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Betreft: Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting 
van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (2018/0427(NLE))

Geachte heer [...],

Tot haar spijt, in het kader van bovengenoemde procedure, is de Commissie buitenlandse 
zaken ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Gezien de urgentie van de 
zaak, hebben de coördinatoren van AFET op 4 december 2019 besloten het advies in 
briefvorm uit te brengen en de bevoegde Commissie constitutionele zaken te verzoeken 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen.

Hoogachtend,

David McAllister
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SUGGESTIES

– gezien artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien zijn resolutie van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 
na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug 
te trekken, en zijn resoluties van 3 oktober 2017, 13 december 2017 en 18 september 
2019 over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk,

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad (artikel 50) van 
21 maart 2019 (PE 639.609/CPG), van 10 april 2019 (PE 639.538/CPG) en van 
17 oktober 2019 (EUCO XT 20018/19),

– gezien de herziene tekst van de politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor 
de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, zoals op 17 oktober 2019 op het niveau van de 
onderhandelaars overeengekomen en in PB C 384 I van 12.11.2019 bekendgemaakt, ter 
vervanging van de op 19.2.2019 in PB C 66I bekendgemaakte verklaring,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 september 2019 getiteld 
“Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie op 1 november 2019” (PE 639.554/CPG),

– gezien artikel 56 van het Reglement van het Europees Parlement,

A. overwegende dat de Unie en het Verenigd Koninkrijk in artikel 184 van het 
terugtrekkingsakkoord worden opgeroepen alles in het werk om de nodige stappen te 
nemen om via onderhandelingen spoedig tot de akkoorden inzake hun toekomstige 
betrekkingen te komen;

B. overwegende dat de Commissie buitenlandse zaken volgens het Reglement van het 
Europees Parlement bevoegd is “voor de bevordering, tenuitvoerlegging en controle van 
het buitenlands beleid van de Unie, ten aanzien van [onder meer] de intensivering van de 
politieke betrekkingen met derde landen door middel van veelomvattende 
samenwerkings- en hulpverleningsprogramma’s of internationale overeenkomsten, zoals 
associatie- en partnerschapsovereenkomsten”;

C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 18 september 2019 opmerkt dat de 
politieke verklaring, waarin het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en 
het VK wordt uiteengezet, in overeenstemming is met zijn resolutie van 14 maart 2018 
over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, waarin wordt 
opgeroepen tot een associatieovereenkomst, alsook met de gedetailleerde inbreng van zijn 
commissies, en de door het VK gemaakte keuzes weerspiegelt met betrekking tot de 
reikwijdte en diepgang van zijn toekomstige betrekkingen met de EU;

D. overwegende dat artikel 129 van het terugtrekkingsakkoord “specifieke regelingen met 
betrekking tot het externe optreden van de Unie” omvat, waarbij het Verenigd Koninkrijk 
tijdens de overgangsperiode gebonden is door de verplichtingen die voortvloeien uit de 
internationale overeenkomsten die zijn gesloten door de Unie; overwegende dat dit zorgt 
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voor duidelijkheid en voorspelbaarheid voor betrokken partijen, met inbegrip van 
internationale partners; overwegende dat het VK tijdens de overgangsperiode niet 
gebonden kan zijn aan nieuwe overeenkomsten die het als zelfstandige staat gesloten 
heeft op domeinen die een exclusieve bevoegdheid van de Unie zijn, tenzij het hiertoe de 
toestemming van de EU krijgt; overwegende dat het VK tijdens de overgangsperiode ook 
de beperkende maatregelen van de Unie ten uitvoer zal leggen die tijdens de 
overgangsperiode van kracht zijn of waartoe tijdens de overgangsperiode wordt besloten, 
alsook EU-verklaringen en -standpunten in derde landen en internationale organisaties 
zal ondersteunen, en per geval bekeken wordt of het land deelneemt aan militaire 
operaties en civiele missies van de EU in het kader van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid door middel van een deelnamekaderovereenkomst, 
evenwel zonder een leidende rol te vervullen; overwegende dat een soortgelijke 
overeenkomst de besluitvormingsautonomie van de Unie en de soevereiniteit van het VK 
onverlet laat, en het VK het recht zal behouden om te bepalen hoe het zal reageren op 
verzoeken of mogelijkheden om deel te nemen aan operaties of missies;

E. overwegende dat in artikel 127, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord voorzien is in de 
mogelijkheid van vroegtijdige akkoorden over toekomstige betrekkingen tussen de EU 
en het VK op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid; 
overwegende dat deze bepaling een zeer belangrijk en positief element is, aangezien dit 
een gebied is waarop de belangen van de EU en van het VK meestal samenvallen, en 
dergelijke vroegtijdige akkoorden een stabiel kader bieden voor de samenwerking van 
het VK met de EU op het gebied van buitenlands optreden; overwegende dat deze 
overeenkomsten niettemin moeten worden onderworpen aan passende parlementaire 
controle, zoals bepaald in artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, onder meer door het Europees Parlement in iedere fase van de 
onderhandelings- en sluitingsprocedure onverwijld en ten volle te informeren;

F. overwegende dat in artikel 156 van het terugtrekkingsakkoord bepaald is dat het Verenigd 
Koninkrijk tot en met 31 december 2020 bijdraagt aan de financiering van het Europees 
Defensieagentschap, het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie en het 
Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede in de kosten van operaties op het gebied 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid;

1. De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele 
zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor 
een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.


