
 

Nieuws  over  de  plenaire  vergadering  25-28
november  2019
 
Europees Parlement stemt over nieuwe Europese Commissie  
Ursula von der Leyden presenteert haar team en programma op woensdagochtend,
waarna de leden van het Europees Parlement over het college van commissarissen
stemmen.
 
 
Klimaatcrisis: Parlement klimaatneutraal EU in 2050 
Maandag debatteren de EP-leden over de COP25 en de klimaat- en ecologische crisis.
Op donderdag worden twee afzonderlijke resoluties in stemming gebracht. 
 
 
Oleg Sentsov neemt Sacharov-prijs in ontvangst 
Op 26 november vindt de prijsuitreiking plaats voor Sacharov-prijswinnaar Oleg
Sentsov, die onlangs uit een Russische gevangenis is vrijgelaten.
 
 
Stop geweld tegen vrouwen: EU-Toetreding tot het Verdrag van
Istanbul 
Het EP debatteert maandagmiddag EU-toetreding tot het Verdrag van Istanbul en over
andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.  Donderdag
stemmen ze over een resolutie.
 
 
Plenaire stemming EU-begroting voor volgend jaar 
EP-leden keuren naar verwachting woensdag een akkoord over de EU-begroting voor
2020 goed, dat investeringen in klimaat, onderzoek, infrastructuur en jongeren
stimuleert.
 
 
Prijsuitreiking Lux Filmprijs 2019  
EP-president David Sassoli maakt woensdag in Straatsburg in aanwezigheid van de
filmregisseurs de winnaar van de Lux-prijs 2019 bekend
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2019-11-25
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2019-11-25
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Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@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.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
http://www.epnewshub.eu


Europees Parlement stemt over nieuwe
Europese Commissie 
 
Ursula von der Leyden presenteert haar team en
programma op woensdagochtend, waarna de leden van het
Europees Parlement over het college van commissarissen
stemmen.
 
De  Conferentie  van  voorzitters  van  het  Parlement  (d.w.z.  voorzitter  David  Sassoli  en
fractievoorzitters) heeft op donderdag 21 november verklaard dat het proces van hoorzittingen
met de kandidaat-commissarissen is afgerond. Tussen 30 september en 8 oktober vonden
openbare  hoorzi t t ingen  met  de  kandidaat-commissarissen  voor  de  bevoegde
parlementscommissies  plaats,  en  op  14  november  voor  drie  vervangende  kandidaten.
 
Het Parlement zal woensdag om 12.00 uur bij hoofdelijke stemming het volledige team zoals
voorgesteld door Von der Leyden en de Raad goedkeuren (of verwerpen). Voorafgaand aan de
stemming zal de gekozen voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar
team en  programma presenteren,  gevolgd  door  een  debat  met  leden  van  het  Europees
Parlement.
 
Als de nieuwe Europese Commissie woensdag wordt goedgekeurd kan zij op 1 december 2019
officieel van start gaan.
 
Procedurecode: Presentatie - 2019/2801(RSP), Verkiezing 2019/2109(INS)
 
Procedure: Verkiezing van de Europese Commissie
 
Debat: Woensdag 27 november
 
Stemming: Woensdag 27 november
 
Persconferentie: Woensdag 27 November van 13.30 tot 14.30 met David SASSOLI, Voorzitter
van het Europees Parlement en Ursula VON DER LEYEN, gekozen Voorzitter van de Europese
Commissie
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_nl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_nl_0.pdf


Meer informatie
Website voor de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen
Proceduredossier (presentatie college van commissarissen)
Proceduredossier (stemming)
EP Denktank "Parlementaire controle van de Europese Commissie: Uitvoering van de
Verdragsbepalingen". (EN)
EP Think Tank “Commission as 'caretaker administration'”
Reglement van het Europees Parlement - Artikel 125 van het Reglement - Verkiezing van de
Commissie
Foto, - video- en geluidsmateriaal
2019 - Hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/commission-hearings-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_NL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Klimaatcrisis: Parlement klimaatneutraal EU in
2050
 
Maandag debatteren de EP-leden over de COP25 en de
klimaat- en ecologische crisis. Op donderdag worden twee
afzonderlijke resoluties in stemming gebracht. 
 
In de aanloop naar de COP25 VN-klimaatconferentie in Madrid van 2-13 december debatteren
de leden van het Europees Parlement maandag over een resolutie die de EU oproept met een
strategie te komen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Hierdoor zou de EU koploper
blijven in de strijd tegen klimaatverandering. Het Parlement debatteert maandag tevens over
een afzonderlijke resolutie over de huidige klimaatcrisis.
 
Donderdag wordt er over beide resoluties gestemd.
 
In de ontwerpresolutie over de COP25 wordt de nieuwgekozen voorzitter van de Europese
Commissie, Ursula von der Leyen, opgeroepen om in het kader van de Europese Green Deal
een ambitieuze strategie vast te stellen voor een klimaatneutraal Europa uiterlijk in 2050, met
inbegrip van de doelstelling om de CO2 uitstoot met 55 % te verminderen tegen 2030.
 
Een delegatie van het Europees Parlement zal de COP25-conferentie van 9-14 december in
Madrid bijwonen.
 
Procedurecode: 2019/2712(RSP)2013/0074
 
Procedure: Resolutie
 
Debat: Maandag 25 november
 
Stemming: Donderdag 28 november
 
Meer informatie
Procedurebestand
VN-website over COP25
Persbericht na de stemming in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid (06.11.2019)
Achtergrond artikel: De EU en het klimaatakkoord van Parijs: het streven naar
klimaatneutraliteit
EP onderzoeksbriefing over COP25
Foto-,  video- en geluidsmateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0174_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=nl=nl
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191115STO66603/eu-en-het-klimaatakkoord-klimaatneutraliteit
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191115STO66603/eu-en-het-klimaatakkoord-klimaatneutraliteit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Oleg Sentsov neemt Sacharov-prijs in ontvangst
 
Op 26 november vindt de prijsuitreiking plaats voor
Sacharov-prijswinnaar Oleg Sentsov, die onlangs uit een
Russische gevangenis is vrijgelaten.
 
De Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov was vorig jaar de winnaar van de Sacharov-prijs. Tot
voor kort zat hij  in Rusland een gevangenisstraf van 20 jaar uit wegens "het beramen van
terroristische  daden"  tegen  het  Russische  "de  facto"  bewind  op  de  Krim.  Hij  werd  op  7
september  vrijgelaten  na  een  gevangenenruil  tussen  Rusland  en  Oekraïne.
 
De prijsuitreiking in Straatsburg vindt plaats in aanwezigheid van de heer Sentsov op dinsdag
26 november van 12.00 tot 12.30 uur.
 
De Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken wordt jaarlijks uitgereikt door het Europees
Parlement. De prijs is in 1988 ingesteld ter ere van personen en organisaties die opkomen voor
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
 
Ceremonie: Dinsdag 26 november
 
Procedure: Prijsuitreiking
 
Persconferentie:  Dinsdag 26 november om 12.45 -  13.45 TBC met  Oleg Sentsov en EP-
president  David Sassoli
 
Meer informatie
Verklaring van EP-president Sassoli over de vrijlating van Sacharovprijswinnaar Oleg Sentsov
(07.09.2019)
Website van de Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken
Sacharov-prijs 2018
Multimediapakket: Sacharov-prijs 2018
Sacharov prijs laureaten
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181023IPR17126/sacharovprijs-2018-gaat-naar-oleg-sentsov
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html


Stop geweld tegen vrouwen: EU-Toetreding tot
het Verdrag van Istanbul
 
Het EP debatteert maandagmiddag EU-toetreding tot het
Verdrag van Istanbul en over andere maatregelen ter
bestrijding van gendergerelateerd geweld.  Donderdag
stemmen ze over een resolutie.
 
Op maandag 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen, bespreken de
EP-leden plenair de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul tegen geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld. Ze zullen er bij de EU-lidstaten die het Verdrag nog niet hebben
geratificeerd op aandringen dit onverwijld te doen en alle noodzakelijke wetgevende en politieke
maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Het debat wordt
afgesloten met een resolutie die donderdag in stemming wordt gebracht.
 
Ter gelegenheid van deze internationale dag zal het EP in Straatsburg maandagavond oranje
worden opgelicht.
 
Achtergrond
 
Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld, ook bekend als het Verdrag van Istanbul, is het eerste juridisch
bindende  internationale  instrument  op  dit  gebied.  Het  stelt  een  alomvattend  kader  van
maatregelen vast om dergelijk geweld te voorkomen, slachtoffers te steunen en daders te
bestraffen.
 
Hoewel de EU het Verdrag op 13 juni 2017 heeft ondertekend, hebben zeven lidstaten het nog
steeds niet geratificeerd: Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Letland, Litouwen, Slowakije
en het Verenigd Koninkrijk.
 
Procedurecode: 2019/2855(RSP)
 
Procedure: niet-wetgevingsresolutie
 
Debat: Maandag 25 november
 
Stemming: Donderdag 28 november
 

Plenaire Vergaderingen

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

7 I 10

https://www.un.org/en/events/endviolenceday/index.shtml
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2017 over de toetreding van de EU
tot het Verdrag van Istanbul
EP Denktank - Geweld tegen vrouwen in de EU: stand van zaken (02.09.2019)
Webpagina Verenigde Naties
EP Multimediacentrum: foto, - video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/index.shtml
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Plenaire stemming EU-begroting voor volgend
jaar
 
EP-leden keuren naar verwachting woensdag een akkoord
over de EU-begroting voor 2020 goed, dat investeringen in
klimaat, onderzoek, infrastructuur en jongeren stimuleert.
 
Voor deze laatste EU-jaarbegroting van het  lange-termijn financieel  kader (MFK) over de
periode  2014-2020  hebben  de  leden  van  het  Europees  Parlement  ten  opzichte  van  de
ontwerpbegroting van de Commissie 850 miljoen euro extra uitgetrokken voor de EP-prioriteiten
klimaat (meer dan 500 miljoen euro extra), innovatie, onderzoek en ontwikkeling en jeugd.
 
Voor een gedetailleerd overzicht van de overeenkomst die het Parlement en de Raad op 18
november hebben gesloten kunt u de persberichten van het Parlement, de Commissie en de
Raad lezen.
 
Ongeveer 93% van de EU-begroting gaat naar burgers, regio's, steden, boeren, onderzoekers,
studenten, ngo's en bedrijven.
 
Het totale niveau van de vastleggingskredieten in de begroting voor 2020 is vastgesteld op
168,688 miljard euro, het totale niveau van de betalingskredieten op 153,6 miljard euro. De
betalingen hebben betrekking op de concrete uitgaven in het jaar van de begroting, namelijk
2020. De vastleggingen daarentegen zijn het volledige bedrag dat over meerdere jaren aan een
bepaald project of programma kan worden besteed.
 
Procedurecode: 2019/2028(BUD)
 
Procedure: Begroting
 
Stemmin: Woensdag 27 november.
 
Meer informatie
Persbericht na de overeenkomst met de Raad (18.11.2019)
Monika Hohlmeier (EPP, DE), hoofdrapporteur (afdeling Commissie van de begroting)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), rapporteur voor de overige afdelingen
Procedure
Foto-, video- en geluidsmateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Prijsuitreiking Lux Filmprijs 2019 
 
EP-president David Sassoli maakt woensdag in Straatsburg
in aanwezigheid van de filmregisseurs de winnaar van de
Lux-prijs 2019 bekend
 
De  drie  films  die  meedingen  naar  de  Lux  Filmprijs  zijn  Cold  Case  Hammarskjöld
(Denemarken/Noorwegen/Zweden/België)  van Mads Brügger,  God bestaat,  Haar naam is
Petrunya (Noord-Macedonië/België/Slovenië/Kroatië/Frankrijk) van Teona Mitevska en The
Realm (Spanje/Frankrijk) van Rodrigo Sorogoyen.
 
Het Parlement betaalt de kosten voor ondertiteling in alle 24 officiële EU-talen van de drie films
en stelt voor ieder EU-land een digitaal filmpakket (DCP) samen.
 
De Lux Prijs winnende film zal worden aangepast voor slechtzienden en slechthorenden en
krijgt extra promotieondersteuning. De winnaar van de Lux Filmprijs 2019 wordt door de leden
van het Europees Parlement gekozen.
 
Op woensdag 27 november om 15.30 vind de persconferentie plaats met EP-vicevoorzitter
Klara Dobrev (S&D, HU), Sabine Verheyen (EPP, DE), voorzitter van de Commissie cultuur van
het Europees Parlement, en de regisseurs van de drie films.
 
De Lux Filmprijs is bedoeld om de Europese film te stimuleren door de distributie van EU-
producties te ondersteunen en een Europees debat over actuele politieke en maatschappelijke
kwesties op gang te brengen. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2007.
 
Prijsuitreiking: Woensdag 27 november om 13.00 uur.
 
Procedure: Prijsuitreiking
 
Persconferentie woensdag 27 november om 15.30 uur.
 
Meer informatie
Lux prijs webpagina
Cold Case Hammarskjöld (Denemarken/Noorwegen/Noorwegen/Zweden/België) door Mads
Brügger
God bestaat, haar naam is Petrunya (Noord-Macedonië/België/Slovenië/Kroatië/Frankrijk) door
Teona Mitevska.
The Realm (Spanje/Frankrijk) door Rodrigo Sorogoyen
Multimediapakket

Plenaire Vergaderingen

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

10 I 10

https://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk

