
 

Rode lijnen voor brexitonderhandelingen
 
Met een overweldigende meerderheid (516 stemmen voor, 133 tegen en 50 onthoudingen)
heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin de belangrijkste onderdelen en
voorwaarden voor de goedkeuring van de uittredingsovereenkomst van het VK uiteen
worden gezet. Iedere overeenkomst die voortkomt uit VK-EU onderhandelingen zal de
goedkeuring van het Europees Parlement nodig hebben.
 
De Europarlementariërs benadrukken het belang van het verzekeren van gelijke en eerlijke
behandeling van EU burgers die in het VK wonen en Britse staatsburgers die in de EU wonen.
Ze wijzen er ook op dat het VK tot zijn officiële vertrek een lid van de EU blijft, en dat dit rechten
inhoudt maar ook plichten, waaronder financiële verplichtingen die nog door kunnen lopen tot
voorbij de datum van terugtrekking.
 
De  resolutie  waarschuwt  tegen  iedere  uitruil  tussen  veiligheid  en  de  toekomst  van  de
economische betrekkingen tussen de EU en het VK en verzet zich tegen alle vormen van
“cherry picking” of een fragmentarische economische relatie gebaseerd op sector-specifieke
overeenkomsten. Verder benadrukt de resolutie de ondeelbaarheid van de vier vrijheden van de
interne markt - vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen.
 
Tot slot stelt  de resolutie dat enkel wanneer er “significante vooruitgang” is geboekt in de
gesprekken over hoe de VK de EU kan verlaten, er ook discussies kunnen beginnen over
mogelijke overgangsmaatregelen. De maatregelen zouden niet langer dan drie jaar moeten
duren, terwijl een overeenkomst over de toekomstige betrekkingen alleen kan worden gesloten
wanneer de VK de EU heeft verlaten.
 
Burgers eerst
 
De belangen van burgers moeten vanaf het begin voorop staan, zo stelt de resolutie, die verder
gaat  door  vast  te  stellen  dat  Ierse  burgers  “in  het  bijzonder  geraakt  zullen  worden”.  De
parlementsleden sporen alle partijen aan om toegewijd te blijven aan het vredesproces in
Noord-Ierland en om de herinstelling van een “harde grens” te voorkomen. De bijzondere
omstandigheden die ontstaan als gevolg van deze situatie moeten als een prioriteit worden
behandeld in de uittredingsovereenkomst.
 
De resolutie waarschuwt ook het  VK tegen iedere poging om de rechten te beperken die
verbonden zijn met het vrij verkeer voordat het effectief uit de EU is getreden en vraagt de EU-
27 om te onderzoeken hoe om te gaan met de zorgen van de Britse burgers dat Brexit zal
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leiden  tot  een  verlies  van  de  huidige  rechten  die  zij  genieten  als  gevolg  van  het  EU
burgerschap.
 
Uitgangspunten voor de onderhandeling
 
Parlementsleden roepen beide partijen op om in goed vertrouwen en volledige transparantie te
handelen om een ordentelijke uittreding te verzekeren.
 
De resolutie merkt op dat het een breuk zou betekenen van het EU recht als het VK zou starten
met onderhandelingen met derde landen voordat het de EU heeft verlaten, en waarschuwt het
VK tegen het aangaan van bilaterale gesprekken met een of meerdere EU lidstaten over het
proces van uittreding of de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.
 
Blijvende verplichtingen
 
 
 
Het VK zal blijven genieten van zijn rechten als lid van de EU tot aan zijn vertrek. Daarentegen
zal  het  tegel i jkert i jd  ook  moeten  voldoen  aan  zi jn  verpl icht ingen,  waaronder
betalingsverplichtingen  die  voorvloeien  uit  onder  andere  de  lange-termijn  EU begroting.
Dergelijke financiële verplichtingen zouden nog voorbij de datum van vertrek kunnen gelden,
voegt de resolutie er aan toe.
 
Europees Parlement nauw betrokken
 
Het Europees Parlement is van plan om gedurende de onderhandelingen verder te bouwen op
de elementen die zijn  neergelegd in deze resolutie,  bijvoorbeeld door het  aannemen van
vervolgresoluties over specifieke onderwerpen of sector-specifieke kwesties, aldus de resolutie.
 
 
 
Plenair debat over Brexit voorafgaand aan de stemming
 
 
 
Eerder in de ochtend hebben de leiders van de politieke fracties van het Europees Parlement
gedebatteerd over hun prioriteiten in de onderhandelingen over de terugtrekking van het VK uit
de EU. Europese Commissie voorzitter Juncker en EU Brexit onderhandelaar Michel Barnier
benadrukten de cruciale rol die Europarlementariërs spelen tijdens de onderhandelingen. 
 
Bij de start van het debat zei de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani ,dat “de
stemming in het  Parlement  doorslaggevend zal  zijn  voor de uiteindelijke uitkomst van de
voorwaarden waarop het VK de EU verlaat en voor toekomstige EU-VK betrekkingen. De
recente terroristische aanslagen maken het  helder  dat  alle  Europese landen nauw zullen
moeten blijven samenwerken.

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

2 I 5



Het debat gaf blijk van een brede steun in alle partijen voor het bovenaan zetten van het
beschermen van de belangen van de burgers die het hardst geraakt worden door Brexit. De
meerderheid van de fractievoorzitters onderstreepte ook dat hoewel het belangrijk is dat de
gesprekken plaatsvinden in een serene atmosfeer, de EU 27 verenigd moeten blijven en sterk
moeten opkomen voor hun eigen belangen.
 
Diverse voorzitters benadrukten dat Brexit zou moeten fungeren als een katalysator voor het
vernieuwen  van  de  EU in  de  zin  dat  het  laat  zien  hoe  intrinsiek  de  lidstaten  met  elkaar
verbonden  zijn.
 
De voorzitters van de EFDD en de ENF fracties spraken hun vreugde uit over de lancering van
het uittredingsproces en beschuldigden de EU ervan om er op uit te zijn het VK “te straffen”.
 
Klik op de namen van de personen om de volledige bijdragen te bekijken.  
 
 
 
Opening door voorzitter Tajani
 
Manfred Weber (EVP, DE)
 
Gianni Pittella (S&D, IT)
 
Helga Stevens (ECR, BE)
 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)
 
Philippe Lamberts (Groenen/EFA, BE)
 
Nigel Farage (EFDD, VK)
 
Marcel De Graaf (ENF, NL)
 
Danuta Hübner, Voorzitter van de commissie Constitutionele zaken
 
Ian Borg, namens het Raadsvoorzitterschap
 
Jean-Claude Juncker, Voorzitter van de Europese Commissie
 
Michel Barnier, EU Brexit onderhandelaar
 
Achtergrondinformatie
Artikel 50: hoe over de toekomst van de EU-Britse betrekkingen wordt beslist
Brexit: EP-leden zetten burgers op eerste plaats tijdens onderhandelingen
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http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a76c36f9-e58e-4501-8acc-a74b00903d37
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f4130a72-fbc1-4288-8e2a-a74c007e64e7
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2c19b5f9-4b2c-48ea-bb7a-a74c007e6da4
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a3627b5e-c0c6-4ae2-abb9-a74c00828b04
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a81941eb-7d14-45cb-81b9-a74c00829ab4
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=eb652823-e9a4-4a81-adeb-a74c00835a50
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e3b2d145-c92a-4407-aea3-a74c0085795f
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=da6ad055-9a04-4638-a74f-a74c00857219
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dab628c2-e50e-4367-b073-a74c009c9d66
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=08c80d9e-a573-4644-b7ef-a74c008961ea
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f389aee4-458e-4d8d-8e21-a74c008daf63
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f977ed33-d589-4b0c-bfed-a74c009045e1
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/


Contact 
 
 

Meer informatie
Brexit: nieuwe EU-Britse betrekkingen
Aangenomen teksten
Video-opname van het debat
Video-opname van het perscontact met voorzitter Tajani en Brexit-coordinator van het EP Guy
Verhofstadt
EbS+
EP Research: "Study: Legal and procedural issues of the UK’s withdrawal from the EU", maart
2017
Audiovisueel materiaal

John SCHRANZ
Press Officer

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
john.schranz@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Informatiebureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
ingelise.deboer@ep.europa.eu

Lieven COSIJN
Informatiebureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43126 (BXL)
(+33) 3 881 74934 (STR)
lieven.cosijn@ep.europa.eu

Persbericht

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

4 I 5

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/20160701TST34439/brexit
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-datel
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Resultaat van de stemming over de Brexit-onderhandelingen

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