
 

Förhandlingar om Brexit: Etablera nya relationer
mellan EU och Storbritannien
 
Den 31 januari trädde Storbritannien ur EU. Nästa steg är för landet att förhandla med EU
om villkoren för parternas nya relation.
 

Europaparlamentet kommer att spela en nyckelroll för att avgöra resultatet av dessa
förhandlingar.
 
En majoritet av väljarna i Storbritannien röstade den 23 juni 2016 för landets utträde ur EU. Den
29 mars 2017 inledde den brittiska regeringen den officiella processen genom att åberopa
artikel 50 som inrättades genom Lissabonfördraget. Artikeln anger förhandlingarna för ett
utträdesavtal som definierar landets framtida relation med EU.
 
Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020, även landet gavs möjlighet att lämna unionen
tidigare om utträdesavtalet godkänts av både det brittiska parlamentet och Europaprlamentet.
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Denna flexibla förlängning fick stöd av parlamentets politiska ledarskap.
 
Den 15 januari 2020 godkände ledamöterna en resolution som krävde försäkringar om skyddet
av EU-medborgares rättigheter för att trygga parlamentets stöd för utträdesavtalet. Den 29
januari 2020 röstade ledamöterna igenom utträdesavtalet med Storbritannien.
 
Två avtal
 
EU understryker det nödvändiga i att komma överens om medborgarnas rättigheter, om
Nordirland och om finansiella åtaganden innan förhandlingar om den framtida relationen kan
inledas.
 
Storbritannien och EU-länderna enades om två dokument för att säkerställa ett ordnat brittiskt
utträde. Det första steget var utträdesavtalet som fastställde hur Storbritannien kommer att
lämna EU, samtidigt som ”ramverket för den framtida relationen med unionen beaktas”.
Arrangemangen som fastställer ramen ingår i ett separat dokument, i en politisk deklaration,
som berett väg för de framtida relationerna.
 
Måste klargöra EU-medborgares rättigheter
 
Utträdesavtalet omfattade bland annat:
 

vilka rättigheter som EU-medborgare bosatta i Storbritannien har, 
vilka rättigheter som britter bosatta i andra EU-länder har, 
vad  som  sker  med  de  finansiella  åtaganden  som  Storbritannien  gjort  som
medlemsland, 
vad som ska ske med de internationella avtal som landet ingått under sina år som
EU-medlem (exempelvis Parisavtalet) 
var EU-organ ska bara belägna 
gränstvister måste lösas (i synnerhet den mellan Irland och Nordirland).
 

Den politiska deklarationen om den framtida relationen anger villkoren för samarbete på en rad
frågor såsom försvar och terrorbekämpning till miljö, utbildning och så vidare.
 
En nyckelfråga kommer att vara att lägga grunden och fastställa principerna för den framtida
handeln inklusive frågor om eventuella tullar, regelverk för gemensamma produktstandarder,
rättvis konkurrens och överenskommelser om hur tvister ska lösas.
 
Så funkar förhandlingarna
 
EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet utfärdar riktlinjer som ska ligga till grund för
förhandlingarna. Den tidigare kommissionären Michel Barnier leder förhandlingarna å EU:s
vägnar, även om rådet alltid kan förtydliga eller uppdatera riktlinjerna.
 
Vad händer om det inte blir något avtal?
 
Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien under en övergångsperiod att fortsätta ha tillgång
till den gemensamma marknaden och lyda EU:s lagstiftningövergångsperioden.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69901/brexit-europaparlamentet-oroat-over-medborgarnas-rattigheter
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200128IPR71204/europaparlamentet-rostar-ja-till-brexitavtalet
http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/
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Övergångsperioden vara fram tills slutet av december 2020. Målsättningen är att slutföra
förhandlingar om ett avtal om de framtida relationerna innan övergångsperioden är slut. Om
inget avtal om exempelvis handelsrelationerna nås före den utsatta deadlinen, kommer landet
att handla med EU i enlighet med WTO:s regler.
 
Läs mer om EU:s beredskap för att lindra effekterna av ett avtalslöst utträde.
 
Europaparlamentets roll
 
Ledamöterna spelar en nyckelroll för att besluta om resultatet av förhandlingarna, då varje avtal
måste godkännas av såväl Europaparlamentet som rådet. Om avtalet inbegriper områden där
EU har delad kompetens med medlemsländerna, kan det också krävas att avtalet godkänns av
medlemsländernas nationella parlament.
 
Efter det brittiska utträdet finns en särskild kontaktgrupp i Europaparlamentet, som leds av
ordföranden i utrikesutskottet David McAllister (EPP, Tyskland) för att upprätta förbindelser med
EU-förhandlaren Barnier och samordna med de parlamentsutskott som är involverade.
 
Ledamöterna kan påverka förhandlingarna genom att anta resolutioner som fastställer
parlamentets synpunkt.
 
Läs mer om parlamentets roll här.
 
Parlamentets ståndpunkt inför utträdesavtalet
 
 
Ledamöterna godkände parlamentets ståndpunkt den 5 april 2017. Ståndpunkten innehåller
parlamentets riktlinjer för förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Prioriteringar inbegriper
att trygga rättigheterna för EU-medborgare bosatta i Storbritannien och britters rättigheter i
resten av EU, att skydda fredsprocessen på Nordirland samt att Storbritanniens ska uppfylla
sina finansiella åtaganden.
 
EU:s och Storbritanniens förhandlare enades om en gemensam framstegsrapport den 8
december 2017. Den 13 december godkände ledamöterna en resolution som välkomnade
rapporten, men som också uppmärksammar fem frågor som behövde lösas:
 

att  utvidga  de  medborgerliga  rättigheterna  till  att  också  gälla  för  medborgares
kommande partners, 
att  se till  att  det  administrativa förfarandet  för  EU- och brittiska medborgare att
ansöka om uppehållstillstånd är  enkelt  och har  karaktär  av en förklaring, 
att  EU:s  domstols  beslut  blir  bindande  för  tolkningen  av  bestämmelserna  om
medborgerliga rättigheter och att man definierar rollen för en framtida ombudsman
som kan reagera på klagomål från medborgarhåll, 
att  brittiska  medborgare  som  i  dag  är  bosatta  i  någon  medlemsstat  i  EU-27  i
framtiden  garanteras  rätten  till  fri  rörlighet  inom  hela  EU, 
att  de  åtaganden  som  ingåtts  i  fråga  om  Nordirland/Irland  helt  och  fullt  kan
verkställas.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20190313STO31215/brexit-beredskap-for-att-lindra-effekterna-av-ett-avtalslost-uttrade
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA%282017%29602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/red-lines-on-brexit-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU%282017%29583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI%282017%29583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171212IPR90142/ep-rekommenderar-att-man-inleder-fas-tva-i-brexit-forhandlingarna


Ledamöterna diskuterade även de aktuella frågorna under en debatt som föregick
omröstningen.
 
Parlamentet bekräftade sitt stöd för EU:s ståndpunkt i en resolution den 18 september 2019. De
diskuterade den senaste Brexitutvecklingen i en debatt samma dag.
 

Krav i Brexit-förhandlingar
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1

Mer information
Pressmeddelande: "EU och Storbritanniens framtida förbindelser: garantera rättvis
konkurrens", 2020-02-12
Temasida: Brexit
Temasida: Europeiska unionens framtid
Parlamentets resolution den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter
landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
Parlamentets utredningstjänst: "UK withdrawal
from the
European
Union – Legal and procedural issues", mars 2017 (en)
Parlamentets studie: "An assessment of Brexit’s economic impact on EU-27", 2017 (en)
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