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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de 
uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband 
met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van verordening van de Raad 00000/2019,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 203 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
(C9-0000/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Hoewel er een brede consensus over bestaat dat een ordelijke terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk (VK) uit de Unie op basis van het terugtrekkingsakkoord de beste uitkomst is, 
blijft de EU zich voorbereiden op alle mogelijke uitkomsten, waaronder een terugtrekking 
zonder een akkoord. Bij een terugtrekking zonder een akkoord zouden er geen onderling 
overeengekomen juridische regelingen meer zijn voor de betrekkingen tussen de Unie en het 
VK inzake de begroting. Dit zal leiden tot aanzienlijke onzekerheid en moeilijkheden bij de 
uitvoering van de begroting van de Unie voor 2019 en 2020, voor alle begunstigden in het VK 
en in sommige gevallen ook voor begunstigden in de andere lidstaten.

Dit voorstel dient ertoe het noodkader uit hoofde van Verordening (EU, Euratom) 2019/1197, 
goedgekeurd door het Europees Parlement op 17 april 2019, te verlengen tot 2020. Het doel is 
om de meest substantiële verstoringen voor begunstigden van EU-uitgavenprogramma’s en 
andere acties op het moment van terugtrekking en tot eind 2020 tot een minimum te beperken. 
Het voorstel zou een ordelijke begrotingsuitvoering mogelijk maken van juridische 
verbintenissen die zijn aangegaan met het VK en Britse entiteiten en die zijn ondertekend of 
goedgekeurd vóór de terugtrekkingsdatum of tussen de terugtrekkingsdatum en eind 2019, 
overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) 2019/1197.

De voorgestelde bepaling voor de mogelijkheid dat het VK en Britse entiteiten tot eind 2020 
in aanmerking kunnen blijven komen voor financiering van de Unie is afhankelijk van de 
voorwaarde dat het VK zich er schriftelijk toe verbindt om bij te dragen aan de financiering 
van de begroting voor 2020 onder de in dit voorstel gestelde voorwaarden. Daarnaast moet 
het VK zich er schriftelijk toe verbinden de controles en audits te aanvaarden die betrekking 
hebben op de gehele uitvoeringsperiode van de programma’s of acties.


