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Szanowna Pani Premier, 

 
W kwietniu b.r. pisaliśmy do Pani Premier w imieniu the3million, organizacji obywatelskiej reprezentującej obywateli 
Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie, oraz „British in Europe” koalicji obywateli Zjednoczonego Królestwa 
mieszkających w 27 pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.  W liście tym prosiliśmy, aby Pani Rząd 
na pierwszym miejscu w wytycznych do negocjacji UE uwzględnił prawa obywateli i aby uzgodnienia na temat tych 
praw były wiążące, bez względu na ostateczny wynik negocjacji.  Rozumiemy z wytycznych do negocjacji, że 
wszystkie nasze obecne prawa mają zostać nienaruszone, jednak wydaje się, że w chwili obecnej ten mandat został 
mocno okrojony w taki sposób że wiele z naszych dotychczasowych praw nie zostanie zabezpieczonych.  

 
Od naszego listu z kwietnia „British in Europe” i the3million śledzą uważnie negocjacje w sprawie praw obywateli.   
Po każdej turze, sporządzamy szczegółowe raporty, i cenimy relacje i konsultacje obu stron.  
 
Znajdujemy się teraz w krytycznym punkcie tych negocjacji przed grudniowym spotkaniem Rady Europejskiej, na 
którym ma być podjęta decyzja, czy poczyniono „odpowiednie postępy” w etapie 1 negocjacji, i czy można rozpocząć 
dyskusje dotyczące etapu 2.  
 
Forsowana jest pozycja, że uzgodnienia na temat praw obywateli są w „zasięgu ręki”.  Jednak, the3million i „British 
in Europe” uważają, iż nadal na naszej drodze stoi wiele przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie porozumienia, 
które odzwierciedlałoby cel postawiony przez obie strony, a mianowicie, że „Brexit nie zmieni codziennego życia 
obywateli”.  Poniżej chcielibyśmy zaprezentować strategię działania w celu pokonania tych przeszkód i uzyskania 
wszechstronnej umowy, w ramach której obywatele zachowaliby wszystkie obecne prawa UE.   
 
Zapewnienie „odpowiedniego postępu”, wyodrębnienie i nieodwracalne zabezpieczenie praw obywateli 
 
Twierdzimy, iż nie można jeszcze stwierdzić, że poczyniono „odpowiedni postęp” w sprawie praw obywateli tylko 
dlatego, aby rozmowy mogły przejść do następnego etapu, bez uzgodnienia wszystkich podstawowych kwestii.  W 
takim wypadku stalibyśmy się kartą przetargową w całym tego słowa znaczeniu, gdzie niektóre z kluczowych praw 
stałyby się punktem negocjacji w dyskusji na temat przyszłych stosunków handlowych między stronami.  Żadna z 
kwestii przytaczanych poniżej nie powinna zostać przekładana do etapu 2, stanowiłoby to poważne ryzyko, iż te 
sprawy zagubią się podczas poważnych rozmów na temat przyszłych relacji między UE i Zjednoczonym Królestwem. 
Ponadto każda decyzja podjęta na temat praw obywateli powinna być bezpowrotnie zagwarantowana bez 
możliwości otwarcia w późniejszych negocjacjach, jako punkt przetargowy do otrzymania innych obopólnych korzyści 
stron.  Obecny stan negocjacji stanowi poważne ryzyko, iż nie wszystkie kwestie tego etapu zostaną uzgodnione 
przed przejściem do następnego etapu. 
Plan osiągnięcia umowy, która zabezpiecza nasze prawa 
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Negocjacje jeszcze nie przedstawiły realnych rozwiązań względem praw obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie, 
które odzwierciedlałyby zasady obywatelstwa UE.   Propozycja „statusu osoby osiedlonej” („settled status”) w 
Zjednoczonym Królestwie w obecnej formie przyczyni się do utraty dotychczasowych praw UE, włącznie z prawem do 
łączenia rodzin, jak i brakiem zabezpieczenia przed przyszłymi zmianami prawnymi, możliwością zmiany statusu w 
przyszłości, ograniczeniem praw odwoławczych i wieloma innymi potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami dla 
obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie.  Organizacja the3million kategorycznie odrzuca „status 
osoby osiedlonej” i proponuje trafniejszą i wykonalną alternatywę1, która powinna być zaadoptowana przez 
negocjujące strony.  
 
Propozycja ta pomija pełne mankamentów próby UK objęcia obywateli UE obecnym prawem imigracyjnym,  
powszechnie uznanym za kreowanie tzw „hostile environment” czyli „wrogiego otoczenia”dla imigrantów.  Nasza 
propozycja przedstawia realny plan zabezpieczenia wszystkich obecnych praw obywateli UE w Zjednoczonym 
Królestwie.  Twierdzimy, że prawa obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie mogą być 
zagwarantowane wyłącznie na mocy Traktatu UK - UE, wdrożonego w życie przez Zjednoczone Królestwo w ramach 
ustawy wycofania praw obywatelskich, która gwarantowałaby nienaruszalny status obywateli UE mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie, niezależnie od prawa imigracyjnego.  Ta ustawa miałaby bezpośredni skutek i zostałaby 
skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgadzamy się w pełni z wymogami UE, że prawa 
obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie powinny znaleźć się w porozumieniu w sprawie wystąpienia i podlegać 
ostatecznej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby zapewnić ciągłość podejmowania decyzji  
tak, aby prawa tych obywateli były chronione na równi z prawami obywateli Zjednoczonego Królestwa 
przebywającymi w UE. 
 
Konieczne jest zagwarantowanie kontynuacji prawa do swobodnego przemieszczania się Brytyjskich obywateli w 
UE, włącznie z prawem pracy poza granicami, rozpoznaniem kwalifikacji zawodowych, jak i praw ekonomicznych. 
Niewystarczające jest ograniczenie praw obywateli Brytyjskich w UE tylko do mieszkania w kraju rezydentury po 
Brexicie bez zapewnienia im prawa do swobodnego przemieszczania: to są niepodzielne prawa potwierdzone przez 
Art. 21 TFUE.  Ci obywatele przeprowadzili się w obrębie UE, obszaru bez wewnętrznych granic i nie powinno się 
teraz ustanawiać nieistniejących wcześniej barier w celu ograniczenia ich tylko do jednego państwa. Ci, którzy 
korzystali z praw swobodnego przemieszczania powinni zachować swoje obecne prawa w ramach praw UE. 
Przedstawiamy przykłady z życia obywateli, którzy pracują i mieszkają w wielu państwach, których życie zmieni się 
drastycznie, jeżeli nie będą mogli przemieszczać się do pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej2.  
 
Propozycja Zjednoczonego Królestwa do dożywotnego prawa powrotu w zamian za swobodne przemieszczanie się 
powinna być zaakceptowana.  Zapewni to wzajemną równowagę między dwiema grupami obywateli.  Obywatele UE 
w Zjednoczonym Królestwie zachowają prawo do swobodnego przemieszczania po pozostałych 27 państwach 
członkowskich oraz prawo do powrotu do Zjednoczonego Królestwa zachowując obecne prawa, nawet, jeżeli 
opuszczą ten kraj na dłużej niż 2 lata.  Dożywotne prawo do swobodnego przemieszczania dla obywateli 
Zjednoczonego Królestwa w UE, bez utraty swoich wszystkich praw w skutek przemieszczania się (np. powrót do 
własnego kraju) przez ponad 2 lata, osiągnie ten sam skutek.   
 
Należy zachować wszystkie obecne prawa do łączenia rodzin w Zjednoczonym Królestwie. Utrata tego prawa 
dotknęłaby nie tylko obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i spowodowałaby, że nie mogliby w przyszłości 
sprowadzać swoich małżonków, lub starszych rodziców wymagających opieki, ale także obywateli UK mieszkających 
w UE, którzy chcieliby wrócić do Zjednoczonego Królestwa po Brexicie razem z członkami rodziny, którzy nie są 
obywatelami brytyjskimi. 
 
 
 
Dzieci urodzone w rodzinach obywateli objętych porozumieniem po Brexicie powinny otrzymać dożywotne prawa.   
Akceptujemy jednak, że te prawa nie mogą być dziedziczone przez dalsze generacje.  
 

                                                 
1 https://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 
2 https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf 
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Uzgodniono już prawo do eksportu zasiłków obejmujące emerytury i renty zdrowotne, jednak należy je rozszerzyć 
na inne zasiłki, które według Zjednoczonego Królestwa mają być wyłączone, mimo, że otrzymywane podatki i składki 
socjalne, stanowią źródło ich finansowania.   
 
Należy pozostawić prawo obywateli Brytyjskich w UE do głosowania w wyborach lokalnych, jak i do Parlamentu 
Europejskiego, prawo to stanowi ważny aspekt życia w praworządnym kraju demokratycznym.   
 
Prosimy, aby podczas spotkania z innymi szefami państw członkowskich w Gothenburgu Pani Rząd zaprezentował 
zaangażowaną postawę w sprawach socjalnych, politycznych i zatrudnienia 5 milionów obywateli UE, którzy zaufali 
Europie.  Prosimy o pomoc w ustaleniu konstruktywnego porozumienia dotyczącego wszystkich jeszcze 
nieuzgodnionych przez strony UE kwestii podczas negocjacji na grudniowym spotkaniu Rady Europejskiej.  Jak 
powiedział Jean Claude Juncker podczas sesji Parlamentu Europejskiego dnia 24 października 2017 roku: „Musimy 
upewnić się, że społeczny wymiar Europy nie pozostaje tylko pobożnym słowem, ale jest pełen treści”. Zapewnienie 
prawa naszych obywateli po Brexicie pomoże w wypełnieniu tej treści.   
 
Bez względu na to, po której są stronie kanału, obywatele muszą być w stanie planować swoje dalsze życie, czy to 
mając na uwadze edukację swoich dzieci, czy własne kwalifikacje i życie zawodowe lub przyszłość swoją i swoich 
rodzin. W imieniu prawie 5 milionów obywateli bezpośrednio dotkniętych Brexitem, z których większość nie miała 
prawa do głosowania  w referendum w 2016 roku, prosimy o jak najszybsze zagwarantowanie naszych praw, i 
prosimy o postawienie sprawy ludzkiej przed jakąkolwiek sprawą polityczną.     
 
Załączamy podsumowanie naszego stanowiska opublikowane w Tygodniu Polskim w Londynie. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

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

 


