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Europaparlamentet röstar ja till brexitavtalet
 

Nu återstår bara ett formellt steg innan utträdesavtalet träder i kraft 
En omröstning med kvalificerad majoritet i rådet i morgon avslutar förfarandet 
Brexit väntas äga rum den 31 januari 2020
 

På onsdagen godkände Europaparlamentet avtalet om Storbritanniens EU-utträde med
621 ja-röster, 49 nej-röster och 13 nedlagda röster.
 
I debatten innan omröstningen med Nikolina Brnjac från det kroatiska ordförandeskapet, EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU:s chefsförhandlare för brexit Michel
Barnier utvärderade ledamöterna hur utträdesprocessen fortlöpt hittills och diskuterade vilka
framtida utmaningar som återstår.
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De  flesta  representanter  för  de  politiska  grupperna  betonade  omröstningens  historiska
betydelse, men underströk att Storbritanniens utträde inte innebär slutet för förbindelserna
mellan landet och EU och att banden som binder samman Europas folk är starka och kommer
att upprätthållas. De sa också att det finns all anledning att dra lärdom av brexit och tackade
Storbritannien och de brittiska ledamöterna för deras insatser under landets EU-medlemskap.
 
Många talare varnade samtidigt för att förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU
och  Storbritannien  kommer  att  bli  svåra,  särskilt  om  man  tar  hänsyn  till  tidsramen  i
utträdesavtalet.
 
Du kan se debatten igen genom att klicka på länkarna nedanför:
 
Inledningsanförande av Guy VERHOFSTADT (RE, BE), samordnare för Europaparlamentets
brexitstyrgrupp.
 
 
Inledningsanföranden av Nikolina BRNJAC från det kroatiska ordförandeskapet och Ursula
VON DER LEYEN, EU-kommissionens ordförande.
 
 
Europaparlamentets politiska grupper - första omgången talare.
 
Ledamöterna (del 1).
 
Ledamöterna (del 2). 
 
Ledamöterna (del 3).
 
Avslutande anföranden av Michel BARNIER, EU:s chefsförhandlare för brexit och Nikolina
BRNJAC.
 
Avslutande anförande av David SASSOLI, Europaparlamentets talman.
 
De framtida förbindelserna med Storbritannien 
 
Europaparlamentets  ”UK coordination group”,  ledd av utskottet  för  utrikesfrågors  (AFET)
ordförande David McAllister (EPP, DE), kommer att  samarbeta med EU:s arbetsgrupp för
förbindelserna med Storbritannien och samordna sitt arbete med utskotten för utrikesfrågor,
internationella  handelsfrågor  (INTA)  och alla  andra relevanta utskott.  Europaparlamentet
kommer noggrant att följa EU:s chefsförhandlare Michel Barniers arbete och fortsätta påverka
förhandlingarna genom att  anta resolutioner.  Det  slutgiltiga framtida avtalet  måste också
godkännas i  sin  helhet  av kammaren.
 
Citat
 
- Det gör mig djupt ledsen att vi har nått till denna punkt. Femtio års integration kan inte enkelt
upplösas. Vi kommer alla att behöva arbeta hårt för att bygga nya förbindelser, som alltid bör
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statement-by-guy-verhofstadt-re-be-ep-brexit-steering-group-coordinator_I183254-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-opening-statements-by-nikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-ursula-von-der-leyen-ec_I183858-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-one-round-of-the-political-group-leaders_I183721-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-1st-part_I183258-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-2nd-part_I183722-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-meps-debate-3rd-part_I183863-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-closing-statement-by-michel-barnier-head-of-task-force-for-relations-with-the-uk-and-nikolina-brnjac-croatian-presidency_I183259-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-the-withdrawal-agreement-of-the-uk-of-great-britain-and-northern-ireland-from-the-eu-and-the-european-atomic-energy-community-final-statement-by-david-sassoli-ep-president_I183469-V_v
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_sv
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_sv
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/inta/home.html


fokusera på att skydda medborgarna och deras intressen. Ingenting kommer att bli enkelt. Det
kommer att uppstå svåra situationer som kommer att testa vår framtida relation. Detta har vi
känt till redan från början. Jag är dock säker på att vi kommer att övervinna alla skillnader och
finna gemensamma lösningar, sa Europaparlamentets talman David Sassoli efter den historiska
omröstningen.
 
Nästa steg
 
För att  kunna träda i  kraft  måste utträdesavtalet  nu slutligen godkännas av EU-ländernas
regeringar i  rådet (kvalificerad majoritet).
 
Den planerade övergångsperioden inleds den första februari  och väntas löpa ut den sista
december 2020. Det innebär att ett avtal om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien
måste vara helt färdigförhandlat innan årets slut om det ska kunna träda i  kraft den första
januari 2021.
 
Övergångsperioden kan förlängas en gång i ett eller två år, men beslutet att göra det måste
fattas av den gemensamma kommittén (EU-UK Joint Committee) innan den första juli i år.
 
Om det framtida avtalet hänvisar till behörighetsområden som EU delar med medlemsländerna,
t.ex. investeringsskydd, måste det, förutom av Europaparlamentet, också ratificeras av de
nationella parlamenten i  EU:s medlemsländer.
 
Bakgrund
 
Omröstningen  i  kammaren  ägde  rum  mot  bakgrund  av  att  ratificeringsförfarandet  i
Storbritannien avslutats och att Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor sedan
tidigare  godkänt  avtalet.  Del  två  i  utträdesavtalet  skyddar  EU-medborgare  som  bor  i
Storbritannien och brittiska medborgare som bor i de övriga EU-länderna, såväl som deras
familjer. Enligt bestämmelserna kommer alla rättigheter till social trygghet som medges av EU-
lagstiftningen att få finnas kvar och rättigheterna kommer att garanteras livet ut. Alla relevanta
administrativa förfaranden måste vara öppna,  smidiga och effektiva.  Genomförandet  och
tillämpningen  av  dessa  krav  kommer  att  ses  över  av  en  oberoende  myndighet  med
befogenheter  som  liknar  de  som  EU-kommissionen  har.
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
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


Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Den antagna texten kommer att finnas här (29.01.2020)
Videoinspelning med debatten (29.01.2020)
Utkast till lagstiftningsresolution
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Omröstningsresultat (29.01.2020)
Mer om föredraganden Guy Verhofstadt (Renew, BE)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The European Parliament after
Brexit” (14.01.2020)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The revised Brexit deal: What
has changed and next steps?” (22.10.2019)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The final countdown [What Think
Tanks are thinking]” (24.01.2020)
Läs mer om Europaparlamentets arbete med brexit
Europaparlamentets resolutioner och brexitstyrgruppens sammansättning
Europaparlamentets arbetsordning
Ljud- och bildmaterial om brexit för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk

