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Op  dinsdagnamiddag  debatteren  EP-leden  met  Frans  Timmermans,  eerste
vicevoorzitter  van  de  Europese  Commissie  over  de  vluchtelingencrisis  en  de
grenscontroles  in  de  Schengen-zone  -  zowel  aan  de  buiten-  als  aan  de
binnengrenzen. De Commissie waarschuwde op 27 januari dat het herinvoeren van
grenscontroles voor een periode tot  2 jaar tot  de mogelijkheden behoort  indien
Griekenland niet met een oplossing komt voor de 'ernstige tekortkomingen' bij het
bewaken van zijn buitengrenzen. 

Het debat op woensdagochtend in aanloop naar de Europese top van 18 en 19
februari zal - net als de top - in het teken staan van migratie en het aanstaande VK-
referendum. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister
van  buitenlandse  zaken  Bert  Koenders  vertegenwoordigen  Commissie  en  het
Raadsvoorzitterschap. 

Commissaris voor belastingzaken Pierre Moscovici prsenteert op dinsdagmiddag de
meest  recente  voorstellen  die  de  aantasting  van  heffingsgrondslagen  voor
vennootschapsbelasting en belastingontwijking door multinationals tegen moeten
gaan.  

Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, zal op maandagnamiddag
aanwezig zijn bij het debat over het ECB-jaarrapport over 2014. 

Onderhandelingen met landen die samen goed zijn voor 70% van het wereldwijde
dienstenverkeer moeten leiden tot meer kansen voor Europese dienstverleners -
denk aan transport of telecombedrijven - in derde landen. Publieke dienstverleners
en audiovisuele diensten moeten evenwel buiten beschouwing blijven, zo stelt het
EP in een ontwerpresolutie waar maandag over wordt gedebatteerd en woensdag
over wordt gestemd. 

Het  EP  bepaalt  woensdag  of  het  al  dan  geen  bezwaar  maakt  tegen  het
Commissiebesluit om de uitstootnormen voor dieselwagens tijdelijk te verhogen tot
110% van de huidige norm. Het gaat om een tijdelijke ophoging van het plafond om
de  periode  te  overbruggen  waarin  nieuwe  regels  worden  opgesteld.  De
Milieucommissie wil dat het EP zijn veto uitspreekt tegen de tijdelijke versoepeling
omdat dit de handhaving van de geldende regels ondermijnt.  

Dinsdagmiddag debatteren EP-leden met Commissie en Raad over de €3 miljard die
aan Turkije zijn toegezegd voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Het EP wil
weten waar de Commissie het geld denkt te vinden, hoeveel landen tot dusverre
geld hebben toegezegd en hoe de Commissie kan garanderen dat het geld effectief
besteed wordt. 

In navolging op de recente aanvallen op vrouwen in Keulen (Duitsland) en andere
plaatsen in de EU vindt op woensdag een debat plaats over seksuele intimidatie en
geweld  tegen  vrouwen.  EP-leden  zullen  de  Europese  Commissie  en  de  Raad
bevragen  over  hun  plannen  om  sekse  gerelateerd  geweld  tegen  vrouwen  te
voorkomen. Woensdag stemmen ze over een resolutie die de Commissie oproept
met een 'Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015'
te komen.
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/plenary

Meer weten
• Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
• Live uitzendingen via webstream
• Europarl TV
• Persconferenties
• Audiovisuele website
• EP Newshub
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Debat  over  vluchtelingen,  grenscontroles  en de
toekomst  van Schengen
 
Op  dinsdagnamiddag  debatteren  EP-leden  met  Frans  Timmermans,  eerste
vicevoorzitter  van  de  Europese  Commissie  over  de  vluchtelingencrisis  en  de
grenscontroles  in  de  Schengen-zone  -  zowel  aan  de  buiten-  als  aan  de
binnengrenzen. De Commissie waarschuwde op 27 januari dat het herinvoeren van
grenscontroles voor een periode tot 2 jaar tot de mogelijkheden behoort indien
Griekenland niet met een oplossing komt voor de 'ernstige tekortkomingen' bij het
bewaken van zijn buitengrenzen.
 
Volgens de zogenaamde Schengengrenscode - die de werking van de ruimte zonder
binnengrenstoezicht  regelt  -  moeten  de  Commissie  en  de  betrokken  lidstaten  het
Europees Parlement en de Raad zo snel mogelijk op de hoogte brengen van alle zaken
die tot het herinvoeren van tijdelijke grenscontroles zouden kunnen leiden.
 
In het debat zal het ook gaan over de eerbiediging van het 'non-refoulement'-principe, een
principe uit  het internationaal volkenrecht waarbij  landen een vluchteling niet  mogen
terugzenden naar een land waar hij/zij vervolging te vrezen heeft of waar zijn/haar leven of
veiligheid in gevaar zijn.
 
Achtergrond voor de redacties
 
 
 
26 landen zijn aangesloten bij  het Schengenverdrag: 22 EU-lidstaten (Ierland en het
Verenigd-Koninkrijk doen niet mee, Bulgarije, Roemenië, Cyprus en Kroatië zijn kandidaat
om toe te treden) en 4 niet-EU-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).
 
 
 
Na de stijging van het aantal migranten en vluchtelingen hebben verschillende landen
terug grenscontroles ingevoerd. Op dit ogenblik zijn grenscontroles weer van kracht in
Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden.
 
 
 
De Schengengrenscode bepaalt dat een lidstaat de grenscontroles weer mag invoeren
voor ten hoogste 30 dagen als "een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de
binnenlandse veiligheid" dit  vereist.  Deze maatregel moet minstens 10 dagen vooraf
gemeld  worden.  De periode kan maandelijks  hernieuwd worden zolang de  dreiging
voortduurt, tot maximum 6 maanden of - in uitzonderlijke omstandigheden - tot 2 jaar.
Indien  een  ernstige  bedreiging  een  onmiddellijk  optreden  vereist,  kan  een  lidstaat
onmiddellijk voor een periode van 10 dagen opnieuw grenscontroles invoeren, eventueel
verlengbaar tot maximum 2 maanden.
 
 
 
 
 
debat: dinsdag 2 februari 2016
 
procedure: gezamenlijk debat over verklaringen van de Raad en de Commissie
 
#migration #Schengen #refugees
 

 
Meer weten
• Schengengrenscode
• Verordening (EU) Nr. 1051/2013 over de 'gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van

het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden'
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• Persbericht van de Europese Commissie: "Commission discusses draft Schengen Evaluation report on
Greece" (27.01.2016)

• EP Research: "The Schengen area and the EU´s visa policy"
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Debat  aanstaande  EU-top:  migratie  en  VK-
referendum
 
Het debat op woensdagochtend in aanloop naar de Europese top van 18 en 19
februari zal - net als de top - in het teken staan van migratie en het aanstaande VK-
referendum. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister
van  buitenlandse  zaken  Bert  Koenders  vertegenwoordigen  Commissie  en  het
Raadsvoorzitterschap.
 
procedurecode: 2015/3022(RSP)
 
debate: woensdag 3 february
 
procedure: verklaringen van de Commissie en de Raad, gevolgd door debat
 
#EU2016NL #euco #EURef #UKRef
 

 
Meer weten
• Proceduredossier
• Ontwerpagenda Europese Raad 17-18 februari
• Website Nederlandse Raadsvoorzitterschap
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C o m m i s s i e  p r e s e n t e e r t  v o o r s t e l l e n
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
 
Commissaris voor belastingzaken Pierre Moscovici prsenteert op dinsdagmiddag
de meest  recente  voorstellen die  de aantasting van heffingsgrondslagen voor
vennootschapsbelasting en belastingontwijking door multinationals tegen moeten
gaan. 
 
Het gaat onder meer om een ontwerp voor een raadsrichtlijn die voortvloeit uit de in de
OECD gemaakte afspraken over het tegengaan van belastingontwijking en het schuiven
met winst.
 
In  een  hoorzitting  in  de  speciale  commissie  voor  belastingafspraken  op  12  januari
beloofde  de  commissaris  voor  het  einde  van  de  maand  met  een  ambitieus  pakket
maatregelen zou komen om belastingontwijking dor internationaal opererende bedrijven
tegen te gaan. Tegelijkertijd waarschuwde hij  voor te hoge verwachtingen aangezien
belastingmaatregelen unanimiteit vereisen in de Raad (en iedere lidstaat dus een veto
heeft) e sommige landen zich zeer terughoudend opstellen.
 
Het parlement heeft zijn aanbevelingen voor te nemen maatregelen vervat in een resolutie
van de hand van Anneliese Dodds (S&D, VK) and Luděk Niedermayer (EVP, CZ), die op
16 december 2015 werd aangenomen.
 
Aanvullende informatie
 
procedurecode: 2015/2980(RSP) 
 
debat: dinsdag 2 februari 
 
procedure: Commissieverklaring
 
hashtags #luxleaks #TaxTransparency
 

 
Meer weten
• Persbericht EP aanbevelingen aangaande ontwijking vennootschapsbelasting + achtergrondinfo

(16.12.2015)
• Eerdere persberichten aangaande vennotschapsbelasting
• Proceduredossier
• Dynamisch pakket met beeldmateriaal voor professionals
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Plenair debat met ECB-voorzitter Mario Draghi op
maandag
 
Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, zal op maandagnamiddag
aanwezig zijn bij het debat over het ECB-jaarrapport over 2014.
 
EP-leden zullen Draghi waarschijnlijk vragen om uitleg over de impact en de risico's van
het door de ECB gelanceerde kwantitatieve verruimingsprogramma. Dit programma heeft
nog  niet  geleid  tot  het  gewenste  inflatiepercentage  (net  onder  de  2%)  of  tot  een
convergentie van rentepercentages op leningen van respectievelijk middelgrote- en kleine
ondernemingen en grote bedrijven. Parlementariërs zullen de heer Draghi manen tot
voorzichtigheid en benadrukken dat het monetair beleid geen oplossing is voor de fiscale
en economische problemen en dat  het  niet  als  alternatief  moet  worden gezien voor
noodzakelijke structurele  hervormingen.
 
In de EP-reactie op het ECB-jaarverslag over 2014 - waar maandag 25 januari 2015 over
is gestemd in de commissie voor Economische en Monetaire zaken (ECON) - vragen de
parlementsleden ook een grondige evaluatie van de rol van de ECB binnen de Trojka
(Europese Commissie / ECB / IMF). Ze willen de verantwoordelijkheden van de ECB bij de
totstandkoming en uitvoering van bailout programma's, zoals die in Griekenland, scherper
definiëren. EP-leden benadrukken de noodzaak van een duidelijke afbakening van de rol
van de ECB als banktoezichthouder enerzijds en monetair beleidsmaker anderzijds en
onderstrepen de noodzaak van democratische verantwoording voor de nieuwe rol die de
ECB heeft als toezichthouder op de grootste banken in de Eurozone.
 
Aanvullende informatie
 
 
 
Procedurecode: 2015/2115(INI)
 
Debat: maandag 1 februari 2016
 
Stemming: plenaire zitting van 24-25 februari
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
#ECB #Draghi
 

 
Meer weten
• Profiel van de rapporteur Notis Marias (ECR, GR)
• Proceduredossier
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2115(INI)
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EP eisen voor wereldwijd akkoord dienstenverkeer
(TiSA)
 
Onderhandelingen met landen die samen goed zijn voor 70% van het wereldwijde
dienstenverkeer moeten leiden tot meer kansen voor Europese dienstverleners -
denk aan transport of telecombedrijven - in derde landen. Publieke dienstverleners
en audiovisuele diensten moeten evenwel buiten beschouwing blijven, zo stelt het
EP in een ontwerpresolutie waar maandag over wordt gedebatteerd en woensdag
over wordt gestemd.
 
In de ontwerpaanbevelingen aan de Europese Commissie - die namens de hele EU de
onderhandelingen voert  over het  zogenaamde TiSA verdrag -  vragen EP-leden voor
garanties dat de lidstaten of de EU wetgeving kan aannemen in het publieke belang,
onder meer op het gebied van arbeidsrecht en bescherming van persoonsgegevens. De
tekst die is opgesteld door Viviane Redding (EPP, LU) benadrukt dat het EP het laatste
woord heeft over het al dan niet goedkeuren van het eindresultaat.
 
Aanvullende informatie
 
procedurecode: 2015/2233(INI) 
 
debate: dinsdag 2 en woensdag 3 februari
 
stemming: woensdag 3 februari
 
procedure: niet-wetgevende resolutie 
 
persconferentie: woensdag 3 februari om 14.30u
 
 

 
Meer weten
• "Draft recommendations to the Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement" (en

beschikbaar in het Engels)
• Persbericht na de stemming in de commissie International handel
• Profiel van de rapporteur Viviane Reding (EPP, LU)
• Procedurefile
• In-depth analysis: "TISA: An end to negotiations in sight?"
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0009&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570448/EXPO_IDA%282015%29570448_EN.pdf


Stemming over nieuwe, tijdelijke uitstootplafonds
dieselauto's
 
Het  EP  bepaalt  woensdag  of  het  al  dan  geen  bezwaar  maakt  tegen  het
Commissiebesluit om de uitstootnormen voor dieselwagens tijdelijk te verhogen tot
110% van de huidige norm. Het gaat om een tijdelijke ophoging van het plafond om
de  periode  te  overbruggen  waarin  nieuwe  regels  worden  opgesteld.  De
Milieucommissie wil dat het EP zijn veto uitspreekt tegen de tijdelijke versoepeling
omdat dit de handhaving van de geldende regels ondermijnt. 
 
Ondertussen heeft de Commissie (op 27 januari) - onder druk van het EP - een nieuw
voorstel op tafel gelegd voor de goedkeuring van- en controle op motorvoertuigen. Het EP
heeft naar aanleiding van het Volkswagenschandaal een onderzoekscommissie in het
leven geroepen bestaande uit 45 leden.
 
Praktijktesten
 
De Commissie heeft als onderdeel van de plannen voor praktijktesten voorgesteld dat de
NOx uitstootplafonds voor nieuwe modellen tot 2017 worden verhoogd tot 110% en voor
nieuwe  auto's  tot  2019.  De  lidstaten  hebben  dit  voorstel  van  28  oktober  vorig  jaar
goedgekeurd  in  de  Technische  Commissie  voor  Motorvoertuigen.
 
In een tweede fase moet dit verschil met de helft worden teruggebracht. Voor nieuwe
modellen moet dit zijn geregeld voor 2020 en voor nieuwe auto's waarvan het mode l al is
goedgekeurd voor 2021.
 
De nieuwe testprocedure is ontwikkeld om de uitstoottesten uit te voeren op basis van
werkelijke rijomstandigheden. De huidige testen op de rolbank zijn te fraudegevoelig en de
resultaten zijn rooskleuriger dan de werkelijkheid.
 
Aanvullende informatie
 
procedurecode: 2015/3029(RSP)
 
debat: maandag 18 januari
 
stemming: woensdag 3 februari
 
Procedure: wetgevende resolutie (bezwaar tegen gedelegeerde handeling)
 
#RDE #CarEmissions #NOx #emissions #vehicles
 

 
Meer weten
• Persbericht na de stemming in de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
• Proceduredossier
• EC Memo
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160114IPR09901/Parlementaire-onderzoekscommissie-emissieschandaal-kan-van-start
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Opvang  vluchtelingen  Turkije:  vragen  over
toegezegde  €3  miljard  
 
Dinsdagmiddag debatteren EP-leden met Commissie en Raad over de €3 miljard die
aan Turkije zijn toegezegd voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Het EP wil
weten waar de Commissie het geld denkt te vinden, hoeveel landen tot dusverre
geld hebben toegezegd en hoe de Commissie kan garanderen dat het geld effectief
besteed wordt.
 
EP-delegatie naar Turkije
 
Een gezamenlijke delegatie van leden van de Parlementaire Commissies voor Burgerlijke
Vrijheden en Begroting zal van 8-11 februari Turkije bezoeken op ter plekke kennis te
nemen van de omstandigheden waarin vluchtelingen in het land verkeren. Ze willen zich
bovendien een oordeel vormen over de wijze waarop Turkije en de EU samenwerken in
de context van de migratiecrisis. Ze ontmoeten onder meer ministers verantwoordelijk
voor  migratie  gerelateerde  aangelegenheden,  vertegenwoordigers  van  het  Turkse
parlement  en  het  maatschappelijke  middenveld.
 
Aanvullende informatie
 
procedurecode: 2016/2528(RSP)
 
debate: dinsdag 2 februari 2016
 
procedure: verklaringen van de Commssie en de Raad
 
#refugeecrisis #migrationEU #EUfunds #Turkey
 

 
Meer weten
• Vraag met verzoek om mondeling antwoord over 'Financiering, begrotingsregelingen en beheer van de

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije'
• Proceduredossier
• Persbericht Europese Commssie: "EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey"
• EP Think Tank briefing: “Turkey and Syria: A struggle on two fronts”
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000002+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000002+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2528%28RSP%29
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29573925


EP:  meer  doen  om  geweld  tegen  vrouwen  te
voorkomen
 
In navolging op de recente aanvallen op vrouwen in Keulen (Duitsland) en andere
plaatsen in de EU vindt op woensdag een debat plaats over seksuele intimidatie en
geweld  tegen  vrouwen.  EP-leden  zullen  de  Europese  Commissie  en  de  Raad
bevragen  over  hun  plannen  om  sekse  gerelateerd  geweld  tegen  vrouwen  te
voorkomen. Woensdag stemmen ze over een resolutie die de Commissie oproept
met een 'Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015'
te komen.
 
bestrijding van geweld tegen vrouwen. Saar is in 2014 al om gevraagd. Volgens hen is er
te  weinig  vooruitgang  geboekt  bij  het  bannen  van  geweld  tegen  vrouwen.  De
parlementsleden  vragen  de  EU-lidstaten  op  om de  Conventie  van  Istanbul  zo  snel
mogelijk  te  ratificeren.  Zestien  EU-lidstaten  nog  moeten  dit  nog  doen.
 
In een resolutie van 9 juni 2015 vroeg het Parlement de Commissie om tot een nieuwe
strategie voor gendergelijkheid en de rechten van vrouw na 2015 te komen. Voorlopig
publiceerde de Commissie enkel een werkdocument.
 
Achtergrond voor de redacties
 
 
 
In februari 2014 nam het Parlement een resolutie aan waarin het de Commissie opriep om
tot een EU-strategie te komen; waaronder een voorstel met bindende maatregelen om
vrouwen te beschermen tegen geweld.
 
 
 
In mei 2014 antwoordde de toenmalige Commissie dat ze het niet passend vond om een
voorstel te doen voor preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.
 
 
 
Volgens een studie van het Europees Bureau voor de grondrechten kwam 1/3 van de
vrouwen in de EU - wat overeenkomt met 62 miljoen vrouwen - al in aanraking met geweld
sinds de leeftijd van 15.
 
 
 
 
 
Aanvullende informatie
 
procedurecode: 2016/2526(RSP) and 2016/2539(RSP)
 
debat: dinsdag 2 en woensdag 3 februari
 
procedure: Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commssie / Verklaringen
van Raad en Commissie
 
#harassment #violenceagainstwomen #womensrights
 

 
Meer weten
• Vraag met verzoek om mondeling antwoord
• Resolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van

vrouwen en mannen na 2015
• Resolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie

inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000006+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//NL


• Violence against women: an EU-wide survey (Europees Bureau voor de grondrechten, 2014)
• EP Research: "Violence against women in the EU"
• Istanbul Conventie (Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld

tegen vrouwen en huiselijk geweld)
• Istanbul Conventie, lijst van ondertekenaars
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http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462530
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462530
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

