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over de toekomst van Europa
Op dinsdag om 17 uur treedt de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte in debat
met de Europarlementsleden over de toekomst van Europa.
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Stemming over handelsverdrag tussen EU en Singapore
Op woensdag beslist het Parlement om al dan niet zijn goedkeuring te geven aan het
vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore, en de bijhorende investerings- en
partnerschapsakkoorden.
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EU moet blijven investeren om economische en sociale cohesie te
stimuleren
Europarlementariërs stemmen over regels voor EU-fondsen in 2021-2027 en zijn tegen
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Op donderdag stemt het Parlement over een Europees systeem waarmee directe
buitenlandse investeringen kunnen gescreend worden, in het kader van de veiligheid
van strategische sectoren.
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Naar aanleiding van mediaberichtgeving over slechte behandeling bij transport van
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dierenwelzijn.
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Visserij: westelijke wateren
Het Europees Parlement stemt over een plan over de vangstmogelijkheden in de
Westelijke Wateren voor zg. demersale soorten (die dicht bij de zeebodem leven)
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Europees Parlement: neem medicinaal gebruik cannabis serieus
Europarlementariërs debatteren met de Europese Commissie over manieren om het
tekort aan onderzoek naar medicinale cannabis aan te pakken.
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Europees Parlement: innovatie in bestrijdingsmiddelen veel te
langzaam
Het Europees Parlement stemt dinsdag over een rapport waarin staat dat lidstaten
verzuimen chemische pesticiden te vervangen door alternatieven.
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Italiaans premier Giuseppe Conte debatteert
met parlementsleden over de toekomst van
Europa
Op dinsdag om 17 uur treedt de Italiaanse eerste minister
Giuseppe Conte in debat met de Europarlementsleden over
de toekomst van Europa.
Dit is het zeventiende debat in een reeks debatten tussen enerzijds staats- en regeringsleiders
en anderzijds parlementsleden over de toekomst van Europa.
Lees meer over de vorige debatten via deze link.
Na afloop zullen parlementsvoorzitter Tajani en premier Conti een gezamenlijke persconferentie
houden.
Begin maart is de Slovaakse premier Peter Pellegrini aan de beurt. Hij zal de parlementsleden
tijdens de plenaire vergadering te Straatsburg toespreken.
procedure: debat (zonder resolutie)
debat: dinsdag 12 februari 2019 om 17u
persconferentie: (plaats en tijdstip te bepalen)

Meer informatie
Biografie van Italiaans premier Giuseppe Conte
Foto’s, video’s en multimediamateriaal
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Stemming over handelsverdrag tussen EU en
Singapore
Op woensdag beslist het Parlement om al dan niet zijn
goedkeuring te geven aan het vrijhandelsakkoord tussen
de EU en Singapore, en de bijhorende investerings- en
partnerschapsakkoorden.
Het handelsverdrag dient als blauwdruk voor toekomstige verdragen tussen de EU en ZuidoostAzië. De overeenkomst schaft binnen vijf jaar quasi alle bestaande tarieven tussen de twee
partijen af, zorgt voor de vrije handel in diensten en opent de Singaporese inkoopmarkt voor
Europese bedrijven. Daarnaast zorgt het verdrag voor voldoende bescherming van Europese
producten, versterkt het de arbeidsrechten en zitten er maatregelen in voor de bescherming van
het milieu.
Op dezelfde dag stemt het Europees Parlement ook over twee andere akkoorden: een
investeringsbeschermingsakkoord, dat speciale rechtbanken met onafhankelijke rechters in het
leven roept om disputen tussen staten en investeerders te beslechten, en verder een
partnerschapsakkoord dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere
domeinen dan handel.
Achtergrond
In de Zuidoost-Aziatische regio is Singapore zonder twijfel de belangrijkste handelspartner van
de EU. Meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben hun regionale kantoren in Singapore. Het
land is dan ook goed voor twee derde van de gemaakte investeringen tussen de twee regio’s,
en bijna een derde van de totale handel in diensten en goederen tussen de Unie en de ASEANlanden ('Association of Southeast Asian Nations', Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties).
procedurecode: 2018/0093(NLE), 2018/0095(NLE)
procedure: instemming
debat: dinsdag 12 februari 2019
stemming: woensdag 13 februari 2019
persconferentie: woensdag 13 februari 2019 om 14.30 u
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Meer informatie
Resolutie voor een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore
Wetsvoorstel voor een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore
Resolutie voor een investeringsbeschermingsakkoord tussen de EU en Singapore
Wetsvoorstel voor een investeringsbeschermingsakkoord tussen de EU en Singapore
Persbericht over de stemming in de bevoegde commissie (24.01.2019)
Rapporteur: David Martin (S&D, UK)
Bestand over de procedure: vrijhandelsakkoord
Bestand over de procedure: investeringsbeschermingsakkoord
Handel EU-Singapore (Europese Commissie)
EP-denktank: handels- en investeringsakkoord tussen EU en Singapore bijna afgerond
(oktober 2018)
Foto’s, video’s en multimediamateriaal
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EU moet blijven investeren om economische en
sociale cohesie te stimuleren
Europarlementariërs stemmen over regels voor EUfondsen in 2021-2027 en zijn tegen verlaging van het
budget bestemd voor regio´s.
Op woensdag wordt er gesproken over conceptregels met daarin nieuwe doelen om innovatie,
digitalisering, energietransitie, onderwijs en toegang tot gezondheidszorg in alle delen van
Europa te ondersteunen. Om 12:00 uur wordt er gestemd over deze regels, die zorgen voor
simpelere procedures om lokale projecten te stimuleren en om kleine bedrijven aan te
moedigen zich aan te melden voor fondsen.
De financieringspercentages en het totaalbedrag moeten op het huidige niveau blijven, volgens
de conceptcijfers van de parlementscommissie Regionale Ontwikkeling. Dit betekent een
budget van €378,1 miljard in 2018-prijzen (14% meer dan het voorstel van de Europese
Commissie van €330,6 miljard) voor de periode 2021-2027.
Minder ontwikkelde regio´s moeten blijven profiteren van substantiële steun van de EU tot
maximaal 85% van de cofinanciering. Aanvullende financiering moet opzij worden gezet voor de
perifere regio´s. Europarlementariërs willen ook een toename in middelen voor
grensoverschrijdende projecten.
Achtergrond
Om de synergie tussen fondsen te verbeteren zullen de overkoepelende regels van de
Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen niet alleen van toepassing zijn op het Europees
Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds (EFS+) en het
Cohesiefonds. De regels gelden ook voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
en betrekken het budget voor het Asiel, Migratie en Integratiefonds, het Fonds voor Interne
Veiligheid en het Instrument Politiesamenwerking en Grenzen en Visa. De Commissie
Regionale Ontwikkeling wil ook dat het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
onder de nieuwe regels valt. Deze fondsen vormen ongeveer een-derde van het EU-budget.
procedurecode: 2018/2110 (INI)
procedure: gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing, mandaat voor onderhandelingen met
de Raad van de EU)
debat: woensdag 13 februari 2019
stemming: woensdag 13 februari 2019
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persconferentie: woensdag 13 februari 2019 om 15:00 u.

Meer informatie
Ontwerpresolutie
Persbericht na stemming in de parlementscommissie (22.01.2018)
Profiel van mede-rapporteur Constanze Krehl (S&D, Duitsland)
Profiel van mede-rapporteur Andrej Novakov (EVP, Bulgarije)
Proceduredossier
Informatie over projecten uit je regio
EP Onderzoeksbriefing over Cohesiefondsen, waarden en economische en monetaire
vereniging in het 2021-2027 MFK
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EU gaat buitenlandse investeringen onder de
loep nemen
Op donderdag stemt het Parlement over een Europees
systeem waarmee directe buitenlandse investeringen
kunnen gescreend worden, in het kader van de veiligheid
van strategische sectoren.
Niettemin de EU directe buitenlandse investeringen wil blijven aantrekken, bestaat er de
noodzaak om deze te controleren opdat strategische belangen niet in het gedrang zouden
komen. Het wetsvoorstel hiervoor zou niet alleen essentiële sectoren beschermen - zoals
transport, communicatie en waterbevoorrading - maar ook belangrijke technologische
toepassingen, zoals halfgeleiders, robotica en artificiële intelligentie.
Achtergrond
De laatste twintig jaar is de aard en herkomst van directe buitenlandse investeringen drastisch
veranderd, ten voordele van groei-economiën: investeringen uit China zijn verzesvoudigd, die
uit Rusland zijn verdubbeld en vanuit Brazilië werd tienmaal meer geïnvesteerd in Europese
bedrijven. Deze Europese bedrijven zijn voornamelijk actief in de technologische sector, en de
buitenlandse investeerders zijn vaak staatsbedrijven of houden er nauwe banden op na met
hun overheid.
Op nationaal niveau voeren slechts veertien EU-lidstaten controles uit op directe buitenlandse
investeringen (met name: Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Letland,
Litouwen, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en het VK). De bestaande
mechanismen hiervoor verschillen echter sterk van land tot land. Met dit wetsvoorstel willen de
leden een Europees systeem in het leven roepen, dat ook de grensoverschrijdende effecten
van buitenlandse investeringen kan aanpakken.
procedurecode: 2017/0224(COD)
procedure: gewone wetgevende procedure
debat: woensdag 13 februari 2019
stemming: donderdag 14 februari 2019
persconferentie: woensdag 13 februari 2019 om 15.30 u.
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Meer informatie
Wetsvoorstel voor de screening van directe buitenlandse investeringen
Persbericht over de stemming in de bevoegde commissie (10.12.2018)
Rapporteur: Franck Proust (EVP, FR)
EP-denktank: Europees kader voor screening directe buitenlandse investeringen (12.07.2018)
Directe buitenlandse investeringen: een Europees kader voor screening (Commissie factsheet,
13.09.2017)
Bestand over de procedure
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Verbeteren omstandigheden transport dieren
Naar aanleiding van mediaberichtgeving over slechte
behandeling bij transport van dieren stemmen
Europarlementariërs donderdag over het verbeteren van
dierenwelzijn.
De ontwerptekst van de niet-wetgevende resolutie is op de agenda van de plenaire vergadering
gezet door de parlementscommissie Landbouw en plattelandsontwikkeling. De resolutie roept
de EU-lidstaten op om bestaande EU-regels rondom het beschermen van dieren tijdens
transport beter te handhaven, overtreders te straffen en de vervoersomstandigheden te
verbeteren.
Het Europees Parlement roept op om de vervoerstijd zo kort mogelijk te houden, bijvoorbeeld
door vaker gebruik te maken van slachthuizendichter bij fokkerijen.
Achtergrond
Elk jaar worden er miljoenen dieren vervoerd tussen en binnen lidstaten en naar derde landen.
Deze langeafstandstransporten zijn nodig voor het fokken, grootbrengen, verder vetmesten en
slachten van dieren.
Naar aanleiding van mediaberichtgeving over de slechte behandeling van dieren die worden
vervoerd heeft de Conferentie van Voorzitters van het Europees Parlement (de voorzitter van
het EP en de fractievoorzitters van de politieke groepen) de Landbouwcommissie opdracht
gegeven een implementatierapport te schrijven over hoe EU-regels worden gehandhaafd in de
praktijk.
procedurecode: 2018/2110 (INI)
procedure: niet-wetgevende resolutie
debat: donderdag 14 februari 2019
stemming: donderdag 14 februari 2019
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Meer informatie
Ontwerpresolutie
Persbericht over de commissiestemming (24.01.2019)
Profiel van rapporteur Jørn Dohrmann (ECH, Denemarken)
Proceduredossier
EP Onderzoek: Verordening (EC) 1/2005 betreffende de bescherming van dieren tijdens het
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten
Gratis foto´s en audiovisueel materiaal
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Visserij: westelijke wateren
Het Europees Parlement stemt over een plan over de
vangstmogelijkheden in de Westelijke Wateren voor zg.
demersale soorten (die dicht bij de zeebodem leven)
Dit plan is reeds informeel goedgekeurd met de verantwoordelijke EU-ministers. Het
Meerjarenplan voor het Noordoostelijk Atlantisch gebied, beter bekend als de Westelijke
Wateren, betrekt visserijvaartuigen van België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Spanje, Portugal en
het VK. Het betreft de visstanden voor heek, langoustine, zeeduivel en tong.
procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing 2018/0074 (COD)
debat: maandag 11 februari 2019
stemming: dinsdag 12 februari 2019

Meer informatie
Voorlopige aangenomen tekst
Persbericht over de Commissiestemming (26.10.2018)
Profiel van de rapporteur: Alain CADEC (EVP, Frankrijk)
Proceduredossier
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Europees Parlement: neem medicinaal gebruik
cannabis serieus
Europarlementariërs debatteren met de Europese
Commissie over manieren om het tekort aan onderzoek
naar medicinale cannabis aan te pakken.
Een resolutie hierover zal op dinsdag in stemming worden gebracht. De Europese Commissie
wordt door het EP ondervraagd over hoe de EU onderzoek naar medicijnen gebaseerd op
cannabis kan ondersteunen. Om de consumentenveiligheid te waarborgen moeten er tevens
normen voor niet-farmaceutische medicinale cannabis worden ingesteld.
De ontwerpresolutie benadrukt de noodzaak voor de Europese Commissie en nationale
autoriteiten om een helder onderscheid te maken tussen medicinale cannabis en cannabis voor
overig gebruik. Het roept het Europees Parlement en de lidstaten op om barrières in de
wetgeving aan te pakken die een belemmering zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Er moet
voldoende geld naar onderzoek gaan en de verspreiding van kennis onder medische
professionals moet worden bevorderd.
Achtergrond
Het Europees Parlement stelt dat er wezenlijk bewijs is voor het therapeutische effect van
cannabis en cannabinoïden. Deze hebben effect bij de behandeling van chronische pijn bij
volwassenen, misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie en de verbetering van
de symptomen van spierspasmen bij multiple sclerose.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in een officiële aanbeveling gezegd dat het cannabisbestanddeel cannabinoïde niet moet worden aangemerkt als een gecontroleerde stof. De
wetgeving met betrekking tot cannabis voor medicinaal gebruikt varieert sterk in de lidstaten.
Procedure code: 2018/2775(RSP)
Debat: dinsdag 12 februari 2019
Stemming: woensdag 13 februari 2019
Procedure: mondelinge vraag voor de Commissie, met resolutie

Meer informatie
Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie betreffende het gebruik van
cannabis voor medische doeleinden
Ontwerpresolutie
Procedureel dossier
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Europees Parlement: innovatie in
bestrijdingsmiddelen veel te langzaam
Het Europees Parlement stemt dinsdag over een rapport
waarin staat dat lidstaten verzuimen chemische pesticiden
te vervangen door alternatieven.
In de ontwerpresolutie van de parlementscommissie Milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid staat dat EU-lidstaten geen vorderingen hebben gemaakt in het
implementeren van EU-wetgeving voor het duurzame gebruik van pesticiden.
Er is weinig gedaan om onderzoek, ontwikkeling en gebruik van niet-chemische alternatieven
met een laag risico te promoten en te stimuleren.
Achtergrond
Een wetenschappelijke studie uit oktober 2017 over de biomassa van vliegende insecten heeft
aangetoond dat de vliegende-insectenpopulatie in 63 beschermde gebieden in Duitsland is
gedaald met meer dan 75% in 27 jaar.

procedurecode: 2017/2284 (INI)
procedure: niet-wetgevende resolutie
debat: dinsdag 12 februari 2019
stemming: dinsdag 12 februari 2019

Meer informatie
Conceptrapport over de implementatie van Richtlijn 2009/128/EC betreffende duurzaam
gebruik van pesticiden
Profiel van rapporteur Jytte Guteland (S&D, Zweden)
Procedureel dossier
Europese Commissie: overzichtsrapport betreffende duurzaam gebruik van pesticiden
Europese Commissie - rapport betreffende de Nationale Actieplannen van de lidstaten en over
de voortgang in de implementatie van Richtlijn 2009/128/EC betreffende duurzaam gebruik van
pesticiden
Gratis foto´s en audiovisueel materiaal
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