
 

In het EP deze week: copyright,
antibioticaresistentie, cultureel erfgoed
 
De EP-leden zullen stemmen over nieuwe auteursrechtelijke regels voor internet en
zullen maatregelen nemen tegen antibioticaresistentie. Dit en meer deze week op de
agenda van het Parlement.
 
Auteursrecht
 
Op woensdag stemt de commissie voor juridische zaken over nieuwe regels voor het
auteursrecht op internet. Het doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat het auteursrecht
correct wordt beschermd en vergoed wanneer inhoud online wordt gebruikt.
 
Antibioticaresistentie
 
 Leden  van  de  milieucommissie  zullen  woensdag  stemmen  over  twee  rapporten  over
antibioticaresistentie. De eerste stelt maatregelen voor om het gebruik van antibiotica in de
landbouw te verminderen om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Het
tweede rapport  schetst  bredere maatregelen ter bestrijding van antibioticaresistentie.
 
Conferentie op hoog niveau over cultureel erfgoed
 
 Een conferentie op hoog niveau over het belang en de promotie van het Europese culturele
erfgoed vindt plaats op dinsdag 26 juni. Registreren kan tot en met dinsdag 19 juni.
 
 
Europees burgerinitiatief
 
De constitutionele zaken commissie zal woensdag stemmen over wetgeving die het
gemakkelijker maakt om handtekeningen te verzamelen voor het Europese burgerinitiatief.
 
Krachtige computers en netwerken
 
 Leden van de industrie, onderzoek en energie commissie zullen woensdag stemmen over
maatregelen ter ondersteuning van krachtige computers en netwerken in de EU. Vanwege het
gebrek aan ‘supercomputers’ in de EU moeten Europese wetenschappers steeds vaker hun
gegevens in het buitenland verwerken.
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180601STO04816/conferentie-in-het-parlement-over-cultureel-erfgoed
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/itre/home.html


3D-printen
 
 De commissie voor juridische zaken zal  woensdag stemmen over de wetgeving die zich
bezighoudt met uitdagingen die het printen in 3D met zich mee brengt voor de bescherming van
intellectueel eigendom, gezondheid en veiligheid.
 
Ontmoeting ACS-landen
 
 Van  maandag  tot  woensdag  ontmoeten  de  EP-leden  een  delegatie  van  de  Afrikaanse,
Caribische en Pacifische (ACS) landen tijdens een plenaire EU-ACS vergadering in Brussel. Je
kunt de vergadering live volgen.
 
Oostenrijk
 
 De leiders van politieke fracties en de voorzitter van het Parlement, Antonio Tajani, zijn op
dinsdag in Oostenrijk. Ze zullen de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en de leden
van zijn regering ontmoeten voordat Oostenrijk het EU-voorzitterschap op 1 juli overneemt.
 
Circulaire economie
 
 Maandag om 15.00 uur zullen EP-lid Heidi Hautala (Greens/EVA, FI)  en Commissaris Jyrki
Katainen vragen beantwoorden over de circulaire economie en vermindering van plastic afval
tijdens een live interview op Facebook.
 
 
 
Meer informatie
Wekelijkse agenda
Agenda van de voorzitter
Multimedia centrum
Download centrum
Schema voor livestreaming van de activiteiten van het Parlement

Het Parlement op sociale media
Facebook
Flickr
Google+
Instagram
LinkedIn
 Reddit
Snapchat
Twitter
Newshub (doorzoekbaar overzicht van wat EP-leden zeggen op sociale media)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/other-events/video?event=20180619-0900-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/2054/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circulaire-economie-en-afvalvermindering/20151201STO05603/circulaire-economie-definitie-belang-en-voordelen
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/the-president/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts#104446814635449965626/posts
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://www.snapchat.com/add/europarl
https://twitter.com/Europarl_NL
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=7yt3ls


Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-brussels-from-3d-printing-to-drug-resistant-infections
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