
 

Brexit-neuvottelut: eroehdoissa ei edistytty
riittävästi
 
Parlamentin päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että eteneminen EU:n prioriteettien
osalta neljän ensimmäisen brexit-neuvottelukierroksen aikana ei ole ollut riittävää.
 
Eurooppa-neuvoston pitäisi todeta, ettei EU:n kolmen keskeisen tavoitteen osalta olla ”edetty
riittävästi”, ellei viidennellä neuvottelukierroksella merkittävää edistymistä tapahdu, todetaan
Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen (parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien
puheenjohtajat)  tukemassa päätöslauselmaesityksessä. EU:n korostamat kolme tavoitetta
liittyvät  Britannian  EU-rahoitussitoumuksiin,  EU-kansalaisten  asemaan  Britanniassa  ja
brittikansalaisten  asemaan  EU:ssa  sekä  Irlannin  ja  Pohjois-Irlannin  väliseen  rajaan.
 
 
 
Päätöslauselmaluonnoksen takana on brexitiä käsittelevä ohjausryhmä. Päätöslauselmasta
keskustellaan ja äänestetään tiistaina parlamentin täysistunnossa.
 
 
 
Parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoi: “Suhtaudumme myönteisesti pääministeri Mayn
Firenzen puheen rakentavaan lähestymistapaan. Kansalaisten oikeuksien suojeleminen on
Euroopan parlamentin ensisijainen prioriteetti. Erosopimuksessa tulisi taata kansalaisille samat
oikeudet, jotka heillä on tällä hetkellä EU-lainsäädännön myötä. Lisävakuudet siitä, että EU-
lainsäädäntöä noudatetaan Britannian varsinaiseen EU-eroon saakka, ovat avain neuvottelujen
ensimmäisen vaiheen nopeaan päätäntöön saattamisessa.”
 
 
 
Parlamentin puolesta brexit-neuvotteluita seuraava Guy Verhofstadt sanoi: " Firenzessä 22.9.
pitämässään puheessa pääministeri  May avasi  mahdollisuuden edistymiselle,  esimerkiksi
koskien Euroopan unionin tuomioistuimen roolia. Haluaisimme kuitenkin, että Britannian hallitus
selkeyttäisi kantojaan. Odotamme yhä vastauksia elintärkeisiin kysymyksiin kuten siihen, miten
Pohjois-Irlanti  voidaan pitää tulliliitossa tai  miten erityisjärjestelyillä voitaisiin välttää rajan
merkityksen  voimistuminen.  Kansalaisten  oikeuksien  ja  taloudellisten  selvitysten  osalta
odotamme  konkreettisia  vastauksia  EU:n  neuvottelijatiimin  ehdotuksiin.  "
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html


 
 
Taustatietoa
 
 
 
Parlamentin jäsenet keskustelevat päätöslauselmasta Euroopan komission puheenjohtajan
Jean-Claude  Junckerin  ja  brexit-pääneuvottelijan  Michel  Barnierin  kanssa  tiistaina.
Päätöslauselmassaan parlamentti esittää näkemyksensä neuvotteluiden kulusta ennen 20.10.
Brysselissä pidettävää 27 EU-maan huippukokousta, jossa valtioiden ja hallitusten päämiehet
arvioivat brexit-neuvotteluiden etenemistä.
 
 
 
EU:n ja Britannian välinen EU-erosopimus edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää.
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