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De winnaar van de tiende editie van de Lux-filmprijs zal op woensdag 23 november
worden aangekondigd door EP-Voorzitter Martin Schulz in een speciale ceremonie
in het halfrond. De drie finalisten zijn “A peine, j’ouvre les yeux/As I open my eyes”
(Frankrijk, Tunesië, België, Verenigde Arabische Emiraten) van Leyla Bouzid, “Ma
vie de courgette/My life as a courgette” (Zwitserland, Frankrijk) van Claude Barras
en “Toni Erdman” van Maren Ade (Duitsland, Oostenrijk, Roemenië). 

De EU moet de verslechterende veiligheidssituatie in en rondom Europa aanpakken
door middel van betere samenwerking tussen legers, als een eerste stap in de
richting  van  een gemeenschappelijk  Europees  defensiebeleid.  Dat  staat  in  de
resolutie  waarover  op  maandag wordt  gedebatteerd  en  op  dinsdag gestemd. 

De  EU  zou  moeten  reageren  op  informatieoorlogsvoering  door  Rusland  en
Islamitische terroristen met meer positieve berichten, bewustmaking en onderwijs in
informatievaardigheden, staat er in een resolutie waar over wordt gedebatteerd op
dinsdag en gestemd op woensdag. 

Plannen voor  meer  ambitieuze uitstootlimieten van bepaalde verontreinigende
stoffen tegen 2030, zoals NOx, fijn stof en zwaveldioxide, worden woensdag in
stemming  gebracht.  Ze  werden  eerder  al  informeel  goedgekeurd  onder  het
Nederlandse voorzitterschap van de Raad. Luchtverontreiniging veroorzaakt jaarlijks
400.000 sterfgevallen in de EU. 

De  vraag  of  de  EU-toetredingsonderhandelingen  met  Turkije  moeten  worden
bevroren of aan nadere voorwaarden onderworpen zal worden besproken met de
EU  Hoge  Vertegenwoordiger  voor  buitenlands  beleid  Federica  Mogherini  op
dinsdagmiddag. De parlementsleden stemmen donderdag over een resolutie. Vier
maanden na de mislukte coup in Turkije van 15 juli trekt de verslechtering van de
democratie een wissel op de relatie tussen de EU en Turkije. 

Over  een  voorstel  van  89  Parlementsleden  om het  Europees  Hof  van  Justitie
(HvJEU) om advies te vragen aangaande de compatibiliteit van het economisch en
handelsakkoord CETA met Canada met het Europees recht zal woensdag gestemd
worden.  

De voortdurende belemmering van leveringen humanitaire hulpgoederen in Syrië,
berichten dat regeringstroepen een groot offensief in Oost-Aleppo voorbereiden en
de recente  beslissing  van de  Europese ministers  van  Buitenlandse Zaken om
sancties op te leggen aan 18 hooggeplaatste Syrische functionarissen, zijn enkele
van  de  onderwerpen  waarover  dinsdag  met  Hoge  Vertegenwoordiger  voor
buitenlands beleid Federica Mogherini zal worden gedebatteerd. Donderdag wordt
over een resolutie gestemd. 

Op  donderdag  stemt  het  Europees  Parlement  over  nieuwe  regels  voor
pensioenfondsen die hun activiteiten willen verplaatsen naar een ander land binnen
de EU om zo betere resultaten te verkrijgen voor hun begunstigden.
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Het Parlement zal de Europese Commissie vragen om de voordelen van een btw-
verleggingsregeling in te schatten, waarbij  de klant in plaats van de leverancier
wordt  belast,  om  zo  de  huidige  EU-regeling  rond  het  vorderen  van  BTW  te
vervangen. In een ontwerpresolutie waarover woensdag gestemd wordt, wijzen de
Parlementsleden er op dat in het huidige systeem fraude en een onvermogen om
BTW te innen zorgen voor een jaarlijks verlies aan inkomsten van ongeveer 170
miljard euro. 

Naar aanleiding van diverse schandalen op het terrein van belastingontwijking,
waaronder de “Panama Papers”  onthullingen,  willen de Raad en het  Europees
Parlement belastingdiensten in Europa in staat stellen automatisch informatie te
delen  over  houders  van  bankrekeningen.  Dat  staat  in  een  voorstel  waarover
parlementsleden  dinsdag  stemmen.   

Vissers die op de Noordzee vissen naar kabeljauw zouden elke vangst - niet alleen
kabeljauw - aan land moeten brengen als het Europees Parlement dinsdag instemt
met een informeel akkoord met de EU-ministers.  Het akkoord zou beperkingen
opheffen op het aantal dagen dat een schip mag vissen in een visgebied in ruil voor
een Europees ´teruggooiverbod´ op het dumpen van ongewenste vis in zee. 

De  uitdagingen  voor  kleine  transportbedrijven  en  de  kansen  die  de  digitale
technologie kan bieden, vormen het onderwerp van een debat op woensdag. Over
aanbevelingen stemmen de parlementsleden donderdag.
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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 en andere evenementen
• Audiovisuele website
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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Winnaar  10e  editie  LUX-fi lmprijs  wordt  in
Straatsburg  aangekondigd
 
 
De winnaar van de tiende editie van de Lux-filmprijs zal op woensdag 23 november
worden aangekondigd door EP-Voorzitter Martin Schulz in een speciale ceremonie
in het halfrond. De drie finalisten zijn “A peine, j’ouvre les yeux/As I open my eyes”
(Frankrijk, Tunesië, België, Verenigde Arabische Emiraten) van Leyla Bouzid, “Ma
vie de courgette/My life as a courgette” (Zwitserland, Frankrijk) van Claude Barras
en “Toni Erdman” van Maren Ade (Duitsland, Oostenrijk, Roemenië).
 
De winnaar van de tiende editie  van de Lux-filmprijs  zal  op woensdag 23 november
worden aangekondigd door EP-Voorzitter Martin Schulz in een speciale ceremonie in het
halfrond. De drie finalisten zijn “A peine, j’ouvre les yeux/As I open my eyes” (Frankrijk,
Tunesië,  België,  Verenigde  Arabische  Emiraten)  van  Leyla  Bouzid,  “Ma  vie  de
courgette/My life as a courgette” (Zwitserland, Frankrijk) van Claude Barras en “Toni
Erdman” van Maren Ade (Duitsland, Oostenrijk, Roemenië).
 
Het Europees Parlement betaalt de ondertiteling van de drie films in de 24 officiële talen
van de EU. Het zijn de parlementsleden die de winnaar uit de drie finalisten kiezen. De
winnende film zal worden aangepast zodat ook mensen met een visuele of auditieve
beperking hem kunnen ontdekken en hij  zal steun krijgen bij  internationale promotie.
 
Een persconferentie met de regisseurs van de drie films is voorzien op 23 november om
14.30.
 
De Lux-filmprijs  van  het  Europees  Parlement  bekroont  Europese  filmproducties  en
coproducties  die  doen  nadenken  over  politieke  en  sociale  kwesties,  een  Europese
identiteit  versterken  of  Europese  waarden  uitdragen.
 
 
Prijsuitreiking: woensdag 23 november om 12 uur
 
Procedure: prijsuitreiking
 
Persconferentie: woensdag 23 november om 14.30
 
#LuxPrijs @LuxPrize
 
 
 

 
Meer weten
• Lux-filmprijs wegpagina
• EP Research (At a glance) - LUX Prize – Ten years of support for EU cinema
• Audiovisueel materiaal
• À Peine J’ouvre les Yeux (As I Open My Eyes) van Leyla Bouzid
• Ma Vie de Courgette (My Life as a Courgette) van Claude Barras
• Toni Erdmann van Maren Ade
• EP Research (At a glance) - LUX-filmprijs – Tien jaar steun voor Europese film (in het Engels)
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Europarlementariërs sporen EU lidstaten aan om
meer samen te werken op het gebied van defensie
 
De EU moet de verslechterende veiligheidssituatie in en rondom Europa aanpakken
door middel van betere samenwerking tussen legers,  als een eerste stap in de
richting  van  een  gemeenschappelijk  Europees  defensiebeleid.  Dat  staat  in  de
resolutie  waarover  op  maandag wordt  gedebatteerd  en  op  dinsdag gestemd.
 
In de resolutie wordt onder andere gepleit voor het reserveren van 2 % van het BNP voor
defensie, voor het vormen van multinationale troepen en voor het oprichten van een EU
hoofdkwartier voor het plannen en regisseren van crisis management operaties. Ook wil
men de EU in staat  stellen om op te treden wanneer dat  niet  mogelijk  is  binnen het
verband van de NAVO.
 
Meer steun aan lidstaten in de strijd tegen Daesh
 
 
 
Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) zou drastisch moeten
worden herzien om de strategische autonomie van de EU te waarborgen, aldus een
afzonderlijke  resolutie  waarover  op  dinsdag  wordt  gedebatteerd  en  op  woensdag
gestemd.
 
De resolutie spoort de Raad ook aan tot het met spoed beschikbaar stellen van budget
voor de initiële fases van militaire operaties en stelt voor om GVDB trainingsoperaties in
Irak te lanceren om lidstaten te steunen in de coalitie tegen Daesh.
 
Debat: Maandag 21 november (EDU), Dinsdag 22 november (GVDB)
 
Stemming: Dinsdag 22 november (EDU), Woensdag 22 november (GVDB)
 
Procedure:  niet-wetgevende resolutie
 
Persconferentie: Dinsdag 22 november om 15.00
 
#GVDB #Defensie #EU
 

 
Meer weten
• Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (24.10.2016, in het Engels)
• Ontwerpresolutie over de Europese defensie-unie (EDU)
• Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
• Rapporteur over de Europese defensie-unie Urmas Paet (ALDE, ET)
• Rapporteur over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid Ioan Mircea PaŞcu (S&D, RO)
• Proceduredossier over de Europese defensie-unie (Engels)
• Proceduredossier over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (Engels)
• EU Fact Sheets over het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (September 2016)
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Hoe propaganda van Rusland en IS aanpakken?
 
De  EU  zou  moeten  reageren  op  informatieoorlogsvoering  door  Rusland  en
Islamitische terroristen met meer positieve berichten, bewustmaking en onderwijs
in informatievaardigheden, staat er in een resolutie waar over wordt gedebatteerd
op dinsdag en gestemd op woensdag.
 
De EU staat onder groeiende druk van desinformatiecampagnes vanuit landen, zoals
Rusland, en vanuit niet-statelijke actoren, zoals IS, Al Qaeda en andere gewelddadige
jihadi-terroristische  groeperingen.  Zij  moedigen  geweld  aan  en  gebruiken  nep-
nieuwsagentschappen en internettrollen om democratische waarden te ondermijnen en
Europa te verdelen, staat verder in de ontwerpresolutie.
 
Debat: dinsdag 22 november
 
Stemming: woensdag 23 november
 
Persconferentie: woensdag 23 november, 15u (tbc)
 
Procedure: Niet-wetgevende resolutie
 
#StratCom #Rusland #IS
 
 
 

 
Meer weten
• Persbericht na stemming in parlementaire commissie (10.10.2016) (Engels)
• Ontwerpresolutie over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda

door derden
• Profiel van de Rapporteur Anna Fotyga (ECR, PL)
• EP-studie over strategische EU-communicatie (mei 2016) (Engels)
• EP Research nota over informatieoorlog door Rusland (oktober 2016) (Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20161010IPR46530&language=EN&format=XML
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf


Nieuwe  nationale  limieten  op  verontreinigende
stoffen
 
Plannen voor meer ambitieuze uitstootlimieten van bepaalde verontreinigende
stoffen tegen 2030, zoals NOx, fijn stof en zwaveldioxide, worden woensdag in
stemming  gebracht.  Ze  werden  eerder  al  informeel  goedgekeurd  onder  het
Nederlandse  voorzitterschap  van  de  Raad.  Luchtverontreiniging  veroorzaakt
jaarlijks  400.000  sterfgevallen  in  de  EU.
 
De nieuwe wetgeving bepaalt nieuwe nationale uitstootlimieten voor zwaveldioxide (SO2),
stikstofoxide (NOx),  niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOC), ammoniak
(NH3) en fijn stof (minder dan 2,5 micrometer in diameter). De voornaamste bronnen zijn
transport, verwarming, industrie en landbouw.
 
De  voorgestelde  plannen  zouden  de  impact  van  luchtvervuiling  op  de  menselijke
gezondheid  met  50%  doen  dalen  tegen  2030.
 
 
Achtergrond
 
In 2010 veroorzaakte luchtvervuiling meer dan 400.000 voortijdige sterfgevallen in de EU
en stelde het meer dan 62% van het EU-grondgebied bloot aan eutrofiëring, waaronder
71% van de Natura2000 ecosystemen. De totale externe kosten worden geschat tussen
330 en 940 miljard euro per jaar, waaronder directe economische schade ten belope van
15  miljard  in  verloren  werkdagen,  4  miljard  in  volksgezondheidskosten,  3  miljard
opbrengstverlies  van  gewassen  en  1  miljard  schade  aan  gebouwen (cijfers  van  de
Europese  Commissie).
 
Niet-naleving van bestaande standaarden voor luchtkwaliteit  en niet-naleving van de
nieuwe internationale verbintenissen die de EU maakte onder het Gothenburg Protocol
belemmeren een betere bescherming van EU-burgers en hun omgeving. 32% en 24% van
het EU-grondgebied voldoet niet aan respectievelijk PM10 en NO2-standaarden, en 40
miljoen  burgers  zijn  nog  steeds  blootgesteld  aan  PM10-niveaus  boven  de  EU
limietwaarden.
 
Procedure Code: 2013/0443(COD)
 
Stemming: woensdag 23 november
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing
 
#Luchtkwaliteit #uitstoot #NOx
 

 
Meer weten
• Ontwerpverslag over vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen
• Persbericht na akkoord in triloog (01.07.2016) (Engels)
• Profiel van de rapporteur Julie Girling (ECR, UK)
• Proceduredossier (Engels)
• EP Research: nationale uitstootplafonds voor luchtvervuilende stoffen (Engels)
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Wat is de toekomst van EU-Turkije betrekkingen?
 
De  vraag  of  de  EU-toetredingsonderhandelingen  met  Turkije  moeten  worden
bevroren of aan nadere voorwaarden onderworpen zal worden besproken met de EU
Hoge  Vertegenwoordiger  voor  buitenlands  beleid  Federica  Mogherini  op
dinsdagmiddag. De parlementsleden stemmen donderdag over een resolutie. Vier
maanden na de mislukte coup in Turkije van 15 juli trekt de verslechtering van de
democratie een wissel op de relatie tussen de EU en Turkije.
 
Op woensdag 16 november liet EP-voorzitter Schulz weten dat het EP bezoek aan Turkije
was uitgesteld.
 
Achtergrond
 
 
 
De toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn van start gegaan in oktober 2005. Van
de 35 hoofdstukken van het acquis communautaire – het arsenaal aan wetgeving dat
moet worden overgenomen voordat het toetredingsproces kan worden voltooid – zijn er nu
16 geopend en één afgesloten (onderzoek en wetenschap).
 
Debat: dinsdag 22 november
 
Stemming: donderdag 24 november
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
#Turkije
 

 
Meer weten
• Profiel van Turkije rapporteur, Kati Piri (S&D, NL)
• Persbericht: Set Turkish press free, urge MEPs (27.10.2016) (Engels)
• Persbericht: Stripping 138 Turkish MPs of their immunity undermines the rule of law, say MEPs

(08.06.2016) (Engels)
• Persbericht: EU-Turkey: time for more dialogue and cooperation (02.09.2016) (Engels)
• Gezamenlijke verklaring van voorzitter buitenlandcommissie Elmar Brok en rapporteur Kati Piri over

Turkije (19.07.2016) (Engels)
• Europese Commissie over EU uitbreiding: Turkije (Engels)
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37229/KATI_PIRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47873/set-turkish-press-free-urge-meps
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160901STO40926/eu-turkey-time-for-more-dialogue-and-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160719IPR37518/joint-statement-committee-chair-elmar-brok-and-rapporteur-kati-piri-on-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160719IPR37518/joint-statement-committee-chair-elmar-brok-and-rapporteur-kati-piri-on-turkey
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


CETA:  stemming  over  het  vragen  van  advies
Europees  Hof  van  Justitie
 
Over  een  voorstel  van  89  Parlementsleden  om het  Europees  Hof  van  Justitie
(HvJEU) om advies te vragen aangaande de compatibiliteit van het economisch en
handelsakkoord CETA met Canada met het Europees recht zal woensdag gestemd
worden. 
 
Sommige  parlementsleden  vragen  zich  af  of  de  voorstellen  ter  bescherming  van
investeerders in het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada niet ingaan tegen de
rechten  van  overheden  om  legitieme  openbare  beleidsdoelen  te  reguleren,  zoals
gezondheidsbescherming,  veiligheid  of  het  milieu.
 
De juridische dienst van het Europees Parlement vond in juni van dit jaar geen contradictie
tussen het hoofdstuk in CETA over investeringen en de EU-verdragen, toen deze om
advies werd gevraagd.
 
Achtergrond
 
 
 
Volgens het reglement van het Europees Parlement (artikel 108) kan de verantwoordelijke
parlementaire  commissie,  een politieke fractie  of  minstens één tiende van de leden
voorstellen dat het Parlement het advies vraagt van het HvJEU over de compatibiliteit van
een internationaal akkoord met de verdragen vóór er gestemd wordt over dat akkoord. Als
het Parlement het voorstel aanvaardt, moet de stemming worden uitgesteld totdat het Hof
zijn advies heeft meegedeeld.
 
Het advies van het Hof is bindend, en indien het negatief  is,  kan het akkoord niet  in
werking treden. CETA vereist  goedkeuring door het Europees Parlement vóór het in
werking kan treden.
 
Procedure Code:2016/2981(RSP)
 
Stemming:  Woensdag 23 november
 
Procedure:  Instemming
 
#CETA
 

 
Meer weten
• Resolutie van het Europees Parlement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de

verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst
(CETA) tussen de EU en Canada

• Advies van de juridische dienst van het EP over de compatibiliteit van de geschillenbeslechting rond
investeringen in CETA met de EU-Verdragen (juni 2016) (Engels)

• Persbericht: Belangrijke parlementsleden over het herziene CETA: vragen rond bescherming
investeerders meegenomen (februari 2016) (Engels)

• EP Research Service: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) met Canada (oktober
2016) (Engels)

• Vragen en antwoorden door de Europese Commissie (Engels)
• Reglement Europees Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2016-1220%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2016-1220%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2016-1220%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=NL
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/49daf369-5480-40d7-aa8d-df745c4ff98c/SJ-0259-16_legal_opinion.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/49daf369-5480-40d7-aa8d-df745c4ff98c/SJ-0259-16_legal_opinion.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160229IPR16400/key-meps-on-the-revised-ceta-ep-investment-protection-demands-are-on-board
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160229IPR16400/key-meps-on-the-revised-ceta-ep-investment-protection-demands-are-on-board
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI%282016%29593491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI%282016%29593491_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/
http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.NL.pdf


Syriëdebat met Federica Mogherini
 
De voortdurende belemmering van leveringen humanitaire hulpgoederen in Syrië,
berichten dat regeringstroepen een groot offensief in Oost-Aleppo voorbereiden en
de recente  beslissing van de  Europese ministers  van Buitenlandse Zaken om
sancties op te leggen aan 18 hooggeplaatste Syrische functionarissen, zijn enkele
van  de  onderwerpen  waarover  dinsdag  met  Hoge  Vertegenwoordiger  voor
buitenlands beleid Federica Mogherini zal worden gedebatteerd. Donderdag wordt
over een resolutie gestemd.
 
 
Op 14  november  2016  voegde  de  Raad  van  de  Europese  Unie  17  ministers  en  de
Gouverneur van de Syrische Centrale Bank toe aan de lijst van personen die onder de
beperkende EU-maatregelen tegen het Syrische regime vallen. Het aantal mensen met
een  reisverbod  en  een  bevriezing  van  tegoeden  als  antwoord  op  de  gewelddadige
onderdrukking  van  de  Syrische  bevolking  staat  nu  op  234.
 
In een resolutie waar vorige maand over gestemd werd, verzochten de parlementsleden
alle partijen in de Syrische oorlog, in het bijzonder Rusland en het Assad-regime, om te
stoppen met het bombarderen van burgers.
 
In de Syrische burgeroorlog vielen sinds het begin in de lente van 2011 al meer dan
300.000 doden en meer dan 6.5 miljoen Syriërs, waaronder 2.8 miljoen kinderen, zijn
ontheemd in eigen land. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is de Syrische bevolking
daarmee de grootste ontheemde populatie binnen de eigen landsgrenzen ter wereld.
 
Procedurecode: 2016/2933(RSP)
 
Debat: Dinsdag 22 november
 
Stemming: Donderdag 24 november
 
Procedure: Statement door Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid met
resolutie
 
#Syrië @FedericaMog
 

 
Meer weten
• Proceduredossier
• Persbericht over resolutie van EP over Syrië (06.10.2016)
• Persbericht Raad: “Syrië: EU voegt 17 ministers en gouverneur van centrale bank toe aan sanctielijst”

(14.11.2016)
• Conclusies van de Raad over Syrië
• Nota EP Research over conflict in Syrië (januari 2016) (Engels)
• Audiovisueel materiaal
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http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2933%28RSP%29
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2933%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160930IPR44567/meps-urge-russia-and-assad-regime-to-stop-shelling-civilians
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/17-fac-syria-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2759


Pensioenfondsen: nieuwe regels in het belang van
gepensioneerden
 
Op  donderdag  stemt  het  Europees  Parlement  over  nieuwe  regels  voor
pensioenfondsen die hun activiteiten willen verplaatsen naar een ander land binnen
de EU om zo betere resultaten te verkrijgen voor hun begunstigden.
 
De richtlijn “toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen” schept duidelijke
regels  voor  pensioenfondsen  die  hun  activa  en  passiva,  en  werkzaamheden  willen
verplaatsen naar een andere EU lidstaat met het doel om een beter rendement te krijgen
op de fondsen, bijvoorbeeld vanwege schaalvoordelen.
 
De regels  scherpen ook de verplichtingen aan voor  informatie  en management  van
fondsen  ten  bate  van  de  bescherming  van  de  bijdragende  leden  en  begunstigden.
Pensioenfondsen moeten nu een zogenaamde ´pensioenuitkeringsverklaring` overleggen
met ‘relevante en passende’ informatie over het fonds.
 
Procedure Code: 2014/0091 (COD)
 
Debat: Woensdag 23 november
 
Stemming:  Donderdag 24 november
 
Procedure : Gewone wetgevende procedure (akkoord in eerste lezing)
 
#internemarkt #IORPs
 
 
 

 
Meer weten
• Proceduredossier (Engels)
• Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (Engels)
• Profiel van de rapporteur Brian Hayes (EPP, IE)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0091(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160711IPR36783/economics-committee-oks-deal-on-cross-border-transfer-of-pensions
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/118658/BRIAN_HAYES_home.html


Stemming over “btw-verleggingsregeling” in strijd
tegen fraude
 
Het Parlement zal de Europese Commissie vragen om de voordelen van een btw-
verleggingsregeling in te schatten, waarbij de klant in plaats van de leverancier
wordt  belast,  om  zo  de  huidige  EU-regeling  rond  het  vorderen  van  BTW  te
vervangen. In een ontwerpresolutie waarover woensdag gestemd wordt, wijzen de
Parlementsleden er op dat in het huidige systeem fraude en een onvermogen om
BTW te innen zorgen voor een jaarlijks verlies aan inkomsten van ongeveer 170
miljard euro.
 
Het Parlement zal de Commissie vragen om pilootprojecten uitgevoerd in landen zoals
Tsjechië, te evalueren. In die projecten werd BTW aangerekend aan de eindklant,  in
plaats van aan alle bedrijven in de toeleveringsketen.
 
Naar  verwachting  zal  de  Commissie  tegen  eind  volgend  jaar  nieuwe  voorstellen
presenteren  voor  een  definitief  btw-systeem  voor  grensoverschrijdende  handel.
 
Code procedure: 2016/2033(INI)
 
Stemming:  Woensdag 23 november
 
Procedure:  Niet-wetgevende resolutie
 
#BTW
 
 
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie “Naar een definitief btw-systeem en het aanpakken van btw-fraude”
• Profiel van de rapporteur Werner Langen (EPP, DE)
• Proceduredossier:
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.077+01+DOC+PDF+V0//EN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1928/WERNER_LANGEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/2033(INI)


Belastingontwijking:  parlementsleden  steunen
automatische  gegevensuitwisseling  voor  het
opsporen  van  rekeninghouders
 
Naar aanleiding van diverse schandalen op het terrein van belastingontwijking,
waaronder de “Panama Papers” onthullingen,  willen de Raad en het  Europees
Parlement belastingdiensten in Europa in staat stellen automatisch informatie te
delen  over  houders  van  bankrekeningen.  Dat  staat  in  een  voorstel  waarover
parlementsleden  dinsdag  stemmen.  
 
Het voorstel verplicht belastingdiensten met verantwoordelijkheden op het gebied van de
bestrijding van witwassen in lidstaten om informatie met hun tegenhangers in andere
lidstaten  automatisch  te  delen.  Te  denken  valt  aan  de  stand  van  bankrekeningen,
rentebaten  en  dividend.
 
 
 
De ontwerptekst stelt dat het verband tussen witwassen, het financieren van terrorisme,
georganiseerde misdaad en belastingontwijking, de noodzaak bloot legt van nauwere
samenwerking en coördinatie tussen EU lidstaten.
 
Achtergrond
 
De  herziening  van  richtlijn  2011/16  werd  in  juli  2016  ingediend  door  de  Europese
Commissie en kreeg in september de goedkeuring van de lidstaten. Met de instemming
van het Europees Parlement kan de wetgeving per direct in werking treden; deze moet
dan voor het einde van 2017 worden geïmplementeerd door de lidstaten.
 
Procedure Code: 2016/0209(CNS)
 
Debat: dinsdag 22 november
 
Stemming:  dinsdag 22 november
 
Procedure:  Raadpleging
 
#witwassen #belastingontwijking
 
 
 

 
Meer weten
• Proceduredossier
• Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (08.11.2016) (Engels)
• Profiel van de rapporteur : Emmanuel Maurel (S&D, France)
• Eerlijkere vennootschapsbelasting
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0209(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161108IPR50517/econ-meps-vote-to-allow-member-states-to-share-tax-information
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/24505/EMMANUEL_MAUREL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/20150318TST35503/fairer-corporate-taxation


Kabeljauwvisserij in de Noordzee: stemming over
volledig toepassen teruggooiverbod
 
Vissers die op de Noordzee vissen naar kabeljauw zouden elke vangst - niet alleen
kabeljauw - aan land moeten brengen als het Europees Parlement dinsdag instemt
met een informeel akkoord met de EU-ministers.  Het akkoord zou beperkingen
opheffen op het aantal dagen dat een schip mag vissen in een visgebied in ruil voor
een Europees ´teruggooiverbod´ op het dumpen van ongewenste vis in zee.
 
De verplichting om aan te landen is onderdeel van een akkoord over wijziging van een
verordening  over  het  beheer  van  het  kabeljauwbestand  op  lange  termijn.  Het
kabeljauwbestand  heeft  zich  de  afgelopen  jaren  hersteld.
 
De leden van de parlementaire commissie Visserij  kwamen in juni  tot  een informele
overeenkomst met de lidstaten over het wijzigen van de verordening uit 2008 over een
langetermijnplan voor het kabeljauwbestand zodat deze volledig overeenkomt met het
nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
 
Verordening (EG) nr 1342/2008 van de Raad voorziet in een langetermijnplan voor het
kabeljauwbestand en de bevissing daarvan in het Kattegat, de Noordzee, het Skagerrak,
het oostelijk deel van het Kanaal, het westen van Schotland en de Ierse Zee.
 
Procedure Code: 2012/0236(COD)
 
Stemming: Dinsdag 22 november 2016
 
Procedure:  Gewone wetgevende procedure (akkoord in eerste lezing)
 
#Noordzee #visserij
 

 
Meer weten
• Ontwerpverslag over langetermijnplan voor kabeljauwbestand
• Profiel van rapporteur Diane Dodds (NI, UK)
• Proceduredossier (Engels)
• Audiovisueel materiaal
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL-EN/TXT/?uri=CELEX:32008R1342&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0325+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96951/DIANE_DODDS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0236(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Debat  over  de  deeleconomie  en  nieuwe kansen
voor  kleine  transportbedrijven
 
De  uitdagingen  voor  kleine  transportbedrijven  en  de  kansen  die  de  digitale
technologie kan bieden, vormen het onderwerp van een debat op woensdag. Over
aanbevelingen stemmen de parlementsleden donderdag.
 
 
De aanbevelingen van de parlementsleden zullen zich focussen op digitale technologie,
deeleconomiemodellen en het aanpakken van uitdagingen zoals concurrentiebeperkende
praktijken en overregulering.
 
Digitale technologie kan in deze sector zorgen voor nieuwe banen, voornamelijk voor
jongeren die toetreden tot de arbeidsmarkt, en de markt helpen om zich meer te richten op
de  vraag  van  klanten.  Degelijke  werkomstandigheden  moeten  echter  gewaarborgd
worden,  zeggen  de  parlementsleden.
 
Code Procedure: (2015/2349(INI))
 
Debat: Woensdag 23 november
 
Stemming: Donderdag 24 november
 
Procedure:  niet-wetgevende resolutie
 
#deeleconomie #transport
 
 
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie over nieuwe opportuniteiten voor kleine transportbedrijven, met inbegrip van

deeleconomiemodellen
• Persbericht naar aanleiding van stemming in parlementaire commissie (12.10.2016) (Engels)
• Profiel rapporteur Dominique Riquet (ALDE, FR)
• Proceduredossier
• EP Research: Uitdagingen en kansen voor Europa’s kleine transportbedrijven (Engels)
• EP Research: Een Europese agenda voor de deeleconomie (November 2016) (Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0304+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0304&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0304&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161010IPR46398/transport-meps-improve-conditions-for-small-transport-firms-boost-innovation
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2349(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593533/EPRS_ATA(2016)593533_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593510/EPRS_BRI(2016)593510_EN.pdf

