
 

Zittingsnieuws
2-3 mei-2018
Plenaire vergadering – Brussel
 
Charles Michel in debat met Europarlement over de toekomst van
Europa 
 
De Belgische premier Charles Michel is de vijfde EU-leider die met
Europarlementsleden en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in debat gaat over
de toekomst van Europa op donderdagochtend.
 
 
EU-begroting na 2020: EP-leden debatteren over nieuwe voorstellen 
 
De leden debatteren woensdag met de Commissie over nieuwe voorstellen voor de
EU- meerjarenbegroting en -hervorming na 2020.
 
 
Caterpillar: €4.6 miljoen aan EU-steun voor 2287 werknemers 
 
Voor 2287 ontslagen werknemers bij Caterpillar Solar in Gosselies (België) en vijf
toeleveranciers trekt de EU €4.621.616 uit om hen te helpen bij het vinden van nieuwe
jobs. 
 
 
Dierproeven op cosmetica: oproep tot wereldwijd verbod 
De EU moet een diplomatiek initiatief nemen tot een wereldwijd verbod op het testen
van cosmetica op dieren voor 2023. Dit stelt een ontwerpresolutie waar donderdag
over wordt gestemd.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2018-05-02
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Contact 
 
 

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

Lieven COSIJN
Press officer
COMM - MEDIA SERVICES

(+32) 2 28 43126 (BXL)
(+33) 3 881 74934 (STR)
(+32) 473 864 141
lieven.cosijn@ep.europa.eu

Ingelise DE BOER
Press officer
COMM - MEDIA SERVICES

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
(+31) 6 129 40 913
ingelise.deboer@ep.europa.eu
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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


Charles Michel in debat met Europarlement over
de toekomst van Europa
 
 
De Belgische premier Charles Michel is de vijfde EU-leider
die met Europarlementsleden en Commissievoorzitter
Jean-Claude Juncker in debat gaat over de toekomst van
Europa op donderdagochtend.
 
Michel  is  sinds  oktober  2014  de  premier  van  België.  Daarvoor  was  hij  de  leider  van  de
Franstalige liberale partij Mouvement Réformateur en tussen 2007 en 2011 was hij minister van
ontwikkelingssamenwerking.
 
Dit is het vijfde debat in een reeks debatten tussen EU-staatshoofden of regeringsleiders en
Europese parlementsleden over de toekomst van de Europese Unie. De Ierse premier Leo
Varadkar op 17 januari, de Kroatische premier Andrej Plenkovic op 6 februari, de Portugese
premier António Costa op 14 maart en de Franse president Emmanuel Macron op 17 april,
gingen Michel voor.
 
De voorzitter  van  het  Europees  Parlement  Antonio  Tajani  en  Charles  Michel  zullen  een
gezamenlijke  persconferentie  geven  op  donderdag  om 11:30.
 
De volgende EU-leider die het Huis zal toespreken is de Luxemburgse premier Xavier Bettel in
de plenaire zitting eind mei in Straatsburg.
 
Debat:  Donderdag 3 mei
 
Procedure: Debat over de toekomst van Europa, zonder resolutie 
 
Persconferentie: Donderdag, 3 Mei om 11.30
 
#ToekomstvanEuropa @CharlesMichel
 
 
 
 
 
Meer informatie
Biografie van de Belgische premier Charles Michel
Debat over de Toekomst van Europa
Gratis foto’s en audiovisuele producten – Toekomst van Europa
Gratis foto’s en audiovisuele producten - EU en België
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97024/our-path-needs-to-lead-forwards-not-backwards-says-croatian-prime-minister
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180411IPR01517/macron-defends-the-idea-of-european-sovereignty
http://premier.fgov.be/nl/biografie
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/toekomst-van-de-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belgium_5804_pk


EU-begroting na 2020: EP-leden debatteren over
nieuwe voorstellen
 
 
De leden debatteren woensdag met de Commissie over
nieuwe voorstellen voor de EU- meerjarenbegroting en -
hervorming na 2020.
 
 
 
 In  een  debat  dat  volgt  op  de  presentatie  door  de  Commissie  van  de  nieuwe
wetgevingsvoorstellen, zullen de leden antwoorden en hun op 14 maart 2018 aangenomen
standpunt  bevestigen  over  het  volgende  meerjarig  financieel  kader  (MFK)  en  over  de
hervorming  van  de  eigen  middelen  voor  de  EU-begroting  na  2020.
 
 
 De leden willen dat de volgende meerjarenbegroting nieuwe prioriteiten financiert, evenals
moderne, duurzame landbouw en de ontwikkeling van Europese regio's. Ze benadrukken dat
het de tekorten van de Brexit moet compenseren. Wat de inkomsten betreft, bepleiten zij de
versterking van de bestaande eigen middelen, zoals douanerechten op invoer,  BTW, een
percentage van het bruto nationaal inkomen en het geleidelijk invoeren van nieuwe eigen
middelen.
 
 
 De leden hebben gewaarschuwd dat "er geen overeenkomst kan worden gesloten over het
MFK zonder dat  er  vooruitgang op eigen middelen is  geboekt".  Uitgaven en ontvangsten
moeten derhalve als  één enkel  pakket  worden behandeld.
 
 
 De volgende stap is dat de Raad zijn standpunt bepaalt over het volgende MFK, waarvoor de
instemming van het Parlement is vereist. De leden hebben opgeroepen om zo snel mogelijk de
onderhandelingen  met  de  Raad  en  de  Commissie  te  beginnen  om  vóór  de  Europese
verkiezingen  van  2019  een  akkoord  te  bereiken.
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Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over het volgende MFK:
voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode
na 2020
Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over hervorming van het stelsel van
eigen middelen van de Europese Unie
MFK Q&A
Olbrycht Jan (EVP, PL) - MFK
Thomas Isabelle (S&D, FR) - MFK
Deprez Gérard (ALDE, BE) – Eigen middelen
Lewandowski Janusz (EVP, PL) – Eigen middelen
Procedure file
Persbericht na stemming in de plenaire vergadeirng (14.03.2018)
Gratis AV-materiaal - MFK
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/23781/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2594(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99420/toekomst-europa-financieren-post-2020-budget-moet-aansluiten-op-beleidsdoelen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Caterpillar: €4.6 miljoen aan EU-steun voor 2287
werknemers
 
 
Voor 2287 ontslagen werknemers bij Caterpillar Solar in
Gosselies (België) en vijf toeleveranciers trekt de EU
€4.621.616 uit om hen te helpen bij het vinden van nieuwe
jobs. 
 
 
 
Als gevolg van grote structurele veranderingen in wereldhandelspatronen heeft Caterpillar zijn
fabriek in het Belgische Gosselies (Henegouwen, Wallonië) vorig jaar gesloten.
 
Het Parlement stemt over maatregelen voor cofinanciering zoals start-up beurzen, training en
toelagen voor de 2287 ontslagen werknemers door het Europees fonds voor aanpassing aan de
globalisering (EFG) aan te spreken.
 
Stemming: Donderdag 3 mei 
 
Procedure:  begrotingsprocedure
 
#EGF #EUfonds #Caterpillar
 
 
 
 
 
 
Meer informatie
Voorstelrapport over het aanspreken van de EGF:
Persbericht over commissiestemming (24.04.2018):
Persbericht: “EP-leden: ondersteunen van EU-industrie strategische noodzaak” (05/10/2016)
Profiel van rapporteur Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES):
Procedurebestand:
Gratis foto’s, video en audiomateriaal:
Resolutie van het Europees Parlement van 5 oktober 2016 over de behoefte aan een
Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-620.786+01+DOC+PDF+V0//EN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180423IPR02310/caterpillar-budget-committee-backs-EU4-6m-in-eu-aid-for-2-287-redundant-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20160930IPR44564/industrial-policy-meps-call-on-eu-commission-to-review-rules-on-mass-dismissals
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96991/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2043(BUD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0377&language=NL&ring=B8-2016-1051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0377&language=NL&ring=B8-2016-1051


Dierproeven op cosmetica: oproep tot
wereldwijd verbod
 
De EU moet een diplomatiek initiatief nemen tot een
wereldwijd verbod op het testen van cosmetica op dieren
voor 2023. Dit stelt een ontwerpresolutie waar donderdag
over wordt gestemd.
 
Europarlementariërs zullen de kwestie op woensdag ook bespreken met de Raad en met de
Europese Commissie.
 
Binnen de EU zelf is de verkoop van cosmetica die op dieren is getest al sinds 2013 verboden.
Europarlementariërs wijzen erop dat dit de cosmetica-industrie in de EU niet heeft beperkt en
dat  deze  goed  is  voor  circa  twee  miljoen  banen.  80%  van  de  landen  wereldwijd  staat
dierproeven  en  de  marketing  van  cosmetica  die  op  dieren  is  getest  echter  nog  toe.
 
In de resolutie merken de parlementsleden ook op dat het EU-systeem gebreken vertoont.
Sommige cosmetica wordt buiten de EU op dieren getest, en daarna opnieuw binnen de EU
getest met gebruik van alternatieve methoden alvorens hier op de markt te worden gebracht.
 
Debat:  woensdag 2 mei
 
Stemming: donderdag 3 mei
 
Procedure:  mondelinge vraag met resolutie
 
#animaltesting  #dierproeven
 
Meer informatie
Persbericht over de stemming in de parlementaire commissie (20.02.2018)
Gratis foto’s en audiovisuele content -
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk

