
 

Debat EU-VK: EP-leden steunen een akkoord niet
tegen elke prijs
 

In de aanloop naar de EU-top over de Europese begroting en de toekomstige EU-VK-
relatie drongen parlementsleden in een debat met de Raad aan op een akkoord over het
EU-herstelplan
 
Het Parlement zal een akkoord niet tegen elke prijs steunen, waarschuwden verschillende
Europarlementariërs tijdens een debat over de onderhandelingen over de toekomstige relatie
tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zij verzetten zich tegen het Britse voorstel om slechts
bepaalde beleidsgebieden te selecteren waarover onderhandeld wordt, en andere te negeren.
 
Verschillende sprekers onderstreepten dat beide partijen zich moeten houden aan de politieke
verklaring die vorig jaar door het Verenigd Koninkrijk en de EU is ondertekend en die een
duidelijk kader biedt voor een toekomstige relatie. De Europarlementariërs riepen ook op tot
nauwgezette naleving van de verplichtingen, in het belang van onder meer de burgers van het
Verenigd Koninkrijk in de EU en van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, zoals vastgelegd
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12019W/DCL(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12019W/DCL(01)


in het bindende terugtrekkingsakkoord. Het Parlement hoopt op een nieuwe dynamiek om de
besprekingen af te ronden, waarvoor nog maar 204 dagen overblijven. Donderdag zal een
resolutie over de voortgang van de onderhandelingen worden aangenomen, gevolgd door een
persconferentie.
 
EU-meerjarenbegroting en Covid-19-herstelfonds 
 
Over de volgende meerjarenbegroting van de EU en het Covid-19-herstelplan zeiden de leden
van het Europees Parlement dat de tijd dringt en dat het nu aan de Europese Raad is om snel
de volgende belangrijke stap te zetten: het vinden van een gezamenlijk standpunt van de
lidstaten. De economie moet dringend weer op gang komen en het herstelplan "kan de zaak op
gang brengen, maar alleen met een ambitieuze langetermijnbegroting halen we de eindstreep".
 
Veel leden van het Europees Parlement benadrukten dat het voorstel van de Commissie het
absolute minimum is. Bovendien moet de rol van het Parlement bij het opstellen en uitvoeren
van het herstelpakket worden versterkt, aangezien "een crisis geen excuus mag zijn om de
democratie te ondermijnen".
 
Klik op de links om de toespraken tijdens de plenaire vergadering terug te kijken:
 
Nikolina Brnjac voor de Raad
 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie
 
Kati Piri, (S&D, NL), rapporteur.
 
Christophe Hansen, (EVP, LU), rapporteur.
 
Nicolae Ștefănuță, (Renew Europe, RO), Begrotingscommissie.
 
David McAllister (EVP, DE)
 
Iratxe Garcia Pérez (S&D, ES)
 
Marco Zanni (ID, IT)
 
Ska Keller (Groenen/ALE, DE)
 
Derk Jan Eppink (ECR,NL)
 
Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)
 
Dacian Cioloș (Renew Europe, RO)
 
Achtergrondinformatie
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https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/01/30/brexit-council-adopts-decision-to-conclude-the-withdrawal-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200616IPR81309/eu-uk-future-relations-press-conference-on-the-latest-ep-resolution
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200616IPR81309/eu-uk-future-relations-press-conference-on-the-latest-ep-resolution
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=e07a7cea-842b-342a-191f-bf9bb5400988&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=061cd356-6961-fc98-2e8e-b0cafb8c3eae&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=03fcc974-10a4-191b-81a8-bf0fdfd03869&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=2b57218f-d136-233e-2e3d-5d4c431e03d7&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=f6377ac6-d558-d44a-84e5-444c79a3030c&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=e241bf0a-5834-1da9-483f-b497d2fdd602&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=5f1f6dd5-2ffb-8196-a176-6305a83f5df0&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=9c8342e4-2eca-ea01-ab95-91f160c7f55d&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=48c58c3f-effe-c627-8c89-12c61913ee91&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=244ffbcf-c765-9763-88f7-dbbf593c2e99&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=fe6ed661-9984-a95c-dc04-9abc5db68731&date=20200617
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=31389c82-7768-7bc1-faec-87990e0a7f8f&date=20200617


De  voorzitter  van  het  Europees  Parlement,  David  Sassoli,  bespreekt  op  19  juni  via
videoconferentie met de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de plannen voor een
Europees  coronaherstelfonds  en  een  nieuwe  EU-meerjarenbegroting  die  de  Europese
Commissie op 27 mei  2020 in  het  Parlement  heeft  voorgesteld.  Volgens Raadsvoorzitter
Charles Michel zal de discussie van de EU-leiders vrijdag dienen als "grondige voorbereiding"
op een top op een later tijdstip.
 
Voorzitter  Sassoli  geeft  na  afloop  van  zijn  ontmoeting  met  de  EU-staatshoofden  en
regeringsleiders  een  persconferentie  om  11  uur.
 
Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 hebben
beide partijen onderhandelingen gevoerd om een toekomstig partnerschap tot stand te brengen
dat begint na een overgangsperiode die op 31 december 2020 afloopt.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Verloop van de procedure
EP Persbericht: "Europees corona-herstelfonds van 2 biljoen euro nodig om de gevolgen van
de Covid-19-crisis te bestrijden" (15 mei 2020)
Resolutie van het EP van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, de eigen
middelen en het herstelplan
Verklaring van het MFK/Eigen middelen-onderhandelingsteam van het EP: " EP negotiators:
recovery plan crucial, but do not trade long-term for short-term " (27 mei 2020)
Q&A over de meerjarenbegroting van de EU (meerjarig financieel kader, MFK)

EP Multimediacentrum: foto, - video- en audiomateriaal

BALÁZS Eszter
Press Officer

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200526IPR79817/het-gaat-om-de-toekomst-van-de-eu-brede-steun-ep-voor-europees-herstelfonds
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2656(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200512IPR78912/eu-herstelfonds-van-2-biljoen-euro-nodig-om-covid-19-crisis-te-bestrijden
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200512IPR78912/eu-herstelfonds-van-2-biljoen-euro-nodig-om-covid-19-crisis-te-bestrijden
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200115IPR70326/q-a-over-de-meerjarenbegroting-van-de-eu-meerjarig-financieel-kader-mfk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

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