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Bijeenkomst van de Europese Raad (art. 50) (20 oktober 2017)
- Conclusies

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies die de Europese Raad 1 tijdens de in hoofde genoemde
bijeenkomst heeft aangenomen.

1

Ingevolge de kennisgeving uit hoofde van artikel 50 VEU neemt het lid van de Europese Raad
dat de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigt, niet deel aan de beraadslagingen of aan
de besluiten van de Europese Raad die hem betreffen.

EUCO XT 20014/17

NL
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1.

De Europese Raad, in het licht van de eerste vijf onderhandelingsronden en rekening houdend
met de beoordeling van de onderhandelaar van de Unie, en zijn richtsnoeren van 29 april 2017
bevestigend:
•

is ingenomen met de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de rechten van de
burgers en verzoekt de onderhandelaar voort te bouwen op de bereikte convergentie,
zodat de nodige rechtszekerheid en juridische garanties kunnen worden geboden aan
alle betrokken burgers en hun familieleden, die hun uit het EU-recht voortvloeiende en
bij het terugtrekkingsakkoord beschermde rechten rechtstreeks moeten kunnen
uitoefenen, onder meer middels vlotte en eenvoudige administratieve procedures en de
rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

•

onderkent dat er met betrekking tot Ierland enige vooruitgang is geboekt wat betreft
convergentie inzake beginselen en doelstellingen met betrekking tot de bescherming van
het Goede Vrijdagakkoord en het behoud van het gemeenschappelijk reisgebied (de
"Common Travel Area"), en verzoekt de onderhandelaar van de Unie te streven naar
verdere verfijning van die beginselen, rekening houdend met de grote uitdaging die de
terugtrekking van het VK vormt, onder meer wat het voorkomen van een "harde" grens
betreft, en derhalve in de verwachting dat het VK met de flexibele en creatieve
oplossingen zal komen die gezien de unieke situatie van Ierland moeten worden
gevonden, en deze zal onderschrijven;

•

neemt er nota van dat het VK weliswaar heeft verklaard de financiële verplichtingen die
het gedurende zijn lidmaatschap is aangegaan, te zullen honoreren, maar dat het nog
geen krachtige en concrete toezegging heeft gedaan om al die verplichtingen na te
komen.

2.

Op basis van die vorderingen vraagt de Europese Raad dat de werkzaamheden worden
voortgezet, zodat de bereikte convergentie kan worden geconsolideerd en de
onderhandelingen kunnen worden voortgezet, opdat zo spoedig mogelijk kan worden
overgegaan tot de tweede fase van de onderhandelingen.
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3.

De Europese Raad zal tijdens zijn volgende bijeenkomst, in december, de stand van de
vorderingen met de onderhandelingen opnieuw bezien, teneinde te bepalen of bij elk van de
drie bovengenoemde aangelegenheden voldoende vooruitgang is geboekt. Indien dat het geval
is, zal de Europese Raad aanvullende richtsnoeren vaststellen met betrekking tot het kader
voor de toekomstige betrekkingen en mogelijke overgangsregelingen die in het belang van de
Unie zijn en stroken met de voorwaarden en kernbeginselen van de richtsnoeren van 29 april
2017. Tegen deze achtergrond verzoekt de Europese Raad de Raad (art. 50) samen met de
onderhandelaar van de Unie interne voorbereidende besprekingen te beginnen.
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