
 

Nieuwsbrief over de plenaire zitting − 25-28 maart
2019 − Straatsburg
 
Europees Parlement stemt over herziening digitaal auteursrecht 
Op dinsdag wordt er gestemd over het voorlopig akkoord betreffende nieuwe
auteursrechtregels dat in februari werd bereikt.
 
 
Europees Parlement wil verbod op wegwerpplastic 
Op donderdag wordt er gestemd over het verbod op wegwerpplastic zoals borden,
bestek, rietjes en wattenstaafjes vanaf 2021.
 
 
Europees Parlement stemt over vermindering CO2-uitstoot van
auto´s   
Op woensdag stemt het Europees Parlement over regels om de CO2-uitstoot van
auto´s en busjes voor 2030 te verlagen. Over de plannen is reeds een informeel
akkoord bereikt met de lidstaten.
 
 
Europees Parlement stemt over einde wisseling zomer- en wintertijd  
Op dinsdag stemt het Europees Parlement over een voorstel om de omschakeling
tussen zomer- en wintertijd af te schaffen vanaf 2021.
 
 
Europees Parlement stemt over schonere en gebruiksvriendelijkere
energiemarkt 
Dinsdag wordt er gestemd over nieuwe regels voor het wegnemen van obstakels in de
energiemarkt. Deze moet schoner en competitiever worden en beter voorbereid zijn op
risico´s. 
 
 
EP stemt over grondige hervormingen van bestrijding financiële- en
belastingmisdrijven 
In de nasleep van recente miljardenschandalen wordt verwacht dat de EP-leden
dinsdag een gedetailleerd beleidsplan aannemen dat belastingheffing en de aanpak
van financiële misdaden herziet.
 
 
Europees Parlement neemt standpunt in over hervorming
transportsector op de weg 
Woensdag debatteren en stemmen parlementsleden over gewijzigde regels voor het
plaatsen van chauffeurs, aanpakken van illegale praktijken in het wegvervoer en  de
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rusttijden van chauffeurs.
 
 
Betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende
stoffen 
Het Europees Parlement zal woensdag stemmen om de blootstelling van werknemers
aan chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid te beperken.
 
 
Het stimuleren van groene investeringen in de EU 
EP-leden stemmen donderdag over het opstellen van criteria om te bepalen of een
economische activiteit duurzaam is.
 
 
Noodsituatie in Venezuela: stemming in de plenaire vergadering 
Het Europees Parlement zal donderdag een resolutie aannemen over de noodsituatie
in Venezuela.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2019-03-25
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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) 7 031 354 22
(+33) 3 8817 2546 (STR)
(+31) 612 940 913
ingelise.deboer@europarl.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


Laeticia MARKAKIS
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+32) 470 88 03 33
(+32) 2 284 38 08 (BXL)
laeticia.markakis@europarl.europa.eu
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Europees Parlement stemt over herziening
digitaal auteursrecht
 
Op dinsdag wordt er gestemd over het voorlopig akkoord
betreffende nieuwe auteursrechtregels dat in februari werd
bereikt.
 
Het Europees Parlement en de lidstaten onderhandelden drie jaar over de nieuwe regels, die
ervoor zorgen dat de rechten en plichten van de auteurswetgeving ook online van toepassing
zijn. Het akkoord versterkt de positie van creatievelingen en nieuwsagentschappen in hun
onderhandelingen met grote internetbedrijven zoals YouTube en nieuwsverspreiders als Google
News en Facebook. Verschillende maatregelen verzekeren dat het internet openbaar blijft, in
het kader van de vrijheid van meningsuiting.
 
De regels maken het makkelijker voor materiaal  dat auteursrechtelijk beschermd is om te
worden gebruikt voor onderzoek uitgevoerd door tekst- en datamining. Daarbij wordt een van de
belangrijkste concurrentienadelen weggenomen waaraan Europese onderzoekers momenteel
worden blootgesteld. De nieuwe regels zijn niet van toepassing op materiaal dat wordt gebruikt
voor onderwijs of illustratie.
 
procedurecode: 2016/0280(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure
 
debat: dinsdag 26 maart 2019
 
stemming: dinsdag 26 maart 2019
 
persconferentie: dinsdag 26 maart 2019 om 15.00u
 
Meer informatie
Persbericht over akkoord bereikt in de trialoog (13.02.2019)
Profiel van de rapporteur: Axel Voss (EVP, Duitsland)
Proceduredossier
Vragen en antwoorden over kwesties rondom de richtlijn auteursrechten na het akkoord van 13
februari
Verzameling van informatieproducten door het EP over de auteursrechtenrichtlijn
Europese Commissie: vragen en antwoorden over het akkoord van 13 februari
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190212IPR26152/akkoord-over-digitale-regels-auteursrecht-bereikt
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190111IPR23225/vragen-en-antwoorden-over-de-richtlijn-auteursrechten-op-de-digitale-markt
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190111IPR23225/vragen-en-antwoorden-over-de-richtlijn-auteursrechten-op-de-digitale-markt
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/copyright
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_nl.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Europees Parlement wil verbod op
wegwerpplastic
 
Op donderdag wordt er gestemd over het verbod op
wegwerpplastic zoals borden, bestek, rietjes en
wattenstaafjes vanaf 2021.
 
Volgens  de  nieuwe regels,  waarover  eerder  een  informeel  akkoord  werd  bereikt  met  de
lidstaten, moet 90% van de plastic flessen tegen 2029 worden ingezameld. In 2025 moet 25%
van de plastic flessen bestaan uit gerecycled materiaal, oplopend tot 30% in 2030.
 
Volgens de nieuwe regels betaalt  de vervuiler,  met name voor tabak, door middel van de
introductie van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en een EPR-schema
voor visgerei. Dit om ervoor te zorgen dat producenten en niet de vissers de kosten dragen van
het verzamelen van verloren visnetten in zee.
 
Achtergrond
 
Volgens de Europese Commissie is plastic goed voor meer dan 80% van het zwerfvuil op zee.
De producten die vallen onder de nieuwe regels zijn goed voor meer dan 70% van al  het
zwerfvuil  op  zee.  Vanwege  het  langzame afbraakproces  hoopt  plastic  zich  op  in  zeeën,
oceanen  en  stranden,  zowel  in  de  EU als  wereldwijd.  Plastic  overblijfselen  worden  ook
gevonden in dieren zoals zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en vogels maar ook in vis en
schaaldieren en daardoor in de menselijke voedselketen.
 
procedurecode: 2018/0172(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure, akkoord eerste lezing
 
debat: woensdag 27 maart 2019
 
stemming: woensdag 27 maart 2019
 
 
 
Meer informatie
Voorlopig akkoord met de lidstaten over wegwerpplastic
Persbericht over de commissiestemming (22.01.2019)
Profiel van rapporteur Frédérique Ries (ALDE, België)
Proceduredossier
EP-onderzoek: wegwerpplastic en visgerei: verminderen van zeeafval
Plastic in een circulaire economie: kansen en uitdagingen
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Europees Parlement stemt over vermindering
CO2-uitstoot van auto´s  
 
Op woensdag stemt het Europees Parlement over regels
om de CO2-uitstoot van auto´s en busjes voor 2030 te
verlagen. Over de plannen is reeds een informeel akkoord
bereikt met de lidstaten.
 
Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten een akkoord over een hogere doelstelling
(37,5%) dan het voorstel van de Europese Commissie (30%) voor het verlagen van de CO2-
uitstoot in 2030.
 
Sociale gevolgen van de transitie 
 
Producenten waarvan de gemiddelde emissies de gestelde limieten overschrijden moeten een
extra emissiepremie betalen. In 2023 evalueert de Europese Commissie of de opbrengst van
deze premies moet worden gebruikt om een eerlijke transitie naar nul-emissie te financieren.
Ook wordt het geld gebruikt om de ontwikkeling van vaardigheden van mensen die werkzaam
zijn in de auto-industrie te ondersteunen.
 
procedurecode: 2017/0293(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure, akkoord eerste lezing 
 
debat: dinsdag 26 maart 2019
 
stemming: woensdag 27 maart 2019
 
 
 
 
Meer informatie
Voorlopig akkoord met de lidstaten
Persbericht na de commissiestemming (22.01.2019)
Profiel van de rapporteur Mirial Dalli (S&D, Malta)
Proceduredossier
EP-onderzoek: CO2-standaard voor nieuwe auto´s en busjes
Studie: CO2-emissielimieten voor auto´s en busjes na 2020: ambitieus genoeg?
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/car-emissions_3104_pk


Europees Parlement stemt over einde wisseling
zomer- en wintertijd 
 
Op dinsdag stemt het Europees Parlement over een
voorstel om de omschakeling tussen zomer- en wintertijd
af te schaffen vanaf 2021.
 
Volgens de ontwerpresolutie van het Europees Parlement moeten EU-lidstaten die ervoor
kiezen om de zomertijd permanent te behouden de klokken voor de laatste keer verzetten op de
laatste zondag in maart 2021. Landen die de wintertijd (de standaardtijd) willen behouden,
veranderen de klok voor de laatste keer op de laatste zondag in oktober 2021.
 
Europarlementariërs willen dat de EU-lidstaten met elkaar afstemmen welke tijd ze behouden
om te zorgen dat het functioneren van de interne markt niet wordt belemmerd.
 
Achtergrond
 
Als reactie op burgerinitiatieven heeft het Europees Parlement de Europese Commissie in
februari 2018 opgeroepen de richtlijn betreffende de zomertijd te beoordelen en indien nodig
een voorstel te presenteren voor een herziening van de richtlijn.
 
Op de openbare raadpleging kwamen 4,6 miljoen reacties, waarvan 84% voorstander was van
het afschaffen van de tijdsverandering. Daaropvolgend heeft de Europese commissie een
voorstel gepresenteerd, waarover het Europees Parlement en de lidstaten akkoord moeten
bereiken.
 
procedurecode: 2018/0332 (COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 
debat: maandag 25 maart 2019
 
stemming: dinsdag 26 maart 2019
 
 
 
 
Meer informatie
Ontwerprapport over het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Persbericht over de commissiestemming (04.03.2019)
Rapporteur Marita Ulvskog (S&D, Duitsland)
Proceduredossier
EP-onderzoek (november 2018): afschaffen omschakeling zomer- en wintertijd
Foto- en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//NL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/seasonal-time-change_11115_pk   


Europees Parlement stemt over schonere en
gebruiksvriendelijkere energiemarkt
 
Dinsdag wordt er gestemd over nieuwe regels voor het
wegnemen van obstakels in de energiemarkt. Deze moet
schoner en competitiever worden en beter voorbereid zijn
op risico´s. 
 
Naar verwachting neemt het Europees Parlement vier wetten aan over dit dossier, waarmee het
beleidspakket Schonere Energie voor alle Europeanen compleet is.
 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe regels is het wegnemen van obstakels
voor grensoverschrijdende energiehandel. Hierdoor wordt het makkelijker om duurzame energie
te verhandelen tussen EU-landen en helpt het mee met de inspanningen om de bindende EU-
doelstelling van 32% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 te behalen.
 
De meest vervuilende kolencentrales in Europa ontvangen niet langer staatssteun om stand-by
te staan in het geval er een vraagpiek ontstaat naar elektriciteit, bijvoorbeeld tijdens ongewoon
koude winters.
 
Slimme meters, fluctuerende prijzen en veranderende aanbieders
 
Het Europees Parlement wil met deze regels de energiemarkt van de EU competitiever maken
en meer richten op de consumenten. Zo zouden die toegang moeten krijgen tot slimme meters
en fluctuerende prijzen en moeten ze de optie hebben om van aanbieder te wisselen zonder
extra kosten, binnen een maximumperiode van 3 weken (en 24 uur in 2026).
 
Ten slotte  maakt  het  de energiesector  beter  voorbereid  bij  risico´s  om de EU-burgers  te
beschermen tegen plotselinge schaarste  in  het  energieaanbod.  Het  Agentschap voor  de
samenwerking tussen energieregulators krijgt meer taken om de EU-energiemarkt beter te
reguleren.
 
procedure Code: 2016/0379(COD) - 2016/0380(COD) - 2016/0377(COD) - 2016/0378(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure
 
debat: maandag 25 maart 2019
 
stemming: dinsdag 26 maart 2019
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Meer informatie
Persbericht na stemming commissie industrie, onderzoek en energie
Voorlopig akkoord betreffende de interne markt voor elektriciteit. Herziening (verordening).
Proceduredossier: de interne markt voor elektriciteit. Herziening (verordening)
EPRS-onderzoek: interne markt voor elektriciteit (verordening)
Proceduredossier: gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.
Herziening (richtlijn)
Voorlopig akkoord betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit (richtlijn)
EP-Onderzoek: gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (richtlijn)
Voorlopig akkoord betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector
Proceduredossier: risicoparaatheid in de elektriciteitssector
EP-onderzoek: risicoparaatheid in de elektriciteitssector
Voorlopig akkoord betreffende het EU-Agentschap voor de samenwerking tussen
energieregulators (ACER)
Proceduredossier: EU-Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
EP-onderzoek: EU-Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Profiel van rapporteur Jerzy Buzek (EVP, Polen)
Profiel van rapporteur Flavio Zanonato (S&D, Italië)
Profiel van rapporteur Morten Helveg Petersen (ALDE, Denemarken)
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039-AM-001-062_EN.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/energy-union_1611_pk


EP stemt over grondige hervormingen van
bestrijding financiële- en belastingmisdrijven
 
In de nasleep van recente miljardenschandalen wordt
verwacht dat de EP-leden dinsdag een gedetailleerd
beleidsplan aannemen dat belastingheffing en de aanpak
van financiële misdaden herziet.
 
Het 70 pagina's tellende rapport is het resultaat van de jaarlange werkzaamheden van de
bijzondere commissie voor financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking. Het
rapport roept op tot een grondige verbetering van de samenwerking op alle fiscale en financiële
gebieden tussen de nationale autoriteiten. Ook roept het rapport op om nieuwe wetgeving en
nieuwe organen op EU- en mondiaal niveau, zoals een financiële EU-politiemacht en een EU-
waakhond voor het witwassen van geld.
 
Het rapport markeert ook zeven EU-landen - België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg,
Malta  en  Nederland  -  als  potentieel  handelend  als  belastingparadijzen  en  roept  op  tot
beëindiging  van  gouden  visumregelingen.
 
Achtergrond
 
 
 De  speciale  commissie  werd  opgericht  in  maart  2018  na  aanhoudende onthullingen  de
afgelopen vijf jaar (Luxleaks, de Panama Papers, voetballekken en de Paradise-kranten). De
commissie  heeft  18  hoorzittingen  gehouden  over  specifieke  aandachtspunten,  10
gedachtewisselingen met  ministers  van Financiën  en  Europese commissarissen,  en  vier
onderzoeksmissies  naar  de  VS,  het  eiland Man,  Denemarken en Estland en Letland.
 
procedurecode: 2018/2121(INI)
 
procedure: eigen initiatief
 
debat: maandag 25 maart 2019
 
stemming: dinsdag 26 maart 2019
 
persconferentie: dinsdag 26 maart 2019, 15:30 uur
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Meer informatie
Report on on financial crimes, tax evasion and tax avoidance
Persverklaring over de stemming van de parlementscommissie (27.02.2019)
Profiel van de co-rapporteur Luděk Niedermayer (EVP, Tsjechië)
Profiel van de co-rapporteur Jeppe Kofod (S&D, Denemarken)
Proceduredossier
bijzondere commissie voor Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Foto´s, video´s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Europees Parlement neemt standpunt in over
hervorming transportsector op de weg
 
Woensdag debatteren en stemmen parlementsleden over
gewijzigde regels voor het plaatsen van chauffeurs,
aanpakken van illegale praktijken in het wegvervoer en  de
rusttijden van chauffeurs.
 
De hervormingsvoorstellen zijn bedoeld om de handhaving van regels in de sector van het
wegvervoer te verbeteren. Om illegale praktijken beter aan te pakken, zoals het gebruik van
brievenbusbedrijven of het werken op nationale markten buiten de bestaande limieten. De
parlementariërs definiëren ook voor welke vervoersoperaties de regels inzake detachering van
werknemers, zoals die inzake minimumloon, zouden moeten gelden. Ook zou de rusttijd van
bestuurders aangepast moeten worden.
 
Procedurelecode: 2017/0121(COD), 2017/0122(COD), 2017/0123(COD)
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 
Debat: woensdag 27 maart
 
Stemming: woensdag 27 maart
 
 
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over detachering van chauffeurs in de transportsector
Ontwerpverslag over rusttijden voor chauffeurs
Ontwerpverslag over toegang tot de markt voor wegtransport
Mobiliteitspakket: rapporteurs, procedurele documenten en persverklaringen
Foto´s, video´s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/mobility_6507_pk


Betere bescherming van werknemers tegen
kankerverwekkende stoffen
 
Het Europees Parlement zal woensdag stemmen om de
blootstelling van werknemers aan chemicaliën die
schadelijk zijn voor de gezondheid te beperken.
 
De  nieuwe  wet,  die  in  januari  met  de  EU-ministers  is  overeengekomen,  zal  de
arbeidsomstandigheden en de gezondheid op het werk verbeteren door grenswaarden voor
blootstelling toe te  voegen voor  vijf  chemicaliën die  in  een groot  aantal  sectoren worden
gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de vervaardiging van nikkelcadmiumbatterijen, zink- en
kopersmelting, laboratoria, elektronica, begrafenissen en balsemen, de bouw, gezondheidszorg
(pathologie-afdelingen en autopsiekamers), plastics en recyclingsectoren.
 
Achtergrond
 
 
 De derde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (CMD) voegt
cadmium, beryllium, arseenzuur, formaldehyde en 4,4'-methyleen-bis (2-chlooraniline) (MOCA)
toe aan de EU-lijst van schadelijke stoffen. Volgens de Europese Commissie zullen de nieuwe
regels de arbeidsomstandigheden van meer dan 1 miljoen EU-werknemers verbeteren en meer
dan 22.000 gevallen van werk gerelateerde ziekten voorkomen.
 
procedurele code: 2018/0081(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure (laatste stemming)
 
stemming: woensdag 27 maart 2019 
 
 
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de bescherming van werknemers tegen de risico´s gerelateerd aan de
blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen
Persbericht over de commissiestemming (29.01.2019)
Profiel van de rapporteur: Laura Agea (EVDD, Italië)
Proceduredossier
EP Research Service briefing: grenzen aan blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
stoffen op het werk: derde voorstel
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0037
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0382_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0382_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190129IPR24517/deal-on-updating-eu-rules-to-protect-workers-from-cancer-causing-chemicals
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124811/LAURA_AGEA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf


Het stimuleren van groene investeringen in de
EU
 
EP-leden stemmen donderdag over het opstellen van
criteria om te bepalen of een economische activiteit
duurzaam is.
 
Het doel van de wetgeving is om geleidelijk een EU-taxonomie voor klimaatverandering en
milieu- en sociaal duurzame activiteiten te ontwikkelen. Hierdoor kunnen economische actoren
en investeerders duidelijkheid geboden worden over welke activiteiten als duurzaam worden
beschouwd zodat zij beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen.
 
Achtergrond
 
 
 De  verordening  maakt  deel  uit  van  een  pakket  van  drie  maatregelen  dat  de  Europese
Commissie in mei 2018 heeft gepresenteerd als vervolg van het EU-actieplan voor duurzame
financiering.
 
procedurecode: 2018/0178(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
 
stemming: donderdag 28 maart 2019 
 
 
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over het opzetten van een kader om duurzame investeringen te faciliteren
Persbericht over de stemming in de parlementscommissie (12.03.2019)
Profiel van de co-rapporteur: Bas Eickhout (De Groenen/VEA, Nederland)
Profiel van de co-rapporteur: Sirpa Pietikainen (EVP, Finland)
Proceduredossier

Plenaire Vergaderingen

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

14 I 15

https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_nl
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_nl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0175_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190311IPR31024/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0178(COD)


Noodsituatie in Venezuela: stemming in de
plenaire vergadering
 
Het Europees Parlement zal donderdag een resolutie
aannemen over de noodsituatie in Venezuela.
 
Europarlementariërs zullen de laatste gebeurtenissen in de politieke, economische, sociale en
humanitaire crisis waar Venezuela mee te maken heeft beoordelen, inclusief de stroomuitval die
het land enkele dagen in duisternis heeft doen belanden.
 
Dit wordt de tweede plenaire resolutie over Venezuela dit jaar na de veroordeling op 31 januari,
waarin het EP Juan Guaidó erkende als interim-president en de EU opriep om dit voorbeeld te
volgen.
 
procedure: Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger, gevolgd door een niet-wetgevende
resolutie
 
debat: dinsdag 12 maart 2019
 
stemming: donderdag 27 maart 2019
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