
 

Nieuwsbrief  over  de  plenaire  zitting  –  14-17
januari  2019  –  Straatsburg
 
Debat over de toekomst van de EU met Spaans premier Pedro
Sánchez 
Op woensdag om 10 uur zal de Spaanse premier Pedro Sánchez met de
Europarlementsleden debatteren over de toekomst van de EU, in het bijzijn van
Commissie-vicevoorzitter Frans Timmermans.
 
 
Terugblik op Oostenrijks Voorzitterschap van de Raad en
vooruitkijken naar dat van Roemenië 
Op dinsdag, na het debat met Oostenrijks kanselier Kurz, bespreken de
parlementsleden om 15 uur samen met Roemeens premier Dăncilă de prioriteiten van
het Roemeense voorzitterschap.
 
 
EP bespreekt stand van zaken Brexit na stemming Britse Lagerhuis  
Woensdagochtend om 08:30 debatteert het Europees Parlement over de stand van
zaken met betrekking tot de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie. 
 
 
EP bespreekt EU-top en hervorming asiel- en migratiebeleid  
Dinsdagochtend bespreken de MEPs de resultaten van de Europese top december.
Daarna volgt een debat over de hervorming van het EU asiel- en migratiebeleid.
 
 
Pesticiden: blauwdruk voor verbeteren toelatingsprocedure  
Woensdag wordt er gestemd over plannen om het vertrouwen in de EU-
toelatingsprocedure voor pesticiden te stimuleren door verbeterde transparantie en
verantwoordelijkheid. 
 
 
EU-lidstaten die rechtsstaat ondermijnen riskeren verlies EU-geld  
Europarlementariërs debatteren en stemmen over regels om EU-betalingen te
bevriezen voor lidstaten die zich inmengen in de rechtspraak en verzuimen fraude en
corruptie aan te pakken. 
 
 
Het Parlement viert de twintigste verjaardag van de Euro 
Tijdens de plenaire vergadering op dinsdag om 11.30 u. zal het Parlement met een
plechtigheid de twintigste verjaardag van de Euro vieren. De munt werd op 1 januari
1999 gelanceerd.
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Lagere tarieven voor stimuleren ontwikkeling Westelijke Sahara  
Woensdag wordt gestemd over een voorstel om tarieven in de Westelijke Sahara te
verlagen en deze daarmee gelijk te trekken met Marokko.  
 
 
Meer investeringen, jobs en economische groei via het InvestEU-
programma 
Parlementsleden stemmen over een nieuw programma voor de periode 2021-2027 dat
investeringen aanmoedigt en financiële middelen vrijmaakt. Het mikt op € 700 miljard
aan investeringen.
 
 
Europees Parlement wil versnelling autonoom rijden in EU  
Om innovatie en verbetering van autonoom vervoer te stimuleren moet de EU haar
vooruitgang op het gebied van technische harmonisatie, veiligheids- en
aansprakelijkheidsregels versnellen.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2019-01-14
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Meer informatie
- 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

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

+ 32 (0) 2 284 31 26 (BXL)
+32 (0) 473 86 41 41
lieven.cosijn@europarl.europa.eu
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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


Ingelise DE BOER
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
(+31) 6 129 40 913
ingelise.deboer@ep.europa.eu
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Debat over de toekomst van de EU met Spaans
premier Pedro Sánchez
 
Op woensdag om 10 uur zal de Spaanse premier Pedro
Sánchez met de Europarlementsleden debatteren over de
toekomst van de EU, in het bijzijn van Commissie-
vicevoorzitter Frans Timmermans.
 
Dit is het vijftiende debat in een reeks waarbij staats-en regeringsleiders met leden van het
Europees Parlement discussiëren over de toekomst van de EU. Meer informatie over de vorige
sprekers vindt u via deze link.
 
Premier Sanchez werd geboren in 1972. Sinds 2018 is hij eerste minister van Spanje, nadat de
vorige regering van Mariano Rajoy werd weggestemd door het Spaans parlement.
 
Om 12u30 is er een gezamenlijke persverklaring gepland van voorzitter Tajani en premier
Sanchez.
 
Eind januari zal de premier van Finland, Juha Sipilä, de parlementsleden toespreken tijdens de
korte plenaire vergadering in Brussel. In februari valt die eer te beurt aan de Italiaanse eerste
minister Giuseppe Conte, tijdens de plenaire vergadering te Straatsburg.
 
Debat: woensdag 16 januari om 10 uur
 
Procedure: debat (zonder resolutie)
 
Persconferentie: woensdag 16 januari om 12u30
 
Meer informatie
- Biografie van premier Sanchez
- Foto’s, video’s en multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/toekomst-van-de-eu
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk


Terugblik op Oostenrijks Voorzitterschap van de
Raad en vooruitkijken naar dat van Roemenië
 
Op dinsdag, na het debat met Oostenrijks kanselier Kurz,
bespreken de parlementsleden om 15 uur samen met
Roemeens premier Dăncilă de prioriteiten van het
Roemeense voorzitterschap.
 
Het debat met de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz vindt plaats om 10u30. Kurz zal samen
met de parlementsleden en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de balans opmaken van
het  Oostenrijkse  voorzitterschap  van  de  Raad.  De  voornaamste  resultaten  ervan  en  de
vooruitgang die werd geboekt inzake de onderhandelingen over de langetermijnbegroting zullen
daarbij aan bod komen.
 
Om 15  uur  neemt  de  Roemeense  premier  Viorica  Dăncilă  de  fakkel  over,  en  stelt  haar
doelstellingen voor inzake het aankomende voorzitterschap van Roemenië. De focus ligt daarbij
op veiligheid, gemeenschappelijke waarden en de verdere cohesie en versterking van de EU op
het wereldtoneel.
 
Ongeveer een maand voordat Roemenië het wisselende voorzitterschap van de Raad op zijn
beurt overlaat aan Finland, vinden op 23-26 mei de Europese verkiezingen plaats.
 
Debat: dinsdag 15 januari 2019
 
Procedure: debat (zonder resolutie)
 
Persconferentie:  met  parlementsvoorzitter  Antonio  Tajani  en  Roemeens  premier  Viorica
Dăncilă,  op  dinsdag  15  januari  2019  om 17  u.  
 
Meer informatie
- Website van het aflopende Oostenrijks voorzitterschap van de Raad
- Foto’s, video’s en multimedia: Oostenrijks voorzitterschap
- Website van het aankomende Roemeens voorzitterschap van de Raad
- Foto’s, video’s en multimedia: Roemeens voorzitterschap
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https://www.eu2018.at/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/austrian-presidency_6802_pk
https://www.romania2019.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/romanian-presidency_9902_pk


EP bespreekt stand van zaken Brexit na
stemming Britse Lagerhuis 
 
Woensdagochtend om 08:30 debatteert het Europees
Parlement over de stand van zaken met betrekking tot de
uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie. 
 
Dit is een dag na de cruciale stemming in het Britse Lagerhuis, die plaatsvindt op 15 januari.
 
Het  debat  zal  naar  verwachting  anderhalf  uur  duren,  met  spreekti jd  voor  één
Europarlementariër  per  politieke  fractie  en  interventies  van  de  Brexit-stuurgroep.
 
Specialist: Delphine
 
Debat: woensdag 16 januari
 
Meer informatie
- Gratis foto´s en audiovisueel materiaal
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_1603_pk


EP bespreekt EU-top en hervorming asiel- en
migratiebeleid 
 
Dinsdagochtend bespreken de MEPs de resultaten van de
Europese top december. Daarna volgt een debat over de
hervorming van het EU asiel- en migratiebeleid.
 
De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de ontmoeting tussen de regeringsleiders op
13 en 14 december 2018 in  Brussel  waren de langetermijnbegroting van de EU,  externe
betrekkingen, migratie en de interne markt. Daarnaast vond er op 13 december een aparte
bijeenkomst in EU-27 formaat plaats in het teken van Brexit.
 
Hervorming asiel- en migratiebeleid EU
 
Tijdens het debat met de lidstaten en de Europese Commissie zal ook worden ingaan op de
huidige patstelling die is bereikt in de hervorming van het gemeenschappelijk asielsysteem.
Hierbij wordt specifiek ingegaan op het gebrek aan vooruitgang bij de herziening van de Dublin-
verordening, die bepaalt welk land zorg draagt voor een asielaanvraag.
 
Europarlementariërs debatteren tenslotte ook over de verbetering van het aanpakken van
migratiestromen naar  Europa en het  probleem van de gedeelte  verantwoordelijkheid van
lidstaten.  Dit  in  de context  van de recente  ontwikkelingen in  de Middellandse Zee en de
beslissing van enkele landen om geredde migranten en asielzoekers niet toe te staan van boord
te gaan.
 
Procedure code: 2018/2917(RSP) Procedure: debat zonder resolutie Debat: dinsdag 15 januari 
 
Meer informatie
- Europese Raad, bijeenkomst 13/14 december 2019
- Vooruitblik naar de Europese Raad en Europese top, 13-14 december 2018 (EPRS briefing)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2917(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf


Pesticiden: blauwdruk voor verbeteren
toelatingsprocedure 
 
Woensdag wordt er gestemd over plannen om het
vertrouwen in de EU-toelatingsprocedure voor pesticiden
te stimuleren door verbeterde transparantie en
verantwoordelijkheid. 
 
Het rapport van de Bijzondere Commissie voor pesticiden doet onder andere een voorstel voor
het openbaar maken van studies die worden gebruikt in de procedure voor het autoriseren van
pesticiden. Onder het voorstel vallen ook alle ondersteunende data en informatie gerelateerd
aan de aanvragen.
 
Europarlementariërs  stellen  dat  zorgen zijn  geuit  over  de  rechten  om bij  aanvragen een
specifieke lidstaat te kiezen die rapporteert over de goedkeuring van een actieve stof bij de
Europese Autoriteit  voor  Voedselveiligheid  (EFSA).  Deze gang van  zaken is  volgens  de
Europarlementariërs niet  transparant genoeg en kan zorgen voor belangenverstrengeling.
 
Procedure Code: 2018/2153(INI)
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Debat: maandag 14 januari
 
Stemming: woensdag 16 januari
 
Persconferentie: woensdag 16 januari, 14:00u. 
 
Meer informatie
- Persbericht over Commissiestemming (06.12.2018)
- Profiel van rapporteur Norbert Lins (EVP, Duitsland)
- Profiel van rapporteur Bart Staes (Groenen/EVA, België)
- Procedureel dossier
- EP Onderzoek: Richtlijn 2009/128/EC betreffende duurzaam gebruik van pesticiden
- Richtlijnen voor indiening en evaluatie van aanvragen voor toestemming van actieve stoffen in
pesticiden

- Chemicalien en pesticiden
- Autorisatie van pesticiden in de EU: met een focus op glyfosaat
- Gratis foto´s en audiovisueel materiaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4751/BART_STAES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/use-of-pesticides_8102_pk


EU-lidstaten die rechtsstaat ondermijnen
riskeren verlies EU-geld 
 
Europarlementariërs debatteren en stemmen over regels
om EU-betalingen te bevriezen voor lidstaten die zich
inmengen in de rechtspraak en verzuimen fraude en
corruptie aan te pakken. 
 
Als de Europese Commissie vaststelt dat “fundamentele tekortkomingen op het gebied van de
rechtstaat”  in een EU-lidstaat het beheer van EU-fondsen bedreigen kunnen maatregelen
worden voorgesteld. Deze variëren van het verlagen van vooraf uitgekeerde betalingen tot het
opschorten van algehele begrotingsbetalingen.  Het  Europees Parlement en de Raad van
Ministers moeten hun akkoord geven op beslissingen op dit  gebied.
 
Europarlementariërs van de Commissie Begrotingscontrole zijn het in grote lijnen eens met het
voortel van de Europese Commissie. Desalniettemin hebben zij extra garantiemaatregelen
voorgesteld  die  ervoor  zorgen  dat  betalingen  van  overheden  naar  diegenen  die  ervan
afhankelijk zijn worden voortgezet, zelfs als de EU-fondsen worden opgeschort. Voorbeelden
hiervan zijn onderzoekers en maatschappelijke organisaties.
 
Bevordering van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten
 
EP-leden  debatteren  en  stemmen  ook  over  een  verhoging  van  de  financiering  voor  het
Programma Rechten en Waarden voor de periode 2021-2027. Deze verhoging van 1,834
miljard euro is bijna drie keer zo veel als voorgesteld door de Europese Commissie (€642
miljoen). De financiering is bestemd voor het bevorderen van de democratie, rechtsstaat en
fundamentele  rechten  in  de  Europese Unie.  Hierbij  is  ook  financiële  ondersteuning  voor
maatschappelijke  organisaties  die  zich  met  deze  thema´s  bezighouden inbegrepen.
 
Leden van de Commissie Begrotingscontrole hebben extra maatregelen voorgesteld die ervoor
zorgen dat EU-lidstaten die betrokken zijn bij rechtsstatelijkheidsprocedures het recht kunnen
verliezen om de aan hen toegewezen fondsen zelf te beheren. Ze willen ook een procedure
instellen die zorgt voor snellere uitbetaling van de financiering voor de ondersteuning van de
democratische dialoog in lidstaten waar de fundamentele waarden van de EU risico lopen.
 
Procedure code: 2018/0207(COD) - Programma Rechten en Waarden 2021-2027
 
2018/0136(COD)- Bescherming van de begroting van de Unie in geval  van fundamentele
tekortkomingen op het  gebied van de rechtsstaat  in de lidstaten
 
Debat: woensdag 16 januari 2019
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Stemming: donderdag 17 januari 2019
 
Procedure: gewone Wetgevingsprocedure, eerste lezing 
 
Meer informatie
- Ontwerpverslag betreffende de bescherming van de begroting van de Unie in geval van
fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

- Proceduredossier (Ontwerpverslag betreffende de bescherming van de begroting van de Unie
in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten)

- Persbericht over Commissiestemming (13.12.2018)
- Profiel van co-rapporteur Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanje)
- Profiel van co-rapporteur Petri Sarvamaa (EVP, Finland)
- Legislative Train: bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

- EP Onderzoeksdienst: bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat

- Conceptresolutie betreffende het Programma Rechten en Waarden 2021 - 2027
- Press release on committee vote (10.12.2018)
- Profiel van de rapporteur: Bodil Valero (Groenen/VEA, Zweden)
- Procedureel dossier (Programma Rechten en Waarden 2021-2027)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181213IPR21711/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)


Het Parlement viert de twintigste verjaardag
van de Euro
 
Tijdens de plenaire vergadering op dinsdag om 11.30 u. zal
het Parlement met een plechtigheid de twintigste
verjaardag van de Euro vieren. De munt werd op 1 januari
1999 gelanceerd.
 
De plechtigheid wordt geopend door de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani.
Ook de voorzitters van de Europese Commissie, de Eurogroep en de parlementaire commissie
voor economische en monetaire zaken (ECON), respectievelijk Jean-Claude Juncker, Mário
Centeno en Roberto Gualtieri, zullen aanwezig zijn. Zij worden daarin bijgestaan door zowel de
huidige als voormalige voorzitters van de Europese Centrale Bank, met name Mario Draghi en
Jean-Claude Trichet.
 
In de gebouwen van het Europees Parlement te Straatsburg vindt ook een tentoonstelling plaats
over de Euro.
 
Meer informatie
- Verklaringen van voorzitters Tajani, Juncker, Draghi en Centeno over de twintigste verjaardag
van de Euro

- Startpagina, “The Euro at 20”
- Foto’s, video’s en multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/20th-anniversary-of-euro_10402_pk


Lagere tarieven voor stimuleren ontwikkeling
Westelijke Sahara 
 
Woensdag wordt gestemd over een voorstel om tarieven in
de Westelijke Sahara te verlagen en deze daarmee gelijk te
trekken met Marokko.  
 
De Commissie  Internationale  Handel  heeft  groen  licht  gegeven  voor  de  uitbreiding  van
voorkeurstarieven naar het gebied van de Westelijke Sahara. De Europese Commissie en
Marokko bereikten eerder overeenstemming over een tranceerbaarheidsmechanisme die helpt
bij het vaststellen van de herkomst van producten die vanuit het gebied worden geëxporteerd.
 
De Commissie  Internationale  Handel  steunt  de  uitbreiding  van  voorkeurstarieven  om de
ontwikkeling van de regio te stimuleren, nog voordat er een politieke oplossing is bereikt over de
status van de Westelijke Sahara.
 
Het Europees Parlement stemt eerst over een mogelijk verzoek aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie of de overeenkomst in lijn is met de EU-verdragen. Als het antwoord positief is,
worden de  stemmingen over  de  overeenkomst  en  de  resolutie  uitgesteld  tot  een andere
plenaire  zitting.  Als  het  antwoord  negatief  is  zal  de  stemming  op  woensdag  gewoon
plaatsvinden.
 
Achtergrond
 
De Europese Commissie heeft de handel met Marokko in 2013 verruimd, maar die beslissing
werd aangevochten bij de rechtbank vanwege het betwiste gebied van de Westelijke Sahara.
Het Europees Gerechtshof besliste in december 2016 dat de Westelijke Sahara niet kan worden
betrokken  bij  een  handelsovereenkomst  tenzij  de  inwoners  van  het  gebied  daarvoor
toestemming hebben gegeven.  In  de tekst  van de overeenkomst  moet  tevens het  gebied
expliciet  worden genoemd.
 
Procedure code: 2018/0256(NLE)
 
Procedure: instemmingsprocedure
 
Debat: tijdstip nog niet bekend
 
Stemming: woensdag 16 januari 2019
 
 

Plenaire Vergaderingen

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - generaal - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

12 I 15

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf


Meer informatie
- Conceptaanbeveling voor de uitbreiding van bestaande handelsvoorkeuren naar Westelijke
Sahara

- Conceptrapport over instemming voor uitbreiding handelsvoorkeuren naar Westelijke Sahara
- Persbericht over Commissiestemming (10.12.2018)
- Profiel van rapporteur Marietje Schaake (ALDE, Nederland)
- Procedureel Dossier
- Achtergrond (Europese Commissie, 11.06.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0471+0+DOC+XML+V0//EN&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0471+0+DOC+XML+V0//EN&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0478+0+DOC+XML+V0//EN&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181210IPR21405/trade-committee-advocates-lower-tariffs-in-western-sahara
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96945/MARIETJE_SCHAAKE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0256(NLE)&l=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en


Meer investeringen, jobs en economische groei
via het InvestEU-programma
 
Parlementsleden stemmen over een nieuw programma
voor de periode 2021-2027 dat investeringen aanmoedigt
en financiële middelen vrijmaakt. Het mikt op € 700 miljard
aan investeringen.
 
Parlementsleden stemmen over een nieuw programma voor de periode 2021-2027 dat
investeringen aanmoedigt en financiële middelen vrijmaakt. Het mikt op € 700 miljard
aan investeringen.
 
Met het InvestEU-programma zouden investeringen mogelijk worden die anders moeilijk van de
grond  komen.  Het  programma vervangt  het  eerdere  Europees  Fonds  voor  Strategische
Investeringen  (EFSI),  dat  na  de  financiële  crisis  in  het  leven  werd  geroepen.
 
De leden van het  Europees Parlement  willen  daarbij  het  oorspronkelijke  voorstel  van de
Commissie aanpassen: zo zou de eigen inbreng van de EU verhoogd worden, van € 38 naar €
40,8 miljard. Op die manier wil het Parlement € 700 miljard aan investeringen genereren. De
parlementsleden  zouden  ook  andere  cri teria  toevoegen,  inzake  tewerkstel l ing,
klimaatbescherming  en  een  versterkt  toezicht  op  het  beheer  van  het  programma.
 
Meer informatie is beschikbaar in het persbericht dat verstuurd werd na de stemming over het
programma in de bevoegde commissies begroting (BUDG) en economische en monetaire
zaken (ECON).
 
Voorbeelden van projecten die de EU ondersteunt, zijn terug te vinden via de InvestEU-website.
 
Procedurecode: 2018/0229(COD)
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure (1ste lezing)
 
Debat: dinsdag 15 januari 2019
 
Stemming: woensdag 16 januari 2019
 
Meer informatie
- Voorstel inzake het InvestEU-programma
- Persbericht over de stemming in de bevoegde commissies (13-12-2018)
- Proceduredossier
- Persbericht van de Commissie
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_nl
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://europa.eu/investeu/home_nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0482&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181210IPR21406/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_nl.htm


Europees Parlement wil versnelling autonoom
rijden in EU 
 
Om innovatie en verbetering van autonoom vervoer te
stimuleren moet de EU haar vooruitgang op het gebied van
technische harmonisatie, veiligheids- en
aansprakelijkheidsregels versnellen.
 
Dinsdag wordt er gestemd over de conceptresolutie. Deze roept de Europese Commissie op
voldoende  steun  te  vergaren  voor  de  Europese  industrie  voor  de  ontwikkeling  van  en
investering in verbonden en geautomatiseerde mobiliteitssystemen. Dit geldt zowel op de weg,
op het spoor, in de lucht als op het water.
 
Debat: maandag 14 januari
 
Stemming: dinsdag 15 januari
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie 
 
Meer informatie
- Conceptresolutie betreffende autonoom rijden in het Europees vervoer
- Persbericht over Commissiestemming (22.11.2018)
- Profiel van rapporteur Wim van de Camp (EVP, Nederland)
- Procedureel dossier

Plenaire Vergaderingen

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - generaal - Woordvoerder: Jaume DUCH GUILLOT
Nummer centrale persdienst (32-2) 28 33000

15 I 15

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181122IPR19925/a-more-proactive-approach-needed-on-automated-mobility-transport-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96754/WIM_VAN+DE+CAMP/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2089(INI)

