
 

Nieuwsbrief plenaire vergadering 16
19 september 2019
 
EP-leden stemmen over kandidatuur Christine Lagarde voor
Europese Centrale Bank 
Naar verwachting zal de plenaire vergadering dinsdag de  kandidatuur van Christine
Lagarde aanbevelen. Dan is Lagarde nog slechts één stap verwijderd van het
voorzitterschap van de ECB.
 
 
Brexit:  Parlement bespreekt huidige stand van zaken met Michel
Barnier 
Op woensdag 18 september zullen de EP-leden debatteren en stemmen over de stand
van zaken met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU.
 
 
Buitenlandse inmenging bij verkiezingen en verspreiding van
desinformatie in Europa 
EP-leden debatteren op dinsdag om 15.00 over nepnieuws en inmenging in de
democratische processen in Europa.
 
 
Bosbranden in de Amazone 
EP-leden debatteren over de situatie van bossen, en de vernietiging ervan wereldwijd
en in de EU, met de Raad en de Commissie op maandag en dinsdagmiddag.
 
 
Patent op planten: vrijstelling voor natuurlijk verkregen producten 
Op maandag gaan de Europarlementariërs in debat met de Europese Commissie over
een verbod op het patenteren van natuurlijke eigenschappen van planten en
gewassen. 
 
 
Kimaat top : debat met de Commissie 
 
Een klimaatneutraal Europa in 2050: Het Parlement zal de EU oproepen om deze
belofte na te komen.
 
 
Debat over de situatie in Hong Kong 
Maandagavond bespreken de EP-leden in Straatsburg de laatste ontwikkelingen in
Hong Kong.
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EP leden stemmen over € 100 miljoen extra fondsen voor onderzoek
en Erasmus-programma's 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs over een extra impuls van € 100
miljoen voor de EU-onderzoeksprogramma's  en jeugdmobiliteit.
 
 
Bijna 300 miljoen euro EU-bijstand na overstromingen in 2018 in
Oostenrijk, Italië en Roemenië 
Op woensdag zullen de EP-leden 293,5 miljoen euro van het EU-Solidariteitsfonds
goedkeuren naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden in Oostenrijk, Italië
en Roemenië in 2018.
 
 
EP-leden debatteren over Kasjmir en de veiligheidssituatie in
Burkina Faso 
De Europarlementariërs zullen dinsdagmiddag in Straatsburg over verschillende
actuele kwesties in het buitenlands beleid debatteren.
 
 
Witwaspraktijken: Regels moeten correct worden uitgevoerd 
Antiwitwasbeleid om financiële criminaliteit tegen te gaan moet beter worden
gecoördineerd en sneller uitgevoerd vinden de EP-leden.
 
 
Resoluties over mensenrechten en democratie 
Het Parlement houdt  op donderdagochtend spoeddebatten  over de volgende
onderwerpen op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, met
stemmingen om 12.00 uur:
 
 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/agenda/briefing/2019-09-16
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub
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EP-leden stemmen over kandidatuur Christine
Lagarde voor Europese Centrale Bank
 
Naar verwachting zal de plenaire vergadering dinsdag de
kandidatuur van Christine Lagarde aanbevelen. Dan is
Lagarde nog slechts één stap verwijderd van het
voorzitterschap van de ECB.
 
Vóór de geheime stemming debatteren de EP-leden over de kandidatuur.
 
Mevrouw Lagarde heeft na de hoorzitting vorige week al een aanbeveling ontvangen van de
commissie Economische en Monetaire zaken.
 
Het Europees Parlement geeft een opinie over de vraag of een kandidaat geschikt is om de rol
van president van de ECB te vervullen. Het definitieve besluit wordt genomen door de Europese
Raad. Lagarde vervangt de huidige President Mario Draghi.
 
Procedure Code: 2019/0810(NLE)
 
Debat: Dinsdag 17 september 
 
 
Stemming: Dinsdag 17 september 
 
 
Procedure: Consultatie
 
 
 
Meer informatie
VERSLAG over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de
Europese Centrale Bank

Meer informatie
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de ECON commissie (04.09.2019)

Meer informatie
Opening speech van Christine Lagarde voor de EP-leden van de commissie Economische en
Monetaire Zaken (in Engels)

Meer informatie
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de ECON commissie (04.09.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president


Meer informatie
Procedure

Meer informatie
Schriftelijke antwoorden van Christine Lagarde op vragen van de EP-leden (in Engels)

Meer informatie
Audiovisueel package: Christine Lagarde in het European Parliament
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Brexit:  Parlement bespreekt huidige stand van
zaken met Michel Barnier
 
Op woensdag 18 september zullen de EP-leden debatteren
en stemmen over de stand van zaken met betrekking tot de
terugtrekking van het VK uit de EU.
 
Tijdens de Europese speciale top van 10 april 2019 is besloten dat het VK de EU uiterlijk op 31
oktober zal verlaten.
 
Een terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk moet worden
goedgekeurd door het Europees Parlement,  bij  gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen (artikel  50,  lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).
 
Hier kunt u meer lezen over de debatten en resoluties van het Europees Parlement over de
Brexit (8ste legislatuur, periode 2014-2019).
 
Procedurecode: 2019/2023 (BUD)
 
Debat: Woensdag 18 september
 
Stemming: Woensdag 18 september
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie, met resolutie.
 
Meer informatie
Ontwerp resolutie

Meer informatie
EP-resoluties en samenstelling van de EP Brexit-stuurgroep

Meer informatie
Meer informatie

Meer informatie

Foto's, video- en audiomateriaal
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M050&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0038_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk


Buitenlandse inmenging bij verkiezingen en
verspreiding van desinformatie in Europa
 
EP-leden debatteren op dinsdag om 15.00 over nepnieuws
en inmenging in de democratische processen in Europa.
 
De  Europarlementsleden  bespreken  de  buitenlandse  inmenging  bij  verkiezingen  en
desinformatie in nationale en Europese democratische processen wegens de bedreiging van de
stabiliteit van politieke systemen in de lidstaten en de samenhang van de Europese integratie.
Een resolutie zal donderdag in stemming worden gebracht.
 
De EU onderzoekt hoe cyberaanvallen, propagandacampagnes en desinformatie uit niet-EU-
landen kunnen worden bestreden.
 
In december 2018 publiceerde de Europese Commissie een actieplan tegen desinformatie. In
maart 2019 nam het Parlement een resolutie aan waarin Rusland, samen met China, Iran en
Noord-Korea, de belangrijkste bronnen van desinformatie in Europa werden genoemd.
 
Debat: dinsdag 17 september
 
Stemming: donderdag 19 september
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie met resolutie
 
Meer informatie
Mededeling van de Commissie: Verslag over de uitvoering van het actieplan tegen
desinformatie, 14.06.2019 (in Engels)

Meer informatie
Mededeling van de Commissie: Actieplan tegen desinformatie, 05.12.2018 (in Engels)

Meer informatie
Multimedia Center: foto's, video- en audiomateriaal
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/anti-eu-propaganda_13107_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/anti-eu-propaganda_13107_pk


Bosbranden in de Amazone
 
EP-leden debatteren over de situatie van bossen, en de
vernietiging ervan wereldwijd en in de EU, met de Raad en
de Commissie op maandag en dinsdagmiddag.
 
In juli heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen met een voorstel voor een
nieuw kader voor actie om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen. Bossen
vertegenwoordigen 80% van de biodiversiteit op het land, ondersteunen het levensonderhoud
van ongeveer  een kwart  van de wereldbevolking en zijn  essentieel  bij  de bestrijding van
klimaatverandering.
 
De situatie van de bossen in de EU wordt maandag na de opening van de sessie besproken.
 
Debatten: maandag 18 en dinsdag 17 september
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie
 
 
 
 
Meer informatie
Persbericht van de Europese Commissie - Commissie intensiveert EU-inspanningen voor
bescherming en herstel van bossen wereldwijd

Meer informatie
Mededeling (2019) over meer EU-actie om de bossen in de wereld te beschermen en te
herstellen (in Engels)

Meer informatie
Multimedia Center: foto's, video- en audiomateriaal
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/climate-change_13104_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/climate-change_13104_pk


Patent op planten: vrijstelling voor natuurlijk
verkregen producten
 
Op maandag gaan de Europarlementariërs in debat met de
Europese Commissie over een verbod op het patenteren
van natuurlijke eigenschappen van planten en gewassen. 
 
Het Europees Octrooi Bureau  (EOB) concludeerde eerder dat het Europees Octrooiverdrag in
strijd is met een verbod op patenten voor (eigenschappen van) planten en gewassen.
 
Het debat loopt vooruit op de deadline van 1 oktober voor het indienen van verklaringen bij de
laatste instantie in hoger beroep in het Europees Octrooibureau (EOB) over het patenteren van
de producten van wezenlijk  biologische processen.  In  een niet-wetgevende resolutie,  die
donderdag  in  stemming  wordt  gebracht,  herhaalt  het  Parlement  eerdere  oproepen  voor
onbelemmerde  toegankelijkheid  tot  plantenveredelingsmateriaal,  nodig  om  innovatie,
genetische  variatie  van  gewassen  en  de  gezondheid  van  de  EU-burgers  te  bevorderen.
 
Achtergrond:
 
De raad van beroep van het Octrooibureau besloot op 25 maart 2015 om patenten toe te laten
voor  een  tomaat  (G0002/12)  en  broccoli  (G0002/13)  die  zijn  ontstaan  uit  traditionele
kweektechnieken zoals kruising. Het Octrooibureau stelt  echter dat essentiële biologische
processen weliswaar niet gepatenteerd kunnen worden, maar de daar uit voortkomende planten
of vruchten wel.
 
EP-leden vreesden toen al dat zo'n rigide interpretatie van huidige EU-regels een negatieve
invloed zou hebben op het Europese concurrentievermogen en zou leiden tot monopolisten op
de  voedselmarkt.  In  een  resolutie   van  december  2015  riep  het  Parlement  op  tot  het
tegenhouden  van  patenten  voor  traditionele  plantveredeling. 
 
Nadat de Europese Commissie in november 2016 tussenbeide is gekomen, heeft het EOB het
besluit  genomen  om  geen  patenten  te  verlenen  op  producten  verkregen  uit  in  wezen
biologische veredelingsprocessen. De technische kamer van beroep van het EOB heeft dit
besluit echter in december 2018 verworpen en betoogde dat het Europees Octrooiverdrag
voorrang heeft op de uitvoeringsregels van het EOB.
 
Het definitieve oordeel moet komen van de uitgebreide kamer van beroep van het EPO.
 
Debat: maandag 16 september
 
Stemming: donderdag 19 september
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http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g130002ex1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0473_EN.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108%2801%29&from=EN
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf


Procedure: Mondelinge vraag aan de Commissie, met niet-wetgevende resolutie
 
 
 
Meer informatie
Mondelinge vraag van Jan Huitema (ReNew Europe) aan de Commissie (februari 2019)

Meer informatie
Foto en video materiaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-000180_NL.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Kimaat top : debat met de Commissie
 
 
Een klimaatneutraal Europa in 2050: Het Parlement zal de
EU oproepen om deze belofte na te komen.
 
De Klimaat Actie Top ,  bijeengeroepen door secretaris-generaal van de Verenigde Naties
António Guterres, wordt gehouden van zaterdag 21 september tot maandag 23 september op
het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.
 
Tijdens de top zullen VN-landen en belanghebbenden bespreken welke maatregelen genomen
moeten  worden  om  klimaatactie  te  versnellen.  In  december  vindt  dan  de  COP25  VN-
klimaatbijeenkomst  in  Chili  plaats.  De conferentie  is  de  25ste  Conference of  the  Parties
(COP25)  in  het  kader  van het  Klimaatverdrag  (UNFCCC).
 
In  maart  riep  het  Europees  Parlement  de  EU-landen  op  het  voorstel  van  de  Europese
Commissie  voor  een  nettonuluitstoot  van  broeikasgassen  tegen  2050  goed  te  keuren.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_NL.html
 
Debat: dinsdag 17 september
 
Procedure: verklaring van de Commissie
 
Meer informatie
Persbericht (14.03.2019) Klimaatverandering: de blauwdruk van het Parlement voor lange
termijn CO2-reducties (in Engels)

Meer informatie
Mededeling van de Europese Commissie: een schone planeet voor iedereen

Meer informatie
Bezoek van Greta THUNBERG, Zweedse klimaatactiviste, aan het EP

Meer informatie
Foto -, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/visit-by-greta-thunberg-young-climate-activist-from-sweden-to-ep_11806_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/visit-by-greta-thunberg-young-climate-activist-from-sweden-to-ep_11806_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/climate-change_13104_pk


Debat over de situatie in Hong Kong
 
Maandagavond bespreken de EP-leden in Straatsburg de
laatste ontwikkelingen in Hong Kong.
 
De voormalige Britse kolonie kende deze zomer een golf van straatprotesten en gewelddadige
botsingen in reactie op een nieuw wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om criminele verdachten
uit Hong Kong uit te leveren aan China. Op 4 september heeft de regeringsleider van Hong
Kong, Carrie Lam, formeel aangekondigd de wet volledig in te zullen trekken.
 
Toch worden de protesten voortgezet, met demonstranten die nu een veel bredere waaier aan
democratische hervormingen eisen en de inmenging van China in de interne aangelegenheden
van Hong Kong aan de kaak stellen.
 
De overeenkomst over de autonomie van Hong Kong ("één land, twee systemen-principe") die
tussen het Verenigd Koninkrijk en China werd gesloten vóór de overdracht in 1997 loopt af in
2047, waardoor de toekomst van de stad onzeker blijft.
 
Debat: maandag 16 september
 
Procedure: verklaring van de Commissie
 
Meer informatie
Multimedia Center: foto-, video- en audiomateriaal
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-china_13106_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-china_13106_pk


EP leden stemmen over € 100 miljoen extra
fondsen voor onderzoek en Erasmus-
programma's
 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs over een
extra impuls van € 100 miljoen voor de EU-
onderzoeksprogramma's  en jeugdmobiliteit.
 
Het Europees Parlement en de Raad besloten in december 2018 om extra middelen voor
onderzoek en Erasmus+ vrij  te maken.
 
De EP-leden stemmen ook over de vraag of zij vanaf 2018 een bedrag van 1,8 miljard euro van
de begroting moeten laten terugvloeien naar de EU-lidstaten door de bijdragen van de EU-
landen aan de EU-begroting te verlagen. Dit is een jaarlijkse begrotingsoefening, waarbij de
middelen voortkomen uit standaardrente en boetes die de Commissie heeft ontvangen, en uit
onderbesteding van de EU-programma's.
 
Stemming: woensdag 18 september
 
Procedure: Begrotingsprocedure
 
 
 
 
Meer informatie
Ontwerpverslag - Horizon 2020 / Erasmus + (in Engels)

Meer informatie
Ontwerpverslag - overschot 2018

Meer informatie
Profiel van de rapporteur: John Howarth (S&D, VK)

Meer informatie
Procedure-bestand - Horizon 2020 / Erasmus +

Meer informatie
Procedure-bestand - overschot 2018
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0004_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/188636/JOHN_HOWARTH/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/188636/JOHN_HOWARTH/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=en


Meer informatie
EP ThinkTank briefing “Erasmus+: More than just mobility” (in Engels)

Meer informatie

Foto -, video en audio materiaal
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Bijna 300 miljoen euro EU-bijstand na
overstromingen in 2018 in Oostenrijk, Italië en
Roemenië
 
Op woensdag zullen de EP-leden 293,5 miljoen euro van
het EU-Solidariteitsfonds goedkeuren naar aanleiding van
de extreme weersomstandigheden in Oostenrijk, Italië en
Roemenië in 2018.
 
De € 293,5 miljoen aan hulp van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) is als
volgt verdeeld: € 277,2 miljoen voor Italië na zware regenval, harde wind, overstromingen en
aardverschuivingen  in  het  najaar  van  2018,  €  8,1  miljoen  voor  Oostenrijk  na  dezelfde
meteorologische evenementen en € 8,2 miljoen voor de Noordoost regio in Roemenië na de
overstromingen in de zomer van 2018.
 
Procedure: 2019/2023 (BUD)
 
Stemming: woensdag 18 september
 
Procedure: Begrotingsprocedure
 
Meer informatie
Ontwerpverslag

Meer informatie
Persbericht over de stemming in de commissie (03.09.2019) (in Engels)

Meer informatie
Profiel van de rapporteur: Siegfried Muresan, (EPP, RO)

Meer informatie
Procedure file

Meer informatie

Foto -, video en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2023(BUD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

EP-leden debatteren over Kasjmir en de
veiligheidssituatie in Burkina Faso
 
De Europarlementariërs zullen dinsdagmiddag in
Straatsburg over verschillende actuele kwesties in het
buitenlands beleid debatteren.
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 

De veiligheidssituatie in Burkina Faso,
 
Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en het vredesproces in Colombia en
 
De situatie in Kashmir.
 

De debatten over buitenlandse zaken beginnen dinsdagmiddag als derde punt op de agenda,
na de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "bosbranden in de Amazone".
 
Meer informatie
Multimedia Center: Foto -, video- en audiomateriaal
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Witwaspraktijken: Regels moeten correct
worden uitgevoerd
 
Antiwitwasbeleid om financiële criminaliteit tegen te gaan
moet beter worden gecoördineerd en sneller uitgevoerd
vinden de EP-leden.
 
De Europarlementsleden dringen er bij de lidstaten op aan om meer tempo te maken met het
omzetten van het afgesproken antiwitwasbeleid (richtlijnen) in nationale wetgeving. Ze zien het
gebrek aan samenwerking en de slechte informatie-uitwisseling tussen nationale autoriteiten als
de belangrijkste obstakels om witwassen en financiële criminaliteit  in alle lidstaten aan te
pakken.
 
De  EP-leden  wijzen  wellicht  ook  de  noodzaak  om  de  Europese  Bankautoriteit,  de  anti-
witwaswaakhond, meer bevoegdheden te geven om zo de obstakels te overwinnen die een
effectieve witwasaanpak belemmeren.
 
De stemming over de resolutie vindt donderdag plaats.
 
Debat: woensdag 18 september
 
Stemming: donderdag 19 september
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
EP analyse: witwassen van geld - Recente zaken vanuit een EU-toezicht op het bankwezen (in
Engels)

Meer informatie
Communication from the commission to the European parliament towards better
implementation of the EU's anti-money laundering and countering the financing of terrorism
framework

Meer informatie
Commissie: informatieblad over de belangrijkste wijzigingen van de 5e anti-witwasrichtlijn (in
Engels)
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http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=345231&ref_id=762971&src=10&q=id%3A345231%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=345231&ref_id=762971&src=10&q=id%3A345231%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=345231&ref_id=762971&src=10&q=id%3A345231%2BAND%2Bsrc%3A10
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935


•

•

•

Resoluties over mensenrechten en democratie
 
Het Parlement houdt  op donderdagochtend spoeddebatten
over de volgende onderwerpen op het gebied van
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, met
stemmingen om 12.00 uur:
 

Situatie in Turkije, met name de afzetting van gekozen burgemeesters
 
Myanmar, met name de situatie van de Rohingya
 
I ran,  met  name  de  si tuat ie  van  verdedigers  van  vrouwenrechten  en
gevangengenomen  EU-burgers  met  dubbele  nat ional i tei t
 

Debat: donderdag 19 september
 
Stemming: donderdag 19 september
 
Procedure: niet-wetgevende resoluties
 
Meer informatie
Multimedia Center: Foto, - video- en audiomateriaal
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/

