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Nieuwsbrief
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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 - Podcasts plenaire vergadering over belangrijke onderwerpen

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)
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Debat Staat van de Unie: de nalatenschap van
Juncker
 
Acht maanden voor de Europese verkiezingen van mei
2019, zullen de Europarlementsleden de balans opmaken
van wat de Commissie Juncker heeft verwezenlijkt.
 
De voorzitter van de Commissie zal het debat aanvatten met zijn vierde en laatste “Staat van de
Unie” -toespraak tijdens de plenaire vergadering op woensdagochtend.
 
Verwacht wordt dat Jean-Claude Juncker de impact zal benadrukken dat het werk van de
Commissie heeft gehad op de 10 prioritaire domeinen die ze had gedefinieerd en zal onthullen
wat de Commissie nog wenst te bereiken tijdens de aanloop naar de Europese verkiezingen.
 
De fractieleiders zullen het werk van de Commissie evalueren en uiteenzetten wat zij willen dat
de EU nog bewerkstelligt voor mei 2019.
 
debat: woensdag 12 september 2018 om 8.00 u
 
procedure: Toespraak door de voorzitter van de Europese Commissie
 
Meer informatie
Video teaser SOTEU 2018
Volg SOTEU 2018 en het debat live
Europese Commissie over SOTEU 2018
Vorige Staat van de Unie-toespraken
Analyse van de EC prestaties tot op heden (EP Research)
Foto’s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/staat-van-de-europese-unie-tijd-om-te-kijken-hoe-ver-we-zijn-gekomen
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk
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Debat over de toekomst van Europa met de
Griekse premier Alexis Tsipras
 
Dinsdag is de Griekse premier Alexis Tsipras de negende
EU-regeringsleider die met het  Parlement  in de debat gaat
over de toekomst van Europa. Commissievoorzitter
Juncker is ook aanwezig.
 
Het debat start om 09:00 uur.
 
Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en premier Tsipras houden na het debat
om 12:45 uur een gezamenlijke persmoment of persconferentie.
 
De volgende EU-regeringsleider die het voltallige Parlement te woord staat in deze serie van
debatten is de Estse premier Jüri Ratas tijdens de eerste plenaire vergadering in oktober in
Straatsburg.
 
Deze EU-regeringsleiders gingen eerder al met het Europees Parlement in de debat over de
toekomst van Europa:
 

Ierse premier Leo Varadkar op 17 januari 2018 
Kroatische premier Andrej Plenkovic op 3 februari 2018 
Portugese premier António Costa op 14 maart 2018 
Franse president Emmanuel Macron op 17 april 2018 
Belgische premier Charles Michel op 3 mei 2018 
Luxemburgse premier Xavier Bettel op 30 mei 2018 
Nederlandse premier Mark Rutte op 13 juni 2018 
Poolse premier Mateusz Morawiecki op 4 juli 2018
 

debat: dinsdag 11 september 2018
 
procedure: debat over de toekomst van Europa, zonder resolutie
 
persmoment: dinsdag 11 september 2018 om 12.45 u
 
Meer informatie
Biografie van Griekse premier Alexis Tsipras
Debatten over de toekomst van Europa
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/future-of-europe_3206_pk


Ontwerpregels online auteursrecht terug naar
plenaire vergadering 
 
De EP-leden stemmen over de positie van het Parlement in
de herziening van de regels omtrent online auteursrechten.
 
In juli besloot het voltallige Parlement om het voorstel van de commissie Juridische Zaken te
heropenen. Dinsdag leggen de Europarlementariërs hun standpunten uit en bespreken zij welke
zaken belangrijk zijn voor het Europees Parlement in de onderhandelingen met de lidstaten. Op
woensdag wordt  er  gestemd over  het  voorstel  van de commissie Juridische zaken en de
ingediende amendementen.
 
De tekst die uit deze stemming voort komt dient als mandaat voor het Europees Parlement
tijdens de onderhandelingen met de Raad. De Raad bepaalde zijn positie in mei 2018.
 
procedurecode: 2016/0280(COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure, eerste lezing
 
debat: dinsdag 11 september 2018
 
stemming: woensdag 12 september 2018
 
persconferentie: woensdag 12 september 2018 om 14.30 u, met rapporteur Axel Voss (EVP,
DE)
 
Meer informatie
Profiel van de rapporteur Axel Voss (EVP, DE)
EP Research: 'Digital single market legislation in progress'
Persbericht over de stemming in de plenaire zitting van juli, 05.07.2018
Proceduredossier
Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180628IPR06809/parlement-schuift-herziening-regels-online-auteursrecht-door-naar-september
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180628IPR06809/
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/digital-single-market_3004_pk


Groen licht voor het Europees Solidariteitskorps
 
Europarlementsleden zullen stemmen over de oprichting
van het EU Solidariteitskorps, dat kansen zal bieden voor
jonge vrijwilligers over heel de EU.
 
Eens de Raad formeel de tekst aanneemt, zullen organisaties en jonge mensen zich kunnen
kandidaat stellen voor projecten binnen dit nieuwe programma.
 
Het programma staat open voor deelnemers van 17 tot 30 jaar, die zich kunnen registeren en
kandidaat stellen voor activiteiten die de gemeenschap ten goede komen en gerelateerd zijn
aan onderwijs, gezondheid, milieubescherming, het voorkomen van rampen, hulpvoorziening,
ontvangst en integratie van migranten en asielzoekers. De projecten zullen beheerd worden
door organisaties die erkend zijn via een “kwaliteitslabel” van de Commissie.
 
Een totaal budget van 375,6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de periode 2018-2020. De
eerste subsidie-oproep wordt verwacht om voor het einde van dit jaar te worden gepubliceerd.
De  Europese  Commissie  stelt  een  bijkomend  budget  van  1,26  miljard  voorop  voor  de
begrotingsperiode  2021-2027  voor  de  activiteiten  binnen  dit  nieuwe  programma.
 
procedure: medebeslissing, eerste lezing
 
procedurecode: 2017/0102(COD)
 
debat maandag 10 september 2018
 
stemming: dinsdag 11 september 2018 
 
Meer informatie
Persbericht over de stemming in de parlementscommissie over het akkoord met de Raad,
11.07.2018 (Engels)
Website Europees Solidariteitskorps
EP Research: Briefing 'European Solidarity Corps', 17.10.2017 (Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07551/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07551/
https://europa.eu/youth/solidarity_nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017
608731_EN.pdf


Rechtsstaat Hongarije: stemming over de vraag
of de EU actie moet ondernemen 
 
Dinsdag gaan de parlementsleden in debat met de
Hongaarse premier Orbán, voordat zij beslissen of de EU
actie moet ondernemen tegen het risico op een ernstige
schending van de EU-waarden.
 
Premier Orbán zal aan het begin van het debat zijn standpunt uiteenzetten.
 
De commissie Burgerlijke vrijheden heeft geconcludeerd dat Hongarije een duidelijk risico loopt
op een dergelijke schending en heeft voorgesteld dat het Parlement de EU-lidstaten oproept om
de procedure van artikel 7, lid 1, van het EU-Verdrag in werking laat treden om een bedreiging
van de grondwaarden van de EU tegen te gaan, waaronder de eerbiediging van de democratie,
de rechtsstaat en de mensenrechten.
 
Om te worden aangenomen - en vervolgens naar de Raad van de EU te worden gestuurd -
heeft  het  voorstel  voor  een  wetgevend  initiatief,  opgesteld  door  Judith  Sargentini
(Groenen/EVA, NL), de steun nodig van een absolute meerderheid van de leden, te weten 376,
en twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 
Dit zou de eerste keer zijn dat het Parlement het initiatief neemt om aan te bevelen dat artikel 7
wordt geactiveerd met het oog op een ernstige bedreiging van de rechtsstaat, de democratie en
de grondrechten in een lidstaat.
 
procedure: bindende resolutie procedurecode: 2017/2131 (INL)
 
 
debat: dinsdag 11 september 2018
 
 stemming: woensdag 12 september
 
 
persconferentie: woensdag 12 september 2018 om 14.00 u, met rapporteur Judith Sargentini
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de situatie in Hongarije
Persbericht over de stemming in de parlementaire commissie, 25.06.2018 (Engels)
Proceduredossier
Infografiek: 'Zorg over rechtsstaat in lidstaten: wat de EU kan doen'
Persbericht: 'Grondrechten in Hongarije: Europarlementsleden roepen op om Artikel 7 in
werking te stellen', 17.05.2017
Foto's en audiovisueel materiaal
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06503/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170511IPR74350/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170511IPR74350/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Europarlementariërs komen met voorstellen
stimuleren recyclen van plastic 
 
De EP-leden scharen zich achter de oprichting van een
interne markt voor gerecycled plastic en komen met
voorstellen om vervuiling op zee tegen te gaan.
 
De voorstellen  voor  een  niet-bindende  resolutie  bevatten  onder  andere  stimulansen  om
vervuiling  in  zee  op  te  ruimen,  nieuwe  EU-standaarden  en  definities  voor  biologische
afbreekbaarheid en composteerbaarheid en een EU-verbod op oxo-afbreekbare plastics in
2020.
 
De Europarlementariërs pleiten ook voor een verbod op micro-kunststoffen in cosmetische
producten en schoonmaakproducten in 2020.
 
Achtergrond
 
Volgens de Europese Commissie is 87% van de EU-burgers bezorgd over de impact van plastic
op het milieu.  In 2015 werd er 322 miljoen ton plastic geproduceerd wereldwijd.  Er wordt
verwacht dat dit verdubbeld in de komende 20 jaar. Slechts 30% van het plastic afval wordt
verzameld om te recyclen. Daarnaast is maar 6% van het plastic op de markt gemaakt van
gerecyclede materialen.
 
procedurecode: 2018/2035(INI)
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
 
debat: woensdag 12 september 2018
 
stemming: donderdag 13 september 2018
 
 
Meer informatie
Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie
Profiel van de rapporteur Mark Demesmaeker (ECR, BE)
Proceduredossier
Europese Commissie: 'A European strategy for plastics in a circular economy'
Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0262&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/117477/MARK_DEMESMAEKER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2035(INI)&l=EN
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/circular-economy_4603_pk


De EU moet standvastig zijn ten opzichte van
China
 
De leden zullen in een stemming op woensdag oproepen
tot krachtige maatregelen tegen China's pogingen om de
controle over de strategische infrastructuur van Europa
over te nemen. 
 
De bevordering van de mensenrechten en de rechtsstaat en eerlijke concurrentie moeten een
essentieel onderdeel blijven van de betrekkingen van de EU met China, zeggen de leden en zij
veroordelen  de  huidige  int imidatie,  wi l lekeurige  arrestat ie  en  vervolging  waar
mensenrechtenverdedigers  advocaten,  journal isten,  en  andere  leden  van  de
burgermaatschappi j  in  China  mee  worden  geconfronteerd.
 
De ontwerpresolutie, waar op dinsdag over zal worden gedebatteerd en op woensdag gestemd,
belicht de pogingen van China om te investeren in de strategische infrastructuur van Europa,
met behulp van het ‘Gordel- en Weginitiatief’ (Belt and Road Initiative - BRI), dat de vrije handel
belemmert en Chinese bedrijven een concurrentievoordeel verschaft.
 
procedurecode: 2017/2274 (INI)
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
 
debat: dinsdag 11 september 2018
 
stemming: woensdag 12 september 2018
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China
Profiel van de rapporteur Bas Belder (ECR, NL)
Proceduredossier
EP Research: Briefing 'The EU and China'
Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0252+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4507/BAS_BELDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607257/EPRS_BRI(2017)607257_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-china_7002_pk
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Verder op de agenda
 
Verder staan ook nog (o.a.) volgende punten op de agenda:
 

Toespraak  van  Michel  Aoun,  president  van  de  Libanese  Republiek  (toespraak
dinsdag) 
Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republek
Macedonië (toespraak donderdag) 
Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten (debat dinsdag,
stemming woensdag) 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen 
Uiteenlopende kwaliteit  van producten op de interne markt  (debat en stemming
donderdag) 
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op
het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (presentatie verslag
maandag, stemming dinsdag) 
De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (debat maandag, stemming
dinsdag) 
Specifieke maatregelen voor Griekenland (debat maandag, stemming dinsdag) 
Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat
woensdag, stemming donderdag) 
Eén digitale toegangspoort (debat woensdag, stemming donderdag) 
Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat  dinsdag,  stemming
woensdag) 
De  noodsituatie  in  Libië  en  het  Middellandse-  Zeegebied  (debat  met  hoge
vertegenwoordiger  van  de  Unie  voor  buitenlandse  zaken  en  veiligheidsbeleid
F.Mogherini  dinsdag) 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de
rechtsstaat (debat donderdag) 
De  bescherming  van  personen  ten  aanzien  van  de  verwerking  van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede
het vrije verkeer van die gegevens (debat woensdag, stemming donderdag) 
Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte
in een hoogwaardige baan (presentatie verslag maandag, stemming dinsdag) 
Autonome wapensystemen (debat met hoge vertegenwoordiger van de Unie voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid F.Mogherini dinsdag, stemming woensdag) 
Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat
woensdag, stemming donderdag) 
Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht
op financiële diensten (presentatie verslag maandag, stemming dinsdag) 
De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van
openbare universele socialezekerheidsstelsels (debat woensdag)
 

Meer informatie
Voorlopige ontwerpagenda

Plenaire Vergaderingen

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

10 I 10

http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html

