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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003500/2017 

aan de Raad (Voorzitter Europese Raad) 
Artikel 130 van het Reglement 

Julie Ward (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Paloma López Bermejo 

(GUE/NGL), Catherine Bearder (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Eugen 

Freund (S&D), Alex Mayer (S&D), Tomáš Zdechovský (PPE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Heidi 

Hautala (Verts/ALE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Jean-Paul Denanot (S&D), Ernest Urtasun 

(Verts/ALE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Hilde Vautmans 

(ALDE), Pascal Durand (Verts/ALE), Viorica Dăncilă (S&D) en Kateřina Konečná (GUE/NGL) 

Betreft: PCE/PEC - Het waarborgen van de rechten van burgers van het Verenigd Koninkrijk in 
andere lidstaten en het bereiken van overeenstemming over de rechten van EU-burgers 
die afkomstig zijn uit andere lidstaten en in het VK verblijven 

Het Britse referendum van 23 juni 2016 heeft bij velen gevoelens van onzekerheid, ongerustheid en 
verbijstering losgemaakt – niet alleen bij EU-burgers in het VK, maar ook bij burgers uit het VK die in 
andere lidstaten verblijven. Zij maken zich grote zorgen om de situatie waarmee zij en hun gezinnen 
worden geconfronteerd. 

Verscheidene maatschappelijke organisaties, waaronder het "New Europeans"-platform, hebben de 
aandacht gevestigd op de bezorgdheid van deze burgers over de rechten die zij op grond van hun EU-
burgerschap genieten, zoals het recht om te blijven in de lidstaat waar ze wonen en het recht op een 
privé- en gezinsleven, rechten die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn vastgelegd. 

Het is uiterst betreurenswaardig dat individuen als wisselgeld worden gebruikt in de lopende 
brexitonderhandelingen. 

Is de voorzitter voornemens om er, ongeacht de huidige of toekomstige positie van het VK en 
ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, binnen de Raad op aan te dringen de rechten van 
burgers van het VK in andere lidstaten in stand te houden? 

Is de voorzitter daarnaast van plan om zich in te zetten voor de totstandbrenging van een afzonderlijke 
overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk waarin de rechten van EU-burgers die afkomstig zijn uit 
andere lidstaten en in het VK verblijven worden gewaarborgd, zodat de eerbiediging van deze rechten 
niet afhankelijk is van de uitkomst van onderhandelingen over andere kwesties? 


