
 

Nieuwsbrief  over  de  plenaire  zitting  –  11-14
september  2017  –  Straatsburg
 
Debat over de Staat van de Unie 
update in progress...
 
 
WiFi4EU: gratis internet in openbare gebouwen 
update in progress...
 
 
Europese gastoevoer verzekeren 
update in progress...
 
 
Eiercrisis: Oproep tot beter Europees waarschuwingssysteem 
update in progress...
 
 
Mensen met een handicap krijgen makkelijker toegang tot producten
en diensten 
update in progress...
 
 
Klimaatverandering bestrijden met bossen die meer broeikasgassen
absorberen 
Woensdag stemt het Parlement over plannen om de opnamecapaciteit van
broeikasgassen door bossen te verhogen. Dat moet helpen om de 
 
 
Bijzondere commissie rond antiterrorisme van start 
Dinsdag stemt de plenaire vergadering over een lijst van 30 kandidaten voor de
nieuwe tijdelijke commissie rond antiterrorisme. Donderdag is de eerste vergadering
gepland.
 
 
Nucleaire dreiging uit Noord-Korea 
update in progress...
 
 
Relaties met Turkije 
update in progress...
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Debat met Mogherini over migratie via Middellandse Zee 
Dinsdag debatteert het Parlement met het hoofd van het EU-buitenlandbeleid over
mogelijkheden om te migratiestromen via de Middellandse Zee te verminderen.
 
 
Parlementsleden roepen op tot strengere controle op wapenexport 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun beslissingen over de controle op
wapenuitvoer consistent zijn. Indien nodig, moet de EU zelf toezicht uitoefenen.
 
 
Visserij op de Noordzee: duurzame voorraden en levensonderhoud
waarborgen 
Woensdag stemt het Parlement over plannen om meerjarige visserijquota in te voeren.
Hiermee wil het overbevissing op de Noordzee aanpakken en vissers meer zekerheid
bieden.
 
 
Hulp nodig na doortocht orkaan Irma 
update in progress...
 
 
Verder op de agenda 
Daarnaast staan ook nog volgende zaken op de agenda.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2017-09-11

 
 
update in progress...
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Europarl TV
Persconferenties en andere evenementen
Audiovisuele website
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/nl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/nl/audio-podcasts.html


Contact 
 
 
Sanne DE RYCK
Persvoorlichter

+32 2 28  42531 (BXL)
+33 3 88 1  64123 (STR)
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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Debat over de Staat van de Unie
 
update in progress...
 
Verwacht wordt dat Jean-Claude Juncker verder ingaat op zijn visie voor de toekomst voor
Europa,  die  hij  eerder  dit  jaar  voorstelde  aan  de  hand  van  vijf  mogelijke  scenario’s.  De
fractievoorzitters schuiven daarna elk hun prioriteiten naar voor, waar de EU zich volgens hen
op moet richten in de periode tot  de volgende verkiezingen in 2019. Commissievoorzitter
Juncker zal  op deze voorstellen reageren.
 
Het debat en de verklaringen door de fractievoorzitters achteraf worden gestreamd op EP Live
en EbS+.
 
Code om een live-stream van het debat in te voegen in een webpagina.
 
 <iframe  src="https://cdn.vuplay.co.uk/ep/embed/embed.html?event=20170213-1702-
PLENARY-64& language=NL&au top lay= t rue& logo= t rue "  name="EP  P laye r "
seamless="seamless"  frameborder="0"  width="560"  height="315"  allowfullscreen="false"
webkitallowfullscreen="false"  mozallowfullscreen="false"  scrolling="no"></iframe>
 
debat:  woensdag 13 september 2017
 
procedure: verklaring van de voorzitter van de Europese Commissie 
 
#SOTEU
 
Meer informatie
Interactive live coverage SOTEU 2017 dashboard
Toekomst van de EU - Initatieven waar het Parlement aan werkt
Audiovisueel materiaal SOTEU
Audiovisueel archief
EP Research Briefing: "The State of the Union debate in the European Parliament", 03.09.2015
Witboek van de Europese Commissie over de toekomst van Europa en de te volgen weg
video teaser
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://www.soteu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20170616TST77649
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3300
http://audiovisual.europarl.europa.eu/soteu-review
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI(2015)565909_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_nl
https://www.youtube.com/watch?v=SfG-RyM6-TA


WiFi4EU: gratis internet in openbare gebouwen
 
update in progress...
 
Het programma is een proefproject dat moet leiden naar gratis internet voor alle EU-burgers op
openbare plaatsen. Het is een onderdeel van de plannen om een ‘digitale unie’ te vormen.
 
De financiering moet  op een 'geografisch evenwichtige manier'  over  de lidstaten worden
gespreid,  op basis  van het  ‘first  come,  first  served’-principe.
 
Bij de tussentijdse evaluatie van het huidige ‘meerjarige financieel kader’ van de EU (MFF), zal
de financiering verder uitgewerkt worden. Lokale overheden zullen wel al meteen in staat zijn
om financiering aan te vragen.
 
procedurecode: 2016/0287(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
stemming: dinsdag 12 september 2017
 
#WiFi4EU
 
Meer informatie
Persbericht over het einde van de onderhandlingen met Commissie en Raad, 29.05.2017
(Engels)
Profiel van de rapporteur Carlos Zorrinho (S&D, PT)
Proceduredossier (Engels)
Digital Economy and Society Index (DESI)
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76253/wifi4eu-ep-and-council-strike-a-deal-on-eu-scheme-for-free-internet-access
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76253/wifi4eu-ep-and-council-strike-a-deal-on-eu-scheme-for-free-internet-access
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124739/CARLOS_ZORRINHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0287(COD)
http://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={"indicator":"DESI","breakdown-group":"DESI","unit-measure":"pc_DESI","time-period":"2016"}
http://audiovisual.europarl.europa.eu/digital-single-market


Europese gastoevoer verzekeren
 
update in progress...
 
De regeling met de noodwaarschuwing is het tweede deel van de wetgeving over de energie-
unie. Het eerste deel, dat gemeenschappelijke regels opstelde voor de handelsafspraken die
EU-landen maken met niet-EU-landen, werd in maart van dit jaar goedgekeurd.
 
De nieuwe regels moeten nog voor de winter van kracht zijn.
 
procedurecode: 2016/0030(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
stemming: dinsdag 12 september 2017
 
 
#Energyunion
 
Meer informatie
Persbericht over het einde van de onderhandlingen met Commissie en Raad, 27.04.2017
(Engels)
Profiel van de rapporteur Jerzy Buzek (EPP, PL)
Proceduredossier (Engels)
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170426IPR72442/security-of-gas-supply-through-solidarity-ep-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170426IPR72442/security-of-gas-supply-through-solidarity-ep-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28269/JERZY_BUZEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0030(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/energy-union


Eiercrisis: Oproep tot beter Europees
waarschuwingssysteem
 
update in progress...
 
De parlementsleden leggen de Commissie en de Raad op de rooster over de maatregelen die
tot dusver genomen zijn en debatteren over mogelijkheden om het zg. ‘Rapid Alert System for
Food and Feed’ te verbeteren. Doel is om de consument weer vertrouwen te geven in Europese
eieren.
 
De landbouwcommissie van het Parlement besprak het eierschandaal met de Commissie op 31
augustus. Verschillende parlementsleden benadrukten dat snellere informatie-uitwisseling over
voedingsrisico’s en strengere straffen voor fraudeurs nodig zijn.
 
Achtergrond
 
F ip ron i l  i s  een  insec t i c ide  om  o .a .  v loo ien  en  m i j ten  te  bes t r i j den .  De
Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft het als ‘matig toxisch’. Binnen de EU is het gebruik
verboden bij alle dieren die gebruikt worden voor de voedselproductie.
 
Het ongeoorloofde gebruik van fipronil in kippenboerderijen werd het eerst gemeld in het Rapid
Alert System for Food and Feed op 20 juli.  De meeste boerderijen waren in Nederland en
België. Miljoenen eieren werden uit de handel genomen.
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
procedure: verklaringen van Raad en Commissie (zonder resolutie)
 
 
#fipronil
 
Meer informatie
Persbericht over het debat in de parlementscommissie Landbouw, 31.08.2017 (Engels)
Video-opname van het debat in de parlementscommissie Landbouw, 31.08.2017
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170828IPR82521/fipronil-in-eggs-eu-needs-faster-information-exchange
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20170831-0900-committee-agri&language=nl
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0bac8f8c-45a3-4858-8a57-a7e000b8125f


Mensen met een handicap krijgen makkelijker
toegang tot producten en diensten
 
update in progress...
 
Er zijn zo’n 80 miljoen personen met een handicap in de EU. Door de toenemende vergrijzing,
stijgt dat cijfer tegen 2020 waarschijnlijk tot 120 miljoen.
 
Het ontwerp van de Europese Commissie voor de ‘Europese toegankelijkheidsrichtlijn’ bepaalt
welke producten en diensten beter toegankelijk moeten worden. Het gaat om zaken zoals
geldautomaten, ticket- en check-in-automaten, computers en besturingssystemen, telefoons,
televisietoestellen,  toepassingen voor elektronisch bankieren,  e-books,  vervoer en online
handel.  De  parlementsleden  stellen  voor  om de  lijst  aan  te  vullen  met  betaalautomaten,
websites  en  mobiele  toepassingen  van  mediabedrijven.
 
De parlementsleden stellen dat de toegankelijkheidsrichtlijn niet enkel van toepassing moet zijn
op de producten of diensten zelf maar ook op de omgeving waarin ze worden aangeboden. Dit
gaat bijvoorbeeld over vervoersinfrastructuur.
 
Woensdag debatteren de parlementsleden over de inhoud van de richtlijn. Donderdag stemmen
ze om een mandaat te geven om onderhandelingen te starten met de Raad van Ministers, die
zelf nog zijn standpunt moet bepalen.
 
procedurecode: 2015/0278(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
 
debat: woensdag 13 september 2017
 
stemming:donderdag 14 september 2017
 
#EuropeanAccessibilityAct
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Persbericht na de stemming in de parlementscommissie Interne markt en
consumentenbescherming, 25.04.2017
Profiel van de rapporteur Morten Løkkegaard (ALDE, DK)
Proceduredossier (Engels)
EP Research Briefing: 'European Accessibility Act'
Video: stemming in de parlementscommissie en verklaring van de rapporteur
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0188+0+NOT+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170425IPR72340/products-and-services-to-be-made-more-accessible-for-disabled-persons-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170425IPR72340/products-and-services-to-be-made-more-accessible-for-disabled-persons-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96709/MORTEN_LOKKEGAARD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=890c2c6f-16aa-4b80-ba2d-a76000a8f7f6


Klimaatverandering bestrijden met bossen die
meer broeikasgassen absorberen
 
Woensdag stemt het Parlement over plannen om de
opnamecapaciteit van broeikasgassen door bossen te
verhogen. Dat moet helpen om de 
 
Lidstaten die bossen kappen, moeten dit compenseren met nieuwe bossen of een beter beheer
van de overblijvende bossen, landbouwgronden en grasland. Dat moet ervoor zorgen dat de
opname van broeikasgassen uit de lucht niet daalt.
 
De parlementsleden zeggen dat lidstaten meer moeten doen en de opnamecapaciteit  van
broeikasgassen door bossen verhogen, zodat de uitstoot gecompenseerd wordt tegen 2030. Dit
komt overeen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.
 
Europese bossen nemen jaarlijks zo’n 10% van de uitgestoten broeikasgassen op.
 
procedurecode: 2016/0230(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
debat: maandag 11 september
 
 
stemming: woensdag 13 september 2017
 
 
persconferentie: woensdag 14 september 2017 om 14.30u
 
#LULUCF
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030
Persbericht na de stemming in de parlementscommissie Leefmilieu, 11.07.2017 (Engels)
Profiel van de rapporteur Norbert Lins (EPP, DE)
Proceduredossier
EP Research Briefing: 'Land use under the EU 2030 climate and energy framework'
Europese Commissie Facts Sheet: 'Proposal to integrate the land use sector into the EU 2030
Climate and Energy Framework', 20.07.2016
Infografiek over klimaatverandering (Engels)
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0262+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0262+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79387/climate-change-plans-to-help-forests-remove-co2
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230%28COD%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2496_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2496_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20141118TST79414/20170711STO79506/climate-change-how-meps-want-to-protect-our-forests-infographic
http://audiovisual.europarl.europa.eu/effort-sharing-regulation


Bijzondere commissie rond antiterrorisme van
start
 
Dinsdag stemt de plenaire vergadering over een lijst van 30
kandidaten voor de nieuwe tijdelijke commissie rond
antiterrorisme. Donderdag is de eerste vergadering
gepland.
 
Tijdens de plenaire vergadering van juli  besliste het Europees Parlement om een tijdelijke
commissie op te richten die zich moet buigen over de tekortkomingen in de strijd tegen het
terrorisme. Tijdens haar mandaat van 12 maanden, moet de commissie een tussentijds verslag
en een eindverslag met vaststellingen en aanbevelingen publiceren.
 
Als de plenaire vergadering de lijst met 30 kandidaten goedkeurt, zullen zij op hun beurt een
voorzitter en ondervoorzitters kiezen tijdens hun eerste vergadering op donderdagochtend in
Straatsburg.
 
stemming: dinsdag 12 september 2017
 
#counterterrorism ≠TERRcommittee
 
Meer informatie
Sudie: 'The European Union’s policies on Counter-terrorism: Relevance, Coherence and
Effectiveness'
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf


Nucleaire dreiging uit Noord-Korea
 
update in progress...
 
In oktober van vorig jaar veroordeelde het Parlement deze testen al en riep Noord-Korea op om
“af te zien van verdere provocerende acties door haar nucleaire en ballistische programma's [...]
te staken.”
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
procedure:  verklaring  van  de  hoge  vertegenwoordiger  voor  Buitenlandse  Zaken  en
Veiligheidsbeleid
 
#NorthKorea @FedericaMog
 
Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over nucleaire veiligheid en non-
proliferatie
Studie: 'Nuclear Proliferation in North East Asia', maart 2017
EP Research Briefing: 'New sanctions against North Korea' (juli 2016)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0424+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0424+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578015/EXPO_STU(2017)578015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586603/EPRS_BRI(2016)586603_EN.pdf


Relaties met Turkije
 
update in progress...
 
Tijdens de plenaire zitting van juli  uitten de parlementsleden al  hun bezorgdheid over de
toetredingsonderhandelingen met Turkije. Ze riepen de Commissie en de nationale regeringen
op om de toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel op te schorten als Turkije doorzette
met de geplande grondwetswijzigingen.
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
stemming: plenaire zitting oktober I (2-5 oktober 2017)
 
 
procedure:  verklaring  van  de  hoge  vertegenwoordiger  voor  Buitenlandse  Zaken  en
Veiligheidsbeleid
 
 
#Turkey
 
Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2017 over het verslag van de Commissie
2016 over Turkije
Persbericht: 'Turkije: Europarlementsleden luiden de alarmbel over toetredingsgesprekken',
06.07.2017
Interview met de rapporteur Kati Piri (S&D, NL)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0306+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0306+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170629IPR78637/turkije-europarlementsleden-luiden-de-alarmbel-over-toetredingsgesprekken
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170629IPR78637/turkije-europarlementsleden-luiden-de-alarmbel-over-toetredingsgesprekken
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20170630STO78719/piri-de-eu-moet-zich-uitspreken-over-turkije-en-dat-is-wat-dit-parlement-doet


Debat met Mogherini over migratie via
Middellandse Zee
 
Dinsdag debatteert het Parlement met het hoofd van het
EU-buitenlandbeleid over mogelijkheden om te
migratiestromen via de Middellandse Zee te verminderen.
 
De beleidsmaatregelen die worden besproken, zijn o.a. de samenwerking met de Afrikaanse
landen versterken en hen helpen hun grenzen beter te beheren, een herziening van de EU-
wetgeving over migratie en asiel en inspanningen om de situatie in Libië te stabiliseren.
 
Na de sluiting van de Balkanroute en de overeenkomst tussen de EU en Turkije over migratie,
werd Italië het belangrijkste toegangspunt tot  de EU voor migranten en asielzoekers. Met
181436 bereikte het aantal migranten en asielzoekers vorig jaar een record. In 2017 zijn er tot
dusver 99742 migranten en asielzoekers de EU binnengekomen.
 
Volgens  de  Internationale  Organisatie  voor  Migratie  (IOM)  zijn  dit  jaar  2537  mensen
omgekomen  tijdens  hun  poging  om  de  Middellandse  Zee  te  over  te  steken.
 
Volgens de laatste Eurobarometer-enquête, willen drie van de vier Europeanen dat de EU meer
doet om de migratiecrisis aan te pakken.
 
procedure:  verklaring  van  de  hoge  vertegenwoordiger  voor  Buitenlandse  Zaken  en
Veiligheidsbeleid
 
debat: dinsdag 12 september 2017
 
#migration #refugees
 
Meer informatie
Persbericht: 'Mediterranean migration route: help for Italy and long-term solutions', 12.07.2017
Persbericht van de Europese Commissie: "Rencontre à Paris sur la migration: Déclaration
conjointe 'Relever le défi de la migration et de l'asile'"
IOM: Tracking Deaths Along Migrant routes
UNHCR: Mediterranean Situation

Plenaire Vergaderingen

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

13 I 18

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170505STO73515/migration-crisis-73-of-europeans-wants-eu-to-do-more
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79370/mediterranean-migration-route-help-for-italy-and-long-term-solutions
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2981_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2981_fr.htm
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205


Parlementsleden roepen op tot strengere
controle op wapenexport
 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun beslissingen
over de controle op wapenuitvoer consistent zijn. Indien
nodig, moet de EU zelf toezicht uitoefenen.
 
Dinsdag bekijkt het Parlement of het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad zijn doel
bereikt. Dat standpunt uit 2008 bepaalt de minimumeisen voor de controle op wapenuitvoer.
Woensdag stemmen de parlementsleden over mogelijke verbeteringen.
 
Een voorstel is om de lijst met criteria waaraan de export moet voldoen, uit te breiden en de
lidstaten te verplichten om na te gaan of de uitgevoerde wapens de corruptie niet in de hand
werken. Een ander voorstel is om sancties op te leggen als lidstaten de gemaakte afspraken
niet naleven.
 
De EU is goed voor 26% van de wapenuitvoer wereldwijd. Daarmee staat het op een tweede
plaats, na de Verenigde Staten (33%) en voor Rusland (23%). In de periode 2012-2016 steeg
de uitvoer van grote wapens zoals raketten, vliegtuigen en onderzeeboten tot het hoogste
niveau sinds het einde van de Koude Oorlog in 1991.
 
procedurecode: 2017/2029(INI)
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
 
 
debate: dinsdag 12 september 2017
 
stemming: woensdag 13 september 2017
 
 
 
#armscontrol
 
Meer informatie
Ontwerpresolutie over wapenuitvoer
Profiel van de rapporteur Bodil Valero (Groenen-EVA, SV)
Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire
goederen en technologie
Verlag van de workshop 'The implementation of the EU arms export control system', mei 2017
EP Research: At a Glance - "EU Member States' Arms export (2013)", december 2015
EP Research: 'EU rules on control of arms export', 10.12.2015
Proceduredossier (Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0264+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124993/BODIL_VALERO_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578047/EXPO_IDA(2017)578047_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572805/EPRS_ATA(2015)572805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572821/EPRS_ATA(2015)572821_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2029(INI)


Visserij op de Noordzee: duurzame voorraden en
levensonderhoud waarborgen
 
Woensdag stemt het Parlement over plannen om
meerjarige visserijquota in te voeren. Hiermee wil het
overbevissing op de Noordzee aanpakken en vissers meer
zekerheid bieden.
 
Het tweede meerjarenplan in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)
is  van  toepassing  zijn  op  de  zg.  ‘demersale’  soorten  (dit  zijn  vissoorten  die  dicht  bij  de
zeebodem leven). Zij maken 70% van de vangsten in de Noordzee (zones IIa, IIIa en IV) uit.
 
Het plan heeft betrekking op verschillende soorten en is aangepast aan de complexiteit van de
gemengde visserij in Noordzee. Deze complexiteit maakt het onmogelijk om zich bij het vissen
op slechts één bepaalde soort te richten.
 
Door ervoor te zorgen dat de voorraden op lange termijn duurzaam worden benut, wordt het
levensonderhoud voor de vissers gewaarborgd.
 
MEPs starten na de plenaire zitting onderhandelingen met de Raad.
 
 
 
procedurecode: 2016/0238(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure (stemming over mandaat)
 
 
debat: woensdag 13 september 2017
 
stemming:donderdag 14 september 2017
 
 
 
#NSMAP #CFP
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de
visserijen die deze bestanden exploiteren
Persbericht na de stemming in de parlementscommissie Visserij, 12.07.2017
Profiel van de rapporteur Ulrike Rodust (S&D, DE)
Proceduredossier (Engels)
EP Research - Briefing: 'Multiannual plan for North Sea demersal fisheries', oktober 2016
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https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0263+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0263+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79402/north-sea-plan-ensuring-sustainable-stocks-and-security-for-fishermen
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/93624/ULRIKE_RODUST_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0238(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589814/EPRS_BRI(2016)589814_EN.pdf


Hulp nodig na doortocht orkaan Irma
 
update in progress...
 
Orkaan Irma, een orkaan van klasse 5, bereikte op 6 september, Barbuda, Sint Maarten (FR,
NL) en de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden. Zware regen, zeer sterke winden en een
stormvloed veroorzaakten de dood van minstens tien mensen. Vele anderen raakten gewond
en duizenden ontheemd. 95% van de huizen in Barbuda is beschadigd.
 
debat: woensdag 13 september 2017
 
 
procedure: verklaring van de commissie gevolgd door debat
 
#IRMA
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Verder op de agenda
 
Daarnaast staan ook nog volgende zaken op de agenda.
 
Gevolgen  van  de  internationale  handel  en  het  handelsbeleid  van  de  EU  voor  mondiale
waardeketens
 
Corruptie en mensenrechten in derde landen
 
Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): vrijstelling voor internationale vluchten
 
Dieselgate
 
Brandveiligheid van gebouwen
 
Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapfondsen
 
Walvisjacht in Noorwegen
 
Venezuela
 
De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika
 
De politieke betrekkingen van de EU met India
 
Overeenkomst tussen de EU en IJsland
 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië
 
Beschikbaarstelling  van  middelen  uit  het  Europees  Fonds  voor  aanpassing  aan  de
globalisereng  voor  Finland  (Microsoft)
 
Begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
 
Toekomst van het Erasmus+-programma
 
Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen
 
Fukushima
 
Mensenrechten
 
Franchising in de detailhandel
 
Handel met Chili
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Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen
 
Begroting 2018
 
Bezwaar tegen GGO-soja DAS-68416-4, vote Wednesday
 
Bezwaar tegen voedingsvervangende producten voor gewichtsbeheersing
 
Meer informatie
Ontwerpagenda
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html

