
 

Besprekingen EU-VK: niet-aflatende steun van EP-
leden voor EU-standpunt
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In een EP-resolutie wordt felle kritiek geuit op de houding van de Britse regering tijdens de EU-VK-besprekingen ©Thaut
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•

EP-leden pal achter EU-onderhandelaar Michel Barnier

• De “krenten-uit-de-pap”-benadering van het VK is onaanvaardbaar voor de EU

•
Overeenstemming over gelijk speelveld en visserij vereist voor de goedkeuring van het
Europees Parlement
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Het EP betreurt dat er grote verschillen blijven bestaan en dat er weinig tijd is om een
akkoord te bereiken over de toekomstige relatie van de EU en het VK.
 
In een resolutie die donderdag met een grote meerderheid is aangenomen maakt het Parlement
de balans op van de onderhandelingen tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap
en  bevestigt  de  oproep  van  de  onderhandelende  partijen  om  de  gesprekken  in  juli  te
intensiveren.
 
Zij betreuren het dat na vier onderhandelingsronden geen echte vooruitgang is geboekt, en dat
er nog steeds flinke meningsverschillen zijn.
 
De EP-leden benadrukken dat een alomvattend akkoord in het belang van beide partijen is. De
eenzijdige selectieve keuze van het VK voor bepaalde beleidsterreinen en het aandringen op
toegang tot de interne markt na de brexit is echter “onaanvaardbaar” voor de EU, aldus de
tekst. Bovendien wordt in de resolutie grote bezorgdheid geuit over de starre houding van de
Britse regering om alleen te onderhandelen over beleidsterreinen die in het belang zijn van het
VK.
 
In de resolutie benadrukken de Europarlementariërs ook hun volledige en niet-aflatende steun
voor de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, bij de besprekingen die hij met de
Britse onderhandelaars voert op basis van het politieke mandaat dat hij van de EU-lidstaten en
het Parlement heeft gekregen.
 
Het VK heeft zich verbonden aan de politieke verklaring die is ondertekend door premier Boris
Johnson en geratificeerd door zowel de EU als het VK. De EP-leden willen dat het VK zich aan
deze verbintenissen houdt.
 
Terugtrekkingsverplichtingen
 
De strikte tenuitvoerlegging van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland en de effectieve
uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, voor EU-burgers in het VK maar ook voor de rechten
van VK-burgers in de EU, vormen het uitgangspunt voor het vertrouwen dat nodig is voor het
sluiten van een overeenkomst over de toekomstige relatie – zo staat te lezen in de resolutie.
 
Concurrentie op gelijke voet, visserij
 
In  de  resolutie  wordt  verder  benadrukt  dat  de  goedkeuring  door  het  Parlement  van  een
eventueel toekomstig handelsakkoord met het VK afhangt van de instemming van de Britse
regering met een gelijk speelveld (gemeenschappelijke regels en normen), onder meer op het
vlak  van  milieubescherming,  arbeidsnormen en  staatssteun,  en  van  het  sluiten  van  een
aanvaardbaar visserijakkoord. Dit is noodzakelijk vanwege de geografische nabijheid van het
VK,  de  grote  onderlinge  verbondenheid  en  de  hoge  mate  van  afstemming  op  en  de
afhankelijkheid  van  EU-regelgeving.
 
De Britse  regering  heeft  tot  nu  toe  geen  onderhandelingen  gevoerd  over  de  bepalingen
waarmee een  gelijk  speelveld  wordt  gewaarborgd,  zo  blijkt  uit  de  resolutie.
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_nl


De resolutie is aangenomen met 572 stemmen voor, 34 stemmen tegen en 91 onthoudingen.
De aangenomen tekst zal hier te vinden zijn (18 juni 2020)
 
Citaat
 
“De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben hun wil getoond om in de maand juli
vaart te maken met de onderhandelingen. Met de vandaag aangenomen resolutie die een grote
actualiteitswaarde heeft, toont het Europees Parlement zich bereid om een ambitieus en eerlijk
akkoord te sluiten, zonder afbreuk te doen aan onze principes en doelstellingen”, zei David
McAllister (EVP, DE),  voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van het Europees
Parlement  en  van de VK-coördinatiegroep (UKCG),  in  zijn  commentaar  over  de  plenaire
stemming en de resultaten van het  EU-VK-topoverleg  op 15 juni.
 
Klik op de naam om de volledige video-opnamen te zien van plenaire toespraken van
 
David McAllister
 
Bernd Lange (S&D, DE), voorzitter van de Commissie internationale handel van het Europees
Parlement, lid van de UKCG
 
Kati Piri (S&D, NL), corapporteur, lid van de UKCG
 
Christophe Hansen (EVP, LU), corapporteur, lid van de UKCG
 
Persconferentie 
 
Kati  Piri  geeft  samen met  haar  mede-rapporteurs  op  dit  dossier  een  persconferentie  op
donderdag  18  juni  van  15:00-15:30  uur,  hier  live  te  volgen  en  terug  te  kijken.
 
Achtergrond
 
De huidige overgangsperiode loopt af op 31 december 2020. Een nieuw handelsakkoord en
een algemene overeenkomst kunnen alleen op 1 januari 2021 in werking treden als ze uiterlijk
in oktober door de onderhandelende partijen worden ondertekend. De tekst moet vervolgens
worden geratificeerd door zowel het Europees Parlement als het parlement van het VK, en in
het geval van een zogeheten gemengde overeenkomst, ook door de nationale parlementen van
alle EU-lidstaten.
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https://europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124806/DAVID_MCALLISTER/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e241bf0a-5834-1da9-483f-b497d2fdd602&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=cf5d6f20-631d-745e-cb67-fc7c81fe3774&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/press-conference-by-david-mcallister-chair-of-uk-coordination-group-and-afet-bernd-lange-chair-inta_20200618-1500-SPECIAL-PRESSER_vd
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Meer informatie
EP persbericht: Debat EU-VK: EP-leden sturen een akkoord niet tegen elke prijs
Video-opname van het debat (17 juni 2020)
Persbericht en citaten na de stemming in de twee commissies (12 juni 2020)

Profiel van rapporteur Kati Piri (S&D, NL)
Persbericht: “Toekomstige relatie EU-VK: gelijk speelveld cruciaal voor eerlijke concurrentie”
(12 juni 2020)
Uitslag van hoofdelijke stemmingen (17 en 18 juni 2020)
Commissie buitenlandse zaken
Commissie internationale handel
Profiel van rapporteur Christophe Hansen (EVP, LU)
Proceduredossier (ontwerpverslag, ingediende amendementen, verslag ingediend voor de
plenaire vergadering, enz.)
Brexit: Impact en gevolgen
Verloop van de procedure
Multimediacentrum van het EP: gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200616IPR81318/debat-eu-vk-ep-leden-steunen-een-akkoord-niet-tegen-elke-prijs
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200611IPR81004/eu-uk-talks-meps-united-behind-eu-stance-rejecting-uk-cherry-picking
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200206IPR72011/eu-uk-future-relations-level-playing-field-crucial-to-ensure-fair-competition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200206IPR72011/eu-uk-future-relations-level-playing-field-crucial-to-ensure-fair-competition
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2023(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk
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(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
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