
 

Nieuwsbrief over de plenaire zitting – 2-5 juli 2018
– Straatsburg
 
EU-migratiebeleid: EP-leden beoordelen voortgang EU-leiders 
Het plenaire debat op dinsdag met Tusk, voorzitter van de Raad, en Juncker, voorzitter
van de Commissie, richt zich voornamelijk op de resultaten van de EU-top van 28 en
29 juni. Deze top heeft als doel om dichterbij een akkoord over het migratie- en
asielbeleid van de EU te komen.
 
 
Mateusz Morawiecki debatteert met EP-leden over toekomst Europa 
De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki zal de achtste EU-leider zijn die
over de toekomst van Europa debatteert met EP-leden en de voorzitter van de
Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Het debat vindt plaats op
woensdagochtend om 9 uur.
 
 
Grensbeveiliging: beslissende stemming over nieuw systeem om
visumplichtige reizigers vooraf te screenen 
Niet-EU-inwoners die zijn vrijgesteld van visumvereisten moeten toestemming krijgen
voor ze naar de EU reizen. Dit staat in nieuwe regels waarover op donderdag gestemd
wordt. Als een veiligheidsmaatregel worden reizigers die worden beschouwd als
illegale migrant of met een hoog epidemiologisch risico, de toegang ontzegd.
 
 
Humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen 
Het Parlement zal stemmen over een resolutie over de migratiecrisis en humanitaire
situatie in Venezuela en aan zijn grenzen. Dit na een bezoek van EP-leden aan
Brazilië en Colombia deze week om de toestand ter plaatse te beoordelen.
 
 
Mobiliteitspakket: stemming over herziening regels wegtransport 
Op woensdag stemmen de leden van EP over herziening van de regels omtrent
wegtransport. Hierbij zal aandacht zijn voor de aanpak van illegale praktijken, de rij- en
rusttijden voor chauffeurs en het detacheren van chauffeurs.
 
 
Auteursrechten: Mogelijke stemming om het mandaat te wijzigen in
de plenaire vergadering van september 
De parlementaire commissie Juridische Zaken heeft besloten om de onderhandelingen
met de Raad over herziening van de wetgeving omtrent auteursrechten te starten. Dit
wordt maandag aangekondigd. De Europarlementariërs kunnen hier bezwaar tegen
maken en om een plenaire stemming vragen.
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Laatste stemming voor herziening EU-kieswet 
De Raad heeft op 7 juni besloten om de kieswet van de EU te herzien. Het Europees
Parlement zal hier naar verwachting op woensdag mee instemmen.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2018-07-02
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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

Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

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

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43126 (BXL)
(+33) 3 881 74934 (STR)
lieven.cosijn@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


EU-migratiebeleid: EP-leden beoordelen
voortgang EU-leiders
 
Het plenaire debat op dinsdag met Tusk, voorzitter van de
Raad, en Juncker, voorzitter van de Commissie, richt zich
voornamelijk op de resultaten van de EU-top van 28 en 29
juni. Deze top heeft als doel om dichterbij een akkoord over
het migratie- en asielbeleid van de EU te komen.
 
Het Parlement wacht sinds november 2017 op een overeenkomst tussen de EU-lidstaten over
hun positie ten opzichte van de Dublin-verordening. Deze verordening is de sleutel tot de
herziening van het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem, zodat de inter-institutionele
onderhandelingen kunnen beginnen. EP-leden hebben herhaaldelijk een beroep gedaan op de
Raad om echte politieke wil te tonen om het asielbeleid te hervormen en een einde te maken
aan de migranten die sterven terwijl ze Europa proberen te bereiken.
 
EP-leden zullen niet alleen de door de staatshoofden en regeringsleiders geboekte voortgang
beoordelen op het  migratiebeleid tijdens hun tweedaagse top.  Ook het  verdiepen van de
Economische en Monetaire Unie, de volgende EU-begroting, de onderhandelingen omtrent
Brexit en EU-samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie worden aan de orde
gesteld.
 
Debat: dinsdag 3 juli 2018
 
 
Procedure: verklaringen Europese Raad en Commissie
 
Meer informatie
Europese Raad, 28-29 juni Agenda
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171115IPR88120/parlement-klaar-voor-onderhandelingen-over-herziening-van-het-eu-asielstelsel
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180607IPR05240/meps-demand-an-end-to-migrant-deaths-across-the-mediterranean-sea
http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-28-and-29-june-2018_6801
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Mateusz Morawiecki debatteert met EP-leden
over toekomst Europa
 
De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki zal de
achtste EU-leider zijn die over de toekomst van Europa
debatteert met EP-leden en de voorzitter van de Europese
Commissie, Jean-Claude Juncker. Het debat vindt plaats
op woensdagochtend om 9 uur.
 
Mateusz Morawieki is lid van de conservatieve Partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en is op
9 januari 2018 benoemd tot premier van Polen.
 
Dit  zal  het  achtste  debat  zijn  in  een  serie  over  de  toekomst  van  Europa  tussen  EU-
regeringsleiders  en  EP-leden.  Het  bouwt  voort  op:
 
 
 

De premier van Ierland Leo Varadkar op 17 januari 2018, 
De Kroatische minister-president Andrej Plenkovic op 6 februari 2018, 
minister-president van Portugal António Costa op 14 maart 2018, 
Franse president Emmanuel Macron op 17 april 2018, 
De premier van België Charles Michel op 3 mei 2018, 
De Luxemburgse premier Xavier Bettel op 30 mei 2018, en 
De Nederlandse premier Mark Rutte op 13 juni 2018.
 

 
 
EP-voorzitter Antonio Tajani en premier Morawiecki zullen een gezamenlijke persconferentie
geven.
 
De volgende EU-leider die het Parlement zal toespreken, is de Griekse premier Alexis Tsipras,
tijdens de plenaire sessie van september in Straatsburg.
 
Debat: woensdag 4 juli 2018
 
Persconferentie: woensdag 4 juli 2018 om 12:45
 
Procedure: debat over de toekomst van Europa, geen resolutie
 
Meer informatie
CV van de minister-president van Polen, Mateusz Morawiecki
Debat on the future of Europe
Audiovisueel materiaal
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https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Grensbeveiliging: beslissende stemming over
nieuw systeem om visumplichtige reizigers
vooraf te screenen
 
Niet-EU-inwoners die zijn vrijgesteld van visumvereisten
moeten toestemming krijgen voor ze naar de EU reizen. Dit
staat in nieuwe regels waarover op donderdag gestemd
wordt. Als een veiligheidsmaatregel worden reizigers die
worden beschouwd als illegale migrant of met een hoog
epidemiologisch risico, de toegang ontzegd.
 
Er is al informeel overeenstemming bereikt tussen onderhandelaars van het Parlement en de
Raad over het nieuwe Europese Reisinformatie- en Autorisatiesysteem (ETIAS). Dit systeem
zou in 2021 in werking moeten zijn en zal van toepassing zijn op meer dan zestig landen en
gebieden wiens burgers zonder visum naar de EU kunnen reizen.
 
De reisautorisatie zal zeven euro kosten en zal drie jaar geldig zijn. De overgrote meerderheid
van reizigers zal direct een positieve reactie ontvangen na het invullen van het elektronische
formulier. Hun data zullen worden gecheckt in relevante databases.
 
Procedure Code: 2016/0357A(COD) en 2016/0357B(COD)
 
Debat: woensdag 4 juli 2018
 
Stemming: donderdag 5 juli 2018
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing
 
Meer informatie
Ontwerprapport over instellen Europese Reisinformatie- en Machtigingssysteem (ETIAS)
Ontwerpverslag tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 met als doel een Europees
systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) - taken van Europol
Persbericht over stemming commissie (24.04.2018)
Profiel van rapporteur: Kinga Gal (EPP, HU)
Proceduredossier
Proceduredossier (Europol)
EP Research Service: "Briefing: ETIAS", 17.05.2018
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0323+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0323+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf


Humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn
grenzen
 
Het Parlement zal stemmen over een resolutie over de
migratiecrisis en humanitaire situatie in Venezuela en aan
zijn grenzen. Dit na een bezoek van EP-leden aan Brazilië
en Colombia deze week om de toestand ter plaatse te
beoordelen.
 
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben sinds 2005 het land verlaten als gevolg van een
weergaloze politieke, sociale, economische en humanitaire crisis. Meer dan 60% verkeren
momenteel  in  een  onregelmatige  situatie,  volgens  Vluchtelingenorganisatie  van  de  VN
(UNCHR). Colombia kent het grootste aantal van Venezolaanse migranten, namelijk meer dan
800.000. Brazilië heeft er ongeveer 50.000 verwelkomd.
 
Het  Europees  Parlement  heeft  verscheidene  resoluties  aangenomen  over  de  situatie  in
Venezuela.  Hierin  waarschuwen  EP-leden  voor  een  verslechtering  van  mensenrechten,
democratie  en  de  rechtsstaat  in  het  land.  Ook  doen  zij  herhaaldelijk  een  beroep  op  de
Venezolaanse  regering  om humanitaire  hulp  ter  plaatse  mogelijk  te  maken.
 
Debat: dinsdag 3 juli 2018
 
 
Stemming: donderdag 5 juli 2018
 
 
Procedure: verklaring van de vicepresident van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de
Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid met resolutie
 
Meer informatie
Persbericht - Venezuela: EP delegation visits Brazil and Colombia to assess humanitarian
situation (Venezuela: EP-delegatie bezoekt Brazilië en Colombia om humanitaire situatie te
beoordelen) (22.06.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180620IPR06212/fleeing-venezuela-meps-to-probe-humanitarian-conditions-in-colombia-and-brazil
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180620IPR06212/fleeing-venezuela-meps-to-probe-humanitarian-conditions-in-colombia-and-brazil
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180620IPR06212/fleeing-venezuela-meps-to-probe-humanitarian-conditions-in-colombia-and-brazil


•
•
•

Mobiliteitspakket: stemming over herziening
regels wegtransport
 
Op woensdag stemmen de leden van EP over herziening
van de regels omtrent wegtransport. Hierbij zal aandacht
zijn voor de aanpak van illegale praktijken, de rij- en
rusttijden voor chauffeurs en het detacheren van
chauffeurs.
 
Op woensdag wordt er over verschillende voorstellen gestemd:
 

de toepassing van de wetgeving rond detachering in de wegtransportsector 
regels voor de aanpak van brievenbusfirma´s en cabotage 
modernisatie van de regels omtrent rij- en rusttijden voor chauffeurs.
 

Door  middel  van  deze  stemming  zal  het  EP  een  positie  innemen  op  basis  waarvan
onderhandeld zal worden met de lidstaten. Doelen van de herziening van de wetgeving zijn het
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en het creëren van gelijke kansen voor
bedrijven door de gehele EU.
 
Code van de procedure: 2017/0121(COD), 2017/0122(COD), 2017/0123(COD)
 
Debat: dinsdag 3 juli 2018
 
 
Stemming: woensdag 4 juli 2018
 
 
Procedure: Normale wetgevende procedure, eerste lezing
 
Meer informatie
Persbericht over stemming in transportcommissie EP (04.06.2018) (EN)
Ontwerpverslag rij- en rusttijden
Ontwerpverslag terbeschikkingstelling bestuurders en handhaving daarvan
Ontwerpverslag cabotage
Rapporteurs Mobiliteitspakket
Persbericht Europese Commissie (31.05.2018) (EN)
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0121(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0122(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0123(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0205+0+NOT+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0206+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0204+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/mobility_6507_pk


Auteursrechten: Mogelijke stemming om het
mandaat te wijzigen in de plenaire vergadering
van september
 
De parlementaire commissie Juridische Zaken heeft
besloten om de onderhandelingen met de Raad over
herziening van de wetgeving omtrent auteursrechten te
starten. Dit wordt maandag aangekondigd. De
Europarlementariërs kunnen hier bezwaar tegen maken en
om een plenaire stemming vragen.
 
Volgens het reglement van het EP (artikel 69c) wordt het besluit van de commissie Juridische
Zaken  om  de  onderhandel ingen  met  de  l idstaten  over  de  herziening  van  de
auteursrechtenrichtlijn te beginnen aangekondigd bij de opening van de plenaire vergadering op
maandagmiddag. De leden van het EP hebben dan tot dinsdag middernacht om hiertegen
bezwaar aan te tekenen.
 
Mocht meer van 10% van de Europarlementariërs (76 leden) hier bezwaar tegen maken, dan
zal er een plenaire stemming worden ingelast om de beslissing van de commissie Juridische
Zaken te bevestigen of te verwerpen.
 
Code van de procedure: 2016/0280(COD)
 
Stemming: Mocht er bezwaar komen, donderdag 5 juli
 
Procedure: Normale wetgevende procedure
 
Persconferentie: TBC
 
Meer informatie
Persbericht over stemming in commissie (20.06.2018) (EN)
Profiel rapporteur: Axel Voss (EVP, DE)
Dossier van de procedure
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/digital-single-market_3004_pk


Laatste stemming voor herziening EU-kieswet
 
De Raad heeft op 7 juni besloten om de kieswet van de EU
te herzien. Het Europees Parlement zal hier naar
verwachting op woensdag mee instemmen.
 
De gewijzigde kieswet bevat een verplichte kiesdrempel voor de toewijzing van EP-zetels in
kiesdistricten  (lidstaten)  met  meer  dan 35  zetels.  Dit  moet  verdere  fragmentatie  van het
Parlement tegengaan. De kiesdrempel  mag niet  lager zijn dan 2% en niet  hoger dan 5%.
 
Van alle lidstaten met meer dan 35 zetels hebben alleen Spanje en Duitsland een wettelijk
voorgeschreven kiesdrempel voor de verkiezingen van het EP.
 
Het wetsvoorstel heeft niet-bindende bepalingen die vroeg stemmen, per post stemmen en
elektronisch stemmen stimuleren. Daarnaast maakt het voorstel de Europese politieke partijen
beter zichtbaar op de nationale stembiljetten en moedigt het de lidstaten aan om hun burgers
die woonachtig zijn buiten de EU te laten stemmen voor de Europese verkiezingen.
 
De parlementaire  commissie  voor  Constitutionele  Zaken moet  de herziening goedkeuren
alvorens het wordt behandeld in de plenaire vergadering. De commissie stemt hierover op
maandag 2 juli.
 
De Europarlementariërs gaan op donderdagochtend in debat over de deelname van burgers
met een lichamelijke beperking aan de Europese verkiezingen.
 
Vervolgstappen
 
De  aangenomen  tekst  zal  ook  goedgekeurd  moeten  worden  door  alle  lidstaten.  De
kiesdrempels zullen verplicht worden gesteld vanaf 2024, zelfs als de herziening van de EU-
kieswet in werking treedt voor de Europese verkiezingen van 2019. De afzonderlijke lidstaten
zijn echter vrij om de nieuwe regels al door te voeren.
 
Code van de procedure: 2015/0907(APP)
 
Debat: donderdag 5 juli (deelname personen met een beperking in de Europese verkiezingen)
 
Stemming: woensdag 4 juli (herziening EU-kieswet)
 
Procedure: instemming
 
Persconferentie: woensdag 4 juli 15:00 uur, met co-rapporteurs Danuta Hübner (EVP, PL) en Jo
Leinen (S&D, DE) (onder voorbehoud)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afco/home.html


Meer informatie
Profiel rapporteur Danuta Hübner (EVP, PL)
Profiel rapporteur Jo Leinen (S&D, DE)
Dossier van de procedure
Analyse: Added European Value assessment of the electoral law reform (2015)
Persbericht: Goedgekeurd voorstel voor herziening EU-kieswet (11.11.2015)
Europese verkiezingen 2019, Toolkit voor de pers
Audiovisuel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4262/JO_LEINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0907(APP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA%282015%29558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20151109IPR01698/ep-verkiezingen-europese-lijsttrekkers-kiesdrempels-en-stemmen-in-buitenland
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-elections-2019_4002_pk

