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Als gevolg van de moord op onderzoeksjournalist  Ján Kuciak en zijn verloofde
Martina Kušnírová, wordt op woensdag in het EP gedebatteerd over de persvrijheid
en veiligheid van journalisten in de EU. 

Projecten die aan cohesie tussen EU regio’s werken een prioriteit blijven en ondanks
druk  op  het  EU  budget  adequaat  ondersteund  worden,  zo  zullen  EP-leden
benadrukken. 

Donderdag zal er een stemming plaatsvinden over de wetgeving die de verplaatsing
van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam mogelijk
maakt. 

De EU moet onderzoeksprogramma's stimuleren en jongeren en kleine bedrijven
s t e u n e n ,  v o l g e n s  l e d e n  v a n  h e t  E u r o p e e s  P a r l e m e n t  i n  e e n
ontwerponderhandelingspositie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU. 

Het Europees Parlement zal een resolutie behandelen over zijn standpunt inzake
een mogelijk kader voor toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk na de Brexit. 

Op woensdag zullen de EP-leden met Europees Commissaris Cecilia Malmström
debatteren over aanvullende Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium en
het antwoord van de EU.  

Om te voorkomen dat  ondernemingen hun belastingdomicilie  verplaatsen naar
landen met een lage belastingdruk, zullen de EP-leden donderdag stemmen over
een ingrijpende herziening van het vennootschapsbelastingstelsel van de EU.
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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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Veiligheid van journalisten en misbruik van EU-
fondsen in Slowakije
 
Als gevolg van de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde
Martina Kušnírová, wordt op woensdag in het EP gedebatteerd over de persvrijheid
en veiligheid van journalisten in de EU.
 
EP-leden zullen ook de onthullingen over vermeend misbruik van EU financiering in
Slowakije en mogelijke banden tussen georganiseerde criminaliteit en Slowaakse politici
uit het laatste artikel van Kuciak behandelen, dat postuum werd gepubliceerd. Het debat
zal  op  woensdag worden afgerond met  een resolutie  waarover  tijdens  de  volgende
plenaire  vergadering  wordt  gestemd.
 
Het Parlement heeft ook een ad-hoc delegatie van acht EP-leden naar Slowakije gestuurd
om de situatie ter plaatse gedurende twee dagen te bekijken.
 
Het Parlement hield een minuut stilte tijdens de plenaire sessie op 28 februari ter ere van
Kuciak  en  Kušnírová.  Voorzitter  Antonio  Tajani  veroordeelde  de  moorden  sterk  en
benadrukte dat er voor persvrijheid moet worden gezorgd. Ook riep hij de Slowaakse
autoriteiten op “de waarheid te onthullen”.
 

 
Meer weten
• Opening plenaire: minuut stilte voor vermoorde journalist Ján Kuciak (28.02.2018)
• Video: EP President Antonio Tajani over de moord op Ján Kuciak en minuut stilte (28.02.2018)
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180226IPR98610/opening-plenaire-minuut-stilte-voor-vermoorde-journalist-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


Armste regio’s: roep om “ambitieuze” financiering
en op maat gemaakte strategieën
 
Projecten  die  aan  cohesie  tussen  EU  regio’s  werken  een  prioriteit  blijven  en
ondanks druk op het EU budget adequaat ondersteund worden, zo zullen EP-leden
benadrukken.
 
 
 
EP-leden van de commissie Regionale Ontwikkeling benadrukken dat  het  snijden in
nationale publieke investeringen regio’s met lage inkomens en lage groei raakt, die al
lijden onder de nadelige effecten van de economische en financiële crisis.
 
Zij voegen toe dat naast prioriteitsfinanciering van de EU deze regio’s op maat gemaakte
strategieën om kloven te dichten en dynamische vooruitzichten voor hun bevolking nodig
hebben.
 
Er zal dinsdag een plenaire stemming plaatsvinden over het de ontwerpresolutie.
 
Achtergrond
 
De Europese Commissie publiceerde in april 2017 een rapport over het onderwerp. Dit
richtte zich op 47 achterblijvende regio’s in acht lidstaten.
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “lage groei”-regio’s met een BBP dat dicht bij
het  gemiddelde van de EU ligt  (in  Italië,  Spanje,  Griekenland en Portugal)  en “laag
inkomen”-regio’s met een laag BBP, maar met bemoedigende trends wat betreft groei (in
Bulgarijë, Hongarijë en Polen).
 
Ongeveer één op de zes bewoners van de EU woont in een achterblijvende regio (83
miljoen inwoners), waarvan 32 miljoen in een regio met een laag inkomen wonen en 51
miljoen in een regio met een lage groei.
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie
• Procedure file
• Profiel van rapporteur Michela GIUFFRIDA (S&D, IT)
• EP Research Briefing note on “Measuring social progress in EU regions”
• Audiovisueel materiaal
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0046%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124864/MICHELA_GIUFFRIDA_assistants.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608825/EPRS_BRI%282017%29608825_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


EP-leden  beslissen  over  verhuizing  Europees
Geneesmiddelenbureau  
 
Donderdag zal er een stemming plaatsvinden over de wetgeving die de verplaatsing
van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam mogelijk
maakt.
 
 
 
De Milieucommissie van het Parlement zal eerst op maandagavond over dit onderwerp
stemmen.
 
De wetgeving komt voort uit het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
en het daaropvolgende besluit van de Europese Raad om het agentschap te verhuizen
naar Amsterdam.
 
EP-leden zetten echter vraagtekens bij  de procedure en stuurden een delegatie naar
Amsterdam, waar het agentschap gevestigd zal worden volgens het besluit van de Raad.
Het  EMA-gebouw moet  nog gebouwd worden en wordt  daarom eerst  tijdelijk  elders
gehuisvest.  EP-leden  waarschuwden  voor  vertraging  van  de  voltooiing  van  het
toekomstige  hoofdkwartier.
 

 
Meer weten
• Persbericht (EN, 22.02.2018)
• Profiel van rapporteur Giovanni La Via (EPP, IT)
• Procedure file
• European Medicines Agency: A look at its activities and the way ahead
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180221IPR98340/ema-workflow-at-risk-if-amsterdam-building-is-delayed-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608633/EPRS_BRI(2017)608633_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


EU-begroting voor periode na 2020 moet aansluiten
bij ambities
 
De EU moet onderzoeksprogramma's stimuleren en jongeren en kleine bedrijven
s t e u n e n ,  v o l g e n s  l e d e n  v a n  h e t  E u r o p e e s  P a r l e m e n t  i n  e e n
ontwerponderhandelingspositie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU.
 
 
Het volgende meerjarig financieel kader (MFK) moet het landbouw- en regionaal beleid
blijven ondersteunen, maar ook nieuwe prioriteiten zoals veiligheid, defensie en migratie
financieren  en  eventuele  tekorten  als  gevolg  van  de  Brexit  compenseren,  aldus  de
ontwerptekst.
 
Voor de inwerkingtreding van de nieuwe begroting is de goedkeuring van het Parlement
vereist. De leden van het Europees Parlement waarschuwen dat "geen overeenkomst kan
worden gesloten over het MFK zonder dienovereenkomstige vooruitgang op het gebied
van de eigen middelen", d.w.z. de ontvangstenzijde van de EU-begroting. De uitgaven en
ontvangsten moeten dus als één pakket worden behandeld.
 
Inkomsten
 
Naast de MFK-tekst zal het Parlement op dinsdag en woensdag debatteren en stemmen
over een resolutie waarin wordt gepleit voor het behoud van de bestaande eigen middelen
en de geleidelijke invoering van nieuwe, zoals een belasting op financiële diensten, een
deel van de belasting van ondernemingen in de digitale sector of milieubelastingen. De op
het  BNI  gebaseerde  rechtstreekse  bi jdragen  van  de  EU-l idstaten  moeten
dienovereenkomstig  worden  verlaagd.
 
Meer details over deze ontwerpstandpunten is te lezen in dit persbericht.
 
Achtergrond
 
Meer  dan 94% van de EU-begroting gaat  naar  burgers,  regio'  s,  steden,  boeren en
bedrijven. De administratieve uitgaven van de EU zijn goed voor minder dan 6% van het
totaal,  waarvan salarissen ongeveer  de helft  van die  6% uitmaken (bron:  Europese
Commissie).
 
Uit een enquête blijkt dat Europeanen oplossingen van de EU verwachten. De meeste
respondenten zijn van mening dat Europa meer moet doen om een breed scala aan
problemen  aan  te  pakken,  van  veiligheid  tot  migratie  en  werkloosheid  (bron:
Eurobarometer).
 
Volgende stappen
 
Deze  twee  standpunten  vormen  de  input  van  het  Europees  Parlement  voor
wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die in mei  2018 moeten worden
ingediend.
 
De  standpunten  roepen  op  tot  het  begin  maken  met  de  besprekingen  tussen  het
Parlement, de Commissie en de Raad, om vóór de Europese verkiezingen in 2019 tot een
akkoord te komen.
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie over het komende MFK (EN):
• Persbericht over de stemming in de commissies (22.02.2018)
• Jan Olbrycht (EPP, PL), co-rapporteur voor het MFK
• Isabelle Thomas (S&D, FR), co-rapporteur voor het MFK
• Janusz Lewandowski (EPP, PL), co-rapporteur Eigen middelen
• Gérard Deprez (ALDE, BE), co-rapporteur Eigen middelen
• Procedure file (MFK)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0048&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180222IPR98410/post-2020-eu-budget-reform-must-match-eu-s-future-ambitions
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28288.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/23781.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)


• Procedure file (Eigen middelen)
• EP: “The European Council and the Multiannual Financial Framework”
• EP briefing: “The EU's next long-term budget [What Think Tanks are thinking]”
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614676
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Europees Parlement zet visie voor de toekomst na
Brexit uiteen 
 
Het Europees Parlement zal een resolutie behandelen over zijn standpunt inzake
een mogelijk kader voor toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk na de Brexit.
 
 
De ontwerpresolutie wordt dinsdag besproken en woensdag in stemming gebracht. De
stemming vindt plaats vóór de top EU-27 van 22-23 maart in Brussel.
 
In de ontwerpresolutie, opgesteld door de Brexit-stuurgroep van het Europees Parlement
en goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters (voorzitter en fractievoorzitters),
wordt  gesuggereerd dat  een associatieovereenkomst tussen de EU en het  Verenigd
Koninkrijk  een passend kader kan bieden voor de toekomstige betrekkingen.
 
Het  benadrukt  ook  dat  de  EU  beschikt  over  bindende  gemeenschappelijke  regels,
gemeenschappelijke instellingen en gemeenschappelijke toezichts-, handhavings- en
arbitragemechanismen, dat duidelijk maakt dat zelfs nauw op elkaar afgestemde derde
landen met identieke wetgeving niet dezelfde voordelen of markttoegang kunnen genieten
als EU-lidstaten.
 
De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen naar verwachting tijdens de
bijeenkomst in maart de richtsnoeren van de Raad voor de onderhandelingen over de
toekomstige betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk met de EU goedkeuren. De leden
van  het  Parlement  zullen  ook  andere  punten  op  de  topagenda  bespreken,  zoals
werkgelegenheid en concurrentievermogen, belastingen en externe betrekkingen van de
EU.
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie
• Persbericht over Brexit (07.03.2018)
• Nieuwspagina Brexit
• Infografiek
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180307RES99232/20180307RES99232.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170509PHT73904/20170509PHT73904-cl.jpg
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


VS-handelsbeperkingen:  werkgelegenheid  en
bedrijfsleven  EU  beschermen
 
Op woensdag zullen de EP-leden met Europees Commissaris Cecilia Malmström
debatteren over aanvullende Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium en
het antwoord van de EU. 
 
 
 
De sprekers zullen het hebben over de plannen van president Donald Trump om nieuwe
Amerikaanse  heffingen  op  de  invoer  van  staal  en  aluminium in  te  voeren,  over  de
geplande tegenmaatregelen van de EU en over de mogelijke gevolgen daarvan voor de
werkgelegenheid,  investeringen  en  prijzen  in  de  EU  en  de  passende  maatregelen
daarvoor  om  EU-burgers  te  beschermen.
 
De commissie Internationale handel van het Parlement heeft de actie van de VS snel
veroordeeld  en  de  Commissie  van  de  EU  krachtig  gesteund  in  haar  krachtige  en
onmiddellijke reactie die in overeenstemming is met het  internationale handelsrecht.
 
Spaanse olijven
 
In een afzonderlijk debat op woensdag zullen leden van het Europees Parlement de
Commissie op de hoogte brengen van de maatregelen die gepland zijn na het instellen
van door de VS van nieuwe invoertarieven voor Spaanse olijven. Er zal donderdag over
een resolutie worden gestemd.
 

 
Meer weten
• Persbericht (02.03.2018)
• Parlementaire vragen over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het

GLB
• Commissie Internationale handel
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inta/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


EU-vennootschapsbelasting:  herziening  van
richtlijn  
 
Om te voorkomen dat ondernemingen hun belastingdomicilie verplaatsen naar
landen met een lage belastingdruk, zullen de EP-leden donderdag stemmen over
een ingrijpende herziening van het vennootschapsbelastingstelsel van de EU.
 
 
 
De  wi jz igingen  zi jn  in  twee  complementaire  wetsteksten  opgenomen:  de
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) en de
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
(CCCTB),  die  samen  tot  doel  hebben  in  Europa  één  enkele,  duidelijke  en  eerlijke
vennootschapsbelastingregeling  tot  stand  te  brengen.
 
De voorstellen omvatten plannen om ervoor te zorgen dat ondernemingen belastingen
betalen waar zij winst maken, de invoering van één enkel pakket belastingregels die in de
hele  EU  van  toepassing  zijn  en  het  gebruik  van  digitale  gegevens  om  de
belastingschulden  te  helpen  berekenen.
 

 
Meer weten
• Persbericht over de stemming in de commissie (21.02.2018)
• Rapporteur Paul Tang (S&D, NL)
• Rapporteur Alain Lamassoure (EPP, FR)
• Procedure file
• Meer informatie
• Commissie Belastingafspraken: de terminologie
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98113/new-eu-corporate-tax-plan-embracing-digital-presence-approved-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/03016/0337%28CNS%2929
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20160502STO25468/overzicht-werk-van-het-parlement-op-belastinggebied
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20150529STO61068/commissie-belastingafspraken-de-terminologie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk_pk

