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Op woensdag bepalen de Europarlementsleden hun onderhandelingspositie voor de
volgende EU-langetermijnbegroting en de geschatte budgetten voor elk programma. 

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel gaat op dinsdag om 15:00 uur in debat met
de EP-leden over  de  toekomst  van Europa.  Commissievoorzitter  Jean-Claude
Juncker  zal  hierbij  aanwezig  zijn. 

Op donderdag vindt er een stemming plaats over voorstellen die de rechten van
treinreizigers zouden verbeteren. 

Het Europees Parlement stemt op woensdag over nieuwe telecomregels die de
kosten voor bellen naar andere EU-landen beperken.  

Woensdagmiddag zal de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, de
winnaar bekendmaken van de LUX-filmprijs. 

Om klimaatverandering tegen te gaan stemt het Europees Parlement op dinsdag
over  bindende doelstellingen voor  energie uit  hernieuwbare bronnen (32%) en
energie-efficiëntie  (35%).   

Op  woensdag  stemmen  Europarlementsleden  over  strengere  regels  voor
wapenhandel, inclusief sancties voor lidstaten die de regelgeving niet opvolgen. 

EP-leden beslissen over  de verlaging van CO2-uitstoot  voor  vrachtwagens en
bussen om de uitstoot  van broeikasgassen tegen te  gaan.   

Dinsdag wordt gestemd over een resolutie betreffende de meest recente justitiële
hervormingen in Roemenië en de gevolgen hiervan op de trias politica.
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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 - Podcasts plenaire vergadering over belangrijke onderwerpen
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/nl/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/nl/audio-podcasts.html


EU-begroting:  Parlementsleden  stellen  hun
prioriteiten vast voor de langetermijnbegroting na
2020
 
Op woensdag bepalen de Europarlementsleden hun onderhandelingspositie voor de
volgende EU-langetermijnbegroting en de geschatte budgetten voor elk programma.
 
Voor het meerjarig financieel kader van 2021-2027 (MFK) zal het Parlement waarschijnlijk
de fondsen voor jeugd, onderzoek, de strijd tegen klimaatopwarming en economische
groei  en jobs verhogen.  Bepaalde domeinen,  zoals  migratie,  defensie  en veiligheid,
zouden over genoeg middelen beschikken om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan.
Tegelijkertijd worden de beschikbare fondsen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid
en verdere harmoniseringsprojecten niet verminderd. Ten laatste zouden nieuwe vormen
van eigen middelen geïnd worden, die (gedeeltelijk) de huidige subsidies van de lidstaten
vervangen.
 
Voor meer informatie kan het persbericht geraadpleegd worden over de stemming in de
commissie begrotingscontrole (05-11-2018).
 
De specifieke cijfers waarover de plenaire vergadering moet beslissen zijn terug te vinden
in het voorlopig rapport.
 
Volgende stappen
 
Eenmaal de plenaire vergadering op 14 november heeft gestemd over de begroting, zal
het Europees parlement onderhandelingen opstarten met de Raad, wanneer die zijn
standpunt heeft vastgelegd. De beslissing over een nieuw meerjarig financieel kader
vereist de goedkeuring van het Parlement.
 
De parlementsleden verwachten dat “een evenwichtig akkoord bereikt  wordt voor de
Europese  parlementsverkiezingen  van  mei  2019,  om  zo  de  lancering  van  nieuwe
programma’s  niet  te  vertragen,  zoals  dit  in  het  verleden  vaak  het  geval  was”.
 
Achtergrond
 
Ongeveer 94% van de EU-begroting gaat naar de Europese bevolking, steden, regio’s, de
landbouw en bedrijven. De administratieve kosten van de EU zelf maken 6% uit van de
totale begroting.
 
procedurecode:  2018/0166R(APP)  debat:  dinsdag  13  november  2018  stemming:
woensdag 14 november 2018 persconferentie: woensdag 14 november 2018 om 16 uur
 

 
Meer weten
• Multiannual financial framework 2021-2027: Interim report on the Commission proposals
• Persbericht over de stemming in de commissie (Engels), 05.11.2018
• Q&A
• The EU budget at a glance
• Proceduredoessier
• Foto's en audiovisueel materiaal
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-budget-booklet-june2018_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181105IPR18258/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-post-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181105IPR18258/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-post-2020
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0358&language=NL
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/why-do-delays-matter_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29630262
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18258/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181106RES18313/20181106RES18313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_en.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk
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Angela Merkel in debat over toekomst van Europa
 
De Duitse Bondskanselier Angela Merkel gaat op dinsdag om 15:00 uur in debat met
de  EP-leden  over  de  toekomst  van  Europa.  Commissievoorzitter  Jean-Claude
Juncker  zal  hierbij  aanwezig  zijn.
 
Merkel is de twaalfde EU-regeringsleider die in deze serie over de toekomst van Europa
het debat aangaat met de Europarlementariërs. Onderstaande regeringsleiders gingen
haar voor:
 

Ierse premier Leo Varadkar op 17 januari 2018, 
Kroatische premier Andrej Plenkovic op 6 februari 2018, 
Portugese premier António Costa op 14 maart 2018, 
Franse president Emmanuel Macron op 17 april 2018, 
Belgische premier Charles Michel op 3 mei 2018, 
Luxemburgse premier Xavier Bettel op 30 mei 2018, 
Nederlandse premier Mark Rutte op 13 juni 2018, 
Poolse premier Mateusz Morawiecki op 4 juli 2018, 
Griekse premier Alexis Tsipras op 11 september 2018, 
Estse premier Jüri Ratas op 3 oktober 2018, 
Roemeense President Klaus Iohannis op 23 oktober 2018
 

De  Deense  premier  Lars  Løkke  Rasmussen  spreekt  op  28  november  de  plenaire
vergadering  toe.
 
procedurecode: 2018/2732(RSP) procedure: debat (zonder resolutie) debat: dinsdag 13
november 2018, 15:00 uur
 

 
Meer weten
• Foto´s en audiovisueel materiaal
• Website van de Bondskanselier
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography 


Modernisering van de rechten van treinreizigers
 
Op donderdag vindt er een stemming plaats over voorstellen die de rechten van
treinreizigers zouden verbeteren.
 
Het voorstel  past  de bestaande regels van 2009 aan.  Onder de nieuwe regelgeving
zouden  reizigers  beter  geïnformeerd  worden  over  hun  rechten  en  is  er  meer
ondersteuning  voor  passagiers  met  een  fysieke  beperking.  Ook  zouden  fietsers
makkelijker kunnen op- en afstappen, worden er nieuwe procedures voorzien voor de
afhandeling van klachten en zouden reizigers in het geval van vertragingen recht hebben
op een hogere compensatie.
 
procedurecode: 2017/0237(COD)
 
procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 
debat: woensdag 13 november 2018
 
stemming: donderdag 14 november 2018
 
persconferentie:  woensdag 13 november 2018 om 14:30 u met rapporteur Boguslaw
Liberadzki (S&D, PL)
 

 
Meer weten
• Verslag over het voorstel voor een verordening  betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in

het treinverkeer (herschikking)
• Persbericht: "

MEPs back update of rail passenger rights across EU", 09.10.2018
• Profiel van rapporteur Boguslaw Liberadzki (S&D, PL)
• Proceduredossier
• EP Research: "Briefing: Rail passengers' rights and obligations in the EU", november 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181008IPR15275/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181008IPR15275/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


Europees Parlement beperkt belkosten naar andere
EU-landen in 2019
 
Het Europees Parlement stemt op woensdag over nieuwe telecomregels die de
kosten voor bellen naar andere EU-landen beperken. 
 
Daarnaast wordt er gestemd over de stimulering van snelle 5G-netwerken en het opzetten
van een waarschuwingssysteem bij calamiteiten.
 
De nieuwe wetgeving stelt  vanaf mei 2019 een plafond van 19 cent per minuut voor
belgesprekken naar andere EU-landen en een maximum van 6 cent voor sms-berichten.
Daarnaast zorgt het voor betere bescherming van telefoongebruikers, inclusief gebruikers
van onlinediensten zoals Skype en Whatsapp. Tot slot verzoekt het Europees Parlement
de lidstaten om de uitrol van 5G-netwerken te faciliteren.
 
Een “omgedraaid 112” -systeem wordt verplicht in alle lidstaten om te verzekeren dat
burgers via sms of mobiele app gewaarschuwd worden bij calamiteiten in hun gebied.
 
procedurecode:  2016/0288(COD)  en  2016/0286(COD)  procedure:  gewone
wetgevingsprocedure debat:  woensdag 14 november  2018 stemming:  woensdag 14
november  2018 persconferentie:  woensdag 14 november  2018 om 11:00
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie betreffende de vaststelling van Europese code voor elektronische communicatie

(EECC) (herziening)
• EP Research: "Briefing: The new European electronic communications code", 06.07.2018
• Proceduredossier
• Persbericht "EU Telecoms deal: Fees on calls across the EU capped by 2019 and 5G network by 2020",

06.06.2018
• Europese Commissie: "Study on intra-EU calls", 27.07.2018
• Profiel van rapporteur Pilar del Castillo Vera (EVP, Spanje)
• Profiel van rapporteur Dita Charanzová (ALDE, Tsjechië)
• Verslag over het voorstel voor een verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende

instanties voor elektronische communicatie
• Proceduredossier - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
• Profiel van Rapporteur Evžen TOŠENOVSKÝ (ECH, Tsjechië)
• Goedkoper bellen en 5G-connectiviteit: het Parlement stemt over nieuwe regels
• Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//NL
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96713/EVZEN_TOSENOVSKY/home
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20181031STO18176/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/telecom_6701_pk


Uitreiking LUX-filmprijs 2018
 
Woensdagmiddag zal de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, de
winnaar bekendmaken van de LUX-filmprijs.
 
De drie finalisten voor dit jaar zijn The Other Side of Everything van regisseur Mila Turajlic
( S e r v i ë / F r a n k r i j k / Q a t a r ) ,  W o m a n  a t  W a r  v a n  B e n e d i k t  E r l i n g s s o n
(IJsland/Frankrijk/Oekraïne)  en  Styx  van  Wolfgang  Fischer  (Duitsland/Oostenrijk).
 
Het Parlement zal de kosten op zich nemen om de drie films in de 24 officiële talen van de
EU te laten ondertitelen. Verder wordt er voor elke lidstaat een digitaal cinemapakket
gecreëerd.
 
De winnaar  van de LUX-filmprijs  2018 wordt  bepaald door  de parlementsleden.  Die
winnaar  kan  rekenen  op  promotionele  steun  tijdens  de  release,  en  de  film  zal  ook
beschikbaar worden gemaakt voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.
 
Op woensdag 14 november is er een persconferentie met de regisseurs van de drie films,
samen met de vicevoorzitter van het Europees Parlement, Evelyne Gebhardt (S&D, DE).
De persconferentie vindt plaats in Straatsburg om 15 uur.
 
De LUX-filmprijs werd in 2007 in het leven geroepen om de Europese film te promoten,
door de productie en verspreiding ervan te ondersteunen. Het achterliggend doel is om zo
binnen Europa het debat aan te wakkeren over belangrijke politieke en maatschappelijke
thema’s.
 
prijsuitreiking:  woensdag  14  november  om  12  uur  persconferentie:  woensdag  14
november om 15 uur met vicevoorzitter Evelyne Gebhardt (S&D, DE) en de regisseurs
van de drie films
 

 
Meer weten
• LUX-filmprijs webpagina
• The Other Side of Everything” van Mila Turajlic (Servië/Frankrijk/Qatar)
• Woman at War van Benedikt Erlingsson (IJsland/Frankrijk/Oekraïne)
• Styx by Wolfgang Fischer  (Duitsland/Oostenrijk)
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https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
http://luxprize.eu/home
https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm


EP-leden steunen ambitieuze doelen voor schoon
en efficiënt energiegebruik  
 
Om klimaatverandering tegen te gaan stemt het Europees Parlement op dinsdag
over bindende doelstellingen voor energie uit  hernieuwbare bronnen (32%) en
energie-efficiëntie  (35%).  
 
De  nieuwe  wetgeving  staat  consumenten  toe  elektriciteit  te  gebruiken  die  wordt
geproduceerd op eigen grond.  Daarnaast  mogen zij  deze opslaan en overproductie
verkopen.
 
De regels creëren tevens een nieuwe bestuursstructuur voor de energie-unie. Enkele
soorten biobrandstoffen gemaakt uit voedsel- en voedergewassen worden uitgefaseerd en
er wordt overgeschakeld naar geavanceerde biobrandstoffen.
 
procedurecodes:  2016/0382(COD),  2016/0376(COD),  2016/0375(COD)  procedure:
gewone wetgevingsprocedure debat: maandag 12 november 2018 stemming: dinsdag 13
november 2018 persconferentie: dinsdag 13 november 2018 om 14:00
 

 
Meer weten
• Ontwerpresolutie betreffende energie-efficiëntie
• Persbericht "Energy Union: deals on efficiency targets and governance", 20.06.2018
• Proceduredossier
• EP Research: "Briefing: Revised Energy Efficiency Directive", 24.10.2018
• Profiel van rapporteur Miroslav Poche, (S&D, Tsjechië)
• Ontwerpresolutie betreffende de bevordering van het gebruik van energie van hernieuwbare bronnen

(herziening)
• Persberichten "Energy: new target of 32% from renewables by 2030 agreed by MEPs and ministers",

14.06.2018
• Proceduredossier: promotie van energie-efficiëntie uit hernieuwbare bronnen. Herziening

2016/0382(COD)
• EP Research: "Briefing: Promoting renewable energy sources in the EU after 2020", 24.10.2018
• Profiel van Rapporteur José Blanco López (S&D, Spanje)
• Ontwerpresolutie betreffende het bestuur van de energie-unie
• Procedureel dossier- bestuur van de energie-unie
• EP Research: "Briefing: Governance of the Energy Union", 24.10.2018
• Profiel van rapporteur Jakop Dalunde (Groenen/EVA, Zweden)
• Profiel van Rapporteur Michèle Rivasi (Groenen/EVA, Frankrijk)
• Foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0391+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180619IPR06146/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0392+0+DOC+XML+V0//NL 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0392+0+DOC+XML+V0//NL 
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180614IPR05810/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180614IPR05810/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0402+0+DOC+XML+V0//NL
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96743/MICHELE_RIVASI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/clean-energy_3602_pk 


Europees Parlement stemt over strengere regels
wapenexport
 
Op  woensdag  stemmen  Europarlementsleden  over  strengere  regels  voor
wapenhandel, inclusief sancties voor lidstaten die de regelgeving niet opvolgen.
 
De parlementsleden willen sancties opleggen aan lidstaten die de gemeenschappelijke
regels inzake wapenhandel en -export niet toepassen.
 
De lidstaten van de EU hebben elk een apart beleid inzake de export van wapens naar
bepaalde landen. De huidige wetgeving voorziet daarbij niet in sancties.
 
In bepaalde gevallen worden de geëxporteerde wapens gebruikt in conflicten die het
buitenlandse beleid van de EU ondergraven. Dit is het geval voor Saoedi-Arabië en de rol
van dit land in de burgeroorlog in Jemen. Met de nieuwe regels willen de parlementsleden
het gemeenschappelijke beleid versterken.
 
Achtergrond
 
De EU is de tweede grootste wapenleverancier ter wereld, na de Verenigde Staten. In
2016 was de wapenexport van de Unie naar landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
goed voor 40,5 % van haar totale export.
 
Bepaalde landen, zoals Spanje, Duitsland en Nederland, hebben hun wapenverkoop aan
Saoedi-Arabië en diens militaire bondgenoten opgeschort. Voor België, dat niet tot dit
lijstje behoort, is wapenhandel een regionale bevoegdheid.
 
procedurecode: 2018/2157(INI) procedure: niet-wetgevingsprocedure debat: dinsdag 13
november stemming: woensdag 14 november
 
 
 

 
Meer weten
• Verslag over wapenuitvoer
• Persbericht over de stemming in de commissie, 09.10.2018
• Profiel van rapporteur Sabine Lösing (GUE/NGL, DE)
• Het gemeenschappelijk standpunt van de EU voor de controle over wapenuitvoer
• EP Research: evolutie van het gemeenschappelijk standpunt 944/2008/CFSP omtrent wapenhandel
• Proceduredossier
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0335+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181009IPR15404/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96854/SABINE_LOSING/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2157(INI)&l=nl


Schonere  vrachtwagens  en  meer  elektrische
bussen  in  2030
 
EP-leden beslissen over  de  verlaging van CO2-uitstoot  voor  vrachtwagens en
bussen om de uitstoot  van broeikasgassen tegen te  gaan.  
 
Het ontwerprapport van de milieucommissie stelt strengere CO2-limieten (35%) dan het
voorstel  van  de  Europese  Commissie,  waarin  een  limiet  van  30%  voor  nieuwe
vrachtwagens werd voorgesteld. Het Europees Parlement stelt een tussentijdsdoel van
20% vermindering in 2025 voor.
 
De fabrikanten moeten tevens garanderen dat het marktaandeel van nieuwe zogenaamde
“zero- and low-emission vehicles” - ZLEVs - (elektrische auto´s of auto´s met een uitstoot
lager dan 50g CO2/km) groeit naar 35% voor 2030. Wederom met een tussentijds doel
van 20% voor 2025.
 
Europarlementariërs van de Milieucommissie hebben stadsbussen toegevoegd aan het
voorstel en willen dat 50% van de nieuwe bussen elektrisch is vanaf 2025 en 75% vanaf
2030.
 
procedurecode:  2018/0143(COD)  procedure:  gewone  wetgevingsprocedure  debat:
woensdag  14  november  2018  stemming:  woensdag  14  november  2018
 

 
Meer weten
• Verslag over het voorstel voor verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware

bedrijfsvoertuigen
• Persbericht "Environment Committee MEPs push for cleaner trucks and electric buses", 18.10.2018
• Profiel van de Rapporteur: Bas Eickhout (Groenen/EVA, Nederland)
• Proceduredossier
• EP Research: "Briefing: CO2 emission standards for

heavy-duty vehicles", oktober 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181017IPR16396/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf


Europees  Parlement  neemt  positie  in  over
Roemeense  rechtsstaat  
 
Dinsdag wordt gestemd over een resolutie betreffende de meest recente justitiële
hervormingen in Roemenië en de gevolgen hiervan op de trias politica.
 
De niet-wetgevende resolutie volgt op het debat met de Roemeense premier Viorica
Dăncilă  van  3  oktober  jl.  aangaande  de  hervorming  van  het  rechtssysteem,  die
massaprotesten  veroorzaakte  in  Roemenië  eerder  dit  jaar.
 
Oproep voor een permanent rechtsstaatmechanisme
 
In een losstaande niet-wetgevende resolutie, waar op woensdag over wordt gestemd,
benadrukken de Europarlementariërs het belang van de oprichting van een permanent en
objectief  EU-mechanisme  dat  beoordeelt  of  democratie  en  de  rechtsstaat  worden
gerespecteerd  in  alle  EU-lidstaten.
 
In een plenair debat met vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie
op 23 oktober  jl.  stelden Europarlementariërs  dat  artikel  7  van het  EU-verdrag “niet
voldoende  is  voor  een  efficiënte  reactie”  wanneer  landen  inbreuk  maken  op  de
kernwaarden  van  de  EU.
 
procedure: niet-wetgevende resoluties debat: woensdag 3 oktober 2018 (Roemenië) -
dinsdag 23 oktober 2018 (rechtsstaatmechanisme) stemming: dinsdag 13 november
(Roemenië) -  woensdag 14 november (rechtsstaatmechanisme)
 
 
 

 
Meer weten
• Infografiek: "Zorgen over rechtsstaat in lidstaten: wat de EU kan doen"
• Persbericht "EP wil toezicht op stand van democratie, rechtstaat en grondrechten in lidstaten", 25.10.2018
• Foto's en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1538550508901
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1538550508901
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1540316843362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20161020IPR47863/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/rule-of-law-in-romania_9101_pk

