
 

Nieuwsbrief Plenaire vergadering − 13-16 januari
2020 − Straatsburg
 
Werk maken van de Green Deal: EP-debat met de Commissie over de
financiering  
EP-leden bespreken de voorstellen om de regio's en landen die het hardst geraakt
worden te helpen in de overgang naar een klimaatneutraal EU.
 
 
Red de biodiversiteit: Europees Parlement roept op tot bindende
maatregelen 
Biodiversiteitsconferentie COP 15 moet akkoord bereiken over juridisch bindende
doelstellingen vergelijkbaar met de Parijs overeenkomst over klimaatverandering.
 
 
Conferentie toekomst van Europa: de burger krijgt het woord over
EU - hervorming 
Het Parlement geeft het startsein voor een bottom-up benadering om de toekomst van
Europa samen met burgers van alle achtergronden en leeftijden vorm te geven.
 
 
Hongarije en Polen: Parlement evalueert voortgang in het kader van
artikel 7 
EP-leden beoordelen woensdag hoeveel vooruitgang de EU-ministers hebben geboekt
bij het bepalen of de rechtsstaat in Hongarije en Polen in gevaar is.
 
 
Brexit: Rechten van EU-burgers in het VK moeten worden
gegarandeerd 
 
EP-leden spreken hun bezorgdheid uit over de wijze waarop de Britse en EU27-
regeringen de burgerrechten na Brexit zullen waarborgen.
 
 
Aanpak loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU 
EP-leden debatteren maandag over het dichten van de loonkloof en zullen de
Commissie oproepen om dringend wettelijk bindende maatregelen voor te stellen.
 
 
Dringende actie nodig om stijgende dakloosheid in Europa aan te
pakken 
De leden van het Europees Parlement zullen de Europese Commissie en de lidstaten
aansporen om van de strijd tegen dakloosheid een topprioriteit te maken.
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Universele oplader voor alle mobiele telefoons 
Om elektronisch afval te verminderen en het leven van de consument te
vergemakkelijken, willen de EP-leden bindende maatregelen voor de ontwikkeling van
universele laders.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2020-01-13
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub

Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer
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//news/nl/agenda/briefing/2020-01-13
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/


Werk maken van de Green Deal: EP-debat met de
Commissie over de financiering 
 
EP-leden bespreken de voorstellen om de regio's en landen
die het hardst geraakt worden te helpen in de overgang
naar een klimaatneutraal EU.
 
Het debat staat gepland op woensdag, waarna een resolutie in stemming wordt gebracht.
 
De Europese Commissie zal dinsdag om 15.00 uur de langverwachte wetsvoorstellen voor een
“Mechanisme en Fonds voor een rechtvaardige transitie” presenteren, gevolgd door een debat.
 
Na het plenaire debat in december 2019 met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over
het globale pakket aan Green Deal-maatregelen zullen de Europarlementariërs woensdag
stemmen over een resolutie waarin de positie van het Parlement wordt geformuleerd.
 
De tekst zal zich naar verwachting bekrachtigen dat Europa tegen 2050 als eerste continent ter
wereld klimaatneutraal moet zijn en de oproep van het Parlement herhalen om in de aanloop
naar de UNFCCC-klimaatconferentie van december 2020 in Glasgow de uitstootdoelstellingen
voor 2030 te herzien.
 
Het Parlement heeft al verklaard dat de uitstoot uiterlijk in 2030 met 55% moet verminderen ten
opzichte van 1990 om tegen 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Daarnaast beklemtoont het
Parlement de urgentie van een akkoord over een ambitieuze langetermijn EU-begroting voor
2021-2027, zodat de noodzakelijke beleidsmaatregelen kunnen worden genomen.
 
Debat: dinsdag 14 januari 2020 (en 11 december 2019)
 
Stemming: woensdag 15 januari 2020
 
Procedure: Niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
Persbericht na het debat: "Green deal voor Europa: Eerste reacties van Europarlementariërs"
(11.12.2019)
Persbericht: " Europees Parlement roept klimaatnoodtoestand uit”
Persbericht: " Europeanen zien klimaatverandering als belangrijkste prioriteit”
Een Europese Green Deal (mededeling van de Commissie)
EP Onderzoeksbriefing over de Europese Green Deal
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191203IPR68087/green-deal-voor-europa-eerste-reacties-van-europarlementariers
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Red de biodiversiteit: Europees Parlement roept
op tot bindende maatregelen
 
Biodiversiteitsconferentie COP 15 moet akkoord bereiken
over juridisch bindende doelstellingen vergelijkbaar met de
Parijs overeenkomst over klimaatverandering.
 
De VN-biodiversiteitsconferentie van 2020, de COP 15, moet bijdragen om het huidige proces
van  biodiversiteitsverlies  een  halt  toe  te  roepen,  verklaren  Europarlementariërs  in  de
ontwerpresolutie.
 
De tekst roept de EU op het voortouw te nemen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 30
procent van het EU-grondgebied tegen 2030 uit natuurgebieden bestaat, en door in alle EU-
beleidsmaatregelen rekening te houden met biodiversiteitsdoelstellingen. De leden van het
Europees Parlement willen ook dat ten minste 10% van de EU-langetermijnbegroting wordt
ingezet voor de verbetering van de biodiversiteit.
 
Achtergrond
 
Het Parlement heeft het behoud van biodiversiteit consequent bepleit en reeds herhaaldelijk
gewaarschuwd voor het voortdurende, ongekende verlies ervan.
 
Het VN-Biodiversiteitsverdrag is op 29 december 1993 in werking getreden. Een delegatie van
het  Europees Parlement  zal  van 19 oktober  tot  1  november  2020 de 15e vergadering in
Kunming,  China,  bijwonen.
 
De COP 15 zal naar verwachting een mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020
aannemen, waarin de mondiale biodiversiteitskoers voor de komende tien jaar en daarna wordt
vastgelegd.
 
Debat: woensdag 15 januari 2020
 
Stemming: donderdag 16 januari 2020
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
Persbericht over de stemming in de commissie (03.12.2019)
Website van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/


Conferentie toekomst van Europa: de burger
krijgt het woord over EU - hervorming
 
Het Parlement geeft het startsein voor een bottom-up
benadering om de toekomst van Europa samen met
burgers van alle achtergronden en leeftijden vorm te
geven.
 
Het Parlement debatteert woensdagochtend met de voorzitter van de Raad, Charles Michel, en
de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, waarna er om 12.00 wordt gestemd
over  een resolutie  waarin  het  standpunt  van het  Parlement  over  de  Conferentie  over  de
toekomst  van Europa wordt  geformuleerd.
 
De EP-leden willen de stem van de burgers centraalstellen in brede discussies over de manier
waarop de interne en externe uitdagingen die ten tijde van het Verdrag van Lissabon niet waren
voorzien, moeten worden aangepakt. De conferentie moet in 2020 van start gaan en twee jaar
duren.
 
In  de  ontwerpresolutie  wordt  benadrukt  dat  burgers  uit  alle  lagen  van  de  samenleving,
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden op Europees,
nationaal,  regionaal en lokaal niveau moeten worden betrokken bij  het vaststellen van de
prioriteiten van de EU. De aanpak moet bottom-up, transparant,  inclusief,  participatief  en
evenwichtig zijn en in antwoorden voorzien op de zorgen van de burgers. De conferentie zou
kunnen uitmonden in een herziening van het Verdrag en de instelling van een permanent
mechanisme voor burgerparticipatie.
 
De prominente betrokkenheid van Parlement, de Raad en de Commissie bij het proces creëert
draagvlak en garandeert een degelijke follow-up van de resultaten van de conferentie.
 
Debat: woensdag 15 januari 2020
 
Stemming: woensdag 15 januari 2020
 
Procedure & procedurecode: nog te bevestigen
 
Meer informatie
EP Onderzoeksbriefing: Preparing the Conference on the Future of Europe
Aanbevelingen van de Commissie constitutionele zaken
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised


Hongarije en Polen: Parlement evalueert
voortgang in het kader van artikel 7
 
EP-leden beoordelen woensdag hoeveel vooruitgang de
EU-ministers hebben geboekt bij het bepalen of de
rechtsstaat in Hongarije en Polen in gevaar is.
 
Donderdag wordt hierover een resolutie in stemming worden gebracht.
 
In september 2018 eiste het Parlement dat de Raad moest ingrijpen om te voorkomen dat de
Hongaarse autoriteiten de fundamentele waarden van de EU zouden schenden. De EP-leden
maakten zich vooral zorgen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van
meningsuiting,  corruptie,  de  rechten  van  minderheden  en  de  situatie  van  migranten  en
vluchtelingen.
 
In  het  geval  van  Polen  verzocht  de  Europese  Commissie  in  december  2017  om  EU-
maatregelen wegens de ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In
een resolutie van maart 2018 verklaarde ook het Europees Parlement dat de Poolse rechtsstaat
onder druk staat.
 
Volgens artikel 7 van het Verdrag kan de Raad naar aanleiding van deze verzoeken vaststellen
dat  er  een  duidelijk  risico  bestaat  op  een  ernstige  schending  van  de  EU-waarden  in  de
betrokken landen. Alvorens dit te doen, dienen de ministers de standpunten van de nationale
autoriteiten in overweging te nemen.
 
EU-ministers hebben twee hoorzittingen met de Hongaarse regering gehouden, in september
2019 en december 2019. De leden van het Europees Parlement hebben herhaaldelijk geklaagd
over het feit dat zij niet formeel bij deze besprekingen zijn betrokken. De Poolse autoriteiten
hebben zich drie keer voor de Raad verdedigd, tussen juni en december 2018.
 
In een later stadium kan de Europese Raad met eenparigheid van stemmen en met instemming
van het Parlement vaststellen dat er sprake is van een ernstige en voortdurende schending van
de rechtsstaat,  de  democratie  en de grondrechten.  Dit  zou uiteindelijk  kunnen leiden tot
sancties,  zoals  het  opschorten van het  stemrecht  in  de Raad.
 
Debat: woensdag 15 januari 2020
 
Stemming: donderdag 16 januari 2020
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, zonder resolutie
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http://www.europarl.europa.eu/Rechtsstaat%20in%20Hongarije:%20het%20Parlement%20roept%20de%20EU%20op%20om%20te%20handelen
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Meer informatie
EP Onderzoeksdienst: Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible
improvements (6.11.2019)
Rule of law in Poland and Hungary: MEPs ask for better protection of EU values (17.12.2019)
Zorg over rechtsstaat in lidstaten: wat de EU kan doen (infografiek)
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic


Brexit: Rechten van EU-burgers in het VK moeten
worden gegarandeerd
 
 
EP-leden spreken hun bezorgdheid uit over de wijze
waarop de Britse en EU27-regeringen de burgerrechten na
Brexit zullen waarborgen.
 
Het Europees Parlement zal debatteren over een resolutie waarin een veelheid van kwesties
aan de orde komt waarmee burgers (zowel EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen als
burgers van het Verenigd Koninkrijk die in de rest van de EU wonen) geconfronteerd zouden
kunnen worden in het geval van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
 
De ontwerptekst  benadrukt  dat  het  terugtrekkingsakkoord rechtvaardige en evenwichtige
bepalingen  bevat  ter  bescherming  van  de  rechten  van  de  burgers  tijdens  en  na  de
overgangsperiode. De Europarlementariërs benadrukken dat een grondige tenuitvoerlegging
van de bepalingen van de overeenkomst van essentieel belang is om de betrokken personen,
hun gezinnen en hun socialezekerheidsrechten op de lange termijn te beschermen.
 
Er  wordt  met  name  verwezen  naar  kwesties  die  voortvloeien  uit  de  EU-regeling  voor
geschillenbeslechting van de Britse regering en er wordt een oproep gedaan aan de regeringen
van de EU-27 om consequent en genereus te zijn in de behandeling van burgers van het
Verenigd Koninkrijk die in de EU woonachtig zijn.
 
Achtergrond
 
Om in werking te treden moet de terugtrekkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het
Verenigd Koninkrijk  door  het  Europees Parlement  worden goedgekeurd met  een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen (artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie). Het Parlement zal over de overeenkomst stemmen nadat het ratificatieproces
in het Verenigd Koninkrijk is afgerond.
 
Debat: dinsdag 14 januari 2020
 
Stemming: woensdag 15 januari 2020
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
EP-resoluties en samenstelling van de EP-Brexit-stuurgroep
Verhofstadt: “We zullen de brexit-deal alleen accepteren nadat het VK het zelf goedkeurt”
Meer informatie over Brexit
Foto, - video- en audiomateriaal: Brexit
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20191017STO64561/verhofstadt-we-zullen-brexit-deal-accepteren-nadat-het-vk-het-goedkeurt
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Aanpak loonkloof tussen mannen en vrouwen in
de EU
 
EP-leden debatteren maandag over het dichten van de
loonkloof en zullen de Commissie oproepen om dringend
wettelijk bindende maatregelen voor te stellen.
 
In haar politieke beleidsplannen voor 2019-2024 heeft Commissievoorzitter Ursula von der
Leyen zich in het kader van de aangekondigde gendergelijkheidsstrategie verplicht tot het
dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Bovendien heeft de nieuwe commissaris
voor gelijkheid, Helena Dalli, acties aangekondigd om tijdens de eerste 100 dagen van deze
Commissie juridisch bindende maatregelen inzake loontransparantie voor te stellen.
 
Hoewel het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk in het EU-Verdrag is vastgelegd,
stagneert de totale loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU op 16 procent, met enorme
verschillen tussen de lidstaten onderling. De situatie wordt nog erger wanneer vrouwen met
pensioen gaan: hun pensioen is ongeveer 40% lager dan dat van mannen.
 
Een resolutie ter afronding van het debat zal in stemming worden gebracht tijdens de zitting van
januari II (29-30 januari).
 
Procedure: Verklaring van de Commissie, met resolutie
 
Procedurecode: 2019/2870(RSP)
 
Debat: maandag 13 januari 2020
 
Stemming: 29-30 januari 2020
 
Meer informatie
Europese Commissie - De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU:
factsheet België
Europese Commissie - De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU:
factsheet Nederland
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_belgium_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_belgium_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_the_netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_the_netherlands_en.pdf


Dringende actie nodig om stijgende dakloosheid
in Europa aan te pakken
 
De leden van het Europees Parlement zullen de Europese
Commissie en de lidstaten aansporen om van de strijd
tegen dakloosheid een topprioriteit te maken.
 
In een debat op maandag worden de Commissie en de lidstaten opgeroepen om dringend actie
te ondernemen tegen dakloosheid, in het bijzonder om sterfgevallen in de winter te voorkomen,
en om te onderzoeken hoe betaalbare woonruimte kan worden uitgebreid voor mensen die het
risico lopen om van huisvesting te worden uitgesloten.
 
Het EP heeft de Commissie reeds meermaals opgeroepen om de huisvestingsproblematiek
aan te pakken, in overeenstemming met beginsel 19 van de Europese pijler van de sociale
rechten,  dat  bepaalt  dat  "toegang tot  sociale huisvesting of  huisvestingssteun van goede
kwaliteit  moet  worden verleend aan mensen in nood".
 
In 2019 waren in de EU naar schatting 700.000 mensen dakloos. Overal  in de EU neemt
dakloosheid toe, behalve in Finland, waar een daling van 45% werd gemeld.
 
In Nederland is het aantal daklozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld naar 39 duizend in
2019. Ook in Brussel is in tien jaar tijd het aantal thuis- en daklozen meer dan verdubbeld.
 
Het ontberen van huisvesting is de kern van armoede en sociale uitsluiting, en hangt nauw
samen met de werkloosheid.
 
Het Parlement zal in een later stadium over een resolutie stemmen.
 
Achtergrond
 
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) zal binnenkort beginnen te werken
aan het verslag "Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen".
 
Het voorkomen en aanpakken van dakloosheid blijft een belangrijke uitdaging binnen Europa.
Huisvesting is de hoogste uitgavenpost voor Europeanen en de huizenprijzen stijgen in de
meeste  lidstaten  sneller  dan  de  inkomens.  Ongelijkheid  en  uitsluiting  op  het  gebied  van
huisvesting  versterken  elkaar,  waarbij  vrouwen,  kinderen  en  mensen  met  een
migrantenachtergrond bijzonder kwetsbaar zijn voor uitsluiting op het gebied van huisvesting en
dakloosheid.
 
Procedurecode: 2019/3013 (RSP)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0052_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_NL.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf
http://oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/1088/Finland.html


Debat: maandag 13 januari 2020
 
Meer informatie
Bestrijding van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting in Europa. Een studie van nationaal
beleid in de EU (Europese Commissie, 2019)
EP Resolutie over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid:
sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
EP resolutie: Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke
kosten
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
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https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/empl/home.html


Universele oplader voor alle mobiele telefoons
 
Om elektronisch afval te verminderen en het leven van de
consument te vergemakkelijken, willen de EP-leden
bindende maatregelen voor de ontwikkeling van universele
laders.
 
In de richtlijn inzake radioapparatuur van 2014 hebben de EU-wetgevers opgeroepen tot de
ontwikkeling van een universele lader en de Commissie de bevoegdheid gegeven om dit via
een gedelegeerde handeling te doen.
 
De aanpak van de Commissie om de industrie te "stimuleren" om gemeenschappelijke opladers
te  ontwikkelen  bleef  achter  bij  de  doelstellingen  van  de  medewetgevers.  De  vrijwillige
overeenkomsten  tussen  de  verschillende  actoren  in  de  sector  hebben niet  de  gewenste
resultaten  opgeleverd.
 
Een gemeenschappelijke oplader moet geschikt zijn voor alle mobiele telefoons, tablets, e-
boeklezers en andere draagbare apparaten, aldus de leden van het Europees Parlement.
 
Het debat van maandag zal worden afgesloten met een resolutie in een volgende plenaire
vergadering.
 
Volgens schattingen genereren oude opladers meer dan 51 000 ton elektronisch afval per jaar.
 
Procedurecode: 2019/2983 (RSP)
 
Procedure: Verklaring van de Commissie gevolgd door een debat (met resolutie)
 
Debat: maandag 13 januari 2020
 
Stemming: in een toekomstige zitting
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_nl

