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Woensdagnamiddag debatteren de parlementsleden met  de  Zweedse premier
Stefan Löfven over  Europese actualiteit.  Sociaaldemocraat  Löfven staat  sinds
oktober 2014 aan het hoofd van de eerste rood-groene regering in Zweden. Na het
debat  in  de  plenaire  vergadering  volgt  een  gezamenlijk  permoment  met  EP-
voorzitter  Schulz. 

Woensdagochtend debatteren EP-leden met minister van Buitenlandse Zaken Bert
Koenders  (ve r tegenwoord ige r  van  he t  Raadsvoorz i t te rschap)  en
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over de resultaten van de EU-Turkije-top
van 7 maart  die in  het  teken stond van de vluchtelingencrisis.  Ook zal  worden
ingegaan op de onderwerpen die tijdens de komende Europese Top (17-18 maart)
aan bod komen. 

Het  Europees  Parlement  debatteert  maandag  en  stemt  dinsdag  over  een
wetsvoorstel over de financiering van groente, fruit en melk op scholen en over
lesprogramma's over gezond eten. Het voorstel - waarover met de lidstaten al een
informeel  akkoord  is  bereikt  -  brengt  de  fondsen  voor  schoolfruit-  en
schoolmelkprogramma's  samen  en  verhoogt  het  beschikbare  budget  van  €20
miljoen  naar  €250  miljoen  per  jaar. 

Maandag debatteert en dinsdag stemt het EP over maatregelen die de uitbraak van
dierziektes als vogelgriep en de Afrikaanse Varkenspest moeten voorkomen of
indammen. Het voorstel over besmettelijke dierziektes die - in sommige gevallen -
ook op mensen kunnen worden overgebracht, legt extra nadruk op preventie en
moet  ook  professionals  helpen  beter  op  de  hoogte  te  blijven  van  de  laatste
wetenschappelijke  ontwikkelingen.   

Het EP maakt zich zorgen over de groeiende resistentie van bacteriën tegen veel
gebruikte antibiotica in de veeteelt en wil het gebruik hiervan aan banden leggen.
Tijdens de stemming op donderdag over een aanpassing van de EU-wetgeving over
diergeneesmiddelen zullen EP-leden waarschijnlijk aandringen op het inperken van
collectieve en preventieve behandelingen van vee met antibiotica. 

Woensdag stemt het EP over een resolutie waarin wordt aangedrongen op een
hervorming van het Europese migratie- en asielbeleid. EP-leden vragen onder meer
om genderspecifieke maatregelen om de veiligheid te waarborgen van vrouwen die
asiel aanvragen en vaak reizen met jonge kinderen en andere personen ten laste.
Vlak voor de stemming zal de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo
Grandi de plenaire vergadering toespreken. 

Dinsdag stemt het EP over een resolutie waarin het om betere controle vraagt op de
akkoorden  die  de  Europese  Commissie  s loot  met  de  v ier  grootste
tabaksproducenten om smokkel en namaak tegen te gaan. EP-leden hebben twijfels
over de recente evaluatie van de Commissie van het akkoord met Philip Morris
International (PMI), dat binnenkort afloopt. Na de stemming van dinsdag zal de
Commissie beslissen of ze deze deal verlengt.  

"Hoe bescherm je klokkenluiders?", is de vraag van de MEPs tijdens een debat met
de  Commissie  en  de  Raad  woensdag.  Het  gaat  dan  mogelijk  ook  over
Wikileaksoprichter  Julian  Assange.
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Het EP stemt dinsdag over regels die de efficiëntie van havendiensten in de EU
moeten  verbeteren  en  kosten  moeten  besparen.  Het  gaat  om  diensten  zoals
afmeren, bunkeren en sleepvaart. De ontwerptekst streeft naar meer transparantie
bij het vastleggen van de tarieven voor deze diensten en voor het gebruik van de
haveninfrastructuur. Hiermee wil het EP prijsmisbruik voorkomen en zorgen voor
eerlijke concurrentie. 

Woensdag beslist het Europees Parlement over minimumnormen die het recht op
een  eerlijk  proces  voor  kinderen  onder  18  jaar  moeten  waarborgen.  De
onderhandelaars van het Parlement en de Raad kwamen tot dit informeel akkoord in
december 2015. Het doel is om de juridische bescherming van kinderen die worden
verdacht  of  beschuldigd van een misdaad in  de EU te harmoniseren.  Hiervoor
vragen de parlementsleden een zogenaamde 'catalogus van rechten'.

 

Havendiensten: efficiëntie verhogen om handel en groei te boosten . . . . . . . . . . 13

Minimale waarborgen voor processen tegen kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ron KORVER BXL: (+32) 2 28 44659
PORT: (+32) 498 98 35 88
EMAIL: econ-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Economics

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/plenary

Meer weten
• Ontwerpagenda
• Volg de plenaire vergadering rechtstreeks (EbS+)
• Europarl TV
• Persconferenties
• EP Audiovisuele website
• EP Newshub
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Debat met de Zweedse premier Löfven
 
Woensdagnamiddag debatteren de parlementsleden met de Zweedse premier Stefan
Löfven over Europese actualiteit. Sociaaldemocraat Löfven staat sinds oktober 2014
aan het hoofd van de eerste rood-groene regering in Zweden. Na het debat in de
plenaire vergadering volgt een gezamenlijk permoment met EP-voorzitter Schulz.
 
Sinds de laatste Europese verkiezingen in 2014 hebben de volgende staatshoofden en
regeringsleiders deelgenomen aan debatten in de plenaire vergadering van het Europees
Parlement (buiten de gebruikelijke bezoeken in verband met het Raadsvoorzitterschap):
 

19 mei 2015: de Hongaarse premier Viktor Orbán (over de situatie in Hongarije) 
8 juli 2015: de Griekse premier Alexis Tsipras (over de Europese toppen over de
EU, de euro en de situatie in Griekenland) 
7  oktober  2015:  de  Franse  president  François  Hollande  en  Duitse
bondskanselier  Angela  Merkel  (over  de  situatie  in  de  EU) 
19 januari 2016: de Poolse premier Beata Szydło (over de situatie in Polen)
 

Debat: woensdag 9 maart om 15:00
 
Procedure: Debat
 
Persmoment: na het debat (met eerste minister Löfven en EP-voorzitter Schulz)
 
#Lofven #Sweden
 

 
Meer weten
• Website van premier Stefan Löfven
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Evaluatie EU-Turkije-top en voorbereiding Lentetop
 
Woensdagochtend debatteren EP-leden met minister van Buitenlandse Zaken Bert
Koenders  (ver tegenwoord iger  van  he t  Raadsvoorz i t te rschap)  en
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over de resultaten van de EU-Turkije-top
van 7 maart  die in het  teken stond van de vluchtelingencrisis.  Ook zal  worden
ingegaan op de onderwerpen die tijdens de komende Europese Top (17-18 maart)
aan bod komen.
 
In een bijeenkomst van de EU-staatshoofden en regeringsleiders met de Turkse premier
Ahmet Davutoglu zal worden gezocht naar manieren om in de humanitaire behoeften van
migranten en vluchtelingen in Griekenland en Turkije te voorzien. Ook de uitvoering van
het EU-Turkije-actieplan en de toekomst van de Schengenzone worden besproken.
 
Voorafgaand aan het debat, op dinsdagmiddag, presenteert de Commissie de laatste
stand  van  zaken  betreffende  de  uitvoering  van  de  Europese  migratieagenda en  de
relocatie  van  vluchtelingen  binnen  de  EU.
 
Procedurecode: 2016/2005(ACI)
 
Debat: dinsdag 8 maart en woensdag 9 maart
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, gevolgd door een debat
 
#euco #refugeecrisis #UkinEU #EUCO #migration @JunckerEU @eucopresident
 

 
Meer weten
• Europese Raad
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Schoolmelk,  schoolfruit  en  les  over  gezonde
voeding
 
Het  Europees  Parlement  debatteert  maandag  en  stemt  dinsdag  over  een
wetsvoorstel over de financiering van groente, fruit en melk op scholen en over
lesprogramma's over gezond eten. Het voorstel - waarover met de lidstaten al een
informeel  akkoord  is  bereikt  -  brengt  de  fondsen  voor  schoolfruit-  en
schoolmelkprogramma's  samen  en  verhoogt  het  beschikbare  budget  van  €20
miljoen  naar  €250  miljoen  per  jaar.
 
In 2013/2014 profiteerden bijna 29 miljoen scholieren van de voedingsprogramma's.
 
 
 
Noot voor redacties
 
 
 
Het schoolmelkprogramma is opgezet in 1977. Het schoolfruitprogramma, inclusief de
lesprogramma's  over  gezond  eten,  werd  daar  in  2009  aan  toegevoegd.  Beide
programma's zijn in het leven geroepen om de consumptie van fruit, groente, melk en
melkproducten te promoten, maar vielen onder verschillende begrotingsfondsen en regels.
Alle  28  lidstaten  doen  mee  met  het  melkprogramma  en  25  doen  mee  aan  het
fruitprogramma  (Verenigd  Koninkrijk,  Finland  en  Zweden  niet).  
 
 
 
De consumptie van fruit, groente en melk daal nog steeds in de EU. Meer dan 20 miljoen
kinderen lijden aan overgewicht en adolescenten eten gemiddeld slechts 30 tot 50 procent
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit.
 
Procedure Code: 2014/0014 (COD)
 
Debat: maandag 7 maart
 
Stemming: dinsdag 8 maart
 
Procedure: medebeslissing, akkoord in eerste lezing
 
hashtags #milk #schoolschemes #fruits #vegetables #schools
 

 
Meer weten
• De tekst van het akkoord tussen het EP en de Raad
• Persbericht na het bereiken van het akkoord tussen EP en Raad (16.12.2015)
• Profiel van rapporteur Marc Tarabella (S&D, BE)
• Proceduredossier
• De toewijzing van EU fondsen voor schoolfruit en -groenten per lidstaat in 2015/2016
• EuroparlTV: 'Teaching kids healthy eating habits'
• EP Research: Achtergrondnotitie over het nieuwe programma
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Betere aanpak besmettelijke dierziektes 
 
Maandag debatteert en dinsdag stemt het EP over maatregelen die de uitbraak van
dierziektes als vogelgriep en de Afrikaanse Varkenspest moeten voorkomen of
indammen. Het voorstel over besmettelijke dierziektes die - in sommige gevallen -
ook op mensen kunnen worden overgebracht, legt extra nadruk op preventie en
moet  ook  professionals  helpen  beter  op  de  hoogte  te  blijven  van  de  laatste
wetenschappelijke  ontwikkelingen.  
 
De nieuwe diergezondheidswetgeving - waar met de Raad al informeel overeenstemming
over is bereikt - brengt veertig verschillende stukjes bestaande wetgeving samen en legt
voor het eerst de link tussen de gezondheid van dieren en volksgezondheid.
 
De tekst verduidelijkt de verantwoordelijkheden voor boeren, handelaren en professionals
zoals dierenartsen en fokkers, om dierziektes te voorkomen of in te perken. Zo moeten
alle boeren, fokkers en handelaren verplicht voldoen aan de eisen voor dierenwelzijn en
verantwoord gebruik van dierengeneesmiddelen. Dierenartsen moeten bovendien het
bewustzijn  bevorderen waar  het  gaat  om antimicrobiële  resistentie  en de Europese
Commissie  gaat  toezien op het  gebruik  van dierenantibiotica.
 
De nieuwe wetgeving geeft de Commissie de bevoegdheid om dringend maatregelen te
nemen om opkomende ziekten die "zeer significante gevolgen" voor de volksgezondheid
en de landbouwproductie zouden kunnen hebben, aan te pakken.
 
Om  te  voorkomen  dat  zwerfhonden  of  illegaal  verhandeld  huisdieren  dierziektes
overbrengen zijn - op verzoek van het EP - regels toegevoegd die handelaren en fokkers
verplicht zich te registreren.
 
Procedurecode: 2013/0136(COD)
 
Debat: maandag 7 maart
 
Stemming: dinsdag 8 maart
 
Procedure: medebeslissing, akkoord in tweede lezing
 
Persconferentie: dinsdag 8 maart om 15:00 uur
 
hashtags #AnimalHealth #AnimalDiseases
 

 
Meer weten
• De tekst van het akkoord tussen  EP en Raad (14.12.2015)
• Persbericht na stemming in AGRI-commissie over het bereikte akkoord (23.02.2016)
• Profiel van rapporteur Jasenko Selimovic (ALDE, SE)
• EuroparlTV: Fewer antibiotics for better animal health (interview with the rapporteur)
• Proceduredossier
• EPRS Briefing: Animal Health Law - new EU rules on transmissible animal diseases
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EP wil preventief antibioticagebruik in veesector
aan banden leggen
 
Het EP maakt zich zorgen over de groeiende resistentie van bacteriën tegen veel
gebruikte antibiotica in de veeteelt en wil het gebruik hiervan aan banden leggen.
Tijdens de stemming op donderdag over een aanpassing van de EU-wetgeving over
diergeneesmiddelen zullen EP-leden waarschijnlijk aandringen op het inperken van
collectieve en preventieve behandelingen van vee met antibiotica.
 
Diergeneesmiddelen  mogen  nooit  worden  gebruikt  ter  compensatie  van  slechte
benadeling van dieren, zo stelt de tekst van resolutie. EP-leden willen het zogenaamde
profylactisch gebruik van antibiotica (preventief gebruik, zelfs als het dier geen spoor van
ziekte of infectie vertoont) alleen nog voor individuele dieren mogelijk maken, maar dan
alleen als een veearts hiermee akkoord gaat.
 
Om te voorkomen dat  bacteriën als  maar  resistenter  worden omdat  bepaalde types
antibiotica zowel voor vee als voor mensen worden gebruikt, wil het EP dat de Commissie
de bevoegdheid krijgt  om antibiotica aan te wijzen die enkel  en alleen door mensen
gebruikt  mogen  worden.  Bovendien  stelt  het  EP  een  aantal  maatregelen  voor  die
onderzoekers  moet  stimuleren  tot  meer  innovatie.
 
Op donderdag stemt het EP ook over een aanpassing van wetgeving die de toelating van
diergeneesmiddelen tot  de markt  loskoppelt  van die  voor  medicijnen voor  menselijk
gebruik.  De toelating van nieuwe diergeneesmiddelen wordt  hierdoor  eenvoudiger.
 
Note for editors
 
The objectives of the legislative proposal on antimicrobials are interlinked. It aims to:
 

 increase the availability of veterinary medicinal products; 
 reduce administrative burdens; 
 stimulate competitiveness and innovation; 
 improve the functioning of the internal market; and 
 address the public health risk of antimicrobial resistance (AMR).
 

The European Centre  for  Disease  Control  (ECDC)  recently  warned  that  bacteria  in
humans,  food  and  animals  continue  to  show  resistance  to  the  most  widely-used
antimicrobials.  Scientists say that resistance to ciprofloxacin, an antimicrobial  that is
critically important for the treatment of human infections, is very high in Campylobacter,
thus reducing the options for effective treatment of severe foodborne infections. Multi-drug
resistant Salmonella bacteria continue to spread across Europe.
 
Procedure Code: 2014/0257(COD)
 
Debat: woensdag 9 maart
 
Stemming: donderdag 10 maart
 
Procedure: medebeslissing, eerste lezing
 
#veterinarymedicines #antimicrobialresistance #superbugs
 

 
Meer weten
• Ontwerpverslag diergeneesmiddelen
• Ontwerpverslag toelating van- en toezicht op geneesmiddelen voor menselijk gebruik
• Persbericht na stemming in ENVI-commissie (17.02.2016)
• Profiel van rapporteur Françoise Grossetête (EVP, FR)
• Profiel van rapporteur Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO)
• Proceduredossier
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EP  wi l  be tere  bescherming  vrouwel i j ke
v luchte l ingen
 
Woensdag stemt het EP over een resolutie waarin wordt aangedrongen op een
hervorming van het Europese migratie- en asielbeleid. EP-leden vragen onder meer
om genderspecifieke maatregelen om de veiligheid te waarborgen van vrouwen die
asiel aanvragen en vaak reizen met jonge kinderen en andere personen ten laste.
Vlak voor de stemming zal de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo
Grandi de plenaire vergadering toespreken.
 
Gender gerelateerd geweld - zoals verkrachting, seksueel geweld, genitale verminking,
gedwongen huwelijken of huiselijk geweld - moet worden erkend als geldige reden om
asiel aan te vragen in de EU, zegt de ontwerptekst. De tekst bevat ook aanbevelingen
voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er rekening gehouden wordt met de
specifieke situatie van vrouwen tijdens de asielprocedure.
 
Dit gaat over zaken zoals:
 

gescheiden slaapplaatsen en sanitaire voorzieningen 
vrouwelijke interviewers en tolken 
gezondheidszorg  met  aandacht  voor  prenatale  en  postnatale  zorg  en
traumaverwerking voor vrouwen die slachtoffer  zijn van gender gerelateerd
geweld 
kinderopvang tijdens de screening en asielinterviews 
informatie voor vrouwen over hun recht om - onafhankelijk van hun echtgenoot -
een asielverzoek in te dienen 
genderspecifieke opleidingen voor het personeel: training over seksueel geweld,
mensenhandel, genitale verminking van vrouwen .
 

Vrouwen en  kinderen  maken 55% uit  van  de  vluchtelingen  die  sinds  begin  2016  in
Griekenland aankwam om in de EU asiel te zoeken. Dit is een stijging van 27% t.o.v. juni
2015. (bron UNHC)
 
Situatie van vrouwen in Europa
 
Tijdens het debat op dinsdagochtend zal de commissie ook haar visie geven op de sociale
omstandigheden van vrouwen in Europa. Tegen het middagur wordt vervolgens gestemd
over een resolutie over gendergelijkheid van de hand van Nagelika Mlinar (ALDE, AT).
 
Procedurecode: 2015/2325(INI)
 
Debat: dinsdag 8 maart
 
Stemming: dinsdag 8 maart
 
Procedure: debat en niet-wetgevende resoluties
 
Persconferenctie: dinsdag 8 maart om 16.00u met:
 

Europees Commissaris Vera Jourova 
MEP Iratxe García Pérez (S&D, Spanje), voorzitter FEMM commissie 
MEP Mary Honeyball (S&D, VK) 
Angelika Mlinar (ALDE, Oostenrijk)
 

#IWD2016 #womenrefugees #refugeecrisis #asylumseekers
 

 

Plenaire Vergaderingen

20160229NEW16327 - 8/15



Meer weten
• Ontwerpresolutie over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU
• Rapporteur Mary Honeyball (S&D, VK):
• Audiovisuele website: "The situation of women refugees and asylum seekers in the EU: extracts from the

vote on the report by Mary HONEYBALL (S&D, UK)"
• Persbericht van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties: "report warns

refugee women on the move in Europe are at risk of sexual and gender based violence"
• Proceduredossier (Engels)
• Briefing van de Beleidsondersteunende afdelingen van het EP over vrouwelijke vluchtelingen en

asielzoekers in de EU (Engels)
• EPRS briefing: "Arbitrary detention of women and children for immigration-related purposes"
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/576008/IPOL_BRI(2016)576008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/576008/IPOL_BRI(2016)576008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577991


Parlement twijfelt over anti-smokkelakkoorden met
tabaksproducenten
 
Dinsdag stemt het EP over een resolutie waarin het om betere controle vraagt op de
akkoorden  die  de  Europese  Commissie  sloot  met  de  vier  grootste
tabaksproducenten om smokkel en namaak tegen te gaan. EP-leden hebben twijfels
over de recente evaluatie van de Commissie van het akkoord met Philip Morris
International (PMI),  dat binnenkort afloopt. Na de stemming van dinsdag zal de
Commissie beslissen of ze deze deal verlengt. 
 
In de tabaksovereenkomsten spraken de vier grootste tabaksproducenten af om de EU en
de lidstaten jaarlijks 2,15 miljard dollar te betalen om gerechtelijke procedures vanwege
gederfde  inkomsten  als  gevolg  van  smokkel  en  illegale  handel  af  te  kopen.  De
producenten  kwamen  ook  overeen  om  smokkelen  en  namaak  actief  te  bestrijden.
 
Volgens de cijfers van de Europese Commissie zorgde de deal met PMI ervoor dat het
aantal inbeslaggenomen gesmokkelde PMI-sigaretten daalde met 85% tussen 2006 en
2014. EP-leden trekken de effectiviteit van de deal echter in twijfel. De daling van het
aantal inbeslaggenomen PMI-sigaretten werd opgevangen door een stijging van het aantal
illegale 'merkloze' sigaretten, zo wordt gesteld.
 
Parlementariërs wijzen er bovendien op dat de EU-tabaksrichtlijn uit 2014 al maatregelen
voorziet, zoals een 'track & trace'-systeem waarbij sigaretten door de hele EU kunnen
worden getraceerd. Volgens hen moeten de lidstaten zich meer richten op het effectief
toepassen van de beschikbare maatregelen.
 
EP-leden dringen ook aan op ratificatie van de Kaderovereenkomst voor de Bestrijding
van het  Tabaksgebruik  van de Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) door  alle  EU-
landen. Deze overeenkomst uit 2005 voorziet al in voldoende maatregelen, zo vinden ze.
Onderhandelingen met tabaksproducenten moeten ook transparanter worden, zo vindt het
EP.
 
Achtergrond voor de redacties
 
 
 
De EU-lidstaten en de Europese Commissie startten de onderhandelingen met Philip
Morris International (PMI) in 2004, met Japan Tobacco in 2007, met British American
Tobacco (BAT) in  2010 en met  Imperial  Tobacco in  2010.  De producenten kwamen
overeen om samen 2,15 miljard dollar te betalen aan de EU en de lidstaten. In ruil hiervoor
zouden de EU en de lidstaten de gerechtelijke procedure tegen de producenten voor het
verlies aan inkomsten door illegale handel stopzetten. PMI ging akkoord 1,25 miljard dollar
te betalen over een periode van 12 jaar. Het resterende bedrag werd betaald door de 3
anderen. 90% van dit bedrag gaat naar de lidstaten, 10% gaat naar de EU-begroting.
 
 
 
De  tabaksproducenten  beloofden  ook  om  overschotten  te  voorkomen  door  enkel
hoeveelheden  te  leveren  in  functie  van  een  legitieme  vraag  op  de  markt,  enkel  te
verkopen  aan  geverifieerde  klanten  en  een  track&trace-systeem  in  te  voeren  om
overheden te helpen illegale handel op te sporen. Dit moet voorkomen dat de sigaretten in
handen van criminelen vallen.
 
 
 
Het Europees Parlement riep de lidstaten en de Commissie al in 2006 op om de PMI-
betalingen te gebruiken om maatregelen te nemen om sigarettensmokkel en -namaak te
voorkomen.
 
debat: donderdag 25 februari
 
stemming: dinsdag 8 maart
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procedure: Mondelinge vragen aan de Commissie (met resolutie)
 
#tobacco #PMI
 

 
Meer weten
• Europese Commissie: "Technical assessment of the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement of

9 July 2004 among Philip Morris International and the EU and its Member States"
• EP Research: "Tobacco agreements: Fighting illicit tobacco trade"
• Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF over tabaksmokkel (Engels)
• Akkoord met Philip Morris International uit 2004 (Engels)
• Akkoord met Japan Tobacco uit 2007 (Engels)
• Akkoord met British American Tobacco uit 2010 (Engels)
• Akkoord met Imperial Tobacco Limited uit 2010 (Engels)
• Debat in de plenaire vergadering (25 februari 2016)
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http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/cigarette_smug/technical_assessment_pmi_24022016_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/cigarette_smug/technical_assessment_pmi_24022016_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-556998-Tobacco-agreements-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/cigarette_smuggling_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/philip_morris_international_2004_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/japan_tobacco_2007_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/bat_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/imperial_tobacco_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1456391998544&streamingLanguage=nl


International bescherming van klokkenluiders
 
"Hoe bescherm je klokkenluiders?", is de vraag van de MEPs tijdens een debat met
de  Commissie  en  de  Raad  woensdag.  Het  gaat  dan  mogelijk  ook  over
Wikileaksoprichter  Julian  Assange.
 
Op 11 februari schreven 38 parlementsleden een brief aan Commissievoorzitter Jean-
Claude Juncker en de EU buitenland-chef Federica Mogherini om te protesteren tegen de
behandeling van Assange. Ze drongen aan om het advies van de Werkgroep Willekeurige
Opsluiting van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties op te
volgen. In dat advies van 4 december 2015 schrijft de werkgroep dat de aanhouding van
Julian Assange door de Zweedse en Britse overheden berust  op willekeur.  Hij  moet
worden vrijgelaten en een schadevergoeding krijgen, voegt de werkgroep er nog aan toe.
 
 
 
Debat: woensdag 9 maart
 
Procedure: verklaring van Commissie en Raad
 
hashtags #whistleblowers @JulianAssange@wikileaks
 

 
Meer weten
• Werkgroep Willekeurige Opsluiting van de hoge commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde

Naties (Engels)
• Opinion No. 54/2015 van de werkgroep Willekeurige Opsluiting van de Verenigde Naties (Engels)
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https://twitter.com/JulianAssange_
https://twitter.com/wikileaks
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17012


Havendiensten: efficiëntie verhogen om handel en
groei te boosten
 
Het EP stemt dinsdag over regels die de efficiëntie van havendiensten in de EU
moeten  verbeteren  en  kosten  moeten  besparen.  Het  gaat  om  diensten  zoals
afmeren, bunkeren en sleepvaart. De ontwerptekst streeft naar meer transparantie
bij het vastleggen van de tarieven voor deze diensten en voor het gebruik van de
haveninfrastructuur. Hiermee wil het EP prijsmisbruik voorkomen en zorgen voor
eerlijke concurrentie.
 
Het huidige havenlandschap in de EU is zeer divers, met uiteenlopende manieren waarop
de havendiensten georganiseerd zijn.  EP-leden willen garanderen dat de bestaande
structuren  op  nationaal  niveau  behouden  blijven.  Het  voorstel  van  de  Europese
Commissie om dienstverleners vrije toegang te geven tot de markt willen ze vervangen
door een 'toolbox' met regels. Bijvoorbeeld regels waaraan havens moeten voldoen als ze
het aantal dienstverleners willen beperken of bepaalde eisen voor beroepskwalificaties
willen instellen.
 
Procedurecode: 2013/0157(COD)
 
Debat: maandag 7 maart
 
Stemming: dinsdag 8 maart
 
Procedure: Medebeslissing (gewone wetgevende procedure), eerste lezing #portservices
 

 
Meer weten
• Ontwerpwetgevingsresolutie over de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële

transparantie van havens
• Persbericht van na de stemming in de commissie Vervoer en toerisme op 25.01.2016 (Engels)
• Profiel van de rapporteur Knut Fleckenstein (S&D, DE)
• Proceduredossier (Engels)
• EP Research: "background briefing on Liberalization of EU Ports Services"
• Persbericht Raad van Ministers: "Council adopts position on port services" (08.10.2014)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0023+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0023+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20160125IPR11370%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96840/KNUT_FLECKENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0157(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572818/EPRS_BRI(2015)572818_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/144995.pdf


•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Minimale  waarborgen  voor  processen  tegen
kinderen
 
Woensdag beslist het Europees Parlement over minimumnormen die het recht op
een  eerlijk  proces  voor  kinderen  onder  18  jaar  moeten  waarborgen.  De
onderhandelaars van het Parlement en de Raad kwamen tot dit informeel akkoord in
december 2015. Het doel is om de juridische bescherming van kinderen die worden
verdacht  of  beschuldigd van een misdaad in de EU te harmoniseren.  Hiervoor
vragen de parlementsleden een zogenaamde 'catalogus van rechten'.
 
De ontwerprichtlijn beoogt ervoor te zorgen dat kinderen in staat zijn om gerechtelijke
procedures te begrijpen en te volgen en om recidive te voorkomen. Het recht op bijstand
door  een  advocaat  moet  worden  gerespecteerd,  behalve  in  situaties  waar  dit  niet
proportioneel is. Uitgangspunt moet het belang van het kind zijn, zo stelt de tekst. Verder
voorgestelde garanties zijn het recht op een individuele beoordeling en het recht om te
worden begeleid door ouder of voogd (of een andere vertrouwenspersoon) tijdens de
procedure.
 
 
 
Achtergrond voor de redacties
 
 
 
De ontwerprichtlijn met waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een
strafprocedure  maakt  deel  uit  van  een  breder  pakket  rechten  van  burgers  in
strafprocedures. De twee andere onderdelen van het pakket gaan over het vermoeden
van onschuld (gestemd in de plenaire vergadering op 20.01.2016) en rechtsbijstand
(waarover de onderhandelingen met Raad en de Commissie nog bezig zijn). Het Verenigd
Koninkrijk en Ierland hebben bij deze richtlijn voor een 'opt-out' gekozen. Denemarken
heeft een algemene opt-out voor wetgeving over justitie en binnenlandse aangelegenheid.
 
 
 
Huidige situatie in verband met het recht op bijstand door een advocaat:
 

Cyprus: tijdens terechtzittingen (voor kinderen onder de 15 jaar) 
Tsjechië: geen enkele garantie (voor kinderen onder de 15 jaar) 
Finland: alleen tijdens het onderzoek 
Nederland: enkel voorafgaand aan het verhoor 
Verenigd Koninkrijk - Noord-Ierland: geen enkele garantie 
Verenigd Koninkrijk - Schotland: uitsluitend vóór het verhoor door de politie en
vóór de verschijning voor de rechter 
alle  andere  EU-lidstaten:  recht  op  een  advocaat  tijdens  alle  fasen  van  de
procedure
 

Huidige situatie in verband met het recht op overleg met een ouder of voogd (of andere
vertrouwenspersoon) voor het verhoor:
 

Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Finland, Hongarije en Polen:) geen recht voor
het kind om iemand te contacteren 
Griekenland, Ierland en Malta: geen verplichting voor de politie om contact op te
nemen, kinderen hebben wel het recht om contact op te nemen 
alle andere EU-lidstaten: de politie is verplicht om contact op met de ouders of
andere vertrouwenspersoon wanneer de minderjarige wordt aangehouden
 

Procedurecode: 2013/0408(COD) Debat: Dinsdag 8 maart Stemming: Woensdag 9 maart
Procedure:  Medebeslissing  (gewone  wetgevende  procedure),  eerste  lezing
Persconferentie:  dinsdag  8  maart,  15.30u  #FairTrials  #childrensrights
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Meer weten
• Profiel van de rapporteur Caterina Chinnici (S&D, IT)
• Proceduredossier
• Persbericht na het akkoord met de Raad (Engels)
• Gegevens over kinderen in gerechtelijke procedures in the EU (Engels)
• EP Research: "Chield friendly justice in the EU"
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124861/CATERINA_CHINNICI_home.html
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0408%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151215IPR07684/Fair-trials-for-children-Parliament-and-Council-strike-deal-on-new-directive
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/Home/Default.aspx
http://epthinktank.eu/2016/02/25/child-friendly-justice-in-the-eu/

