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VOORWOORD VAN
DE VOORZITTER
Het Europees Parlement is samen
gesteld door u, de burgers van Europa,
afkomstig uit alle 28 lidstaten. Samen
heeft u de 751 leden van het Europees
Parlement gekozen. Dankzij uw stem
kunnen de EP-leden Europese wet
geving veranderen door wijzigingen
voor te stellen en daarbij uw wensen in
het achterhoofd te houden.
De door u gekozen EP-leden hebben
mij tot hun voorzitter en vertegen
woordiger gekozen en aan mij de taak
toevertrouwd om ervoor te zorgen dat
het Parlement zich ten volle inzet om
tegemoet te komen aan de wensen en
aspiraties van de Europese bevolking.
Als voorzitter wil ik Europa dichter bij de
burger brengen.
Ik zal alles in het werk stellen om ervoor
te zorgen dat het Parlement en zijn

leden steeds doeltreffender — en
overeenkomstig uw behoeften en
aspiraties — te werk gaan. De Europese
Unie moet praktische maatregelen
nemen om in te spelen op uw zorgen
op het gebied van onder meer werk
gelegenheid en groei, veiligheid,
migratie en de klimaatverandering.
Dankzij de Europese Unie kennen
wij nu welvaart en stabiliteit. Dankzij
een verenigd Europa is de droom van
onze grootouders gerealiseerd: er is
geen oorlog meer in Europa. Onze
grootouders hebben hun kinderen en
kleinkinderen zien opgroeien in een
tijd van vrede en eerbiediging van de
grondrechten.
Dankzij de samenwerking tussen de
verschillende landen en bevolkingen
heeft Europa op economisch en politiek

gebied verbazingwekkende resultaten
geboekt. De interne markt heeft
voordeel gebracht voor miljoenen
werknemers en ondernemers, en
studenten zien hun droom om in het
buitenland te studeren, verwezenlijkt.
Ondanks deze onbetwiste successen
heeft Europa niet altijd op de juiste
wijze op nieuwe uitdagingen weten
te reageren, waardoor sommigen
eraan twijfelen of de EU-instellingen in
staat zijn de problemen waarmee ze
worden geconfronteerd, het hoofd te
bieden.
De verdere ontwikkeling van de Unie
moet dus ons doel zijn. Ook moet de
werking van de Unie worden verbeterd,
in de wetenschap dat we nu meer dan
ooit eensgezind te werk moeten gaan
om de belangen van de burgers van de
Unie te beschermen. Als we onderling
verdeeld zijn, zal het ons namelijk
niet lukken onze economische en
handelsbelangen te verdedigen, onze
veiligheid te waarborgen en het milieu
te beschermen.

Wij zijn klaar voor deze uitdaging
en werken er hard aan om resultaat
te laten zien. De door u gekozen
vertegenwoordigers zijn volop aan het
werk: ze denken na over de nieuwe
wetgeving die de Europese Commissie
voorstelt, en zetten zich ervoor in om
deze te verbeteren of dringen er bij
de Commissie op aan met concretere
oplossingen te komen.
Deze taak hebben wij op ons genomen
toen u ons in mei 2014 heeft gekozen.
Bij de komende Europese verkiezingen
in 2019 zult u kunnen beoordelen
hoe wij ons van deze taak hebben
gekweten.
Alles staat of valt met uw betrokken
heid, die de stuwende kracht is achter
ons werk als gekozen vertegen
woordigers. Daarom zouden we
graag zien dat alle Europese burgers
belangstelling tonen en goed
geïnformeerd zijn.
Antonio Tajani
Voorzitter van het Europees Parlement
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DE EUROPESE UNIE:
WAT EN WAAROM
De Europese Unie (EU) is een uniek
economisch en politiek partnerschap
van 28 Europese lidstaten. Zij is
ontstaan na de Tweede Wereldoorlog
met als doel de economische
samenwerking te bevorderen. De
gedachte hierachter was dat landen
die handel met elkaar drijven onderling
economisch afhankelijk worden en
dus conflicten zullen vermijden. De
EU is gebaseerd op de rechtsstaat:
alles wat zij doet, is gebaseerd op
verdragen die door alle lidstaten zijn
overeengekomen.

De EU blijft erop toezien dat
haar instellingen transparant en
democratisch functioneren. Zo is
het Europees Parlement een unieke
multinationale parlementaire
vergadering waarvan de leden
rechtstreeks door de burgers
worden gekozen. De 751 leden
van het Europees Parlement
vertegenwoordigen meer dan
500 miljoen burgers uit 28 lidstaten.
De Europese burgers kunnen op
een aantal manieren deelnemen
aan het politieke proces. Zij kunnen
bijvoorbeeld hun stem uitbrengen in
verkiezingen, in contact treden met
hun afgevaardigde in het Europees
Parlement en zij hebben ook het recht
om bij het Europees Parlement een
verzoekschrift in te dienen of om een
burgerinitiatief te organiseren waarmee
de Europese Commissie wordt
opgeroepen een bepaald wetsvoorstel
te doen.

Voor het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement:
europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00533cec74/Verzoekschriften.html

EEN AANTAL BELANGRIJKE
VOORBEELDEN

Ô

2. Dankzij de afschaffing van de

grenscontroles tussen de EU-lidstaten
kan door bijna heel Europa vrij
worden gereisd. Bovendien is het veel
gemakkelijker geworden om elders in
Europa te gaan wonen en werken.

1. Een halve eeuw vrede,

3. De zogeheten

stabiliteit en welvaart,
waardoor de levensstandaard
van miljoenen Europeanen
aanzienlijk is verbeterd.

„interne markt” maakt
binnen de EU vrij verkeer
mogelijk van bijna alle
goederen, diensten, geld
en personen, en is de
belangrijkste motor van de
EU-economie.

4. De lancering van de

6. Het gemeenschappelijk

buitenlands- en veiligheidsbeleid,
dat ervoor zorgt dat de EU op het
internationale politieke toneel
met één stem kan spreken. Ook
treedt de EU eensgezind op als
het gaat om ontwikkelingshulp
aan landen buiten de EU, de
mensenrechtenproblematiek
overal ter wereld en het
onderhouden van handels
betrekkingen met landen buiten
de EU.

euro als eenheidsmunt, die
in de meeste lidstaten wordt
gebruikt, gaf een extra
impuls aan het handels- en
reizigersverkeer.

5. Menselijke waardigheid,

vrijheid, democratie, gelijkheid, de
rechtsstaat en de eerbiediging van
de rechten van de mens zijn als
universele waarden in het Handvest
van de grondrechten van de EU
verankerd. De instellingen van
de EU en de regeringen van de
lidstaten zijn wettelijk verplicht om
zich altijd aan deze grondrechten te
houden wanneer zij EU-wetgeving
toepassen.

DE INSTELLINGEN
VAN DE EUROPESE UNIE
HIERONDER VOLGT EEN BEKNOPT OVERZICHT
VAN DE BELANGRIJKSTE EU-INSTELLINGEN
EN HUN TAKEN.

Ô
HET EUROPEES PARLEMENT
Is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan dat de 500 miljoen
inwoners van de EU vertegenwoordigt. Het neemt samen met
de Raad van de Europese Unie EU-wetgeving aan en beslist
samen met de Raad over de EU-begroting.

DE EUROPESE RAAD
Bepaalt de prioriteiten van de EU en brengt de nationale
en Europese leiders bijeen. De Europese Raad bestaat uit
de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de
voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Europese
Raad, die de vergaderingen leidt.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten van de
Europese Unie. Samen met het Europees Parlement beslist
de Raad over EU-wetgeving en de EU-begroting. Het
voorzitterschap van de Raad rouleert tussen de lidstaten.

DE EUROPESE COMMISSIE
Is het uitvoerend orgaan van de EU. De Commissie dient
wetsvoorstellen in en is verantwoordelijk voor de juiste
uitvoering van aangenomen wetten. Bovendien ziet de
Commissie toe op de naleving van de EU-Verdragen en het
dagelijks functioneren van de EU.

HET HOF VAN JUSTITIE
Is het hoogste rechtscollege als het gaat om EU-wetgeving.
Het interpreteert EU-wetgeving en zorgt ervoor dat die in alle
lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

DE REKENKAMER
Controleert de financiën van de EU. Als externe controleur zorgt
die ervoor dat het budget van de EU zo goed mogelijk wordt
beheerd en dat de financiële belangen van de EU-burgers op
een onafhankelijke manier worden behartigd.

C

DE EUROPESE CENTRALE BANK (ECB)
Is de centrale bank voor de eenheidsmunt van de Unie, de
euro. De ECB heeft als belangrijkste taak de handhaving van de
koopkracht, en dus de prijsstabiliteit, in de eurozone.

Lees meer over de Europese instellingen, organen en agentschappen op:
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_nl.htm

HET EUROPEES PARLEMENT
EN ZIJN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Het multinationale karakter en de meertalige democratische samenwerking binnen
het Europees Parlement (EP) zijn uniek in de wereld. De gekozen leden van het
Europees Parlement (EP-leden) voeren openbare debatten en spelen een cruciale rol
bij de totstandkoming van het EU-beleid. De belangrijkste taken van de leden liggen
op de volgende gebieden:

WETGEVING
Het EP is samen met de Raad van
de Europese Unie bevoegd om
wetten aan te nemen die van invloed
zijn op het dagelijks leven van de
EU-burgers. Deze wetten beslaan
bijvoorbeeld het recht om vrij te
kunnen reizen, voedselveiligheid
en consumentenbescherming, het
milieu en de meeste sectoren van de
economie. Op gebieden als belastingen,
buitenlandse zaken en defensie
beschikken de lidstaten nog altijd over
een vetorecht. Op een aantal gebieden

kan de Raad alleen een besluit nemen
als het Europees Parlement vooraf
om instemming is verzocht. Maar
ook op terreinen waarop de lidstaten
zelf bevoegd zijn, zoals onderwijs en
cultuur, worden door de EU regelmatig
stimuleringsmaatregelen genomen.
Zo is er bijvoorbeeld het programma
Erasmus+, dat Europese jongeren de
mogelijkheid biedt om in het buitenland
te studeren, als vrijwilliger aan de slag
te gaan, een opleiding te volgen of
werkervaring op te doen.

Wilt u inspraak in het EU-beleid? Ga dan naar:
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_nl.htm

IN 2012 VERWIERP HET EUROPEES PARLEMENT DE OMSTREDEN
HANDELSOVEREENKOMST TER BESTRIJDING VAN NAMAAK (ACTA)
Iets wat niet onopgemerkt is
gebleven. Dit multinationale verdrag
stelde internationale normen voor
op het gebied van de bescherming
van de intellectuele eigendom.
Burgerrechtenorganisaties en andere
niet-gouvernementele instanties waren
echter bezorgd dat ACTA te diep zou
ingrijpen in een aantal fundamentele
rechten, waaronder het recht op
vrijheid van meningsuiting en het recht
op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Bovendien werden de onderhandelingen
over ACTA in het geheim gevoerd,
buiten het oog van maatschappelijke

organisaties, ontwikkelingslanden en
het grote publiek. De ondertekening van
deze overeenkomst door de EU en een
aantal lidstaten leidde in heel Europa
tot grootschalig protest. Onder druk van
het maatschappelijk middenveld (zo
werden onder meer vijf verzoekschriften
ingediend, waarvan één door 2,8 miljoen
ondertekenaars) heeft het Europees
Parlement de overeenkomst meer
in detail bestudeerd en uiteindelijk
verworpen.
Daarmee was ACTA definitief van de
baan en kon de overeenkomst ook niet
meer door de afzonderlijke EU-lidstaten
worden goedgekeurd.

BEGROTING
Zeggenschap over de begroting is
een van de belangrijkste bevoegd
heden van ieder parlement: wie de
middelen verdeelt, kan ook de politieke
prioriteiten bepalen. Op EU-niveau
worden de begrotingsbevoegdheden
gedeeld door het Europees Parlement
en de Raad.

Samen stellen zij iedere zeven jaar
een meerjarig financieel kader vast.
Bovendien zijn zij verantwoordelijk
voor de goedkeuring van de begroting
voor het volgende jaar en voor de
controle van de uitgaven van het
voorgaande jaar.

DE EU-LANGETERMIJNBEGROTING 2014-2020
Uitgavenplafonds (in EUR) voor zeven jaar

Ô
38,9 %

Behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
en plattelandsontwikkeling (373,2 miljard)

13,1 %

Concurrentievermogen voor groei
en werkgelegenheid
Onderzoek en technologie (125,6 miljard)

6,4 %

Bestuur
(61,6 miljard)

6,1 %

De EU als wereldspeler
Internationale zaken (58,7 miljard)

1,6 %

Vrijheid, veiligheid en recht
Binnenlandse zaken (15,7 miljard)

33,9 %

Cohesie voor groei en werkgelegenheid
Banen, territoriale cohesie en samenwerking
(325,1 miljard)

100 %

Totale uitgaven (960 miljard)
Inclusief 27 miljoen om Kroatië te compenseren

Meer informatie over de EU-begroting:
europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/003dcd4001/The-budget-procedureexplained.html

CONTROLE
Het Europees Parlement controleert of
EU-middelen op de juiste wijze worden
besteed. Ook kiest het Parlement de
voorzitter van de Europese Commissie,
waarbij de uitslag van de Europese
verkiezingen meeweegt voor de
voordracht van de Commissievoorzitter
door de Europese Raad. De Commissie
als geheel (de voorzitter en het college
van eurocommissarissen) moet
door het EP worden goedgekeurd
en kan eventueel door het EP tot
aftreden worden gedwongen. De
eurocommissarissen worden regelmatig
uitgenodigd om hun beleid tegenover
het Parlement te verdedigen. Ook

de voorzitter van de Europese Raad
en de hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken
en veiligheidsbeleid verschijnen
met regelmaat voor het EP om de
Parlementsleden te informeren en hun
vragen te beantwoorden. De afgelopen
jaren is het Parlement steeds meer de
discussie aangegaan met belangrijke
besluitvormers op het gebied van de
euro om zo beter inzicht te krijgen
in hoe hun beslissingen op monetair
gebied tot stand komen. Zo draagt het
Parlement er als een van de weinige
instanties toe bij dat de eurozone
transparanter functioneert.

Lees meer over de bevoegdheden en procedures van het Europees Parlement op:
europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

HET EUROPEES PARLEMENT
EN ZIJN INZET VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE
Het Parlement neemt, als enige
verkozen EU-instelling, zijn rol
als beschermer van vrijheden,
mensenrechten en democratie, zowel
in Europa als daarbuiten, zeer serieus.
De leden van het EP hebben vooral de
taak om de burgers op EU-niveau te
vertegenwoordigen en hun belangen
tegenover de EU-leiders en de
instellingen van de Unie te behartigen.
Als de EU een internationale
overeenkomst wil sluiten, is in de
meeste gevallen goedkeuring door het
EP vereist. Daarnaast is het Parlement
betrokken bij de ontwikkeling van
het EU-beleid op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire hulp. EP-leden oefenen
steeds meer invloed uit op het
buitenlands beleid van de Unie en

onderhouden nauwe banden met
wetgevers in de hele wereld.
EP-leden nemen regelmatig deel
aan waarnemingsmissies tijdens
verkiezingen over de hele wereld
om na te gaan of deze eerlijk
verlopen. Zij zien er ook op toe dat
bij het sluiten van economische en
handelsovereenkomsten met landen
buiten de EU de mensenrechten
worden gerespecteerd. Ieder jaar kent
het Parlement ook de Sacharovprijs
toe aan personen of organisaties die
zich inzetten voor de mensenrechten,
democratie en de vrijheid van
meningsuiting, en die strijden tegen
intolerantie en onderdrukking, waar
ook ter wereld. Oud-winnaars zijn
onder meer Malala Yousafzai, Nelson
Mandela en Aung San Suu Kyi.

Lees meer over de Sacharovprijs van het Europees Parlement op:
europarl.europa.eu/sakharov

DE STRUCTUUR
VAN HET EUROPEES PARLEMENT
SAMENSTELLING VAN HET EP:
DE FRACTIES (23.1.2017)

Ô

S&D

189

ECR

74

ALDE

EVP

68

217

GUE/NGL

52

Groenen/EVA

51

EFDD

42
Total

ENF

751

40
NI

18
EVP Fractie van de Europese Volkspartij
S&D Fractie van de Progressieve Alliantie
van Socialisten en Democraten in het
Europees Parlement
ECR Fractie Europese Conservatieven en
Hervormers
ALDE Alliantie van Liberalen en Democraten
voor Europa

GUE/NGL Europees Verenigd Links/Noords
Groen Links
Groenen/EVA De Groenen/Vrije Europese Alliantie
EFDD Fractie Europa van Vrijheid en Directe
Democratie
ENF Europa van Naties en Vrijheid
NI Niet-fractiegebonden leden

ZETELVERDELING PER FRACTIE
EN PER LIDSTAAT (23.1.2017)

Ô

GUE/
NGL

EVP

S&D

ECR

ALDE

België

4

4

4

6

Bulgarije

7

4

2

4

Tsjechië

7

4

2

4

3

Denemarken

Groenen/
EVA
2

3

4

3

1

1

27

6

4

8

13

Estland

1

1

Ierland

4

1

1

Griekenland

5

4

1

Spanje

17

14

8

11

4

Frankrijk

20

13

7

4

6

Kroatië

5

2

1

Italië

15

30

2

3

Cyprus

1

2

1

2

Letland

4

1

1

1

1

Litouwen

3

2

1

3

1

Luxemburg

3

1

1

1

Hongarije

12

4

Malta

3

3

Nederland

5

3

Oostenrijk

5

5

23

5

Portugal

8

8

Roemenië

12

15

Slovenië

5

1

Slowakije

6

4

3

Finland

3

2

2

Zweden

4

6

Polen

Verenigd Koninkrijk
Totaal

217

NI

Totaal
21

1

3

21

1

1

1

ENF

17

34

Duitsland

EFDD

13
1

1

2

6

1

11

4
6

2

96

5

54
1

20

3

74
11

1
1

21

15

6

1

73
6
8
11

1

6

2

3

21
6

2

7

3

1

2

4

26

3

4

18

19

1
1

1

2

1

21

4

3

32

1

1

51

8

1

13
13

4

1

1

3

1

4

2

20

20

21

1

1

6

20

1

3

73

189

74

68

52

51

42

40

18
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KOM MEER TE WETEN OVER HET
EUROPEES PARLEMENT
KOM LANGS ...
Wilt u begrijpen waar de wetten van de Europese Unie vandaan komen?
Bent u nieuwsgierig naar de plaats waar uw vertegenwoordigers
beslissingen nemen die uw dagelijks leven beïnvloeden?
Het Europees Parlement beschikt over een ruim aanbod aan interactieve bezoeken
in Brussel en Straatsburg om bezoekers beter vertrouwd te maken met de werking
van het Parlement, met de geschiedenis van de instelling en de Europese context als
geheel. Alle nodige informatie over deze bezoeken is te vinden op de website van
het Europees Parlement (europarl.europa.eu/visiting/nl/).

STATION EUROPA (BRUSSEL)
Kom hier de interactieve 3D-maquette van het Europees Parlement bewonderen
om meer te weten komen over de geschiedenis, de verschillende gebouwen en
vooraanstaande bezoekers van het Parlement. Als bezoeker krijgt u een menu met
diverse activiteiten gepresenteerd waaruit u uw keuze kunt maken. Station Europa
vormt het vertrekpunt van uw bezoek aan de gebouwen van het Europees Parlement.

HET PARLAMENTARIUM (BRUSSEL)
Bent u geboeid door de geschiedenis van de Europese integratie en de invloed van
de EU op ons dagelijks leven? Dankzij leuke en interactieve technologie leert u er
alles over! Dit bezoekerscentrum van het Europees Parlement is zeven dagen per
week open. Reserveren is niet nodig.

ROLLENSPEL VOOR SCHOLEN (BRUSSEL)
Ben je tussen 14 en 18 jaar oud? Kruip gedurende enkele uren in de huid van een
Europarlementslid om op speelse en vernieuwende wijze te ondervinden hoe de
besluitvorming in het Europees Parlement tot stand komt (van maandag t/m vrijdag;
reserveren verplicht; groepen van 16 tot 32 leerlingen; de activiteit duurt tweeënhalf uur).

HET HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS (BRUSSEL)
Laat u meevoeren op een reis door de geschiedenis van Europa en zet uw
verbeelding aan het werk om de toekomst van Europa vorm te geven. Tentoon
stellingen, multimediarondleidingen, leermiddelen, workshops en seminars over
diverse thema‘s... het zijn slechts enkele voorbeelden van de elementen die van dit
museum een unieke ervaring maken. Opening in mei 2017.

ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUSSEL)
Op de Esplanade vinden jaarlijks meer dan veertig openbare evenementen plaats,
georganiseerd door de Europese instellingen en andere organisaties. Neem zeker eens
een kijkje in het programma of kom op de Esplanade gewoon even genieten van een
moment van rust om de architectuur van de gebouwen van het Europees Parlement te
bewonderen en de sfeer op te snuiven.

INDIVIDUELE BEZOEKEN AAN DE GROTE VERGADERZAAL
(BRUSSEL EN STRAATSBURG)
Met een multimediagids, beschikbaar in de 24 officiële EU-talen, kunt u op ontdekking
gaan in de grote vergaderzaal in Brussel. Reserveren is niet nodig.
Wilt u graag met eigen ogen zien hoe een debat verloopt? Dan kunt u een plenaire
vergadering in Straatsburg of Brussel bijwonen vanaf de bezoekerstribune. Reserveren
is niet nodig, maar het aantal plaatsen is beperkt.

GROEPSBEZOEKEN AAN HET PARLEMENT (BRUSSEL EN STRAATSBURG)
Als u een bezoek boekt voor een groep (minimaal tien personen, van maandag t/m
vrijdag), krijgt u van een medewerker een verhelderende presentatie over de rol en
activiteiten van het Parlement. Bij de rondleiding hoort ook een bezoek aan de grote
vergaderzaal in Brussel of Straatsburg.

EUROSCOLA (STRAATSBURG)
Zijn uw leerlingen tussen 16 en 18 jaar oud en komen ze uit een van de 28 lidstaten
van de Europese Unie? Dan heet het Parlement hen hartelijk welkom om plaats
te nemen in een van de zetels van de grote vergaderzaal. In deze dynamische en
meertalige omgeving kunnen ze debatteren, onderhandelen, resoluties aannemen en
meer te weten komen over het besluitvormingsproces in het Europees Parlement.

HET PARLEMENT — DICHT BIJ HUIS
De informatiebureaus van het Europees Parlement organiseren informatie
bijeenkomsten, tentoonstellingen en debatten over Europese onderwerpen in alle
lidstaten. Kom zeker eens langs:
BELGIË
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22842005
epbrussels@europarl.europa.eu
europarl.be

NEDERLAND
Korte Vijverberg 6
2513 AB Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703135400
epdenhaag@europarl.europa.eu
europeesparlement.nl

INDIEN U VRAGEN HEBT, AARZEL DAN NIET OM
CONTACT OP TE NEMEN:
Luxemburgplein 100
1050 Brussel
BELGIË
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/nl/

... OF BLIJF ONS VOLGEN!
BEZOEK ONZE WEBSITE
Hier kunt u de plenaire debatten rechtstreeks volgen, en de contactgegevens van de
EP-leden uit uw land en nog veel meer informatie vinden, zoals studies en rapporten
over specifieke onderwerpen en het laatste nieuws:
europarl.europa.eu

WORD VRIENDEN OP FACEBOOK EN NEEM DEEL AAN HET DEBAT
facebook.com/europeanparliament

VOLG ONS OP TWITTER
twitter.com/europarl_nl

VOLG ALLE EP-LEDEN EN FRACTIES IN REALTIME
epnewshub.eu
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