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Do rúk: p. Robert Fico, Premier Slovenskej Republiky 

16 November 2017 

Vážený Robert Fico, 

písali sme Vám v mene zakladajúcej skupiny The3million v apríli, organizácií zastupujúcu EU občanov žijúcich vo Velkej 

Britanii, a British in Europe, koalicií skupín reprezentujúcich britských občanov žijucich v 27 členských štátoch 

Europskej únie. V liste sme požiadali Vládu Slovenskej Republiky, aby sa uistila, ze postup EU jednaní bol zameraný v 

prvom rade na práva občanov vo všetkých dohodách tykajucich sa práv občanov. Porozumeli sme rokovacim postupom 

s uchovanim práv občanov, avšak teraz sa zdá, ze tento mandát bol prezentovaný velmi okrajovo a takým sposobom, 

ze vela našich existujucich práv by nemuselo byt dlhšie zachovaných. 

Od listu zaslaneho v apríli, British in Europe a The3million sledovali jednania tykajuce sa práv občanov velmi pozorne.  

Po každom kole jednaní sme detailne prehodnotili výsledky jednaní, vyhodnotili postup a návrhy obidvoch strán. 

S prichadzajúcim Europskym Councilom konajúcim sa v decembri, sa práve nachádzame v kritickej fáze tychto jednaní, 

kedy sa musi rozhodnut aj napriek tomu, či bol urobený dostatočný progres vo Faze 1 jednaní a Faza 2 rokovania moze 

nasledovat. 

Výsledok bol prezentovaný tak, ze dohoda týkajúca sa práv obcanov1 je na dosah ruky. Avsak the3million a British in 

Europe zvazuju, ze dosiahnutie dohody je blokovane závaznými prekázkami, ktore otvorene povedane, ovplyvnuju 

ciele stanovene obidvoma stranami tak, ze ‚Brexit nezasiahne ludske zivoty‘. Nastúpili sme na cestu s vytýčenými 

prekážkami určenými na ich prekonanie a dosiahnutie dohody zahrnajúcej všetky elementy a aspekty na práva 

obcanov, kde budu zachované a ochránené vsetky súčasné práva pod EU legislativou. 

 Zaistit ‚dostatočný progres‘ a garancie, ktoré budu pre občanov efektívne ako záchytna siet  

Obávame sa, ze sa v jednaniach nedospeje k niecomu takemu, ako verifikácia ‚dostatočného progresu‘ na právach 

občanov, jednoducho z dovodu, aby sa jednania pohli do dalšej fázy aj napriek tomu, ze dohoda bude založena na 

fundamentálnych nedostatkoch. Ak sa dospeje k tejto situácii, staneme sa ‚výmennym tovarom s nízkou alebo takmer 

žiadnou hodnotou’ v plnom slova zmysle, ked naše klúčove práva budu vymenene za príslub prístupu na  obchodné 

trhy pre jednu alebo druhú stranu.  

Ziadny zo závažných problémov spomenutych nižšie by nemal byt odložený pred začatím Fazy 2, riskujúcim byt uplne 

zabudnutý v mozno viac rozvášnenej debate o budúcom vztahu medzi EU a Velkou Britaniou. Naviac každá dohoda 

dosiahnutá ohladom práv občanov musí byt ochranená tak, aby nemohla byt neskor znovu otvorená a použitá ako 

páka na ziskanie vzajomnych výhod. Momentálny stav jednaní nesie jasne riziko nedosiahnutia dohody o vsetkých 

závážnych problemoch týkajucich sa Fázy 1. 

Vytýčené ciele na dosiahnutie dohody, ktoré uchránia naše práva 

Jednania sa stale neposunuli do pracovneho riesenia ohladom práv EU občanov, ktore akceptuju princípy EU 

občianstva. ‘Settled status’ status usadlíka, tak ako bol navrhnutý Velkou Britániou, zahrna neodvratitelné riziko straty 

existujucich EU legislativnych práv, vrátane zachovania rodiny ako jednotky, taktiez aj nedostatok ochrany proti 

buducim zmenám vladnych zákonov, kde hrozí strata statusu v neskoršom case, limitovane moznosti prava odvolania 

a dalšie katastroficke efekty na EU občanov zijúcich vo Velkej Británii. The3million odmietli navrhovany ‘status 

usadlíka’ a navrhli uspokojivu alternativu, na ktorej sa bude dat pracovat, a ktora prinesie pozadovaný vysledok a 

ktorá by mala byt akceptovaná obidvoma stranami. 

Tento návrh sa vyhne pokusu Velkej Británie zahrnút EU občanov pod existujuce pristahovalecke pravidlá a ich 

skusenosti s ‘nepriatelským prostredim’. Namiesto toho obsahuje zdovodnený plán ochránit všetky existujúce práva 
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EU občanov zijúcich vo Velkej Británii, ktore mozu byt ochranené len cez UK-EU Treaty Rights, implementované vo 

Withdrawal Citizen Rights Act., ktory zahrna status nezavisle od imigracnych zákonov Velkej Británie pre tuto špecifickú 

skupinu ludi. Tento zákon musí byt priamo efektivny a umoznit konzultácie CJEU. Plne podporujeme EU poziadavky 

na práva EU občanov vo Velkej Británií zahrnutý vo Withdrawal  dohode, ktorá bola subjektom jednoznačneho 

rozhodnutia CJEU a to tak, ze títo občania budu mat rovnocennú ochranu ako budú mat občania Velkej Británie zijúci 

v krajinách EU. 

Pokračujuci volný pohyb pre britských občanov v EU by mal byt zabezpečený aj nadalej, vrátane cezhraničných 

pracovných práv, uznanie profesionalnej kvalifikácie a ekonomické práva. Pre britských občanov nebude dostatočne 

právo na residenciu bez zachovania ich volneho pohybu osob v momente Brexitu: tieto su kompozitne práva 

referovane v Art. 21 TFEU. Tito občania sa prestahovali v ramci EU, v rámci teritoria bez vnútorných hranic, a zábrany 

by nemali byt postavene na  obmezenie ich pobybu iba v rámci jedneho Státu. Tí, ktori neporusili práva volneho 

pohybu, by mali mat moznost udrzat si svoje práva pod EU zákonmi. Zozbierali sme príklady reálneho zivota občanov 

pracujúcich a zijúcich vo viacerých krajinách, zivoty ludí, ktore sa zmenia dramaticky ked sa nebudú moct volne 

pohybovat v ramci EU2. 

Návrh Velkej Británie na dozivotné právo na návrat výmenou za volny pohyb by mal byt akceptovany. Toto zabezpeči 

rovnovahu v reciprocite medzi dvoma skupinami občanov. EU občania zijuci vo Velkej Británii si udrzia volný pohyb v 

rámci 27 clenskych krajin EU a preto by mala byt garancia na právo navratu do Velkej Británie s uchovaním všetkych 

existujucich práv ak opustia krajinu na viac ako 2 roky. Právo na volny pohyb britských obcanov v EU celozivotne, by 

nemali stratit právo na volný pohyb (napr. návrat do Velkej Británie), na dobu dlhšiu ako 2 roky, by malo byt 

garantované rovnako. 

Zaistit všetky sučasné rodinné práva na reunifikaciu vo Velkej Británii, ktorých strata by mala dopad nielen iba na EU 

obcanov vo Velkej Britanii, zabranovat im priniest partnera, staršieho rodiča, ktory potrebuje zdravotnú starostlivost 

vo Velkej Británii, ale taktiez britských občanov, ktorí by sa niekedy po Brexite museli vratit do Velkej Británie, 

sprevadzani nie - britskymi rodinnymi prislušnikmi.  

Deti narodené občanom chranené Withdrawal dohodou po Brexite by mali mat dozivotné práva, avšak akceptujeme, 

ze tieto práva nemozu byt prenosné na budúce generácie.  

Prenos benefitov bol dohodnutý pre penzie a zdravotne benefity, ale táto dohoda musi byt rozšírená o dalšie benefity, 

ktore Velka Británia vo svojom návrhu vynechala aj napriek tomu, ze prijíma dan a socialne davky, ktore ich pokrývaju. 

Právo volit pre britských občanov v EU, v obidvoch miestnych a Europskych parlamentnych volbach, ktore su 

dolezitým aspektom ich práv na zivot v demokratickej krajine, by mali byt zachované. 

Tak ako sa stretnete s Vasimi kolegami – europskými lídermi na Sociálnom Summite v Gothenburgu - Vás vyzývame v 

zastúpení Vašej vlády ukázat Vašu odhodlanost bojovat za práva 5 milionov EU občanov v sociálnej, politickej a 

pracovnej oblasti, ktorí dúfaju a spoliehajú sa na tento Europsky projekt. Ziadame Vás o pomoc dosiahnut 

konštruktívnu dohodu na všetky nedoriesené problemy na strane EU v ramci zostavajúceho času stanoveného na 

jednania pred Európskym Sumitom v decembri. Ako povedal  Jean Claude Juncker na stretnutí europskeho parlamentu 

24 oktobra 2017, “Musíme sa uistit, ze sociálna dimezia Europy nebude vyplnená iba prázdnym slovami ale vyplnená 

skutkami.” Zabezpečenie práv našich občanov po Brexit pomoze naplnit tieto slová.  

Na oboch stranách, občania potrebujú byť schopní plánovať ich další krok, či to bude vzdelanie a získanie kvalifikácie 

pre ich deti, ich osobne profesionalne životy alebo budúcnost rodinných prislušnikov. V mene skoro 5 milionov 

občanov priamo ovplyvnených Brexitom, z ktorých vačšina nemala právo voliť v Referende 2016, vyzývame Vás 

uprednostniť Ludí pred Politikou, a uistiť sa, ze naše práva su zabezpečené tak skoro, ako to bude mozné. 

S úctou,  

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

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