
 

Europees Parlement bezorgd over begroting,
klimaatverandering en Brexit-onderhandelingen.
 

In de aanloop naar de EU-top van volgende week roepen de EP-leden op tot dringende
maatregelen  om  de  financiering  van  EU-programma's  veilig  te  stellen,  de
klimaatverandering  aan  te  pakken  en  een  "no-deal"  Brexit  te  voorkomen.
 
Tijdens  het  debat  over  de  komende top  in  oktober  met  Tytti  Tuppurainen  van  het  Finse
voorzitterschap  van  de  Raad,  Commissievoorzitter  Jean-Claude  Juncker  en  de  EU-
hoofdonderhandelaar over Brexit Michel Barnier, riepen de leden van het Europees Parlement
op tot het vinden van een oplossing voor het volgende lange-termijn investeringsbudget van de
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EU. Ze waarschuwden tevens tegen het riscio dat door de EU gefinancierde programma’s
stopgezet  dreigen te  worden.  Darnaast  drongen de EP-leden aan op maatregelen tegen
klimaatverandering met het oog op het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van
Parijs.
 
Wat Brexit betreft, veroordeelden de meeste leden van het Europees Parlement het huidige
‘spel’ van beschuldigingen over en weer en het standpunt van de Britse regering en riepen zij
op tot een oplossing om een rampzalige no-deal Brexit te voorkomen.
 
Openingspeeches van Tytti  Tuppurainen, namens het Finse voorzitterschap van de Raad,
Jean-Claude  Juncker,  voorzitter  van  de  Europese  Commissie,  en  Michel  Barnier,
hoofdonderhandelaar  van  de  EU.
 
Debat van de leden van het Europees Parlement, eerste ronde - klik op een naam om de video
van de spreker te bekijken.
 
Slotverklaring van Tytti Tuppurainen, namens het Finse voorzitterschap van de Raad.
 
U kunt het volledige debat hier terugkijken
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Meer informatie
Ontwerp-agenda van de Europese Raad 17-18 oktober 2019
Resolutie van het Europees Parlement over Brexit (18.09.2019)
Foto-,  video- en geluidsmateriaal over de Europese Raad 17-18 oktober 2019
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-opening-statements-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-and-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-united-kingdom-exiting-the-european-union_I178625-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-meps-debate_I179039-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-closing-statements_I178627-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk

