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De Luxemburgse premier Xavier Bettel zal woensdag als zesde EU-leider in debat
gaan  over  de  toekomst  van  Europa  met  het  Europees  Parlement  en
Commissievoorzitter  Jean-Claude  Juncker. 

De EU streeft naar een doeltreffendere bestrijding van milieu- en sociale dumping
met een wetgevingsvoorstel dat dinsdag wordt besproken en waar woensdag over
wordt gestemd. 

Hoe het wederzijds vertrouwen in de werking van het Schengengebied kan worden
hersteld, wordt op dinsdag besproken en op woensdag in stemming gebracht. 

Het Europees Parlement zal debatteren en stemmen over een resolutie waarin het
Parlement  zijn  zienswijze  weergeeft  op  het  recente  voorstel  van  de  Europese
Commissie  voor  de  volgende langetermijnbegroting  van de  EU (2021-2027). 

Op  maandag  vindt  er  een  debat  plaats  over  een  slimmer,  eenvoudiger  en
duurzamer,  maar  ook  goed  gefinancierd  en  werkelijk  gemeenschappelijk  EU
landbouwbeleid  in  de  periode  na  2020.  De  stemming  over  dit  dossier  is  op
woensdag. 

Werknemers die tijdelijk naar een ander EU-land worden gestuurd, moeten vanaf nu
voor hetzelfde werk evenveel betaald worden als hun collega’s uit het gastland. Dat
staat in ontwerpregels waarover dinsdag wordt gestemd. 

Op dinsdag zal het volledige Parlement stemmen over een meerjarenplan op het
gebied van visserij dat overbevissing moet tegen gaan en meer zekerheid moet
bieden aan vissersgemeenschappen aan de Noordzee.
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• Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
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• Live uitzendingen via webstream
• Europarl TV
• Persconferenties en andere evenementen
• Audiovisuele website
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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Xavier Bettel in debat met Europarlement over de
Toekomst van Europa
 
De Luxemburgse premier Xavier Bettel zal woensdag als zesde EU-leider in debat
gaan  over  de  toekomst  van  Europa  met  het  Europees  Parlement  en
Commissievoorzitter  Jean-Claude  Juncker.
 
Sinds 1989 is Xavier Bettel lid van de liberale Demokratesch Partei, in 1999 werd hij voor
het eerst verkozen voor het Luxemburgse parlement. Sinds 2013 is hij de eerste minister
van het land.
 
Dit is het zesde debat in een reeks debatten over de toekomst van de Europese Unie
tussen  EU-staatshoofden  en  regeringsleiders  en  Europese  parlementsleden.  Deze
regeringsleiders  gingen  Bettel  voor:
 

De Ierse premier Leo Varadkar op 17 januari 2018 
De Kroatische premier Andrej Plenkovic op 6 februari 2018 
De Portugese premier António Costa op 14 maart 2018 
De Franse president Emmanuel Macron op 17 april 2018 
De Belgische prmier Charles Michel op 3 mei 2018.
 

Parlementsvoorzitter  Antonio  Tajani  en  Bettel  zullen  woensdag  een  gezamenlijke
persbriefing  geven  op  woensdag  30  mei  2018  om  11.15  uur.
 
Het volgende debat over de toekomst van Europa is met de Nederlandse premier Mark
Rutte tijdens de plenaire sessie van juni in Straatsburg.
 
debat: woensdag 30 mei 2018 
 
persbriefing: Woensdag 30 mei 2018 om 11.15 uur
 
procedure: Debat over de toekomst van Europa, zonder resolutie
 
#FutureofEU @Xavier_Bettel
 

 
Meer weten
• Biografie van de Luxemburgse premier Xavier Bettel
• Debat over de Toekomst van Europa
• Foto’s en audiovisueel materiaal over Future of Europe
• Foto’s en audiovisueel materiaal over Luxemburg
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-luxembourg_5807_pk


Strengere handelsbeschermingsinstrumenten voor
bescherming banen en industrie
 
De EU streeft naar een doeltreffendere bestrijding van milieu- en sociale dumping
met een wetgevingsvoorstel dat dinsdag wordt besproken en waar woensdag over
wordt gestemd.
 
De EU zou hogere heffingen kunnen opleggen voor dumping of gesubsidieerde invoer uit
derde landen op grond van een nieuwe wet, informeel overeengekomen door de EP-leden
en de EU-ministers in december 2017, waar het volledige Parlement nog goedkeuring aan
moet geven.
 
Tijdens de onderhandelingen zorgden de leden er ook voor dat de kosten voor de EU-
industrie om aan internationale sociale- en milieuovereenkomsten te voldoen bij de
berekening van de heffingen worden meegenomen.
 
Onderzoeken naar antidumpingzaken moeten aanzienlijk korter worden, vakbonden
moeten er bij  worden betrokken en er moet een helpdesk voor het MKB/KMO’s
worden opgezet.
 
De  EU  werkt  de  handelsbeschermingsverordening  van  1995  bij  om  deze  aan  de
veranderende behoeften van bedrijven, werknemers en consumenten te laten voldoen. De
voorgestelde  maatregelen  vormen  een  aanvulling  op  de  onlangs  goedgekeurde
antidumpingregels die gericht zijn op derde landen die een grote rol  in de economie
spelen.
 
Volgende stappen
 
 
 De nieuwe wet treedt in werking op de dag na publicatie in het Publicatieblad van de EU,
naar verwachting in de eerste helft van juni 2018.
 
debat: dinsdag 29 mei 2018 stemming: woensdag 30 mei 2018
 
procedurecode: 2013/0103 (COD)
 
 
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure
 
#antiudumping #EUtrade
 

 
Meer weten
• Persbericht over de informele overeenkomst (05.12.2017)
• Profiel van rapporteur Christopher Fjellner (EVP, Zweden)
• Procedure
• Foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171110IPR87817/nieuwe-antidumpingregels-voor-bescherming-van-werkgelegenheid-en-industrie
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171205IPR89528/
http://www.europarl.europa.eu/meps/NL/28126/mep_home.html
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-trade-defence_6101_pk


Herstel van het vertrouwen in Schengen 
 
Hoe het wederzijds vertrouwen in de werking van het Schengengebied kan worden
hersteld, wordt op dinsdag besproken en op woensdag in stemming gebracht.
 
Het eerste jaarverslag over de werking van het Schengengebied (de overeenkomst tussen
26 lidstaten om paspoortcontrole en andere vormen van controle aan de wederzijdse
grenzen af te schaffen) behandelt de belangrijkste tekortkomingen bij de uitvoering van
het  Schengenacquis,  de  vooruitgang  die  is  geboekt  bij  het  aanpakken  van  deze
tekortkomingen  en  toekomstige  stappen.
 
 
 De leden veroordelen de voortdurende herinvoering van controles aan de binnengrenzen
en het bouwen van fysieke barrières, inclusief hekken, tussen de lidstaten.
 
 
 Geschat wordt dat de kosten om Schengen gedurende twee jaar niet toe te passen voor
alle  landen  varieert  van  25  tot  50  miljard  euro.  Als  alle  landen  de  grenscontroles
permanent zouden herintroduceren, zouden de kosten over een periode van 10 jaar op
rond de € 100-230 miljard uitkomen.
 
 
 Volgens  het  Transnational  Institute  hebben  de  Europese  landen  meer  dan  1.200
kilometer aan muren en grenzen gebouwd voor een bedrag van minstens 500 miljoen
euro.
 
debat: dinsdag 29 mei 2018
 
 stemming: woensdag 30 mei 2018 
 
persconferentie: woensdag 30 mei 2018 om 15.00 uur met rapporteur Carlos Coelho
(EVP, Portugal)
 
procedurecode: 2017/2256(INI)
 
procedure: niet-bindende resolutie
 
 
 #Schengen
 

 
Meer weten
• Ontwerpverslag over de werking van het Schengengebied
• Profiel van de rapporteur: Carlos COELHO (EVP Portugal)
• Procedure
• Research: The Cost of Non-Schengen
• Foto's, video- en audiomateriaal:
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https://www.tni.org/en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0160&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk


EU-begroting na 2020: Europarlement reageert op
plannen van Commissie
 
Het Europees Parlement zal debatteren en stemmen over een resolutie waarin het
Parlement  zijn  zienswijze  weergeeft  op  het  recente  voorstel  van  de  Europese
Commissie  voor  de  volgende  langetermijnbegroting  van  de  EU (2021-2027).
 
Op 2 mei lieten Europarlementsleden al hun eerste reacties horen op het voorstel van de
Europese  Commissie  voor  de  nieuwe  langetermijnbegroting  van  de  EU  (meerjarig
financieel kader, MFK), onmiddellijk nadat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en
Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger het presenteerden tijdens een plenaire
zitting. Velen gaven aan dat de plannen de goede richting ingaan, maar te weinig ambitie
tonen (bekijk de video).
 
Op 30 mei stemt het Parlement over een resolutie die het voorstel in meer detail evalueert.
Daarbij zal het zich baseren op de positie die het aanvankelijk innam ten opzichte van de
uitgaven- en inkomstenkant van de EU-begroting na 2020, zoals daar over gestemd is op
14 maart (persbericht).
 
Verwacht wordt  dat de Europarlementsleden zullen aangeven te betreuren dat in de
plannen van de Commissie gekort  wordt  op het  Gemeenschappelijk  landbouwbeleid
(GLB)  en  het  cohesiebeleid.  Waarschijnlijk  zullen  ze  ook  de  onduidelijkheid  en
onvergelijkbaarheid  van  de  cijfers  benadrukken.
 
Het is nu de beurt aan de Raad om in te stemmen met het volgende MFK, waarvoor
toestemming van het Parlement is vereist. Europarlementsleden hebben opgeroepen om
zo snel mogelijk te beginnen met gesprekken met de Raad en de Commissie, om te
proberen om nog voor de Europese verkiezingen in 2019 tot een overeenkomst te komen.
 
 
 
debat: dinsdag 29 mei 2018
 
stemming: woensdag 30 mei 2018
 
procedure: niet-bindende resolutie
 
#EUBudget #MFF
 

 
Meer weten
• Positie van Parlement: Persbericht over MFK presentatie in plenaire zitting (02.05.2018)
• Positie van Parlement: Persbericht over plenaire stemming (14.03.2018)
• Positie van Parlement: Resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK na 2020
• Positie van Parlement: Resolutie van 14 maart 2018 over de hervorming van  het stelsel van eigen

middelen van de EU
• Rapporteur Olbrycht Jan (EVP, PL) - MFK
• Rapporteur Thomas Isabelle (S&D, FR) - MFK
• Rapporteur Deprez Gérard (ALDE, BE) – Eigen middelen
• Rapporteur Lewandowski Janusz (EVP, PL) – Eigen middelen
• Gratis foto’s, video- en audiomateriaal:
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180426IPR02611/eu-begrotingsplannen-na-2020-tonen-een-doel-maar-missen-ambitie-zegt-ep
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/NL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20180502-13:35:12-941
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99420/toekomst-europa-financieren-post-2020-budget-moet-aansluiten-op-beleidsdoelen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180426IPR02611/post-2020-eu-budget-plans-show-purpose-but-lack-ambition-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180309IPR99420/funding-europe-s-future-eu-s-post-2020-budget-must-match-policy-goals
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0075&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/23781/mep_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Toekomst  EU  landbouwbeleid:  niet  snijden  in
budget  en  geen  renationalisatie
 
Op  maandag  vindt  er  een  debat  plaats  over  een  slimmer,  eenvoudiger  en
duurzamer,  maar  ook  goed  gefinancierd  en  werkelijk  gemeenschappelijk  EU
landbouwbeleid  in  de  periode  na  2020.  De  stemming  over  dit  dossier  is  op
woensdag.
 
De parlementsleden zijn het in de ontwerpresolutie eens met de Europese Commissie dat
de lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) aan te passen aan de behoeften. Een renationalisatie van het beleid wijzen ze
echter af omdat dat volgens hen de concurrentie op de gemeenschappelijke markt kan
verstoren.
 
Het toekomstige beleid zou agrarische bedrijven in de EU meer duurzaam moeten laten
opereren en innovatie, onderzoek en “smart-farming” stimuleren. Maar bovenal moet het
ze faciliteren om de levering van voedsel van hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen,
aldus de Europarlementariërs. Om dit te bereiken willen zij dat het GLB budget op zijn
minst op het huidige niveau blijft.
 
In een afzonderlijke resolutie waarover maandag wordt gedebatteerd en dinsdag gestemd,
bekijken Europarlementariërs  de effectiviteit van de huidige GLB instrumenten voor jonge
landbouwers en wordt  een pleidooi  gedaan om jonge en nieuwe boeren makkelijker
toegang te geven tot  kredieten,  land,  adviesdiensten en opleidingen.
 
hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
 
debat: maandag 28 mei 2018
 
stemming: woensdag 30 mei
 
procedurecode: 2018/2037(INI)
 
procedures: Niet-wetgevende resoluties
 
 
 
Jonge landbouwers
 
debatten:Maandag 28 mei 2018
 
stemmingen:Dinsdag 29 mei 2018
 
procedurecode: 2017/2088(INI)
 
procedures: Niet-wetgevende resoluties
 
 
 
#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie over de invoering van GLB instrumenten voor jonge landbouwers in de EY na de

hervorming van 2013
• Ontwerpresolutie over de toekomst van voedsel en landbouw (binnenkort hier beschikbaar)
• Persbericht over de stemming in de parlementaire commissie (GLB hervorming) (16.05.2018)
• Persbericht over de stemming in de parlementaire commissie – jonge landbouwers (24.04.2018)
• Profiel van de rapporteur – GLB hervorming: Herbert Dorfmann (EPP, IT)
• Profile of rapporteur - young farmers: Nicola Caputo (S&D, IT)
• Procedure fiche – GLB hervorming

Plenaire Vergaderingen

20180516NEW03630 - 7/10

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0157&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0157&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/all-reports.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02414/young-farmers-further-support-needed-to-ensure-generational-renewal-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2037(INI)&l=en


• Procedure fiche – Jonge landbouwers
• EU Fact Sheet: Towards a post-2020 Common Agricultural Policy (April 2018)
• EP Denktank: Common Agricultural Policy - EU added value in action (January 2018)
• EP Studie: Young farmers - policy implementation after the 2013 CAP reform (October 2017)
• Foto's, video- en audiomateriaal:
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_611029_Common%20agricultural%20policy-FINAL.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_6503_pk


Detachering van werknemers: laatste stemronde
over gelijke betaling en arbeidsomstandigheden
 
Werknemers die tijdelijk naar een ander EU-land worden gestuurd, moeten vanaf nu
voor hetzelfde werk evenveel betaald worden als hun collega’s uit het gastland. Dat
staat in ontwerpregels waarover dinsdag wordt gestemd.
 
De herziene regels richten zich op betere bescherming van gedetacheerde werknemers
en  eerlijke  concurrentie  voor  bedrijven.  In  maart  werd  hierover  al  informeel
overeenstemming bereikt  door  onderhandelaars van het  Europees Parlement  en de
Europese Raad.
 
Alle  regels  van  het  gastland  met  betrekking  tot  betalingen  zullen  gelden  voor
gedetacheerde werknemers. Reis- en verblijfskosten moeten worden betaald door de
werkgever en niet worden afgetrokken van de salarissen van werknemers.
 
De duur  van  de  detachering  wordt  vastgelegd  op  12  maanden,  met  een  mogelijke
verlenging van 6 maanden. Hierna mogen werknemers nog steeds in de lidstaat blijven
waar zij tewerkgesteld zijn, maar zullen alle arbeidswetten van het gastland gelden voor
de werknemer.
 
Debat: dinsdag 29 mei
 
Stemming: dinsdag 29 mei
 
Procedure Code: 2016/0070(COD)
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing akkoord
 
 
 
#postedworkers
 

 
Meer weten
• Persbericht van de commissie over de uitkomst van de onderhandelingen (19.03.2018)
• EP briefing: De herziening van detacheringsrichtlijn
• EP Research: Detacheringsrichtlijn
• EP studie: Detacheringsrichtlijn - huidige situatie en uitdagingen
• Gedetacheerde werknemers: interactieve infografiek
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_nl.html#overview


Duurzame Noordzeevisserij:  stemming over een
nieuw meerjarenplan
 
Op dinsdag zal het volledige Parlement stemmen over een meerjarenplan op het
gebied van visserij dat overbevissing moet tegen gaan en meer zekerheid moet
bieden aan vissersgemeenschappen aan de Noordzee.
 
Het tweede meerjarenplan onder het nieuwe Gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB)
zou het beheer van visserij op demersale vissoorten, die leven op de bodem van de zee,
reguleren. 70% van de vangst in de Noordzee (zones IIa, IIIa en IV) bestaat hieruit.
 
Duurzame exploitatie van deze voorraden  op de lange termijn moet de veiligheid van
visbestanden en het voortbestaan van de vissersgemeenschappen garanderen.
 
Achtergrond
 
De demersale Noordzeevisserij  vertegenwoordigt meer dan 70% van de sector in dit
gebied. Het gaat om een aantal duizend schepen van de zeven aangrenzende lidstaten
(België,  Denemarken,  Frankrijk,  Duitsland,  Nederland,  Zweden  en  het  Verenigd
Koninkrijk). De dermersale vangst was in 2012 meer dan €850 miljoen waard. De hoogst
totale  aanvoerwaarde  per  soort  was  voor  tong,  gevolgd  door  schol,  Noorse  kreeft,
kabeljauw,  koolvis,  schelvis,  tarbot,  zeeduivel,  wijting  en  tongschar.
 
debat: maandag 28 mei 2018
 
stemming: dinsdag 29 mei 2018
 
procedurecode: 2016/0238(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 
#NSMAP #EUvisserij
 

 
Meer weten
• Profiel van rapporteur Ulrike Rodust (S&D, DE)
• Procedure fiche
• EP briefing on the multiannual plan for North Sea demersal fisheries (October 2016)
• Foto's, video- en audiomateriaal
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https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/fishing_areas_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0238(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/93624/ULRIKE_RODUST_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0238(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589814/EPRS_BRI(2016)589814_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

