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To:  Bohuslav Sobotka 

16. listopadu 2017 

Vážený pane Sobotka, 

V měsíci dubnu jsme si Vás dovolili oslovit v rámci kampaně organizace 3 Miliony, která zastupuje občany EU ve 

Velké Británii a britských občanů žijících v zemích Evropské Unie.  V dopise jsme žádali Vaši  vládu o  to, aby 

vyjednávání EU zajistilo prioritu zachování občanských práv a o zajištění závaznosti dohody o občanských právech 

nezávisle na výsledku vyjednávání. Nyní jsme měli možnost si pravidla vyjednávání prostudovat a zdá se, že mandát 

byl interpretovaán tak úzce, že naše stávající práva ochráněna nebudou. 

Od odeslání dubnového dopisu sledovaly skupiny Britové v Evropě a 3 Miliony vyjednávání velmi pozorně. Ocenili 

jsme konzultace i de-brief a po každém kole vyjednávání jsme odeslali podrobnou zprávu. 

V současné době se nacházíme v kritické fázi vyjednávání před prosincovým  zasedáním Evropské Rady, kde se bude 

muset rozhodnout,  zda se v První Fázi dosáhlo 'dostatečného postupu'  a zda Fáze 2 může začít. Měli jsme za to, že 

dohoda o občanských právech je 'na dosah’. Nyní se však ukazuje, že vyjednávání čelí zcela zásadním překážkám v 

dosažení dohody, což se jasně odráží ve vyjádření obou stran, že ‘Brexit nemění povahu denodenních životů ’. 

Níže mapujeme možnosti jak tyto překážky překonat, a jak dosáhnout podrobné dohody o občanských právech, 

která zajistí všechna naše stávající práva  tak, jak jsou stanovena zákony Evropské Unie.  

 

Zajištění dostatečného prokroku a ochrana práv jsou efektivní záchranné sítě pro občany. 

Znepokojuje nás, že před vstupem do  další fáze vyjednávání nebudeme mít záruku ‘dostatečného pokroku’ ve 

vyjednávání o občanských právech a dohody o všech zásadních tématech.  Pokud tato situace nastane, staneme se 

nástrojem ‘handlování’, kdy některá naše klíčová práva budou vyměněna oběma stranami za budoucí přístup  k 

obchodu.  Žádné z témat, které popisujeme níže, by nemělo být odloženo do Fáze 2, což by představovalo riziko, že 

se ztratí v ješte více vzrušené debatě o budoucích vztazích mezi EU a VB. Navíc každá  dosažená dohoda o 

občanských právech musí být chráněna tak, aby později nemohla být zneužita k zisku nějaké vedlejší  výhody. 

Současný stav vyjednávání představuje vážné riziko, že ve  Fázi 1nebude dosaženo žádné dohody.  

 

Mapa dohody ochrany našich práv. 

Dosavadní vyjednávání zatím nepředstavilo  řešení týkající se práv občanů EU, které by bylo v souladu s principy 

občanství Evropské Unie. Současný návrh ‘statusu usedlíka’ by znamenal nejen ztrátu existujících práv EU, včetně 

slučováni rodin, ale také nedostatek ochrany vůči budoucím změnám zákonů, s možností ztráty statusu v budoucnu, 

omezené právo na odvolání a další potenciálně  katastrofické důsledky pro občany Evropské Unie. Skupina 3 Miliony 

jednoznačně odmítla ‘status usedlíka’ a představila možnou alternativu, která by měla být adoptována ve 

vyjednávání.1 Tento návrh odmítá snahu Spojeného Království začlenit občany EU pod současné imigrační zákony a 

jejich ‘nepřátelské prostředí’. Místo toho obsahuje odůvodněný plán ochrany všech existujících práv občanů EU ve 

Velké Británii  

Návrh argumentuje tím, že práva občanů EU žijící ve Velké  Británii mohou být chráněna pouze  smlouvou mezi 

Evroupskou Unií a Velkou Británií, která by byla následně implementována pomocí Zákona o odebrání občanských 

práv, který nezávisle na imigračním právu zajistí ochranu této skupiny lidí. Tento Zákon musí mít přímý dopad a 
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odkazovat na Soudní dvůr Evropské Unie. Skupina 3 Miliony plně podporuje požadavek EU, aby podpora občanů EU 

byla předmětem rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie, aby se zaručila konzistence rozhodování a tito občané 

měli stejnou ochranu jakou mají občané VB v EU.  

Zaručen by měl být volný pohyb britských občanů v EU, stejně jako možnost pracovat v různých státech EU, uznání 

profesionální kvalifikace a ekonomických práv. Pro britské občany není dostačující pouhé zachování práv v zemi, 

kde v současné době žijí, ale měli by být schopni zachovat si právo na pohyb v celé EU: toto jsou kompozitní práva 

obsažená ve článku 21 Smlouvy o EU.  Tito občané se doposud pohybovali v oblasti bez vnitřních hranic a museli by 

zůstat v jedné zemi za železnou oponou.  

Občané, kteří uplatňovali právo volného pohybu, by měli i nadále být schopni tohoto práva  využívat. Shromáždili 

jsme příklady z reálného života lidí, kteří pracovali a žili v několika evropských zemích, jejichž životy se dramaticky 

změní, pokud se nebudou moci volně pohybovat po zemích Evropské Unie.2 Výměnou za volný pohyb britských 

občanů v EU,  by jim VB měla nabídnout doživotní možnost návratu. To by zajistilo vyváženou reciprocitu mezi 

oběma skupinami občanů. Občané EU ve VB si zachovají nárok na volný pohyb v rámci 27 zemí Evropské Unie a měli 

by mít nárok na návrat do VB i po více než 2 letech. 

Velká Británie by měla zajistit práva na sloučení rodin. Jejich ztráta by měla dopad nejen občany EU, kteří by si tak 

nemohli přivést partnera nebo staré rodiče, ale také na občany Velké Británie, pokud by se museli vrátit do UK se 

členem rodiny, který nepochází z EU.  

Děti narozené občanům chráněným Dohodou o dstoupení po Brexitu, by měly mít doživotní práva. Skupina nicméně 

akceptuje, že tato práva nemohou být předána dalším generacím. 

Export zdravotních dávek a penzí byl odsouhlasen, to ale musí být rozšířeno na další dávky, které VB plánuje 

vyloučit, ačkoliv je příjemcem daní, které tyto dávky financují.  

Volební právo Britů, jak na místní, tak i národní úrovni by mělo být zachováno, protože je to důležitá součást práva 

na život v demokratické zemi.  

Až se setkáte s ostatními evropskými vůdci na sociálním summitu v Goteborgu, vyzíváme Vaši vládu, aby se zavázala 

k zachování sociálních, politických a pracovních práv 5 milionů občanů, kteří vložili důvěru do evropského projektu. 

Žádáme Vás o dosažení konstuktivního konsenzu ve všech nevyřešených tématechna straně EU před zasedáním Rady 

Evropy v prosinci. Jak řekl Jean Claude Junker v Evropském parlamentu 24. října 2017, "Musíme zajistit, aby sociální 

rozměr Evropy nebyl pouze zbožným přáním, ale byl naplněn podstatou." Zajištění našich občanských práv by k tomu 

mělo dopomoci. 

Občané na obou stranách kanálu si musí být schopni plánovat další kroky, ať se jedná o vzdělání jejich dětí, jejich 

vlastní profesní život nebo budoucí životy jejich rodin.  

Chceme Vás požádat o to, aby jste upřednostnil občany a jejich občanská práva před politikou, především kvůli 

téměř 5 milionům lidí, z nichž drtivá většina neměla v referendu v roce 2016 šanci volit. 

 

S úctou, 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

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