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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er voor het eerst een beroep werd gedaan op artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) in het kader van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie; overwegende dat, als gevolg van de consistentie en 
transparantie van de aanpak van de Unie, artikel 50 VEU grotendeels zijn waarde heeft 
bewezen bij het beschermen van de integriteit van de EU-rechtsorde, het waarborgen 
van juridische duidelijkheid en rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen, en het 
garanderen van een ordelijk verloop van de terugtrekking van het VK;

B. overwegende dat de eenheid van de EU tijdens het hele proces, en in het bijzonder de 
nauwe betrokkenheid van het Parlement bij alle aspecten die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU, een solide basis heeft gevormd voor de sluiting 
van het terugtrekkingsakkoord en de onderhandelingen over de toekomstige 
betrekkingen;

C. overwegende dat de politieke verklaring waarin het kader voor de toekomstige 
betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt geschetst, de 
parameters vaststelt voor een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap, dat ook 
buitenlands beleid, veiligheid en defensie en bredere samenwerkingsgebieden bestrijkt; 

D. overwegende dat de betrokkenheid van en het toezicht door het Europees Parlement van 
fundamenteel belang zijn voor het hele proces en transparantie, en politieke 
verantwoording garanderen;

E. overwegende dat het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland integraal deel uitmaakt 
van het terugtrekkingsakkoord, dat de formele status van een verdrag heeft en derhalve 
volledig bindend is vanuit het oogpunt van het internationaal recht; overwegende, in het 
licht van de huidige spanningen als gevolg van de niet-nakoming door het Verenigd 
Koninkrijk van zijn verplichtingen uit hoofde van het protocol inzake Ierland en Noord-
Ierland, dat het hoofddoel van het protocol nog steeds de bescherming van de Goede 
Vrijdagakkoorden is die de afgelopen decennia veiligheid en vrede op het Ierse eiland 
hebben gewaarborgd;

1. herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU er bij 
terugtrekkingsakkoorden rekening moet worden gehouden met het kader van de 
toekomstige betrekkingen van de zich terugtrekkende staat met de Unie;

2. is ingenomen met het feit dat in het terugtrekkingsakkoord “specifieke regelingen met 
betrekking tot het externe optreden van de Unie” werden opgenomen, waarbij het 
Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode gebonden was door de verplichtingen 
die voortvloeien uit de internationale overeenkomsten die door de Unie zijn gesloten, de 
beperkende maatregelen van de Unie ten uitvoer moest leggen die tijdens de 
overgangsperiode van kracht waren of waartoe tijdens de overgangsperiode werd 
besloten, alsook EU-verklaringen en -standpunten in derde landen en internationale 
organisaties moest ondersteunen, en per geval kon deelnemen aan militaire operaties en 
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civiele missies van de EU in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid door middel van een deelnamekaderovereenkomst, evenwel zonder een 
leidende rol te vervullen; onderstreept dat deze regelingen werden ingevoerd om te 
voorkomen dat de deelname van het VK aan het bovengenoemde beleid tijdens de 
overgangsperiode werd verstoord;

3. wijst erop dat in het terugtrekkingsakkoord voorzien was in de mogelijkheid van 
vroegtijdige overeenkomsten over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 
op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
GVDB;

4. betreurt dat de partijen, ondanks het wederzijdse belang van een dergelijke 
overeenkomst, die gebaseerd zou zijn op gedeelde waarden en zou bijdragen aan de 
bevordering van vrede en de versterking van de op regels gebaseerde wereldorde, deze 
mogelijkheid niet hebben kunnen benutten omdat de regering van het VK niet bereid 
was te onderhandelen over samenwerking op het gebied van buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

5. herinnert eraan dat het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 
is vastgelegd in de politieke verklaring bij het terugtrekkingsakkoord, met daarin 
duidelijke bepalingen die door beide partijen zijn vastgelegd over de samenwerking op 
het gebied van buitenlands beleid, veiligheid en defensie;

6. betreurt het dat het VK zich door het juridisch niet-bindende karakter van de politieke 
verklaring wettelijk gezien niet hoefde te buigen over cruciale onderdelen van de 
inhoud ervan, met name die met betrekking tot buitenlands- en veiligheidsbeleid, en dat 
die onderdelen daarom niet aan bod kwamen tijdens de onderhandelingen;

7. benadrukt dat, hoewel de politieke verklaring niet is nagekomen en er geen 
overeenkomst is bereikt over buitenlands beleid en defensie, beide partijen moeten 
blijven samenwerken op het gebied van buitenlands beleid, door zich in te zetten voor 
de bevordering van democratie, vrede en de rechtsstaat, menselijke veiligheid en 
mondiale stabiliteit, de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden, de 
strijd tegen klimaatverandering, de bescherming van de rechten van vrouwen en 
LGBTQI+ en ontwapening en non-proliferatie, en benadrukt dat op basis van de 
toezeggingen die zijn gedaan in de politieke verklaring waarin het kader voor de 
toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wordt 
geschetst, zo spoedig mogelijk een overeenkomst kan worden bereikt over 
samenwerking op het gebied van buitenlands beleid, veiligheid en defensie, naar het 
voorbeeld van de reeds met Canada en Japan gesloten strategische 
partnerschapsovereenkomsten;

8. is ernstig bezorgd over de recente eenzijdige besluiten van het Verenigd Koninkrijk die 
indruisen tegen de volledige tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord en het 
protocol inzake Ierland en Noord-Ierland waartoe beide partijen zich hebben verbonden; 
steunt de maatregelen van de Commissie en roept het VK op snel weer een coöperatieve 
houding aan te nemen en blijk te geven van goede trouw;

9. herinnert eraan dat in het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat de praktische 
werkafspraken ervan in het Gemengd Comité kunnen worden besproken, en dat de EU 
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al blijk heeft gegeven van flexibiliteit door het toekennen van respijtperioden, maar dat 
een opzettelijke en eenzijdige schending van gedane toezeggingen gevolgen zal hebben;

10. is van mening dat het kader van de toekomstige betrekkingen tussen een zich 
terugtrekkende lidstaat en de Unie, dat de basis moet vormen voor het 
terugtrekkingsakkoord, in de toekomst een ondubbelzinnig, onherroepelijk en bindend 
karakter moet hebben voor de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen 
vanaf de inwerkingtreding van het desbetreffende terugtrekkingsakkoord;

11. wijst nogmaals op het belang van parlementaire controle in iedere fase van dit proces; 
onderstreept het belang van de cruciale rol van het Europees Parlement in de 
terugtrekkingsprocedure; wijst in dit verband op het belang van de volledige toepassing 
van artikel 218, lid 10, VWEU met betrekking tot de prerogatieven van het Parlement in 
het kader van de terugtrekking, waarin wordt bepaald dat het Europees Parlement in 
iedere fase van de onderhandelingsprocedure tussen de Unie en derde landen moet 
worden geïnformeerd; onderstreept dat de Commissie het Parlement op voet van 
gelijkheid met de Raad op de hoogte moet houden;

12. onderstreept dat zich tijdens de tenuitvoerlegging van artikel 50 talrijke verstoringen 
hebben voorgedaan en dat er een hoge mate van geopolitieke onzekerheid is ontstaan; 
verzoekt de Commissie daarom wettelijke en bindende mechanismen in het kader voor 
mogelijke terugtrekkingen op te nemen teneinde dergelijke verstoringen te voorkomen.
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