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• EP heeft zorgen over de EU-vestigingsregeling en de structuur van de onafhankelijke
autoriteit in het VK

• Vrij verkeer, de duur van de overgangsperiode en het beperken van nadelige gevolgen van
Brexit voor burgers van de EU en het VK staan centraal in het debat.

Europarlementariërs zijn bezorgd over de rechten van burgers in de EU en het Verenigd Koninkrijk
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Om in te kunnen stemmen met het Terugtrekkingsakkoord zijn er garanties nodig om de
rechten van de burgers te beschermen zegt het Europees Parlement.
 
In de woensdag aangenomen resolutie geïnitieerd door Guy Verhofstadt (ReNew), Brexit-
coördinator van het EP, maken de Europarlementariërs de balans op van de burgerrechten in
het  kader  van  Brexit.  Ze  beklemtonen  dat  ze  bij  hun  besluit  over  instemming  met  het
terugtrekkingsakkoord rekening zullen houden met de 'opgedane ervaringen en de gegeven
garanties' met betrekking tot de bescherming van burgerrechten. Het Parlement heeft met name
zorgen over de wijze waarop de EU-vestigingsregeling in de praktijk wordt toegepast,  het
ontbreken van fysiek bewijs voor burgers die het recht hebben gekregen om na het verstrijken
van de overgangsperiode in het VK te verblijven, alsmede over de beperkte toegankelijkheid
van het systeem.
 
De EP-leden plaatsen vraagtekens bij de opzet en de onafhankelijkheid van de "onafhankelijke
autoriteit" van het Verenigd Koninkrijk, zoals voorzien in de Terugtrekkingsovereenkomst, en
spreken zich uit voor de oprichting van een gezamenlijk EP/VK-controlemechanisme.
 
In de tekst roept het Parlement op tot gerichte voorlichtingscampagnes over de gevolgen van de
terugtrekking van het VK uit de EU en dringt het er bij de regeringen van de EU-27-lidstaten op
aan  consistente  en  genereuze  maatregelen  te  nemen  om de  burgers  van  het  Verenigd
Koninkrijk  die  op  hun  grondgebied  verblijven,  rechtszekerheid  te  bieden.
 
De resolutie is met 610 stemmen voor, 29 tegen en 68 onthoudingen aangenomen na een
debat op dinsdag dat grotendeels gericht was op de toekomst van het vrije verkeer en het
beperken van de gevolgen van Brexit voor burgers.
 
Video van het plenair debat
 
Video van de verklaringen van Nikolina BRNJAC, Voorzitter van het Kroatische voorzitterschap
van de Raad en van Ursula VON DER LEYEN, Voorzitter van de Europese Commissie:
 
Achtergrond
 
Om in werking te treden moet de Terugtrekkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het
Verenigd Koninkrijk  door  het  Europees Parlement  worden goedgekeurd met  een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie). Het Parlement zal over de Terugtrekkingsovereenkomst stemmen nadat het
ratificatieproces in het Verenigd Koninkrijk is afgerond.
 
Het tweede deel van de Terugtrekkingsovereenkomst beschermt de EU-burgers in het Verenigd
Koninkrijk  en de burgers van het  Verenigd Koninkrijk  in  andere EU-landen,  alsmede hun
familieleden. Volgens de bepalingen van de overeenkomst blijven alle socialezekerheidsrechten
in het kader van de EU-wetgeving behouden en worden de rechten van de burgers gedurende
hun hele leven gegarandeerd. Alle relevante administratieve procedures moeten transparant,
eenvoudig en gestroomlijnd zijn. Op de uitvoering en toepassing van deze voorwaarden zal
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-meps-debate_I182823-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/implementing-and-monitoring-provisions-on-citizens-rights-in-the-uk-withdrawal-agreement-von-der-leyen-brnjac_I182822-V_v
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://ec.europa.eu/commission/publications/working-document-consolidated-version-withdrawal-agreement-following-revision-protocol-ireland-northern-ireland-and-technical-adaptations-articles-184-and-185-agreed-negotiators-level-and-endorsed-european-council_en


worden toegezien door een onafhankelijke autoriteit met bevoegdheden die gelijkwaardig zijn
aan die van de Europese Commissie.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Aangenomen tekst (15.01.2020)
Video van het debat (14.01.2020)
Verhofstadt: “We zullen de brexit-deal alleen accepteren nadat het VK het zelf goedkeurt”
Brexit: nieuw Europees Parlement bevestigt volledige steun voor EU-standpunt
Proceduredossier
EP-resoluties en samenstelling EP Brexit Steering group
Meer informatie
Foto , -video en audiomateriaal

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
@EPInstitutional
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit/20191017STO64561/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190912IPR60929/brexit-nieuw-europees-parlement-bevestigt-volledige-steun-voor-eu-standpunt
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2505(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EPInstitutional

