
Eind mei 2019 zullen honderden miljoenen Europeanen een nieuw Europees Parlement kiezen
en beslissen wie de volgende Europese Commissie zal leiden. De toekomst van Europa ligt in
hun handen.
 
Alvorens besluiten te nemen die ons continent de komende jaren zullen vormgeven, zullen onze
burgers de kandidaten en de programma´s zorgvuldig beoordelen. De Europese Unie, een
uniek  gemeenschappelijk  project  dat  is  gebaseerd  op  vreedzame  samenwerking,  wordt
bedreigd  door  mensen  die  willen  kapotmaken  wat  we  samen  hebben  bereikt.
 
Dit staat in contrast met de uitkomsten van de recente Eurobarometer-enquête, die wijzen op
een toenemende positieve opinie over de EU. Voor het eerst is 48% van de Europese burgers
van mening dat “hun stem telt in de EU.” Ondanks verschillen tussen de lidstaten komt dit neer
op een totale stijging van 10% in de afgelopen tien jaar. Dit zijn positieve indicatoren, maar we
mogen niet achteroverleunen.
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De komende tijd zullen onze burgers nadenken over wat de Europese Unie doet om hen te
beschermen, nieuwe kansen te creëren en haar kracht in het buitenland uit te stralen. Zij zullen
antwoorden verwachten op zorgen over  migratiestromen,  terrorismebestrijding,  milieu en
werkgelegenheid.  We moeten ervoor  zorgen dat  onze burgers  op  de  hoogte  zijn  van de
resultaten  die  de  EP-leden dagelijks  boeken.
 
Het Europees Parlement - de enige rechtstreeks gekozen instelling van de EU - staat centraal in
de discussie over de toekomst van Europa. Regeringsleiders komen nu regelmatig hun visie in
het Europees Parlement uiteenzetten. Dit heeft geleid tot levendige debatten die de basis zullen
vormen voor de volgende fase in de ontwikkelingen van Europa. We hebben meer dan 8000
jongeren in Straatsburg en 800 in Brussel verwelkomd, zodat we meer te weten kunnen komen
over de verwachtingen en zorgen voor de volgende generatie, maar bovenal over de manier
waarop we Europa samen vooruit kunnen helpen.
 
De media zullen een centrale rol spelen bij het informeren en beïnvloeden van de publieke
opinie in de aanloop naar de verkiezingen. Om de campagnes in de afzonderlijke lidstaten te
kunnen volgen, inzicht te krijgen in het effect ervan en in de veranderingen die zij in 2019 in het
Parlement  zullen  teweegbrengen,  hebben we een  online  persdossier  samengesteld,  dat
regelmatig zal worden geactualiseerd. Het dossier omvat onder meer nuttige contactgegevens,
een  overzicht  van  behaalde  resultaten  van  het  huidige  Europees  Parlement,  een
verkiezingsapp, achtergrondnota´s, factsheets, grafieken en gegevens over de publieke opinie,
dit alles om u te helpen op de hoogte te blijven. Wij hopen dat u dit persdossier nuttig vindt.
 
Antonio Tajani
 
voorzitter van het Europees Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/elections-press-kit/9/perscontacten
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/elections-press-kit/1/verwezelijkingen-2014-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/elections-press-kit/3/feiten-en-cijfers-over-de-europese-verkiezingen
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/


De weg naar de Europese Verkiezingen:
belangrijkste momenten
 
De werkzaamheden van het huidige Europees Parlement eindigen op 18 april 2019. Van 23 tot
en met 26 mei kiezen burgers in 27 EU-lidstaten via rechtstreekse verkiezingen 705 nieuwe
Europese parlementsleden.
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In de resterende plenaire vergaderingen debatteert en stemt het Parlement in zijn huidige vorm
(751 leden uit  28 lidstaten) over een reeks belangrijke wetgevingsvoorstellen,  waaronder
maatregelen die de negatieve gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie proberen te beperken.

Belangrijkste momenten op weg naar de Europese verkiezingen van 2019
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De debatten over de toekomst van Europa met staatshoofden en regeringsleiders van EU-
lidstaten worden doorgezet tot in de laatste plenaire vergadering. De voorgaande debatten zijn
hier terug te kijken.
 
Lopende wetgevingsonderhandelingen met de lidstaten worden opgeschort aan het eind van
februari als er voor die tijd geen akkoord kan worden bereikt. Het gehele Europees Parlement
kan wel stemmen over in te nemen posities en eerste lezingen afronden. Het nieuwe Europees
Parlement zal de onderhandelingen dan weer voortzetten. Lees hier meer over de resultaten
van het huidige Parlement.
 
Terugtrekking van het VK uit de EU
 
Het Britse lidmaatschap van de Europese Unie eindigt op 12 april 2019. Dit betekent ook het
einde van het mandaat voor de 73 huidige Britse Europarlementariërs. Als er voor die tijd een
akkoord wordt bereikt over een terugtrekkingsakkoord wordt deze periode verlengd tot 22 mei.
 
Het Europees Parlement moet met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
(artikel  50,  lid  2  van  het  Europese  Unie  Verdrag)  goedkeuring  verlenen  aan  het
uittredingsakkoord tussen de EU en het VK. Lees online meer over de debatten en resoluties
van het Parlement over de Brexit.
 
Eurovisiedebat Europese verkiezingen 
 
Op 15 mei om 21:00 uur organiseert het Europees Parlement een Europa-breed uitgezonden
lijsttrekkersdebat in Brussel. Dit debat wordt georganiseerd en uitgezonden door Eurovisie - de
European Broadcasting Union (EBU). Geaccrediteerde journalisten kunnen aanwezig zijn bij dit
debat.
 
Verkiezingsdag in Brussel 
 
Van 23 tot 27 mei zijn er pers- en audiovisuele faciliteiten beschikbaar voor de geregistreerde
pers.  Op  zondag  26  mei  worden  er  nationale  exitpolls,  resultaten  en  verklaringen  van
kandidaten  gepubliceerd.
 
Het nieuwe Parlement 
 
Vanaf 27 mei starten de nieuw gekozen Europarlementariërs onderhandelingen om politieke
groepen te vormen. Hiervoor zijn 25 leden nodig die ten minste een kwart van de lidstaten
vertegenwoordigen.
 
Op 2 juli begint de negende termijn van het Europees Parlement met de eerste plenaire zitting
in Straatsburg. Hier worden de voorzitter, 14 vicevoorzitters en de 5 quaestoren gekozen en er
wordt beslist over het aantal en de samenstelling van de vaste commissies.
 
De nieuwe Europese Commissie
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•
•
•
•

Lidstaten dragen een kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie voor,
maar moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. De nieuwe
Commissievoorzitter moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd bij  absolute
meerderheid van stemmen (de helft  plus een van het aantal  leden).  Als de voorgedragen
kandidaat geen meerderheid behaald moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe
kandidaat voordragen (de lidstaten stemmen met gekwalificeerde meerderheid). Lees hier meer
over de procedure.
 
Nationale verkiezingen in aanloop naar Europese verkiezingen
 

Finland (parlementsverkiezingen): 14 april 
Spanje (parlementsverkiezingen): 28 april 
Litouwen (presidentsverkiezingen): 12 mei 
België (parlementsverkiezingen): 26 mei
 

Meer informatie
EP Research Services: "In-depth analysis: Ten issues to watch in 2019" (januari 2019)
EP Research Services: "Briefing: Future of Europe debates" (januari 2019)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq/8/hoe-worden-de-commissievoorzitter-en-de-commissarissen-aangesteld
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633159/EPRS_BRI(2019)633159_EN.pdf


Feiten en cijfers over de Europese verkiezingen
 
De Europese verkiezingen vallen onder de EU-kieswet, die in 2002 en 2018 is herzien. De
praktische details van het verkiezingsproces worden geregeld door nationale wetten in iedere
lidstaat. Er zijn heel wat verschillen. Sommige landen hebben een stemplicht, sommige landen
gaan stemmen op 23 mei, andere op 24 of 26 mei. De minimumleeftijd voor het stemmen
verschilt van land tot land en hetzelfde geldt ook voor het hanteren van eventuele kiesdrempels.
 

Europese verkiezingen 2019

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

7 I 35

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA%282015%29558775_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2018/09/07/2019-european-elections-national-rules/


De EP-verkiezingswebsite publiceert regelmatige nieuwe verkiezingsinformatie voor burgers en
kandidaten.
 

Nationale regels voor de Europese verkiezingen
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Verkiezingsfeiten 1979-2019
 
Een  uitgebreide  briefing  van  de  Onderzoeksdienst  van  het  Europees  Parlement  bevat
wetenswaardigheden over het Europees Parlement, zowel over de huidige zittingsperiode
(2014-2019) als over de zeven voorgaande zittingsperioden sinds de eerste rechtstreekse
verkiezingen in 1979.
 
Op deze pagina vindt u grafieken en cijfers over:
 

de samenstelling van het Europees Parlement vroeger en nu, 
de toename van het aantal partijen dat vertegenwoordigd is in het parlement en de
ontwikkeling van politieke fracties, 
het toenemende aantal vrouwen dat in het Europees Parlement zitting heeft, 
de kiesstelsels in de verschillende lidstaten 
de  opkomst  bij  de  Europese  verkiezingen  in  vergelijking  met  de  nationale
verkiezingen 
de jaarlijkse kosten van het Parlement in vergelijking met andere parlementen en 
de samenstelling van de belangrijkste bestuursorganen van het Parlement.
 

Toekomstige samenstelling van het Parlement
 
Na de Brexit en de verkiezingen van 2019 zal het aantal EP-leden worden teruggebracht tot
705.
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Zetelverdeling 2014 vs. 2019
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This time I´m voting / Ik stem deze keer
 
Vrijwilligers bouwen aan een pan-Europese grassroots-campagne om meer mensen bij
de Europese verkiezingen te betrekken en op die manier zoveel mogelijk mensen aan te
sporen om te gaan stemmen. 
 

Het platform ikstemdezekeer.eu is door het Europees Parlement gelanceerd in 24 talen. Het
ondersteunt  meer  dan honderdvijftigduizend vrijwilligers  in  alle  lidstaten die  zich hebben
aangemeld en zich inzetten om anderen over te halen te stemmen bij de Europese verkiezingen
op 23-26 mei 2019.
 
Ikstemdezekeer.eu is  een onpartijdige gemeenschap die  zich inzet  om het  democratisch
bewustzijn te vergroten: “Gewoon hopen op een betere toekomst volstaat niet: deze keer moet
ieder van ons er ook verantwoordelijkheid voor nemen.”
 
Een campagne door burgers
 

Het Europees Parlement heeft Europeanen gevraagd niet enkel te gaan stemmen, maar om
hun families, vrienden, burgen en gemeenschap te mobiliseren om dat ook te doen.
 

voting_EU_website_banner_NL.png

Waarom we deze keer gaan stemmen
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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#ikstemdezekeer
 
De vrijwilligers  maken  gebruik  van  sociale  media  en  organiseren  evenementen  om hun
campagne  voor  de  Europese  democratie  te  promoten.  Ze  brengen  mensen  bij  elkaar,
bespreken onderwerpen die voor hen van belang zijn en kijken naar de toekomt van Europa, in
de wetenschap dat  de uitkomst  van de Europese verkiezingen bepalend zal  zijn  voor  de
toekomst  van Europa.
 
Lokale debatten
 
De bureaus van het Europees Parlement in alle lidstaten zijn lokale informatiepunten. Zij zullen
het publieke debat ondersteunen met digitale informatie, seminars en voorlichtingsmateriaal.
Diensten zoals Wat Europa voor mij doet, Ask EP, Veelgestelde vragen en #EUandME (van de
Europese Commissie) bieden antwoorden in alle beschikbare talen.
 
Contactgegevens voor mediavragen
 
Evenementen in jouw buurt 
 
Maak kennis met de meest actieve vrijwilligers in jouw buurt. Alle aankomende evenementen
staan  op  een  kaart  (kaart  Nederland  /  kaart  België)  die  op  ikstemdezekeer.eu  wordt
gepubliceerd  en  bijgewerkt.
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oe stemmen 
 
De verkiezingswebsite  van het  Europees Parlement  bevat  links  naar  nationale  websites,
informatie  over  nationale  procedures  en deadlines.
 
Contact 
 
 

https://www.thistimeimvoting.eu/events

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

+ 32 (0) 2 284 31 26 (BXL)
lieven.cosijn@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
ingelise.deboer@ep.europa.eu

Europese verkiezingen 2019

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

13 I 35

https://www.europese-verkiezingen.eu/


Wat Europa voor mij doet
 
Een innovatieve website die de concrete impact van de EU op de individuele burgers en
lokale gemeenschappen in ons dagelijks leven aantoont. 
 
 
 

De interactieve, meertalige website is gemaakt door de Onderzoeksdienst van het Europees
Parlement en bevat honderden makkelijk leesbare, korte voorbeelden (één pagina lang) van de
invloed die de EU heeft op het leven van individuele burgers. Gebruikers kunnen gemakkelijk
specifieke  informatie  vinden  over  wat  de  EU  doet  voor  hun  regio,  beroep  of  favoriete
vrijetijdsbesteding.
 
Per locatie
 
Er zijn ongeveer 1800 pagina´s beschikbaar om te lezen en delen. Deze kunnen tevens worden
gebruikt  als  webpagina´s  of  in  de vorm van PDF-bestanden.  De artikelen op de site  zijn
verdeeld in drie categorieën. In de eerste categorie, genaamd ´in mijn regio´, kunnen gebruikers
een plaats selecteren, bijvoorbeeld de regio waarin zij wonen of werken. Hier kunnen zij zien
hoe Europa aanwezig is in hun dorp, stad of regio. Dit onderdeel van de website behandelt
meer dan 1400 locaties in de hele EU.
 
Voor jou persoonlijk
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Het tweede onderdeel van de website, genaamd ´in mijn leven´, laat de gebruikers kiezen uit
400 korte artikelen over wat zij persoonlijk belangrijk vinden. Het gaat hier over vragen als ´hoe
beïnv loedt  de  EU  fami l ies ,  gezondhe idszorg ,  hobby´s ,  re izen ,  ve i l ighe id ,
consumentenbescherming  en  sociale  rechten?´  ´Hoe ondersteunt  de  EU mensen in  hun
professionele leven - van imkers tot buschauffeurs en brouwers?´ ´Wat heeft de EU gedaan
voor onze favoriete vrijetijdsbestedingen, zoals sport, muziek of tv-kijken?´ Op al deze vragen
vindt  men hier  antwoord.  Deze sectie  bevat  ook een serie  podcasts,  beschikbaar  in  een
toenemend aantal  talen.
 
In de toekomst
 
Het  derde  en  laatste  onderdeel  van  de  website,  genaamd  ´in  detail´,  bevat  langere
achtergrondinformatie  over  de  resultaten  van  de  huidige  parlementaire  termijn  en  de
verwachtingen voor de toekomst. Hierbij gaat extra aandacht uit naar de zorgen van burgers en
hun verwachtingen van de EU.
 
Citizen´s App 
 
Met deze app kunnen Europese burgers ontdekken wat de EU voor hen doet, heeft gedaan in
het verleden en in de toekomst nog zal  doen. De app kan worden doorzocht,  gedeeld en
gepersonaliseerd en is beschikbaar in 24 talen. Hij is gratis te downloaden in de App store en
via Google Play.
 
Meer informatie
Wat Europa voor mij doet
#EUandME- videos en verhalen over wat de EU doet voor jongeren (Europese Commissie)
InvestEU - verhalen over EU-investeringen die een verschil hebben gemaakt (Europese
Commissie)
EUprotects - de bescherming van burgers door de EU
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Opiniepeilingen en enquêtes in alle lidstaten
 
Het Parlement houdt regelmatig peilingen en enquêtes om de publieke opinie te monitoren,
genaamd de Eurobarometer.
 
Een speciale  reeks van deze Eurobarometer-enquêtes onderzoekt  de belangstelling  van
Europeanen in de verkiezingen van 2019 en hun mening over het Europese project. Na de
verkiezingen worden er gedetailleerde analyses gedaan om het stemgedrag van de Europese
burgers beter te begrijpen.
 
Peilingen van april en september 2018 tonen groeiende steun voor de EU
 
De meest recente Eurobarometer-peilingen van het Europees Parlement bevestigen dat de
steun van de burgers voor de Europese Unie geleidelijk toeneemt. De peiling van september
2018 is uitgevoerd onder meer dan 27000 mensen uit 28 lidstaten. De resultaten zijn hieronder
weergegeven.
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•

•

•

62% van de burgers vindt dat EU-lidmaatschap een goede zaak is voor hun land.
Meer dan twee derde van de respondenten (68%) is ervan overtuigd dat hun land
heeft geprofiteerd van lidmaatschap van de EU. Dit is de hoogste score ooit gemeten
sinds 1983. 
66% van de respondenten zou bij een referendum stemmen voor het behoud van het
EU-lidmaatschap van hun land (een meerderheid in alle lidstaten) en maar 17% zou
uittreding overwegen. 17% is onbeslist. 
41% van de ondervraagden weet de datum van de volgende Europese verkiezingen.
51% geeft aan daarin geïnteresseerd te zijn.
 

Wanneer respondenten gevraagd wordt naar specifieke onderwerpen die zij terug willen zien
komen in de debatten antwoordde de helft (59%) migratie, gevolgd door de economie (47%) en

QA16-SV-EN_EU-P.png
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jeugdwerkloosheid (47%). Terrorismebestrijding zakte naar de vierde plaats met 44%.
 

Lees het complete rapport 
Resultaten voor Nederland 
Resultaten voor België  
Vergelijk met de enquête van 2018
 

De volgende Eurobarometer wordt gepubliceerd op 10 april
 
Werkwijze van de Eurobarometer-peilingen
 
De opiniepeilingen van het Europees Parlement en de Europese Commissie worden door
hetzelfde peilingbureau en volgens dezelfde werkwijze uitgevoerd om ze direct vergelijkbaar te
maken  en  om trends  te  observeren.  Ze  maken  gebruik  van  persoonlijke  interviews  met
ongeveer 27.000 respondenten van 15 jaar of  ouder uit  alle 28-lidstaten, die uit  de totale
bevolking worden geselecteerd.
 
De steekproef wordt zorgvuldig samengesteld op basis van de sociaal-demografische structuur
van elke lidstaat en is statistisch volledig representatief. Na analyse van de resultaten geeft
deze  peiling  een  zo  volledig  mogelijk  overzicht  van  nationale  ontwikkelingen,  regionale
bijzonderheden,  sociaal-demografische  verschillen  en  historische  trends.
 
Voor elke peiling is de volgende informatie beschikbaar:
 

het hoofdverslag (op datum van publicatie in het Engels, daarna in 23 talen), 
volledige bijlage met sociaal-demografische gegevens en resultaten, 
nationale factsheets over de belangrijkste resultaten per lidstaat (in Engels en de
nationale taal/talen) 
samengevoegde Excel-gegevensbestanden en 
een SPSS-bestand met de volledige reeks ruwe gegevens (op verzoek).
 

Meer informatie
Democratie in beweging: één jaar tot de Europese verkiezingen (mei 2018)
Sociaal-demografische trendlijnen (juni 2018)
Parlemeter 2017 (oktober 2018)
Nog twee jaar tot de Europese verkiezingen van 2019 (mei 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20180523PVL00117/Eurobarometer-2018-Democracy-on-the-Move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/national-opinion-trends-2007-2018
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20171016PVL00116/Eurobarometer
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections


Peilingen voor het nieuwe Europees Parlement
 
In samenwerking met Kantar Public publiceert het Europees Parlement peilingen gebaseerd op
een gemiddelde van nationaal uitgevoerde peilingen.
 
Het aantal en de samenstelling van de politieke groepen in het nieuwe Europees Parlement is
nog niet bekend, waardoor deze peilingen zijn gebaseerd op de samenstelling van het huidige
Parlement. Ze moeten daarom worden gezien als een momentopname en ze representeren de
huidige electorale steun voor politieke partijen op basis van intentiepeilingen.
 

De categorie ´overig´
 
Sinds  de  vorige  verkiezingen  in  2014  zijn  er  in  verschillende  lidstaten  nieuwe  politieke
bewegingen opgericht. Volgens de meest recente peilingen maken zij kans op het behalen van
zetels bij de aankomende verkiezingen. De nieuwe partijen maken geen deel uit van een van de
politieke groepen in het Europees Parlement. Daarom zijn deze opgenomen in de categorie
´overig´, tenzij ze reeds aangesloten zijn bij een pan-Europese politieke partij. Van tevoren kan
niet kan worden bepaald of en waar de nieuwe partijen zich aansluiten na de verkiezingen. Om
die reden is deze categorie gelijkmatig in tweeën verdeeld over het linker- en rechterspectrum
van het Parlement.
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Openbare data van betrouwbare bronnen
 
Het Europees Parlement is geen opdrachtgever voor de peilingen waarop de zetelverdeling is
gebaseerd. De peilingen zijn openbaar en gepubliceerd door erkende peilingsinstanties in de
lidstaten. Een bijlage bij  het rapport bevat een gedetailleerde lijst  met informatie over alle
individuele peilingen. Onderaan deze pagina is een Excel-bestand te downloaden met daarin
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een overzicht van alle intentiepeilingen voor elke lidstaat dat teruggaat tot begin 2018. Het kan
zijn dat er nationale peilingen ontbreken. Niet alle peilingsinstanties worden meegenomen bij
het samenstellen van de peilingen.
 
Peilingen van stemintenties voor de Europese verkiezingen krijgen voorrang boven die voor
nationale  verkiezingen.  Wanneer  er  verschillende  peilingen  beschikbaar  zijn  worden  de
beschikbare onderzoeksgegevens verrekend tot een gemiddelde uitslag per partij,  zonder
toepassing  van  weging  of  andere  algoritmische  methoden.  Het  Excel-bestand  geeft  de
resultaten van de verschillende enquêtes weer bij meerdere beschikbare enquêtes, alsmede
het door het Europees Parlement berekende gemiddelde.
 
Elke set peilingen is verder uitgewerkt in een rapport, dat hier kan worden gedownload.
 
Voor meer informatie, neem contact op met dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Meer informatie
Het volledige rapport (29.03.2019)
Download samenvattende tabel van de projecties (29.03.2019)
Download gedetailleerde enquête-data (29.03.2019)
Download SVG-versie van zetelverdeling
Download SVG-versie van lange termijnprojecties
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/eurobarometer/political-landscape-developments
mailto:dgcomm-pom@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-report-29-march-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-summary-table-29-march-2019.xlsx
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-european-polls-29-march-2019.xlsx
http://www.europarl.europa.eu/news/files/ee2019-projections-hemicycle-political-groups.svg
http://www.europarl.europa.eu/news/files/ee2019-projections-trendline-political-groups.svg


Lijsttrekkers en de verkiezing van de Europese
Commissie
 
De “Spitzenkandidatenprocedure”, voor het eerst gevolgd bij de verkiezingen van 2014,
geeft de Europese burgers inspraak bij de verkiezing van de voorzitter van de Europese
Commissie 
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Rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen dragen de Europese staatshoofden en
regeringsleiders een kandidaat voor die door het Parlement tot voorzitter van de Commissie
wordt verkozen. Dit was voor het eerst het geval in 2014. Toen werd de Europese lijsttrekker
van  de  Europese  Volkspartij  (Christendemocraten),  Jean-Claude  Juncker,  benoemd  tot

leadcandidates_NL.jpg
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voorzitter  van  de  Commissie.  In  de  aanloop  naar  de  verkiezingen  van  2014  hadden  vijf
Europese  politieke  partijen  hun  Europese  lijsttrekker  aangewezen.
 
Lijsttrekkers van Europese partijen 
 
De meeste Europese politieke partijen hebben hun lijsttrekkers voor het voorzitterschap van de
Europese Commissie aangewezen. In april en mei zullen zij met elkaar in debat gaan over hun
politieke opvattingen over de toekomst van Europa tijdens livedebatten in de campagne.
 
Ter info: een Europese politieke partij is een politieke partij die op Europees niveau actief is en
bestaat uit de nationale partijen die in de lidstaten zijn gevestigd. In april 2018 zijn nieuwe
regels voor de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen goedgekeurd. Lees
voor  meer  informatie  over  het  hele  proces  deze  onderzoeksbriefing  van  het  Europees
Parlement.
 
Europese Volkspartij (EVP)
 
De EVP heeft Manfred Weber (CSU, Duitsland) op 8 november 2018 tijdens het partijcongres in
Helsinki verkozen tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.
 
Weber, 46 jaar oud, begon zijn politieke carrière in het deelstaatparlement van Beieren in 2002
en werd in 2004 verkozen tot lid van het Europees Parlement. Sinds 2014 is hij voorzitter van
de EVP-fractie.
 
Hij behaalde zijn diploma als natuurkundig ingenieur aan de Universiteit van München
 
@ManfredWeber
 
Perscontact: Marion Jeanne
 
Partij van Europese Socialisten (PES)
 
Frans Timmermans, 57 jaar oud, is als enige kandidaat voor de Partij van Europese socialisten
voorgedragen door het ledencongres in Lissabon op 7 en 8 december 2018. Timmermans (
PvdA, Nederland) is momenteel eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. In 1998
werd hij voor het eerst verkozen tot lid van de tweede kamer van het Nederlandse parlement.
Van 2007 tot 2010 was hij  staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en van 2012 tot 2014
minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Mark Rutte. Timmermans is afgestudeerd in
de Franse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit.
 
@timmermansEU
 
Perscontact: Tim McPhie
 
Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180411IPR01520/european-political-parties-parliament-approves-new-funding-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180411IPR01520/european-political-parties-parliament-approves-new-funding-rules
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
https://www.eppgroup.eu/about-us/members/127/biography
https://twitter.com/ManfredWeber
mailto:mj@epp.eu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://twitter.com/TimmermansEU
mailto:tim.mcphie@pes.eu


•

Jan Zahradil (Democratische Burgerpartij (ODS), Tsjechië) werd op 14 november aangewezen
als  kandidaat  voor  zijn  partij.  Zahardil,  55  jaar  oud,  is  sinds  2004  lid  van  het  Europees
Parlement en van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij is ook voorzitter
van de Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACHE). Voor zijn carrière als lid
van het Europees Parlement was hij lid van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden. Hij is
onderzoeker van opleiding en heeft een ingenieursdiploma van de Universiteit van Praag.
 
@zahradilJan
 
Perscontact: Eva Bouchalová
 
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
 
Tijdens een partijbijeenkomst  op 21 maart  in  Brussel  heeft  de  Alliantie  van Liberalen en
Democraten voor Europa een team van zeven kandidaten aangekondigd (Team Europa) om
campagne te voeren bij de Europese verkiezingen. Dit zijn, in alfabetische volgorde:
 
Nicola Beer, 49, Vrije Democratische Partij (FDP), Duitsland. Lid van het Duitse parlement
sinds 2017. @nicolabeerfdp
 
Emma Bonino, 71, Più Europa, Italië. Senator in Rome @emmabonino
 
Violeta Bulc, 55, Moderne Centrumpartij (SMC, Slovenië). Eurocommissaris voor transport
sinds 2014. @Bulc_EU
 
Katalin Cseh, 30, Momentumbeweging Hongarije. Gynaecoloog, oprichter en voormalig leider
van de Momentumbeweging @momentumhu
 
Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Spanje). Vicevoorzitter van de ALDE-fractie @lugaricano
 
Guy Verhofstadt,  66 (Open VLD, België). Voorzitter van de ALDE-fractie in het Europees
Parlement sinds 2009. @guyverhofstadt
 
Margrethe Verstager, 51 (Radicaal Links, Denemarken). Eurocommissaris voor mededinging
sinds 2014 @verstager
 
Perscontact: Didrik de Schaetzen
 

Europese Groene Partij (Groenen/EVA) 
 

De Europese Groene Partij heeft tijden het partijcongres in Berlijn van 23-25 november 2018
twee kandidaten gekozen: Ska Keller (37) en Bas Eickhout (42).
 
Ska Keller (Verbond 90/de Groenen, Duitsland) heeft Islamstudies, Turkse studies en Joodse
studies gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Berlijn en de Sabanci Üniversitesi in Istanbul. Ze
werd  in  2009 verkozen voor  het  Europees  Parlement  en  was  de  lijsttrekker  in  de  vorige
Europese verkiezingen van 2014. Keller is medevoorzitter van de Europese Groene Partij.
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http://zahradil.cz/zivotopis/
https://www.facebook.com/ECRgroupEU
https://www.facebook.com/ECRgroupEU
https://twitter.com/zahradiljan?lang=en
mailto:eva.bouchalova@ep.europa.eu
https://twitter.com/nicolabeerfdp
https://piueuropa.eu/
https://twitter.com/emmabonino
https://twitter.com/Bulc_EU
https://twitter.com/momentumhu
https://twitter.com/lugaricano
https://twitter.com/guyverhofstadt
https://twitter.com/vestager
mailto:press@teameurope.eu
https://www.skakeller.de/en/about-me/vita.html
https://groenlinks.nl/english/members-european-parliament


@SkaKeller
 
Perscontact: Sophia Borchert 
 
Bas Eickhout (GroenLinks, Nederland) studeerde Scheikunde en Milieukunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Daarna werd hij onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
Hij is sinds 2009 lid van het Europees Parlement.
 
@BasEickhout
 
Perscontact: Marjolein Meijer
 
Europees Links (EL) 
 
Violeta Tomič, 56 en Nico Cué, 62, zijn de twee kandidaten gekozen door Europees Links.
 
Violeta Tomič (Levica, Slovenië) is sinds 2014 lid van het Sloveens Parlement en is vice-
coördinator van de nationale partij  Levica.
 
@DSDVioleta
 
Nico  Cué  (Luik,  België),  is  een  bekende  figuur  in  de  Waalse  en  internationale
vakbondsbeweging  en  was  Secretaris-Generaal  van  staalwerkers  in  de  vakbond  FBBT
(Fédération  Générale  du  Travail  de  Belgique)  gedurende  12  jaar.
 

Europese verkiezingen: de 'Spitzenkandidaten'
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev

Meer informatie over de Europese lijsttrekkersprocedure
Aanbevelingen van de Commissie voor de Europese verkiezingen van 2019
Resolutie van het EP ter bevestiging van de lijsttrekkersprocedure
Briefing van de Onderzoeksdienst van het EP: De rol van de voorzitter van de Europese
Commissie
Resolutie van het Europees Parlement over de hervorming van de kieswet van de Europese
Unie (11.11.2015)
Proceduredossier: Hervorming van de kieswet van de Europese Unie (Engels)
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https://twitter.com/SkaKeller
mailto:sophia.borchert@europeangreens.eu
https://twitter.com/BasEickhout
mailto:marjolein.meijer@europeangreens.eu
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOseba=P289
https://twitter.com/DSDVioleta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0234&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180226IPR98611/spitzenkandidaten-proces-is-blijvend-volgens-ep-leden
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en


Terugblik 2014-2018
 
Het  Parlement  is  het  hart  van  de  Europese  democratie.  Rechtstreeks  gekozen
vertegenwoordigers van de Europese burgers debatteren en beslissen samen met de
raad over wetten.
 
Wetgeving is echter slechts één van de taken van het Parlement. De EP-leden bespreken en
bepalen de politieke agenda in belangrijke debatten met nationale en internationale leiders. Ze
brengen zaken onder de aandacht, beoordelen wanneer actie moet worden ondernomen en
geven aanzet tot de herziening van wetten en regels.
 

In de periode 2014- 2018 beoordeelden de leden van het Europees Parlement het werk van de
Europese Commissie. Zij volgden op hoe EU-wetgeving in de lidstaten werd uitgevoerd en
riepen instellingen en organisaties ter verantwoording, in het bijzonder wanneer fundamentele
rechten in gevaar kwamen. De EP-leden controleerden EU-beleid, hielden toezicht op (en
stemden over) onderhandelingen over internationale overeenkomsten en indien nodig spraken
ze een veto uit over de acties van de Commissie.
 
Briefing van de EP-onderzoeksdienst over de prestaties van de Europese Commissie tot op
heden
 
Lees de veelgestelde vragen over het werk van de Parlementsleden
 
Het Parlement wijzigde ook zijn interne reglement, om een efficiëntere en transparantere EU-
wetgeving mogelijk te maken. Dringende zaken zoals maatregelen om de lidstaten te helpen
herstellen van de financiële crisis werden in versnelde procedures behandeld. Lees hier meer
over het akkoord over verbeterde wetgeving.
 
Wetgeving
 

Staat van de EU 2018 met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq/11/de-werkzaamheden-van-parlementsleden
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making


•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

De belangrijkste wetgevingsbesluiten in de afgelopen 4 jaar
 

Groen licht voor richtlijn Passagiersgegevens (PNR) 
Drastische inperking gebruikt meest vervuilende plastic zakjes 
Meer concurrentie op markt voor betaaldiensten 
EU geeft groen licht voor inwerkingtreding klimaatakkoord Parijs 
Transactiekosten betaalkaarten aan banden gelegd 
Volledige afschaffing roamingkosten
 
Wifi4EU: nieuwe regeling voor gratis internet in heel Europa 
Regels gegevensbescherming aangepast aan digitale tijdperk 
Eind aan belemmeringen voor grensoverschrijdend online winkelen 
Multinationals moeten per land rapporteren over winst en belasting 
Goedkeuring vrijhandelsovereenkomst EU-Japan 
Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten
 
Behoud Erasmus+-activiteiten bij een Brexit zonder deal
 

Overzicht: stapsgewijze wetgeving op alle beleidsterreinen sinds 2014
 
Aanzet geven tot nieuwe regels
 
Het Parlement heeft  resoluties aangenomen die de zorgen en verwachtingen van burgers
moeten omzetten in nieuwe voorstellen van de Commissie en daarmee aanleiding gaven tot
herzieningen van bestaande wetten.
 
Voorbeelden: Het Europees Parlement riep op tot bescherming van klokkenluiders, langere
levensduur van producten en eerlijkere prijzen voor boeren. Kijk hier voor alle resoluties en
initiatieven van het Europees Parlement.
 
Toen er aan het licht kwam dat er misbruik werd gemaakt van zaken met mogelijk grootschalige
gevolgen (zoals  Luxleaks,  Panama Papers,  onwaarheden van fabrikanten over  emissies,
autorisatie voor pesticiden), heeft het Europees Parlement speciale commissies ingesteld om
onderzoek te  doen en hoorzittingen te  houden om de betrokkenen ter  verantwoording te
roepen. Hun bevindingen en aanbevelingen werden gebruikt om nieuwe voorstellen voor de
Commissie te formuleren.
 
Voorbeelden: TAX3, EMIS, PESTTERR, PANA
 
Goedkeuring en controle EU-begroting
 
Het Europees Parlement en de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting
van de EU. Het EP heeft ook inspraak in de langetermijnbegroting van de EU, het zogeheten
meerjarig financieel kader. Goedkeuring van het Parlement is ook nodig voor het in werking
treden van en het verlenen van kwijting voor de begroting. Dit betekent dat het Parlement moet
controleren hoe het jaarlijkse budget wordt besteed om vervolgens de toestemming te verlenen,
uit te stellen of te onthouden.
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170629IPR78633/op-weg-naar-duurzame-en-eenvoudiger-te-repareren-producten
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170629IPR78633/op-weg-naar-duurzame-en-eenvoudiger-te-repareren-producten
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20160603IPR30207/parliament-calls-for-eu-action-to-help-farmers-fight-unfair-trading-practices
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/29/multiannual-financial-framework


Onderzoek 
 
De leden van de verschillende Parlementscommissies hielden nauwlettend in de gaten hoe de
EU-wetgeving werd uitgevoerd en de invloed ervan op het leven van burgers. Ze kunnen de
Europese Commissie ter verantwoording roepen voor haar werkzaamheden en de manier
waarop EU-geld wordt besteed. Onderzoeksmissies en ad-hoc-delegaties verzamelden ter
plaatse bewijsmateriaal om te besluiten of verdere actie nodig was.
 
Voorbeelden: bezoeken aan vluchtelingenkampen in Turkije, onderzoek naar de rechtsstaat in
Malta en Slowakije.
 
De leden van het Europees Parlement stelden ook schriftelijke vragen aan de Commissie over
dringende kwesties, soms gevolgd door een resolutie die in de plenaire vergadering door de
politieke groepen werd ingediend.
 
Waar nodig heeft het Parlement haar veto uitgesproken over de besluiten van de Commissie
(door middel van gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen). Dit gebeurt wanneer de EP-leden
van mening zijn dat de uitvoerende macht haar bevoegdheden had overschreden.
 
Voorbeelden: suiker in babyvoeding, energiedrankjes, cadmium 
 
Internationale verdragen
 
De EP-leden volgen de onderhandelingen van de Europese Commissie over internationale
verdragen op de voet en namen resoluties aan voor meer transparantie en een grotere rol voor
het Europees Parlement in elk definitief akkoord waarbij instemming (d.w.z. goedkeuring of
verwerping) vereist is voordat het in werking kan treden.
 
Voorbeelden: Brexit, TTIP, CETA
 
Verzoekschriften van burgers
 
De Commissie  Verzoekschriften  van  het  Parlement  heeft  sinds  juli  2014  ongeveer  6400
verzoekschriften ontvangen en heeft klachten, vragen en opmerkingen van burgers over de
toepassing  van het  EU-recht  behandeld.  De commissie  fungeert  als  bemiddelaar  tussen
burgers en lidstaten om specifieke problemen op te lossen. Verzoekschriften werden soms
geagendeerd  door  middel  van debatten,  mondelinge vragen en resoluties  in  de  plenaire
vergadering
 
Voorbeelden: strijd tegen onzekere arbeidspraktijken, rechten van personen met een beperking
, non-discriminatie van minderheden in de EU, kinderrechten.
 
Wat Europa voor jou doet: meer over de invloed van EU-wetgeving op specifieke groepen
 
Wat heeft de EU voor mij gedaan (video)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20150702IPR73645/eu-vs-handels-en-investeringsakkoord-ep-wil-beroepsrechters-voor-geschillen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170209IPR61728/parlementsleden-keuren-ceta-handelsverdrag-goed
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180524IPR04234/ep-leden-doen-een-beroep-op-eu-landen-om-onzekere-arbeidspraktijken-te-stoppen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://epthinktank.eu/category/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=Vd1zxE1fjRs


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laatste stemmingen huidige Europees Parlement
 
Ongeveer 200 wetgevingsdossiers (waaronder 46 dossiers over het meerjarig financieel kader)
zijn nog in behandeling (per 1 februari 2019). Alle trialoog-onderhandelingen die nog openstaan
aan het  einde van februari  worden uitgesteld.  Hieronder een (niet  volledig)  overzicht  van
belangrijke beslissingen die nog te verwachten zijn:
 

Voorstellen voor het langetermijnbudget (MFK) 
Gemeenschappelijke asielwetgeving inclusief hervorming van de Dublin-regels 
Kwaliteit van drinkwater 
Veiligere banken 
Coördinatie sociale zekerheidssystemen 
Werk-privébalans voor ouders en verzorgers 
Transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden 
Hervorming consumentenbescherming 
Energie-efficiëntie 
Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Vermindering plastic voor eenmalig gebruik
 

Meer informatie
The Juncker Commission's ten priorities - State of play in autumn 2018
Vaakgestelde vragen: De werkzaamheden van Parlementsleden
Interinstitutional agreement on better law-making
Legislative Train: stand van zaken van wetgeving in verschillende beleidsdomeinen
Alle resoluties en initiatieven van het Europees Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq/11/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y


Uitslagen van de Europese verkiezingen 1979-2014
 
De uitslagen van voorgaande Europese verkiezingen zijn beschikbaar en makkelijk te
downloaden via een nieuwe webapplicatie van het Europees Parlement.
 
De  verkiezingsuitslagen  kunnen  zowel  per  land  als  voor  de  EU  als  geheel  worden
weergegeven. Een uitgebreidere weergave van de uitslagen van nationale partijen en Europese
resultaten van Europese tegenhangers worden weergegeven in tabellen en staafdiagrammen.
 
De gegevens voor 2009 en 2014 zijn inmiddels beschikbaar en worden op 26 mei aangevuld
met de data van 1979-2004. Gegevens over de opkomstspercentages voor de verkiezingen en
de man/vrouwverhouding binnen het Europees Parlement zijn beschikbaar voor alle Europese
verkiezingen sinds de eerste verkiezingen in 1979.
 
Gebruiksaanwijzing
 
De  applicatie  kan  eenvoudig  worden  geplaatst  op  andere  websites.  Alle  data  zijn  in
verschillende formats te downloaden, zoals json, pdf en jpg. Wanneer de applicatie op een
andere website wordt geplaatst, wordt die weergegeven in de taal van de website. Als de door
de website opgegeven taal niet een van de 24 officiële talen van de EU is, wordt de applicatie
standaard in het Engels weergegeven.
 
De  voorlopige  uitslag  van  de  Europese  verkiezingen  van  2019  wordt  gepubliceerd  op
www.election-results.eu (nog niet operationeel) en kort daarna op de applicatie. Alle data zijn
gratis te downloaden voor de media.
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http://www.election-results.eu


Multimediamateriaal en- diensten
 
Het Europees Parlement biedt een verscheidenheid aan gratis te gebruiken, actueel
multimediamateriaal  en  dienstverlening.  De  media  kunnen  dit  gebruiken  voor
verslaggeving  in  aanloop  naar  de  Europese  verkiezingen.
 

Er zijn onder andere mogelijkheden voor streaming en plaatsing op een website van derden.
Camera´s en studio´s kunnen worden geregeld voor tv- en radiostations.
 
Multimedia-materiaal 
 
Een breed aanbod aan hoogwaardig, gebruiksklaar multimedia-materiaal is beschikbaar voor
journalisten: van persberichten en nieuwsverhalen tot video’s, infografieken en foto´s. Een
compleet overzicht vindt u in deze brochure.
 
Audiovisuele diensten
 
Het  Europees  Parlement  zorgt  voor  de  rechtstreekse  uitzending  van  plenaire-  en
commissievergaderingen  via  satelliet-  en  onlineverbindingen  (geschikt  voor  televisie-
uitzendingen  en  online  verbruik).  Ze  zijn  gratis  beschikbaar  in  het  Multimediacentrum.
 
Het  biedt  ook diensten en faciliteiten aan zoals  televisie-  en radiostudio´s,  ENG-crew en
fotoreportages.  Alle  relevante informatie  is  hier  te  vinden (onder  “services”).
 
Achtergrondinformatie
 
De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) biedt onafhankelijke en objectieve
achtergrondinformatie en inzicht in alle beleidsdomeinen. EPRS-studies, briefings en factsheets
zijn beschikbaar op de website en app.

Agora-studio van het Europees Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html
https://epthinktank.eu/category/blog/
https://epthinktank.eu/category/blog/
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprs-app-is-available-now/


De website van het EPRS bevat ook een sectie met gratis te gebruiken grafieken, tabellen en
kaarten met statistische data.
 
Accreditatie
 
Registratiedetails  voor  journalisten  die  in  het  Europees  Parlement  willen  zijn  tijdens  de
verkiezingsdagen-  en  avond  zullen  hier  begin  april  worden  gepubliceerd.
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https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/


Perscontacten
 
Het Europees Parlement heeft persvoorlichters in Brussel en in de informatiebureaus in
de lidstaten. Zij hebben kennis van alle beleidsterreinen en kunnen helpen met de vragen
van de media over de activiteiten van het Parlement.
 
Woordvoering
 
De woordvoerdersdienst biedt informatie over institutionele zaken en reageert op vragen over
de regels, procedures, financiën en administratie van het EP. Voor antwoorden op veel gestelde
vragen en het ontkrachten van broodje-aapverhalen kunt u terecht bij de geactualiseerde FAQs.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
EP-Woordvoerder en DG Communicatie
 

Marjory VAN DEN BROEKE
 
Hoofd Woordvoeringsdienst
 

Persdienst
 
Het  Europees Parlement  heeft  persvoorlichters  in  Brussel  en in  de Liaisonbureaus in  de
lidstaten. Zij hebben kennis van alle beleidsterreinen en kunnen helpen met de vragen van de
media over de activiteiten van het Parlement. Zij schrijven en verspreiden aankondigingen en
persberichten over debatten en stemmingen. Daarnaast organiseren zij persconferenties en
seminars. Contactinformatie per lidstaat en beleidsterrein.
 
Aankondigingen, persberichten en de wekelijkse agenda zijn online te vinden op de Pers-
pagina van de website Europarl.eu. Het laatste nieuws vindt u op twitter: @EuroparlPress.
 
Verbindingsbureau Den Haag
 
Liaisonbureau Den Haag 

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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mailto:europarl-spox@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190205IPR25020/erasmus-will-finance-existing-uk-eu-mobility-in-the-event-of-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190205IPR25020/erasmus-will-finance-existing-uk-eu-mobility-in-the-event-of-no-deal-brexit


Ingelise DE BOER
 
Persattaché
 

Koen BLANKENSTIJN
 
Persattaché
 

Liaisonbureau Brussel 
 
Lieven COSIJN
 
Persattaché
 

(+31) 70 313 5412 (NL)
(+33) 3 881 74103 (STR)
(+31) 6 1294 0913
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

(+31) 70 313 5444 (NL)
(+33) 3 881 74103 (STR)
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

(+32) 2 28 43126
(+32) 3 881 74934 (STR)
lieven.cosijn@ep.europa.eu

Meer informatie
Who's who - Press Service contact list
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf

