihovo poklicno življenje ali prihodnost njihovih družinskih članov. Za skoraj 5 milijonov 
državljanov, ki jih je neposredno prizadel Brexit, ki večina ni glasovala na referendumu leta 2016, Vas pozivamo, da 
postavite Ljudi pred Politiko in zagotovite, da so naše pravice čim prej zavarovane.  
 

S spoštovanjem,  

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

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