
Das Referat Bürgeranfragen (Ask EP) beantwortet Fragen zu den Tätigkeits- und Zuständigkeitsbereichen sowie zum 
organisatorischen Aufbau des Europäischen Parlaments. Sein Leitgedanke besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
das Parlament und dessen Arbeitsweise verständlicher zu machen. Zudem informiert das Referat Bürgeranfragen die 

Wat heeft het Europees Parlement ondernomen met betrekking 
tot de handelsovereenkomst EU-VS?

EU-burgers hebben zich tot het Europees 
Parlement gewend met het verzoek 
om transparante onderhandelingen te 
voeren over een handelsovereenkomst 
tussen de EU en de VS en om de 
strenge EU-normen op het gebied van 
consumenten- en milieubescherming te 
waarborgen.

Het Europees Parlement volgt 
oplettend en kritisch het traject naar 
een trans-Atlantische handels- en 
investeringsovereenkomst (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP). 

De Europese Commissie 
onderhandelt namens de EU over de 
vrijhandelsovereenkomst. Het Europees 
Parlement neemt niet zelf aan de 
onderhandelingen deel, maar wordt door 
de Commissie op de hoogte gehouden 
van de voortgang. Wanneer de 
onderhandelingen zijn afgerond, zullen 
EP-leden de tekst van de overeenkomst 
onderzoeken en vervolgens over deze 
tekst stemmen. Het is daarom nog 
niet duidelijk of het Parlement met de 
overeenkomst zal instemmen.

Overigens onderhandelt de Commissie 
altijd in naam van de EU over 
internationale handelsovereenkomsten 
met derde landen omdat 
handelsaangelegenheden onder de 
exclusieve bevoegdheid van de EU 
vallen. De Europese Commissie opent 
pas onderhandelingen wanneer 
de lidstaten haar daartoe officieel 
gemachtigd hebben. De lidstaten stellen 
tevens de doelen vast die de Commissie 
bij de onderhandelingen in naam van de 
EU moet verwezenlijken.

Reactie op de bezwaren van burgers

In reactie op de vrees van vele burgers 
heeft de Europese Commissie in 

januari 2014 verklaard dat de strenge 
EU-regels inzake consumentenrecht 
niet ter discussie staan. Voorts 
heeft de Commissie besloten de 
onderhandelingen over de clausules 
inzake investeringsbescherming in de 
toekomstige handelsovereenkomst op te 
schorten en een openbare raadpleging 
over dit onderhandelingshoofdstuk te 
houden.

De eisen van het Europees Parlement

Het Europees Parlement zet zich ervoor in 
dat de strenge Europese normen inzake 
consumentenrecht, sociale rechten, 
gezondheidsgerelateerde rechten, 
milieu- en gegevensbescherming in 
de handelsovereenkomst worden 
beschermd en aangescherpt. 

Het Europees Parlement heeft in een 
resolutie van 23 mei 2013 ingestemd 
met opening van de onderhandelingen 
met de VS, maar ook benadrukt dat de 
Europese waarden en normen tijdens 
de onderhandelingen moeten worden 
verdedigd. Het Parlement verwees 

bijvoorbeeld naar het voorzorgsbeginsel 
van de EU, dat niet ondermijnd mag 
worden door de overeenkomst.

Een overeenkomst als deze is gebaseerd 
op wederzijds vertrouwen. Daarom dringt 
het Parlement erop aan dat de VS een 
halt toeroept aan het bespioneren van 
Europese burgers op grote schaal door 
zijn geheime dienst NSA.

Na een uitvoerig onderzoek van 
de gebeurtenissen op 15 openbare 
hoorzittingen met deskundigen, heeft 
het Parlement op 12 maart 2014 in 
een resolutie over het grootschalige 
controleprogramma van de VS bevestigd 
dat zijn instemming met de trans-
Atlantische vrijhandelsovereenkomst 
“in gevaar kan komen” zolang de 
allesomvattende, grootschalige controle 
door de nationale veiligheidsdiensten 
van de VS niet volledig wordt gestaakt.
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Deze publicatie is verzorgd door de afdeling Informatieverzoeken van de burger. De inhoud is uitsluitend 
bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De hierin kenbaar gemaakte meningen vertegenwoordigen 
niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het EP. Om meer informatie aan te vragen over de artikelen 
in deze publicatie, kunt u contact met ons opnemen: www.europarl.europa.eu/askEP.
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Het EP antwoordt

Kort overzicht

De afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) behandelt verzoeken om informatie over de activiteiten, de 
bevoegdheden en de organisatie van het Parlement, altijd met het doel om de burger beter inzicht te verschaffen in 
het Parlement en zijn werkzaamheden. Ask EP geeft tevens klachten van burgers door aan leden van het Europees 
Parlement en de instelling als geheel.

Dit artikel en andere antwoorden 
van het EP zijn te vinden op: http://
epthinktank.eu/author/epanswers/


