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De  Franse  president  Emmanuel  Macron  is  de  vierde  Europese  leider  die  zal
debatteren over de toekomst van Europa met de Europarlementsleden en Europees
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op dinsdagochtend.  

De hoeveelheid stedelijk afval dat wordt gerecycleerd zal stijgen van 44% nu naar
55%  in  2025  door  nieuwe  wetgeving  over  de  circulaire  economie  waarover
woensdag  gestemd  zal  worden. 

CO2-uitstoot in de sectoren transport, landbouw, gebouwen en afval moet tegen
2030  met  30%  gereduceerd  zijn  en  ontbossing  in  de  EU  moet  worden
gecompenseerd  door  de  aanplant  van  nieuwe  bomen.    

Het voltallige Europees Parlement zal stemmen over nieuwe regels om maximale
energiebesparing in gebouwen in de EU te realiseren tegen 2050. 

Donderdag zullen Europarlementariërs vragen om maatregelen die de bescherming
van journalisten binnen de EU moeten vergroten. Dit is een reactie op de moord op
onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová. 

De leden stemmen over een resolutie over de controversiële benoeming van de
secretaris-generaal van de Europese Commissie, Martin Selmayr.
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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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Debat met Franse president Macron over toekomst
van Europa
 
De  Franse  president  Emmanuel  Macron  is  de  vierde  Europese  leider  die  zal
debatteren over de toekomst van Europa met de Europarlementsleden en Europees
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op dinsdagochtend. 
 
Emmanuel Macron was minister van Economie, Industrie en Digitale Zaken van augustus
2014 tot augustus 2016. Als oprichter van de “En Marche!”-beweging, die werd gelanceerd
op 6 april  2016,  won hij  de presidentsverkiezingen.  Op 7 mei  2017 werd Emmanuel
Macron verkozen tot  de achtste president  van de Vijfde Franse Republiek.
 
Dit is het vierde debat in een reeks debatten tussen EU-staatshoofden of regeringsleiders
en Europese parlementsleden over de toekomst van de Europese Unie. De Ierse premier
Leo Varadkar op 17 januari, de Kroatische premier Andrej Plenkovic op 6 februari en de
Portugese premier António Costa op 14 maart, gingen Macron voor.
 
De volgende Europese leider die het Huis zal toespreken is de Belgische premier Charles
Michel, tijdens de plenaire sessie in mei in Brussel.
 
Debat: Dinsdag 17 april
 
#FutureofEurope @EmmanuelMacron
 
 
 

 
Meer weten
• Biografie van de President van Frankrijk, Emmanuel Macron
• Élysée
• Debat over de toekomst van Europa
• Gratis foto’s en audiovisueel materiaal – Future of Europe

Plenaire Vergaderingen

20180403NEW00807 - 2/7

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97024/our-path-needs-to-lead-forwards-not-backwards-says-croatian-prime-minister
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
https://twitter.com/EmmanuelMacron
http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.elysee.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/toekomst-van-de-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Circulaire economie: plannen voor meer recycling
en minder afval storten
 
De hoeveelheid stedelijk afval dat wordt gerecycleerd zal stijgen van 44% nu naar
55%  in  2025  door  nieuwe  wetgeving  over  de  circulaire  economie  waarover
woensdag  gestemd  zal  worden.
 
Het verbeteren van afvalbeheer kan een positieve invloed hebben op het milieu en de
menselijke gezondheid. De nieuwe wetgeving is onderdeel van een verschuiving in het
EU-beleid naar een circulaire economie, een systeem waarin de waarde van producten,
materialen en middelen zolang mogelijk wordt behouden.
 
In 2025 moet volgens de tekst minstens 55% van het stedelijk afval (van huishoudens en
bedrijven) worden gerecycleerd volgens de tekst. Het doel wordt verhoogd naar 60% in
2030 en 65% in 2035. In 2025 moet 65% van het verpakkingsmateriaal worden gerecycled
en  70%  in  2030.  Verschi l lende  doelen  worden  geste ld  voor  speci f ieke
verpakkingsmaterialen als papier en karton, plastic, glas, metaal en hout. In België wordt
momenteel al 54% van het afval gerecycled.
 
Afval storten
 
 
 
Het wetsontwerp beperkt ook de hoeveelheid afval die wordt gestort op vuilnishopen tot
een maximum van 10%. Cijfers uit 2014 tonen aan dat in België samen met Oostenrijk,
Denemarken,  Duitsland,  Nederland  en  Zweden  vrijwel  geen  afval  wordt  gestort  op
vuilnishopen, terwijl dit in Cyprus, Kroatië, Griekenland, Letland en Malta nog altijd met
meer dan driekwart van het stedelijk afval gebeurt.
 
 
 
Achtergrond: Wat is een circulaire economie?
 
 
 
In een circulaire economie wordt de hoeveelheid afval teruggebracht tot een minimum.
Bestaande producten en materialen worden vaker hergebruikt, gerepareerd, opgeknapt en
gerecycled. Door een verschuiving naar een circulaire economie zal de druk op het milieu
afnemen en wordt de beschikbaarheid van grondstoffen verder verzekerd. Bovendien
bevordert het competitiviteit, innovatie, groei en worden er banen door gecreëerd.
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Stemming  over  nieuwe  wetgeving  klimaat  en
bosbouw
 
CO2-uitstoot in de sectoren transport, landbouw, gebouwen en afval moet tegen
2030  met  30%  gereduceerd  zijn  en  ontbossing  in  de  EU  moet  worden
gecompenseerd  door  de  aanplant  van  nieuwe  bomen.   
 
Dat zijn de doelstellingen van twee nieuwe Europese wetten waarover dinsdag definitief
gestemd wordt.
 
De Europese doelen moeten nog vertaald worden in bindende nationale doelstellingen
voor de sectoren die niet al zijn opgenomen in het EU Emissiehandelssysteem, zoals
landbouw  en  transport,  samen  goed  voor  ongeveer  60  %  van  de  uitstoot  van
broeikasgassen  in  de  EU.
 
De reductie zal bijdragen aan de verplichting die de EU is aangegaan bij de ondertekening
van het klimaatakkoord van Parijs om 40% minder CO2 uit te stoten in alle sectoren ten
opzichte van 1990.
 
Bosbouw om klimaatverandering tegen te gaan
 
 
 
Het Parlement zal ook stemmen over een tweede wet die als doel heeft om opname van
broeikasgassen door bossen te stimuleren, als oplossing voor klimaatverandering.
 
De voorgestelde wet legt maatregelen vast die lidstaten verplicht om te verzekeren dat
CO2-uitstoot worden gecompenseerd door de opname van broeikasgassen door bossen,
akkers en weilanden. Het Europees Parlement scherpt de maatregelen nog aan door toe
te voegen dat lidstaten vanaf 2030 de opname van CO2 hoger is dan de uitstoot ervan. Dit
sluit aan bij de langetermijndoelen van de EU en bij het Klimaatakkoord van Parijs. 
 

 
Meer weten
• Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (24.01.2018)
• Profiel van rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)
• Profiel van rapporteur rapporteur Norbert Lins (EPP, DE)
• Klimaatwet: procedure
• LULUCF: procedure
• EP studie: Effort sharing regulation, 2021-2030: limiting member states’ carbon emissions
• EP studie: Land use under the EU 2030 climate and energy framework
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92312/deal-for-more-co2-emission-cuts-by-2030-endorsed-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf


•

•

•

Eindstemming  over  energiebesparingen  in
gebouwen
 
Het voltallige Europees Parlement zal stemmen over nieuwe regels om maximale
energiebesparing in gebouwen in de EU te realiseren tegen 2050.
 
De herziene regels verplichten lidstaten langetermijn strategieën op te stellen voor de
steun aan renovatie van gebouwen met woonbestemming of met een andere functie.
Daarnaast moeten zij  een nationale routekaart volgen naar een koolstofvrij  nationaal
gebouwenbestand in 2050, met tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 2040.
 
 
 
Elektromobliteit stimuleren, uitstoot beperken
 
De nieuwe maatregelen omvatten ook:
 

infrastructuur  voor  elektromobiliteit,  met  inbegrip  van  bekabeling  voor  het
opladen  van  elektrische  voertuigen  in  nieuwe  bedrijfsgebouwen. 
 een verwijzing naar de doelstellingen om uitstoot in de EU met 80-95 % te
verminderen. 
een “smart readiness indicator” die meet hoe flexibel nieuwe gebouwen zijn in
het  aanpassen  aan  de  behoeften  van  de  bewoners,  en  daarmee  energie
verbruik  verminderen.
 

Achtergrond
 
 
 
De  herziene  richtlijn  voor  Energieprestatie  van  gebouwen  is  de  eerste  van  acht
wetgevende voorstellen van het wetgevingspakket Schone Energie voor Alle Europeanen
uit november 2016, waarover onderhandelaars van het EP en de Raad op 19 december
jongstleden een voorlopige overeenkomst hebben bereikt. De Raad keurde deze reeds
formeel goed op 31 januari.
 
 
 
Stemming:  Dinsdag, 17 April
 
ProcedureCo-decisie (gewone wetgevende procedure), akkoord in eerste lezing
 
#energyunion #energyefficiency #EPBD
 

 
Meer weten
• Persbericht over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen (19.12.2017)
• Procedure file
• Ontwerpresolutie
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0381(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0314+0+DOC+XML+V0//NL


Moord  op  Ján  Kuciak:  oproep  tot  actie  om
journalisten  in  EU  te  beschermen
 
Donderdag zullen Europarlementariërs vragen om maatregelen die de bescherming
van journalisten binnen de EU moeten vergroten. Dit is een reactie op de moord op
onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová.
 
In een plenair debat op 14 maart riepen Europarlementariërs op tot een onafhankelijk,
internationaal en grondig onderzoek naar de dubbele moord om de daders te berechten.
Zij  dringen  aan  op  betere  regels  om  de  veiligheid  van  journalisten,  bloggers  en
klokkenluiders te waarborgen. Deze regels moeten zowel op nationaal als op EU-niveau
van toepassing worden.
 
De resolutie is deels gebaseerd op de bevindingen van een zeskoppige ad hoc delegatie
van Europarlementariërs, die op 8 en 9 maart een bezoek bracht aan Slowakije.
 
Het Parlement hield een minuut stilte voor Kuciak en Kušnírová tijdens de plenaire sessie
op 28 februari.  President  Tajani  veroordeelde de moorden sterk.  Hij  benadrukte dat
persvrijheid  moet  worden gewaarborgd en riep de Slowaakse autoriteiten op om de
waarheid te  achterhalen.
 
Debat: Woensdag, 14 maart
 
Vote: Donderdag, 19 april
 
Procedure: Raad en Commissie statements gevolgd door debat (14/03) en een resolutie
(19/04)
 
#JanKuciak #AllForJan
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99421/moord-op-jan-kuciak-ep-leden-willen-onderzoek-en-bescherming-journalisten
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180226IPR98610/opening-plenaire-minuut-stilte-voor-vermoorde-journalist-jan-kuciak


Benoeming  van  de  secretaris-generaal  van  de
Europese  Commissie  onderzocht
 
De leden stemmen over een resolutie over de controversiële benoeming van de
secretaris-generaal van de Europese Commissie, Martin Selmayr.
 
De resolutie bouwt voort op een reeks schriftelijke vragen van EP-leden waar de Europese
Commissie al op heeft gereageerd, evenals op een hoorzitting met Günther Oettinger, de
EU-commissaris voor begroting en personeel.
 
 
 De resolutie volgt  op een debat tijdens de vergaderperiode van maart.  In het debat
verklaarden  verschillende  leden  van  het  Europees  Parlement  dat  de  procedure  om
Selmayr  te  benoemen  als  secretaris-generaal  van  de  Commissie  niet  integer  en
transparant  was,  een standpunt  dat  tijdens de hoorzitting met Oettinger is  herhaald.
 
 
 Naar aanleiding van het  debat  in  de plenaire vergadering heeft  de Conferentie van
voorzitters  van het  Parlement  (de EP-Voorzitter  en fractievoorzitters)  de commissie
Begrotingscontrole  verzocht  een ontwerpresolutie  op te  stellen  en in  te  dienen.
 
Deze commissie zal op maandag 16 april over de resolutie stemmen, de stemming in de
plenaire vergadering volgt op woensdag 18 april.
 
Debat: maandag 12 maart
 
 Stemming: woensdag 18 april
 
 Procedure: niet-wetgevingsresolutie
 

 
Meer weten
• Rapporteur Ingeborg Gräßle (EVP, DE)
• Dossier van de commissie Begrotingscontrole
• Audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28220/INGEBORG_GRASSLE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/interinstitutional-relations_5001_pk

