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Euroopan parlamentti suosittelee siirtymistä
toiseen vaiheeseen Brexit-neuvotteluissa
 

Parlamentti  suhtautuu  myönteisesti  EU:n  ja  Britannian  neuvottelijoiden
selontekoon 
Mepit korostavat tarvetta neuvotella hyvässä hengessä 
Ongelmakohtiin pitää löytää ratkaisu ennen kuin parlamentti  voi hyväksyä
sopimuksen 
 

Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti EU:n ja Britannian neuvottelijoiden
selvitykseen brexit-neuvotteluiden kulusta, ja suosittelee toisen vaiheen neuvotteluiden
aloittamista.
 
Euroopan  par lamentt i  suhtautuu  myönteisest i  keskiv i ikkona  hyväksymässään
päätöslauselmassa EU:n ja Britannian neuvottelijoiden 8.12. julkaisemaan selvitykseen brexit-
neuvotteluiden kulusta. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman aiheesta keskiviikkona äänin 556
puolesta, 62 vastaan, 68 tyhjää.
 
 
 
Mepit  suosittelevat,  että  27  EU-maan päämiehet  päättäisivät  15.12.,  että  neuvotteluissa
siirrytään  toiseen  vaiheeseen.
 
 
 
Toisen vaiheen neuvottelut  voivat  kuitenkin  edetä  vain,  jos  Britannian  hallitus  noudattaa
selonteon sitoumuksia ja siirtää ne myös erosopimukseen, korostivat mepit. Sellaiset kommentit
kuin David Davisin  lausunto ”vaarantavat  neuvottelujen aikana syntyneen hyvän tahdon”,
totesivat  mepit.
 
 
 
Päätöslauselmassa tuodaan esille viisi ehtoa sille, että parlamentti voi hyväksyä lopullisen
sopimuksen:
 
 
 

Kansalaisten oikeudet pitää taata myös tuleville kumppaneille; 
EU:n ja Britannian kansalaisten pitää pystyä hakemaan ”pysyvää oleskeluoikeutta”
kevyellä hallinnollisella menetelmällä
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Kansalaisten oikeuksia koskevien EU:n tuomioistuimen päätösten on oltava sitovia,
minkä  lisäksi  kansalaisten  valituksia  käsittelevän  oikeusasiamiehen  rooli  pitää
määritellä; 
Muissa EU-maissa tällä hetkellä asuville Britannian kansalaisille pitää taata oikeus
vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella; ja 
Britannian sitoumukset Pohjois-Irlannille pitää panna toimeen.
 

 
 
Mepit haluavat, että määräaikaisen siirtymiskauden aikana kaikki EU-lait ja niiden valvonta ovat
voimassa Britanniassa. Päätöslauselmassa todetaan, että EU:n ja Britannian tulevien suhteiden
tulisi perustua järkeville ja yksiselitteisille periaatteille. Tällainen suhde voitaisiin määritellä EU:n
ja Britannian välisessä assosiaatiosopimuksessa.
 
 
 
Taustatietoa
 
 
 
Parlamentti on hyväksynyt aiemmin tänä vuonna, 5.4. ja 3.10., kaksi päätöslauselmaa, joissa se
on ottanut kantaa brexit-neuvotteluihin. Päätöslauselmat on valmistellut parlamentin brexitiä
käsittelevä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia).
 
 
 
Neuvottelijoiden  tulisi  päästä  sopimukseen  Britannian  EU-erosta  maaliskuuhun  2019
mennessä. Lopullinen sopimus edellyttää Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksyntää.
 
 
 
Keskustelu
 
 
 
Mepit  keskustelivat  päätöslauselmaluonnoksesta  täysistunnossa  keskiviikkona  yhdessä
komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja EU:n brexit-neuvottelijan
Michel Barnierin kanssa. Päätöslauselmaluonnoksen laati parlamentin brexit-ohjausryhmä.
 
 
 
Videotallenteet keskustelusta ovat saatavilla täällä.
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89761


Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen
tämänhetkisestä tilanteesta
Brexit-neuvottelujen kynnyskysymykset
Brexit: Kansalaisten oikeuksien suojelu
Brexit ja EU:n budjetti
Brexit: vaikutus Irlantiin
Kuvia, videoita ja äänitallenteita brexitiin liittyen
EP:n tutkimuspalvelut: Riittävä eteneminen brexit-neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0677+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0677+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/red-lines-on-brexit-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/20160701TST34439/20170505STO73508/brexit-protecting-the-rights-of-eu-citizens-living-in-the-uk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439/20170918STO84113/brexit-and-eu-budget-how-much-the-uk-should-still-pay-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439/20170925STO84610/brexit-the-impact-on-ireland
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf

