
 

Nieuwsbrief over de plenaire zitting − 15-18 april
2019 − Straatsburg
 
Veiligere wegen: nieuwe voertuigen uitrusten met levensreddende
technologie 
Veiligheidsmaatregelen zoals intelligente snelheidsassistentie en een geavanceerd
noodremsysteem moeten vanaf mei 2022 worden geïnstalleerd in nieuwe voertuigen. 
 
 
Nieuwe EU-regels voor de bescherming van klokkenluiders 
Klokkenluiders die die informatie openbaren over illegale of schadelijke activiteiten
worden door nieuwe EU-regels beter beschermd. 
 
 
10000 extra medewerkers voor Europese grens- en kustwacht 
Woensdag debatteren en stemmen de parlementsleden over een versterking van de
grens- en kustwacht van de EU.
 
 
Debat over de toekomst van Europa met Letse premier Krišjānis
Kariņš 
Op woendag om 10:00u debatteert het Europees Parlement met de Letse premier
Krišjānis Kariņš over de toekomst van Europa.
 
 
Nieuwe vormen van werk: Europarlementariërs stemmen over
maatregelen ter bevordering rechten van werknemers 
Europarlementariërs zullen de minimumrechten voor werknemers met on-demand, op
vouchers gebaseerde of platformbanen, zoals Uber of Deliveroo, tijdens een stemming
op dinsdag onderschrijven.
 
 
Terroristische aanslagen met zelfgemaakte explosieven tegengaan 
Dinsdag stemt het Parlement over het verstrengen van regels over de verkoop van
chemicalieën die gebruikt kunnen worden bij de bereiding van explosieven.
 
 
Risico's banken berperken en belastingbetalers beschermen 
Dinsdag stemmen de parlementsleden over een belangrijke stap naar een
vermindering van de risico's in het bankwezen en de oprichting van de Bankenunie.
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Eén uur om terroristische content van website te verwijderen, geen
verplichte filtering 
Internetbedrijven krijgen nadat ze een aanvraag hebben ontvangen, één uur de tijd om
terroristische inhoud te verwijderen. Ze hoeven niet alle inhoud die ze uploaden te
filteren.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2019-04-15
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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 35 412
(+33) 3 8817 2546 (STR)
(+31) 612 940 913
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Laeticia MARKAKIS
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43808 (BXL)
(+32) 470 88 03 33
laeticia.markakis@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


Veiligere wegen: nieuwe voertuigen uitrusten
met levensreddende technologie
 
Veiligheidsmaatregelen zoals intelligente
snelheidsassistentie en een geavanceerd noodremsysteem
moeten vanaf mei 2022 worden geïnstalleerd in nieuwe
voertuigen. 
 
Op dinsdag stemt het Europees Parlement over de wetgeving, waarover reeds een informeel
akkoord  is  bereikt  met  de  lidstaten.  Volgens  de  regels  moeten  nieuwe  auto´s,  busjes,
vrachtwagens  en  bussen  uitgerust  worden  met  levensreddende  veiligheidsmaatregelen.
 
Een van deze verplichte maatregelen is het systeem Intelligente Snelheidsadaptatie (ISA), dat
volgens schattingen zorgt voor 20% minder dodelijke ongelukken op EU-wegen. ISA geeft
terugkoppeling aan de bestuurder bij te hard rijden, gebaseerd op kaarten en de observatie van
verkeersborden. Het systeem is op zichzelf geen snelheidsbegrenzer en de bestuurder heeft de
mogelijkheid om het uit te zetten.
 
Andere levensreddende systemen die in auto´s worden geïntroduceerd zijn een geavanceerd
noodremsysteem,  vermoeidheids-  en  aandachtsdetect ie,  r i js t rookassistent ie,
achteruitrijdetectie,  een alcoholslot,  een noodstopsignaal  en een gegevensrecorder  voor
incidenten en ongevallen.
 
Volgens voorlopige data gepubliceerd door de Europese Commissie overleden er in 2018
ongeveer 25.100 mensen door verkeersongelukken binnen de EU. 135.000 mensen raakten
ernstig gewond.
 
procedurecode: 2018/0145 (COD)
 
procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoord eerste lezing
 
stemming: dinsdag 16 april 2019
 
persconferentie: dinsdag 16 april 2019 om 16:00 uur
 
Meer informatie
Tekst van het akkoord
Persbericht over de voorlopige overeenkomst
Proceduredossier
EP Research: briefing
Voorlopige cijfers over dodelijke wegongelukken voor 2018 (persbericht Europese Commissie)
2018 verkeersveiligheidsstatistieken, met specifieke informatie per land
Gratis foto´s en audiovisueel materiaal
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/road-safety_11105_pk


Nieuwe EU-regels voor de bescherming van
klokkenluiders
 
Klokkenluiders die die informatie openbaren over illegale
of schadelijke activiteiten worden door nieuwe EU-regels
beter beschermd. 
 
Op dinsdag wordt er gestemd over de nieuwe, EU-brede regels voor de bescherming van
klokkenluiders waarover onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten reeds
akkoord bereikten. Er worden veilige systemen ingesteld voor het melden van schendingen van
het EU-recht (binnen bedrijven en publieke autoriteiten), bescherming tegen vergelding zoals
intimidatie, en ondersteunende maatregelen zoals juridische bijstand en toegang tot informatie
over procedures.
 
Recente  schandalen,  van de zogeheten LuxLeaks tot  de  Panama Papers  en Cambridge
Analytica, illustreren het belang van de onthullingen van klokkenluiders voor het ontdekken en
voorkomen van schendingen van het EU-recht dat schadelijk is voor het algemeen belang en
het welzijn van de maatschappij.
 
procedurecode: 2018/0106 (COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure
 
debat: maandag 15 april 2019
 
stemming: dinsdag 16 april 2019
 
persconferentie:  dinsdag 16 april  2019 om 15:00u, met rapporteur Virginie Rozière (S&D,
Frankrijk)
 
Meer informatie
Tekst van het akkoord
Proceduredossier
Multimediapakket - bescherming van klokkenluiders
EP in een oogopslag: bescherming van klokkenluiders op EU-niveau
Bescherming van klokkenluiders (factsheet Europese Commissie)
Video van persconferentie na akkoord met de lidstaten (12.03.2019)
Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/protection-of-whistleblowers_9901_pk


10000 extra medewerkers voor Europese grens-
en kustwacht
 
Woensdag debatteren en stemmen de parlementsleden
over een versterking van de grens- en kustwacht van de
EU.
 
De wijzigingen aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex moeten de huidige
tekortkomingen verhelpen en beter  inspelen  op de huidige  behoeften  op het  gebied  van
veiligheid  en  migratie.
 
 
Er  zou  een  nieuw  permanent  korps  worden  opgericht  om  de  EU-landen  ter  plaatse  te
ondersteunen  bij  hun  grenscontrole-  en  terugkeertaken  en  bij  de  bestrijding  van
grensoverschrijdende criminaliteit.  In  2021 komen er  volgens het  plan 5000 operationele
personeelsleden bij, tegen 2027 zou het permanente korps met 10000 personeelsleden volledig
operationeel  moeten  zijn.  Er  is  ook  een  pool  voorzien  die  snel  kan  ingezet  worden  in
noodsituaties.
 
Meer informatie
Ontwerptekst
Persbericht over het akkoord met de Raad en de Commissie, 28 maart 2019 (Engels)
Proceduredossier
Europees Grens- en kustwachtagentschap
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190327IPR33413/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Debat over de toekomst van Europa met Letse
premier Krišjānis Kariņš
 
Op woendag om 10:00u debatteert het Europees Parlement
met de Letse premier Krišjānis Kariņš over de toekomst
van Europa.
 
Kariņš is de twintigste en laatste in een reeks van staats-  en regeringsleiders die met de
Europarlementariërs in debat gaan over de toekomst van Europa in de huidige parlementaire
termijn. Meer informatie over de voorgaande debatten is hier te vinden.
 
Sinds  januari  2019  is  Kariņš  premier  van  Letland.  Voordat  hij  werd  verkozen  was  hij
Europarlementariër  sinds 2009,  voor  de partij  Jaunā Vienotība (Nieuwe Eenheid  /  EVP).
 
Onmiddellijk  na  het  debat  vindt  er  een  persconferentie  plaats  met  de  voorzitter  van  het
Europees Parlement Antonio Tajani en premier Kariņš. Deze vindt plaats rond 12:30u voor de
Protocolzaal (onder voorbehoud).
 
 
 
procedure: debat over de toekomst van Europa (zonder resolutie)
 
debat: woensdag 17 april 2019
 
persconferentie: woensdag 17 april om 12:30 met voorzitter Antonio Tajani en Krišjānis Kariņš
(tbc)
 
 
 
Meer informatie
CV van de Letse premier Krišjānis Kariņš
Audiovisueel materiaal - toekomst van Europa
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/toekomst-van-de-eu
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Nieuwe vormen van werk: Europarlementariërs
stemmen over maatregelen ter bevordering
rechten van werknemers
 
Europarlementariërs zullen de minimumrechten voor
werknemers met on-demand, op vouchers gebaseerde of
platformbanen, zoals Uber of Deliveroo, tijdens een
stemming op dinsdag onderschrijven.
 
De wet, die informeel is overeengekomen met EU-ministers, vereist dat alle werknemers vanaf
de eerste dag op de hoogte moeten worden gehouden van de essentiële aspecten van hun
arbeidsovereenkomst.  Het  gaat  om  zaken  zoals  een  beschrijving  van  hun  taken,  een
startdatum,  lengte  van  de  overeenkomst,  vergoeding  en  standaard  werkdag  of  een
referentiekader  voor  hun  uren  voor  mensen  met  onvoorspelbare  werkschema's.
 
De nieuwe regels zullen ook werknemers toelaten met specifieke rechten die zijn toegesneden
op de problemen waarmee on-demand, op vouchers gebaseerde of platformbanen worden
geconfronteerd, zoals voorspelbare werkuren en deadlines voor het annuleren van on-demand
contracten. Bovendien mag een proeftijd niet langer zijn dan zes maanden en een hernieuwd
contract voor dezelfde functie mag niet resulteren in een nieuwe proeftijd.
 
Procedurecode: 2017/0355 (COD)
 
Procedure: normale wetgevingsprocedure, akkoord na eerste lezing
 
 
Debat: dinsdag, 16 april
 
Stemming: dinsdag, 16 april
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Terroristische aanslagen met zelfgemaakte
explosieven tegengaan
 
Dinsdag stemt het Parlement over het verstrengen van
regels over de verkoop van chemicalieën die gebruikt
kunnen worden bij de bereiding van explosieven.
 
Bij ongeveer 40% van de terroristische aanslagen in de EU tussen 2015 en 2017 werd gebruik
gemaakt van zelfgemaakte explosieven. Dinsdag stemt het Parlement over nieuwe regels -
waarover de onderhandelaars van het  Parlement en de Raad reeds een akkoord hebben
bereikt - die de hiaten opvullen door nieuwe chemische stoffen toe te voegen aan de lijst van
verboden stoffen en door duidelijkere vergunnings- en screeningssystemen voor de verkoop
van gevaarlijke chemische stoffen in te voeren. De nieuwe regels zullen ook van toepassing zijn
op de onlineverkoop van gevaarlijke chemische stoffen.
 
procedurecode: 2018/0224(COD) & 2018/0225(COD) 
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
debat: dinsdag 16 april 2019
 
stemming: woensdag 17 april 2019
 
persconferentie: woensdag 17 april 2019 om 14.30 u.
 
 
Meer informatie
Ontwerptekst
Proceduredossier
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0473_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0


Risico's banken berperken en belastingbetalers
beschermen
 
Dinsdag stemmen de parlementsleden over een belangrijke
stap naar een vermindering van de risico's in het
bankwezen en de oprichting van de Bankenunie.
 
De leden van het Europees Parlement zullen stemmen over twee reeksen regels waarover met
de lidstaten reeds informeel een akkoord is bereikt. De regels gaan over de veerkracht van de
banken en over een duidelijke routekaart voor banken om verliezen aan te pakken.
 
 
Het hoofddoel van de regels, die de zg. prudentiële vereisten van de EU voor banken wijzigen,
is de EU-economie een impuls te geven door de leencapaciteit te vergroten en diepere en meer
liquide kapitaalmarkten te creëren. Een duidelijke routekaart voor banken om verliezen aan te
pakken, moet ervoor zorgen dat zij voldoende kapitaal en schulden aanhouden om niet langer
hun toevlucht te moeten nemen tot reddingsoperaties op kosten van de belastingbetaler.
 
procedurecodes: 2016/0364 (COD), 2016/0360A (COD), 2016/0362 (COD), 2016/0361 (COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
debat: maandag 15 april 2019
 
stemming: dinsdag 16 april 2019
 
Meer informatie
Proceduredossier: capital requirements directive (CRD V)
Proceduredossier: capital requirements regulation (CRR II)
Proceduredossier: Bank recovery and resolution
Proceduredossier: Single resolution mechanism
EP Research Service: Banking reform package
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0364(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0362(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf


Eén uur om terroristische content van website te
verwijderen, geen verplichte filtering
 
Internetbedrijven krijgen nadat ze een aanvraag hebben
ontvangen, één uur de tijd om terroristische inhoud te
verwijderen. Ze hoeven niet alle inhoud die ze uploaden te
filteren.
 
Dat staat in een voorstel waarover de parlementsleden woensdag stemmen om hun positie voor
de komende onderhandelingen over de nieuwe regels om de verspreiding van terroristische
inhoud online in de EU aan te pakken, vast te leggen. De besprekingen met de EU-ministers om
de nieuwe wet af te ronden zullen een taak zijn voor het volgende Parlement.
 
 
De  tekst  die  de  commissie  Burgerlijke  vrijheden,  justitie  en  binnenlandse  zaken  heeft
aangenomen,  voorziet  in  sancties  tot  4%  van  de  omzet  van  het  bedrijf  in  geval  van
aanhoudende overtredingen.  De tekst  bevat  ook waarborgen om ervoor te zorgen dat  de
vrijheid  van  meningsuiting  en  de  persvrijheid  worden  geëerbiedigd,  en  maatregelen  om
onevenredige  druk  op  kleinere  bedrijven  te  voorkome.
 
procedurecode: 2018/0331 (COD)
 
procedure: gewone wetgevende procedure
 
stemming: woensdag 17 april 2019
 
 
Meer informatie
Ontwerptekst
Persbericht over het debat in de parlementscommissie, 8 april 2019 (Engels)
Proceduredossier
Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35436/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk

