
 

Nieuwsbrief over de plenaire zitting – 11-14 juni
2018 – Straatsburg
 
Mark Rutte gaat met Europarlementariërs in debat over toekomst van
Europa 
De Nederlandse minister-president Mark Rutte zal de zevende EU-regeringsleider zijn
die in debat gaat met Europarlementariërs over de toekomst van Europa. Hierbij zal
ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, aanwezig zijn.
Het debat vindt plaats op woensdagochtend om 10:00 uur. 
 
 
Atoomakkoord met Iran: wat zijn de opties voor de EU na de
beslissing van Trump? 
Europarlementariërs gaan op dinsdag in debat met EU-buitenlandchef Federica
Mogherini over de consequenties van het opzeggen van het atoomakkoord met Iran
door de Amerikaanse president Trump en de reactie van de EU hierop. 
 
 
Parlementsleden debatteren over de prioriteiten voor de Europese
Raad van 28-29 juni 
Dinsdagochtend bespreken de parlementsleden hun prioriteiten voor de Europese
Raad van 28 en 29 juni met de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. Deze
Top zal zich richten op migratie, veiligheid en defensie, de lange-termijnbegroting van
de EU, de Brexit-besprekingen en de hervorming van de eurozone.
 
 
Europese verkiezingen 2019: nieuwe verdeling van EP-zetels 
Het Europees Parlement zou van 751 naar 705 EP-leden verkleind moeten worden als
het VK de EU verlaat. Dit stelt een ontwerpwet waar woensdag over wordt gestemd.
 
 
EU-brede regelgeving voor de veiligheid van drones 
Europarlementariërs stemmen over nieuwe regelgeving die het veilig gebruik van
drones in de EU moet bevorderen. Daarnaast zal deze regelgeving de
marktontwikkeling stimuleren. 
 
 
Verder op de agenda 
Daarnaast staan ook nog volgende onderwerpen op de agenda van de plenaire
vergadering:
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2018-06-11

 

Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Europarl TV
Persconferenties en andere evenementen
Audiovisuele website
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues

Ingelise DE BOER
Press officer

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
ingelise.deboer@ep.europa.eu

Lieven COSIJN
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel

(+32) 2 28 43126 (BXL)
(+33) 3 881 74934 (STR)
lieven.cosijn@ep.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
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Mark Rutte gaat met Europarlementariërs in
debat over toekomst van Europa
 
De Nederlandse minister-president Mark Rutte zal de
zevende EU-regeringsleider zijn die in debat gaat met
Europarlementariërs over de toekomst van Europa. Hierbij
zal ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-
Claude Juncker, aanwezig zijn. Het debat vindt plaats op
woensdagochtend om 10:00 uur. 
 
Mark Rutte is minister-president namens de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
(VVD). Hij bekleedt dit ambt sinds 2010.
 
Het debat met Rutte is de zevende in de serie De toekomst van Europa. In deze debatreeks
gaan EU-regeringsleiders in discussie met Europarlementariërs. Zij gingen Mark Rutte 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 en 
Luxemburgse premier Xavier Bettel op 30 mei 2018.
 

Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en minister-president Rutte zullen een
persconferentie geven op woensdag om 12:30 uur voor de protocolruimte.
 
De volgende  EU-leider  die  het  Parlement  zal  toespreken  is  de  Poolse  premier  Mateusz
Morawiecki.  Dit  zal  tijdens  de  plenaire  vergadering  van  juli  in  Straatsburg  zijn.
 
debat: woensdag 13 juni 2018 om 10u
 
persmoment: woensdag 13 juni 2018 (tijdstip te bevestigen)
 
procedurecode:
 
procedure: debat over de toekomst van Europa
 
 
 
#FutureofEU @MinPres @markrutte
 
Meer informatie
Biografie van de Nederlandse minister-president Mark Rutte
Debat over de toekomst van Europa
Gratis foto´s en audiovisueel materiaal - Toekomst van Europa
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http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/toekomst-van-de-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/future-of-europe_3206_pk


Atoomakkoord met Iran: wat zijn de opties voor
de EU na de beslissing van Trump?
 
Europarlementariërs gaan op dinsdag in debat met EU-
buitenlandchef Federica Mogherini over de consequenties
van het opzeggen van het atoomakkoord met Iran door de
Amerikaanse president Trump en de reactie van de EU
hierop. 
 
De EU blijft als één geheel achter het atoomakkoord met Iran staan. Andere punten van zorg,
zoals de steun van Iran aan het Syrische regime of het raketprogramma zullen middels andere
wegen moeten worden besproken. Dit stelt de voorzitter van het de parlementaire commissie
voor Buitenlandse Zaken David McAllister (EVP, DE). Deze uitspraak kwam in navolging van
het besluit van president Trump om niet af te zien van de verlening van Amerikaanse sancties
onder het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
 
De leden van Europees Parlement gaan mogelijk op zoek naar meer uitleg over wat het effect is
van de Amerikaanse sancties op deals gemaakt tussen Iran en bedrijven uit de EU (zoals Total
en Airbus).
 
Achtergrond
 
In juli 2015 ondertekenden Iran, zes andere landen (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,
China, Rusland en de Verenigde Staten) en de EU het Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA). Dit atoomakkoord was een doorbraak die verzekerde dat het nucleaire programma
van Iran geen gevaar voor de vrede zou zijn. In ruil hiervoor werden beperkende maatregelen
tegen Iran opgeheven. 
 
debat: dinsdag 12 juni 2018
 
procedure: verklaring van de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid
 
 
 
#Irandeal #JSPOA
 
Meer informatie
Persbericht: The EU stands united behind the Iran nuclear deal, say EP Foreign Affairs
Committee Chair and Rapporteur on Iran (08.05.2018)
EP Research Service briefing on the future of Iran nuclear deal
Think tanks on US withdrawal from Iran deal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf


Parlementsleden debatteren over de
prioriteiten voor de Europese Raad van 28-29
juni
 
Dinsdagochtend bespreken de parlementsleden hun
prioriteiten voor de Europese Raad van 28 en 29 juni met
de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. Deze Top
zal zich richten op migratie, veiligheid en defensie, de
lange-termijnbegroting van de EU, de Brexit-besprekingen
en de hervorming van de eurozone.
 
De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten komen op 28 en 29 juni bijeen in
Brussel om de meest dringende beleidsprioriteiten voor de Europese Unie te bespreken. Op de
agenda staan o.a. de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk asielstelsel van de EU
en een evaluatie van de voortgang van de lopende Brexit-onderhandelingen. Dit deel van de
agenda wordt zonder de Britse premier May behandeld (‘EU27’).
 
Het  is  ook  de  bedoeling  dat  er  wordt  gediscussieerd  over  de  volgende Europese lange-
termijnbegroting (meerjarig financieel kader MFK of ‘multi-annual financial framework' MFF),
veiligheid en defensie, innovatie en digitaal Europa en de hervorming van de eurozone.
 
debat: dinsdag 12 juni 2018
 
procedure: debat met de Europese Raad
 
 
 
#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG
 
Meer informatie
Ontwerpagenda voor de Europese Top van 28-29 juni 2018
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http://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2018/06/28-29/


Europese verkiezingen 2019: nieuwe verdeling
van EP-zetels
 
Het Europees Parlement zou van 751 naar 705 EP-leden
verkleind moeten worden als het VK de EU verlaat. Dit stelt
een ontwerpwet waar woensdag over wordt gestemd.
 
Naast  het  terugbrengen  van  de  grootte  van  het  Huis  van  751  naar  705  gekozen
vertegenwoordigers, werd op 7 februari 2018 ook een herverdeling van de zetels door het
Parlement voorgesteld. 46 van de 73 zetels van het VK, die na Brexit vacant zijn, worden buiten
gebruik gesteld. De overgebleven 27 voormalige VK-zetels worden verdeeld onder de 14 EU-
landen die momenteel licht ondervertegenwoordigd zijn in het Huis.
 
Sommige of alle 46 zetels buiten gebruik kunnen herverdeeld worden over nieuwe landen die
zich aansluiten bij de EU in de toekomst. Het is ook mogelijk dat ze simpelweg niet gevuld
worden om de grootte van de instelling te verkleinen. Artikel 14 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie stelt dat het Parlement niet groter mag zijn dan 751 leden, plus de President.
 
Voorgestelde verdeling van zetels (tabel)
 
De plenaire stemming op woensdag zal  een laatste bevestiging zijn  van de voorgestelde
herverdeling van de zetels. Dit vereist ook toestemming van EU-leiders tijdens de EU-top in
Brussel op 28 en 29 juni. De nieuwe samenstelling moet eerst goedgekeurd worden door de
Commissie  Constitutionele  Zaken  van  het  Parlement  voor  aanvang  van  de  plenaire
vergadering.  Op  maandag  11  juni  staat  de  commissiestemming  gepland.
 
stemming: woensdag 13 juni 2018
 
procedurecode: 2017/0900(NLE)
 
procedure: instemming
 
 
 
#EP2019
 

Plenaire Vergaderingen

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

6 I 10

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97025/ep-leden-willen-kleiner-parlement-na-brexit


EU-brede regelgeving voor de veiligheid van
drones
 
Europarlementariërs stemmen over nieuwe regelgeving die
het veilig gebruik van drones in de EU moet bevorderen.
Daarnaast zal deze regelgeving de marktontwikkeling
stimuleren. 
 
Leden  van  het  Europees  Parlement  stemmen  op  dinsdag  over  ontwerpwetgeving  voor
Europese regelgeving over drones en de bestuurders ervan. Deze regelgeving waarborgt de
veiligheid, privacy en de bescherming van persoonlijke data. De Raad is reeds akkoord met de
ontwerpwetgeving.
 
Bestuurders van een drone dienen een veilige afstand te bewaren van andere gebruikers van
het luchtruim. Daarnaast moeten drones ontworpen worden zodat zij bediend kunnen worden
zonder dat men gevaar loopt.
 
Vanwege  een  toename in  het  gebruik  van  drones  heeft  de  Europese  Commissie  regels
voorgesteld  voor  de  gehele  EU.  Deze  regels  zijn  onderdeel  van  een  herziening  van  de
wetgeving omtrent de veiligheid van de burgerluchtvaart  en dienen de veiligheid rond het
gebruik van drones te verhogen en marktontwikkeling van de sector te stimuleren. Dit  om
versplinterde nationale wetgeving tegen te gaan. Tot dusver waren drones lichter dan 150 kg
onderhevig aan wetgeving uit de lidstaten.
 
Europarlementariërs stellen dat de bestuurders van drones die mogelijk schadelijk kunnen zijn
voor de mens wanneer men er mee in botsing komt zich moeten laten registreren. Daarnaast
dienen deze drones gemerkt te worden.
 
Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Europese Commissie
zullen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van gedetailleerde regels in de gehele EU op
basis van deze principes.
 
Zij zullen vaststellen voor welke drones certificering nodig is, gebaseerd op de risico´s in het
gebruik.  De voorwaarden waaronder  drones uitgerust  dienen te worden met  bijvoorbeeld
beperkingen voor hoogte, maximale bestuursafstand en automatische landingsfunctie zullen
moeten worden vastgesteld.
 
debat: maandag 11 juni 2018
 
stemming: dinsdag 12 juni 2018
 
procedurecode: 2015/0277(COD)
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procedure: gewone wetgevende procedure, eerste lezing
 
Meer informatie
Persbericht over stemming in commissie (23.01.2018)
Rapporteur Marian-Jean Marinescu (EVP, RO)
Procedure dossier
EPRS briefing
Gratis foto´s, video´s en audiomateriaal:
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/air-transport_5203_pk
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Verder op de agenda
 
Daarnaast staan ook nog volgende onderwerpen op de
agenda van de plenaire vergadering:
 

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen (debat woensdag) 
Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat dinsdag) 
Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (debat dinsdag, stemming woensdag) 
Cyberdefensie (debat dinsdag, stemming woensdag) 
Naar  een  duurzame en  concurrerende Europese  aquacultuursector  (stemming
dinsdag) 
Bezette  gebieden  in  Georgië  tien  jaar  na  de  Russische  invasie  (stemming
donderdag) 
Onderhandelingen  voor  een  nieuwe  EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst
(stemming  donderdag) 
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (stemming woensdag) 
Gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
(debat donderdag) 
Clearingverplichting,  rapportagevereisten,  risicolimiteringstechnieken  en
transactieregisters  (debat  maandag,  stemming  dinsdag) 
CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (debat
maandag, stemming dinsdag) 
Stand van zaken van de recreatievisserij  in  de EU (debat  maandag,  stemming
dinsdag) 
De modernisering van het onderwijs in de EU (debat maandag, stemming dinsdag) 
De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (debat dinsdag,
stemming woensdag) 
Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening (stemming woensdag) 
Overeenkomsten  tussen  de  EU  en  IJsland  en  Zwitserland  betreffende  extra
voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 (stemming woensdag) 
Cohesiebeleid en de circulaire economie (debat dinsdag, stemming woensdag) 
Evenredigheidsbeoordeling  voorafgaand  aan  een  nieuwe  reglementering  van
beroepen  (debat  woensdag,  stemming  donderdag) 
Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor
integratie van de Roma (debat woensdag) 
De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (debat woensdag) 
Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (stemming donderdag) 
Jaarverslag  over  mensenrechten  en  democratie  in  de  wereld  in  2017  en  het
mensenrechtenbeleid  van  de  Europese  Unie  ter  zake  (presentatie  dinsdag) 
Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken
(debat met Raad en Commissie woensdag) 
Toepassing  van  de  resterende  bepalingen  van  het  Schengenacquis  over  het
Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (stemming
woensdag) 
Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden
in de EU (debat woensdag) 
Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (debat woensdag) 
Het  gebruik  van  gehuurde  voertuigen  zonder  bestuurder  voor  het  vervoer  van
goederen  over  de  weg  (stemming  donderdag) 
Bezwaar  tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie  tot  wijziging van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde
instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee
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(stemming donderdag)
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