Kleine wegwijzer over de Europese verkiezingen en over de Europese Unie
1. Wie vandaag de Europarlementsleden zijn en wat ze doen
- https://maakzelfeuropa.be/ tracht te berichten over wat de Belgen en de Belgische
Europarlementsleden in het EP doen, en brengt ook actualiteit over de Europese verkiezingen in
België.
- Op de website van het Europees Parlement kan je bij elk van de parlementsleden op hun naam
doorklikken en dan vind je een overzicht van hun activiteiten in de gespecialiseerde commissies
in het EP, van hun meest recente interventies (in tekst en vaak ook video als je doorklikt), een
link naar hun laatste tweets (Hub) en een aantal verslagen van europarl.tv waarin ze zijn
voorgekomen. In de linkerkolom telkens een overzicht van hun parlementaire activiteiten (ook
doorklikken voor detail).
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search/advanced?name=&groupCode=&countryCode=B
E&bodyType=ALL
- mediaberichten en beeldmateriaal over het EP in het algemeen vind je hier
http://www.europarl.europa.eu/news/nl
2. De verkiezingen zelf
De website van Binnenlandse Zaken legt heel de verkiezingswetgeving in België uit
https://verkiezingen.fgov.be/
Deze website van het Europees parlement legt ze uit voor alle EU-lidstaten:
https://www.european-elections.eu/
Er is ook een privé-website die dat doet:
https://howtovote.eu/
Hoe EU-burgers in België kunnen stemmen vind je hier:
https://europeanelections.belgium.be/node/111305
de uitslag van de Europese verkiezingen in België in 2014
http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/eur/results/results_start.html

3. Hoe je je kan engageren
https://www.thistimeimvoting.eu/
https://www.ikstemdezekeer.eu/

4. Wat de Europese Unie is, en wat het Europees Parlement doet:
-

in de meest eenvoudige versie:
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_nl

-

in een iets uitgebreidere versie:
https://europa.eu/european-union/about-eu_nl
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/home

-

over het parlement zelf:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/nl-ep-brochure.pdf
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/home

-

een overzicht van alle instellingen, met de link naar hun websites:
http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/europees-parlement/de-eu-instellingen-en-andereorganen

5. Wat de EU allemaal doet, ook in jouw buurt.
-

https://www.what-europe-does-for-me.eu/nl/portal
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/citizens-app
https://europa.eu/euandme/frontpage_en
https://europa.eu/investeu/home_nl
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_en

6. Verbindingen tussen België en de EU:
-

De liaisonbureaus van het Parlement en van de Commissie die zich specifiek op België
toeleggen:
http://www.europarl.europa.eu/belgium/
https://ec.europa.eu/belgium/home_nl

-

de vertegenwoordigingen van België bij de EU:
https://europeanunion.diplomatie.belgium.be/nl
http://www.flandersineu.be/
http://www.wbi.be/fr/delegations/delegation/delegation-generale-wallonie-bruxelles-aupreslue#.XERBtNXwbAd
http://www.commissioner.brussels/
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1989/3283_read-30045/

-

gespecialiseerde overheidsdiensten:
https://www.vleva.eu/nl/vleva
https://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/e

7. Algemene overzichten:
http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/26-mei-2019-europese-verkiezingen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/alles-wat-u-moetweten-over-de-europese-verkiezingen-van-2019

