
 

Hoogtepunten plenaire vergadering: Brexit en de
strijd tegen propaganda en cyberveiligheid
 

Afgelopen week keurden Parlementsleden verschillende nieuwe regelgevingen goed,
waaronder noodmaatregelen voor Brexit, de toegankelijkheidswet en de
cyberveiligheidsverordening.
 
Nadat het Verenigd Koninkrijk de Brexit-deal opnieuw verworpen had, eisten Parlementsleden
duidelijkheid van de Britse regering. Het Parlement keurde ook de noodmaatregelen goed om
de negatieve gevolgen van een no-deal Brexit voor burgers en bedrijven te beperken,
voornamelijk met betrekking op de kwesties inzake handel, transport, Erasmus, sociale
zekerheid en visserij.
 
Belangrijke producten en diensten zoals kaartautomaten, smartphones en geldautomaten,
zullen toegankelijker worden voor mindervaliden en ouderen, nadat het Europees Parlement
groen licht heeft gegeven voor de Europese toegankelijkheidswet.
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-brexit-contingency-plans-to-climate-action-5-numbers-from-strasbourg_N01-
PUB-190315-FNUM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30738/uk-must-make-clear-what-it-wants-meps-say-in-brexit-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30738/uk-must-make-clear-what-it-wants-meps-say-in-brexit-debate
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30739/ep-leden-beperken-de-negatieve-impact-van-een-no-dealbrexit-voor-de-burgers
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30739/ep-leden-beperken-de-negatieve-impact-van-een-no-dealbrexit-voor-de-burgers
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190227STO28989/mindervaliden-de-eu-maakt-producten-en-diensten-gebruiksvriendelijker
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people


EP-leden steunden nieuwe regels om de presentatie van het burgerinitiatief te
vergemakkelijken.
 
In het kader van de Europese verkiezingen in mei heeft het Parlement nieuwe regels
goedgekeurd die Europese politieke partijen bestraffen waarvan de leden de regels inzake
gegevensbescherming schenden om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden.
 
Om een beter antwoord te bieden op de uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie
hebben de leden van het Europees Parlement op woensdag een hervorming van het EU-
visuminformatiesysteem goedgekeurd.
 
"Het is duidelijk dat isolationisme, protectionisme en nationalisme geen oplossing zijn", aldus de
Slowaakse premier Peter Pellegrini, de 18e Europese leider die deelnam aan het Future of
Europe-initiatief.
 
Het Europees Parlement heeft dinsdag ook een nieuwe richtlijn aangenomen om boeren en
kleine bedrijven te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van grote spelers zoals
supermarktketens.
 

Meer toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-
ACCE_ev

Bescherming van voedselproducenten tegen oneerlijke handelspraktijken
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-food-producers-against-unfair-trading-practices_N01-PUB-190306-
FOOD_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/alles-wat-u-moet-weten-over-de-europese-verkiezingen-van-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/europese-verkiezingen-datamisbruik-wordt-bestraft
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20190227STO28983/europese-verkiezingen-datamisbruik-wordt-bestraft
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30744/upgraded-eu-visa-information-database-to-increase-security-at-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30744/upgraded-eu-visa-information-database-to-increase-security-at-external-borders
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190307STO30717/bescherming-van-kleine-bedrijven-tegen-oneerlijke-handelspraktijken
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30742/from-farms-to-supermarkets-meps-approve-new-eu-rules-against-unfair-trading


Parlementsleden hebben ook de cyberveiligheidsverordening aanvaard, een wet die een EU-
breed cyberbeveiligingscertificatieschema instelt. (Lees meer informatie in onze infografiek).
 
 
 Op dinsdag keurde het Parlement de prioriteiten goed voor het Europees Solidariteitskorps
voor de jaren 2021-2027.
 
 
 Op dezelfde dag waren de Parlementsleden het erover eens dat de Europese Unie open moet
staan voor de mogelijkheid om Rusland sancties op te leggen als het land het internationaal
recht blijft schenden. 
 
Het Parlement uitte daarnaast bezorgdheid over het feit dat nationale regeringen van de EU het
plan van de Europese Commissie betreffende de toevoeging van landen op de zwarte lijst met
betrekking tot witwaspraktijken, hebben weggestemd.
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30694/ep-neemt-verordening-aan-en-wil-dat-de-eu-de-it-dreiging-uit-china-tegengaat
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/security/20190307STO30713/het-parlement-werkt-aan-verbeterde-cyberveiligheid-in-europa-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30760/parliament-expands-scope-of-the-eu-solidarity-corps-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180703STO07134/europees-solidariteitskorps-nieuwe-kansen-voor-de-jeugd
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180703STO07134/europees-solidariteitskorps-nieuwe-kansen-voor-de-jeugd
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190307IPR30737/europees-parlement-rusland-niet-langer-strategische-partner
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20190227STO28990/kalniete-russia-can-no-longer-be-considered-the-eu-s-strategic-partner
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20190227STO28990/kalniete-russia-can-no-longer-be-considered-the-eu-s-strategic-partner

