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Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de 
sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0053),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement 
is ingediend (C8-0039/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 25 februari 2019 gedane 
toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-
0161/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie is gevoegd en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie 
zal worden bekendgemaakt;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;



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



P8_TC1-COD(2019)0019

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2019 
met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de 
coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/500.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

De verordening tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de 

sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland uit de Europese Unie is gebaseerd op artikel 48 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), aangezien het daarin gaat om maatregelen op het 

gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid. Een uitbreiding van deze verordening 

naar onderdanen van derde landen in dezelfde rechtshandeling is niet mogelijk vanwege de 

onverenigbaarheid van de rechtsgronden, aangezien een dergelijke uitbreiding gebaseerd zou 

moeten zijn op artikel 79, lid 2, onder b), VWEU.

De Commissie is van mening dat onderdanen van derde landen die onder Verordening (EU) 

nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 vallen, 

aanspraak moeten kunnen blijven maken op de fundamentele beginselen van de coördinatie 

van de sociale zekerheid, die moeten worden gecodificeerd in de verordening tot vaststelling 

van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid, op basis van 

de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1231/2010 en van Verordeningen (EG) nr. 883/2004 

en (EG) nr. 987/2009, die van kracht blijven.  

De Commissie zal echter, als dat in een later stadium nodig blijkt, overwegen de beginselen in 

deze verordening te laten uitbreiden tot onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat 

verblijven en op wie, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 november 2010, de EU-wetgeving betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels van toepassing is of is geweest om hun rechten te bevestigen 

voor de periode waarin het Verenigd Koninkrijk EU-lidstaat was.


