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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen:

Voor de tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord

1. wijst op de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over de uitvoering 
van en het toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord1 
en herinnert eraan dat de volledige tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord nog 
altijd de hoogste prioriteit heeft;

2. wijst erop dat de naleving van verdragen een fundamenteel beginsel vormt van elke 
rechtsorde, en in het bijzonder van de internationale rechtsorde; beklemtoont dat de 
stabiliteit van en het vertrouwen in de betrekkingen tussen de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk afhankelijk zijn van de naleving, door beide partijen, van de 
beginselen dat het terugtrekkingsakkoord bindend is en dat het te goeder trouw ten 
uitvoer moet worden gelegd;

3. verzoekt de partijen toe te zien op de strikte tenuitvoerlegging van het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland; waarschuwt dat het uit hoofde van artikel 164 van het 
terugtrekkingsakkoord opgerichte Gemengd Comité EU-VK niet kan worden gebruikt 
als forum voor het heronderhandelen van de voorwaarden van het protocol of andere 
delen van het terugtrekkingsakkoord;

4. neemt kennis van de eerste bijeenkomst van het Gemengd Comité EU-VK van 30 maart 
2020, waarbij is gekeken naar de stand van zaken met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord, en met name van het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland en van het gedeelte over de rechten van de burgers; benadrukt dat 
de Europese Commissie naar aanleiding van deze bijeenkomst te kennen heeft gegeven 
dat er dringend een gedetailleerd tijdschema moet worden voorgelegd en dat onverwijld 
moet worden overgegaan tot de invoering van de nodige maatregelen, waaronder 
maatregelen ter voorbereiding van de invoering van douaneprocedures voor goederen 
die Noord-Ierland binnenkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk en maatregelen ter 
waarborging van de uitvoering van alle sanitaire en fytosanitaire controles, evenals 
andere regelgevingscontroles, van goederen die Noord-Ierland binnenkomen vanuit 
derde landen;

5. verwacht dat het Parlement volledig en onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van 
alle door het Gemengd Comité gehouden discussies en genomen besluiten; herinnert in 
dit verband aan de verplichtingen die voortvloeien uit Besluit (EU) 2020/135 van de 
Raad van 30 januari 2020 betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie2, en met name 
artikel 2, lid 3, waarin is bepaald dat het Parlement in staat moet worden gesteld om 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.
2 PB L 29 van 31.1.2020, blz. 1.
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gedurende het gehele proces van het Gemengd Comité zijn prerogatieven als instelling 
onverkort uit te oefenen;

6. herinnert in dit verband aan de toezegging die de voorzitter van de Europese Commissie 
tijdens de plenaire vergadering van het Parlement van 16 april 2019 heeft gedaan, om 
het Parlement nauw bij het proces te betrekken en bij de werkzaamheden van het 
Gemengd Comité terdege rekening te houden met zijn mening, en om alleen besluiten te 
nemen met volledige inachtneming van het standpunt van het Parlement;

7. brengt in herinnering dat er door het Gemengd Comité EU-VK belangrijke besluiten 
moeten worden genomen over de tenuitvoerlegging van het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland voor het einde van de overgangsperiode, met name krachtens 
artikel 5 van het protocol; hoopt dat prioriteit zal worden toegekend aan de aanvang van 
de werkzaamheden van de uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord op te richten 
zes gespecialiseerde comités voor de belangrijkste gebieden van de tenuitvoerlegging 
van het akkoord, en met name van het gespecialiseerd comité voor het Protocol inzake 
Ierland/Noord-Ierland;

8. maakt zich zorgen over het toepassingsproces met betrekking tot de vestigingsregeling 
van de Europese Unie; merkt in dit verband op dat er volgens de meest recente 
statistieken over de vestigingsregeling van februari 2020, die op 19 maart 2020 door het 
Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werden gepubliceerd, tot 29 februari 2020 in 
totaal meer dan 3,3 miljoen (3 343 700) aanvragen zijn ingediend en dat aan 58 % van 
deze aanvragen een vaste verblijfsstatus is toegekend en aan 41 % een voorlopige 
verblijfsstatus;

9. vindt dat het aantal gevallen waaraan een voorlopige verblijfsstatus is toegekend naar 
verhouding hoog is ten opzichte van het aantal gevallen waaraan een vaste 
verblijfsstatus is toegekend; vraagt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken met 
klem zich flexibel op te stellen wat betreft de aanvaarding van documenten die als 
bewijs moeten dienen dat aanvragers, zoals vereist, ten minste vijf jaar in het land 
hebben gewoond; is eveneens bezorgd over het feit dat aan de aanvragers geen fysiek 
bewijs wordt verstrekt van de status die aan hen wordt toegekend;

10. herhaalt dat het Parlement waakzaam blijft ten aanzien van de tenuitvoerlegging van 
alle bepalingen van het terugtrekkingsakkoord;

Voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap tussen de EU en het VK – 
institutionele bepalingen en beheer

11. is ingenomen met de op 18 maart 2020 door de Europese Commissie gepubliceerde 
ontwerptekst van de overeenkomst inzake het nieuwe partnerschap met het Verenigd 
Koninkrijk (hierna “de ontwerptekst van de overeenkomst”), waarin een brede 
overeenkomst wordt voorgesteld voor een diepgaand en hecht partnerschap, een 
overkoepelend institutioneel kader en daadkrachtige, op regels gebaseerde, afdwingbare 
bepalingen inzake geschillenbeslechting, met inbegrip van het lopend beheer van en 
toezicht op de overeenkomst, alsook afspraken op het gebied van geschillenbeslechting, 
handhaving en naleving; is van mening dat de Commissie door een ontwerptekst van de 
overeenkomst voor te leggen een wildgroei van bilaterale overeenkomsten uit de weg 
gaat, die vanwege de complexiteit en onvolledigheid die met een dergelijk systeem 
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gepaard gaan onvermijdelijk tot tekortkomingen zou leiden;

12. dringt erop aan dat alle overeenkomsten inzake de nieuwe betrekkingen tussen de EU en 
het VK samenhangend zijn en enerzijds zijn afgestemd op de geografische nabijheid 
van beide partijen, en anderzijds op de hoge mate van verwevenheid van hun 
economieën; verwerpt in dit verband praktijken waarbij selectief elementen uit 
verschillende juridische en handelskaders worden geplukt die van toepassing zijn in het 
kader van de betrekkingen van de EU met andere derde landen;

13. acht het uitblijven van de totstandbrenging van een brede overeenkomst door, vanwege 
een gebrek aan tijd, gebruik te maken van verschillende sectorale overeenkomsten om 
de onderhandelingen af te ronden, verwerpelijk; wijst er nogmaals op dat het nog steeds 
mogelijk is de overgangsperiode te verlengen in overeenstemming met artikel 132 van 
het terugtrekkingsakkoord; is bezorgd dat de COVID-19-pandemie negatieve gevolgen 
zal hebben voor het tijdschema voor de sluiting van de overeenkomst; waarschuwt dat 
de strikte naleving van dit tijdschema onder moeilijke omstandigheden het risico op een 
harde brexit aan het einde van de overgangsperiode vergroot;

14. neemt kennis van het op 27 februari 2020 door de Britse regering gepubliceerde 
document getiteld “The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations” (De toekomstige betrekkingen met de EU – De onderhandelingsaanpak 
van het VK); is ingenomen met het voorstel van de Britse regering om afspraken te 
maken over het beheer die passend zijn voor betrekkingen tussen “soevereine gelijken”; 
verwerpt echter de door de Britse regering voorgestelde, gefragmenteerde aanpak, 
waarbij onderdelen zoals subsidies, mededingingsbeleid, handel en arbeid, handel en 
milieu, en belastingheffing niet in het geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
overeenkomst worden opgenomen en aparte overeenkomsten worden voorgesteld met 
specifieke bestuursmechanismen op het gebied van onder andere rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking in strafzaken, en nucleaire samenwerking, alsook mechanismen 
voor de beslechting van politieke geschillen in verband met de uitwisseling van 
gegevens voor rechtshandhavingsdoeleinden, en operationele samenwerking tussen 
rechtshandhavingsinstanties;

15. dringt erop aan dat wordt gestreefd naar een overkoepelend kader met een horizontaal 
beheerssysteem voor de toekomstige betrekkingen met het VK als geheel; herinnert 
eraan dat het VK als voormalige lidstaat belangrijke institutionele samenwerkings- en 
dialoogstructuren met de EU heeft opgebouwd die van pas kunnen komen bij de 
operationalisering van deze horizontale regelingen;

16. merkt voorts op dat de ontwerptekst van de overeenkomst, in overeenstemming met de 
standaardpraktijk van de EU voor het sluiten van vrijhandelsovereenkomsten, voorziet 
in uitzonderingen en op maat gesneden geschillenbeslechtingsmechanismen op 
bepaalde gebieden, alsook in diplomatieke middelen voor de uitlegging en toepassing 
van het gedeelte van de ontwerptekst van de overeenkomst over buitenlands beleid, 
veiligheid en defensie, en daarmee voldoende flexibiliteit biedt binnen één 
samenhangend, overkoepelend kader; is ingenomen met het feit dat de aanvullende 
overeenkomsten die mogelijk op een later tijdstip zullen worden gesloten, een integraal 
onderdeel zullen uitmaken van de algehele, bilaterale betrekkingen in het kader van de 
overeenkomst en de institutionele bepalingen daarvan, zoals bepaald in deel vijf van de 
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ontwerptekst van de overeenkomst;

17. is van mening dat de ontwerptekst van de overeenkomst voorziet in een robuust, 
samenhangend en flexibel beheerssysteem dat op zijn beurt voorziet in 
geschillenbeslechtingsmechanismen voor doeltreffende, snel uitvoerbare, afschrikkende 
maatregelen, zoals gebruikelijk bij de WTO en in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten, die volledig in verhouding staan tot het ongekende karakter 
van het beoogde brede partnerschap;

18. is ingenomen met de bepalingen van de ontwerptekst van de overeenkomst die tot doel 
hebben de autonomie van de rechtsorde van de EU te handhaven, met inbegrip van de 
rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie als hoogste instantie voor de 
uitlegging van het EU-recht;

19. is verheugd over het voorstel om een partnerschapsraad op te richten, die zal worden 
bijgestaan door vijftien gespecialiseerde comités die verantwoordelijk zullen zijn voor 
de belangrijkste gebieden die onder de overeenkomst vallen, en die belast zal zijn met 
het toezicht op en de facilitering van de tenuitvoerlegging en toepassing van de 
overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten ter waarborging van het 
gezamenlijke, permanente toezicht op en het beheer van de overeenkomst;

20. is verheugd over het voorstel om een parlementaire partnervergadering op te richten 
voor leden van het Europees Parlement en van het parlement van het Verenigd 
Koninkrijk, die het recht zal hebben om informatie te ontvangen van de 
partnerschapsraad en aanbevelingen ter zake te doen;

21. is van oordeel dat formele afspraken, zoals afspraken over de parlementaire 
partnervergadering en de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst via de voorgestelde interne adviesgroepen en 
het forum voor het maatschappelijk middenveld, aanzienlijk kunnen bijdragen aan de 
legitimiteit en transparantie van de tenuitvoerlegging van de toekomstige overeenkomst 
en de toekomstige ontwikkeling van het partnerschap; meent evenwel dat de 
parlementaire partnervergadering het recht moet hebben om verplichte, periodieke 
verslagen te ontvangen over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en aanvullende 
overeenkomsten;

22. is van oordeel dat de details over de werking van het forum voor het maatschappelijk 
middenveld, en met name over de organisatie van de dialoog en het overleg tussen het 
forum en de partnerschapsraad, moeten worden verduidelijkt;

23. eist dat het Parlement naast een rol in het kader van de parlementaire partnervergadering 
ook een formele rol krijgt toebedeeld in verband met de in de ontwerptekst van de 
overeenkomst vastgelegde afspraken over regelgevingssamenwerking, zodat het zijn 
politieke toezicht naar behoren kan uitoefenen; eist bovendien dat de rechten en 
prerogatieven van het Parlement als medewetgever worden gewaarborgd; is van oordeel 
dat het recht van het Parlement om in kennis te worden gesteld van de afspraken over de 
herziening van de overeenkomst en van eventuele aanvullende overeenkomsten, alsook 
over het toezicht op de tenuitvoerlegging daarvan, in verhouding moet staan tot het 
ongekende karakter van het beoogde partnerschap.


