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De  leden  van  het  Europees  Parlement  debatteren  woensdagmiddag  over  de
uitkomsten van de Europese top tussen de regeringsleiders van 27 lidstaten op 23
februari.  

De Parlementsleden zullen op woensdag het voorstel van de Commissie bespreken
tot het vaststellen van het risico op een ernstige schending van de EU-waarden in
Polen. 

Woensdag zullen EP-leden debatteren over de recente gebeurtenissen in Syrië,
waaronder de humanitaire crisis veroorzaakt door de pogingen van gewelddadige
Syrische regeringstroepen om de controle over Oost-Ghouta terug te nemen. 

Op woensdag debatteert het Parlement over ideeën over de bescherming van bijen,
het stoppen van honingvervalsing en steun aan imkers in de EU. De stemming is op
donderdag. 

Op  donderdag  zal  een  nieuwe  speciale  commissie  financiële  criminaliteit,
belastingontduiking en -ontwijking worden ingesteld, dat voortbouwt op het werk van
drie vorige commissies. 
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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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Europese Parlementsleden bespreken uitkomsten
EU-top
 
De  leden  van  het  Europees  Parlement  debatteren  woensdagmiddag  over  de
uitkomsten van de Europese top tussen de regeringsleiders van 27 lidstaten op 23
februari. 
 
Op de informele top werd aandacht besteedt het langetermijnbudget van de EU, de EU-
verkiezingen in 2019, Syrië, de Brexit-onderhandelingen en de relatie tussen de EU en
Turkije.
 
De beleidsprioriteiten van het langetermijnbudget van de EU, het meerjarig financieel
kader, na 2020 stonden bovenaan de agenda. De regeringsleiders gingen akkoord met
meer uitgaven voor de aanpak van migratie, defensie en veiligheid en voor Erasmus+, het
uitwisselingsprogramma voor studenten.
 
Daarnaast werd het systeem van de Spitzenkandidaten besproken. Het proces om de
opvolger  van  Commissievoorzitter  Jean-Claude  Juncker  te  kiezen,  mogelijke
transnationale  kieslijsten  en  de  samenstelling  van  Europees  Parlement  na  de  EU-
verkiezingen  van  2019  kwamen  allemaal  aan  de  orde.
 

 
Meer weten
• Voornaamste resultaten Europese top 23 februari
• Persbericht: EP-leden willen kleiner Parlement na Brexit
• Multimedia
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http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2018/02/23/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97025/ep-leden-willen-kleiner-parlement-na-brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/informal-meeting-of-27-heads-of-state-or-government-23-02-2018_4407_pk


Rechtsstaat in Polen: Parlementsleden bespreken
optreden EU 
 
De Parlementsleden zullen op woensdag het voorstel van de Commissie bespreken
tot het vaststellen van het risico op een ernstige schending van de EU-waarden in
Polen.
 
Het debat van woensdag met de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans
Timmermans zal worden gevolgd door de stemming over de resolutie op donderdag. Het
Parlement zal zich scharen achter de oproep van de Europese Commissie aan de EU-
regeringen om te bepalen of er een duidelijk risico bestaat dat de Poolse autoriteiten de
EU-waarden ernstig schenden.
 
Een besluit van de Raad kan de aanzet geven tot de in artikel 7 van het EU-Verdrag
genoemde maatregelen. De bezorgdheid van leden van het Europees Parlement over de
rechtsstaat in Polen richt zich vooral op de scheiding der machten, de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht en de grondrechten.
 

 
Meer weten
• Resolutie van het Europees Parlement over de rechtsstaat en democratie in Polen
• Persbericht na de stemming in de Parlementaire commissie (EN)
• EP Research Briefing: Understanding the EU Rule of Law mechanisms
• Multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180129IPR96118/rule-of-law-in-poland-civil-liberties-meps-urge-eu-member-states-to-act-swiftly
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_1901_pk


EP-leden  debatteren  over  humanitaire  crisis  in
Syrië
 
Woensdag zullen EP-leden debatteren over de recente gebeurtenissen in Syrië,
waaronder de humanitaire crisis veroorzaakt door de pogingen van gewelddadige
Syrische regeringstroepen om de controle over Oost-Ghouta terug te nemen.
 
De leiders van de politieke fracties zullen de situatie bespreken met EU-commissaris
Christos Stylianides. Oost-Ghouta, een enclave bij Damascus, wordt sinds 2013 belegerd
door regeringstroepen. De afgelopen weken hebben de Syrische regeringstroepen het
bombardement op de enclave geïntensiveerd, waarbij honderden burgers om het leven
zijn gekomen en de ongeveer 400.000 inwoners zijn opgesloten.
 
De Parlementsleden zijn  van plan een resolutie  over  Syrië  aan te nemen tijdens de
plenaire vergadering in  Straatsburg van maart.
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Bescherming  van  bijen  en  honing  van  goede
kwaliteit
 
Op woensdag debatteert het Parlement over ideeën over de bescherming van bijen,
het stoppen van honingvervalsing en steun aan imkers in de EU. De stemming is op
donderdag.
 
De ontwerpresolutie roept op tot een doeltreffende, grootschalige en langetermijnstrategie
van  de  EU om de  gezondheid  van  bijen  te  verbeteren,  bijensterfte  te  bestrijden  en
herpopulatie van bijen te waarborgen. Verder moet de financiële steun aan imkers worden
verhoogd, vooral om productieverliezen en het verlies van bijenvolken aan te pakken.
 
 
 
 Om ervoor te zorgen dat de geïmporteerde honing aan hoge EU-normen voldoet, moeten
grensinspecties  en  interne  marktcontroles  worden  geharmoniseerd  en  moeten  alle
geïmporteerde  honing  en  traceerbaarheidsvereisten  worden  aangescherpt.
 
De Europese Commissie moet ook efficiëntere laboratoriumtestprocedures ontwikkelen en
met strengere straffen voor overtreders komen. Honing- en bijenproducten moeten als
‘gevoelig’ worden beschouwd in handelsbesprekingen met niet-EU-landen of moeten zelfs
volledig van de onderhandelingen worden uitgesloten.  
 
Debat: woensdag 28 februari
 
 Stemming: donderdag 1 maart
 
 Procedure: niet-wetgevingsresolutie
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie inzake vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU
• Persbericht na stemming in de parlementaire commissie (23-01-2018)
• Rapporteur Norbert Erdős (EVP, HU)
• Procedure file
• http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2115(INI)&l=en
• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf
• Gratis foto's, video- en audiomateriaal over honing en bijen
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0014&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92314/urgent-action-needed-to-protect-eu-bee-population-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124711/NORBERT_ERDOS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2115(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/honey/programmes/national-apiculture_nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-apiculture-sector_3705_pk


Financiële criminaliteit: het Parlement zet nieuwe
speciale commissie op
 
Op  donderdag  zal  een  nieuwe  speciale  commissie  financiële  criminaliteit,
belastingontduiking en -ontwijking worden ingesteld, dat voortbouwt op het werk
van drie vorige commissies. 
 
De leden  van  het  Europees  Parlement  zullen  zich  waarschijnlijk  scharen  achter  de
oprichting van de speciale commissie, die deels is voorgesteld naar aanleiding van de
onthullingen van de "Paradise Papers" van vorig jaar, maar die nog geen officiële naam
heeft gekregen. Zij zal het werk van de commissies TAXE 1 en 2 voortzetten, evenals die
van de onlangs beëindigde PANA-commissie.
 
De commissie  zal  45  leden  tellen,  een  mandaat  van  twaalf  maanden  verkrijgen  en
aanvangen  zodra  de  leden  van  het  Europees  Parlement  hun  instemming  betuigen.
 

 
Meer weten
• Reglement van het Europees Parlement
• Audiovisueel materiaal
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