
 

Nieuwsbrief Plenaire vergadering − 19-23 oktober
2020
 
Europees Parlement stemt over de toekomst van het EU-
landbouwbeleid 
EP-leden debatteren en stemmen over plannen om het EU-landbouwbeleid
duurzamer, veerkrachtiger en flexibeler te maken, om zo de voedselveiligheid te
garanderen.
 
 
Parlement zet prioriteiten voor toekomstige digitaledienstenwet
uiteen 
De Europarlementariërs debatteren op maandag over hun eisen aan de regulering van
digitale diensten, zoals online platforms. Op dinsdag stemt men hierover.
 
 
Parlement bereidt eerste EU-regels voor kunstmatige intelligentie
voor 
Europarlementariërs bespreken de manier waarop de EU het beste met kunstmatige
intelligentie kan omgaan en vertrouwen in de technologie te stimuleren. 
 
 
Europese Commissie presenteert haar werkprogramma voor 2021 
EP-leden geven commentaar op het werkprogramma voor 2021 van de Europese
Commissie. Dit wordt dinsdag gepresenteerd om 15:00 uur.
 
 
EP-voorzitter kondigt de winnaar Sacharovprijs 2020 aan 
De Conferentie van Voorzitters van het Parlement (Parlementsvoorzitter Sassoli en
fractievoorzitters) beslist donderdag over de winnaar van de Sacharovprijs voor de
vrijheid van denken 2020.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2020-10-19
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Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Volg de plenaire vergadering live (EbS+)
Multimedia website
Persconferenties en andere evenementen
EP Newshub

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter

(+31) 7 031 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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http://www.epnewshub.eu


Europees Parlement stemt over de toekomst van
het EU-landbouwbeleid
 
EP-leden debatteren en stemmen over plannen om het EU-
landbouwbeleid duurzamer, veerkrachtiger en flexibeler te
maken, om zo de voedselveiligheid te garanderen.
 
Het debat staat gepland om dinsdagochtend. De stemmingen zijn verspreid over de gehele
week.
 
De Europarlementariërs zullen beleidsverschuivingen steunen om het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid  (GLB)  beter  af  te  stemmen  op  de  behoeften  van  individuele  lidstaten.
Nationale overheden moeten strategische plannen gaan maken om te specificeren hoe zij de
EU-doelen denken te gaan halen. De Europese Commissie beoordeelt dan hun prestaties, niet
alleen hun naleving van EU-regels.
 
Het pakket van herzieningen bevat ook plannen om verplicht  klimaat-  en milieuvriendelijk
handelen dat elke agrariër moet toepassen te verbeteren om zo directe steun te ondervangen
en het stimuleren van financiële steun voor vrijwillige handelingen. De Europarlementariërs
stemmen ook over voorstellen om betalingen aan grotere agrarische bedrijven te verminderen
en om het geld meer te kanaliseren richting kleinere bedrijven en jonge agrariërs, om hen zo te
helpen  met  het  omgaan  met  crises  en  de  regels  rond  het  uitvoeren  van  controles  te
versimpelen.
 
Wanneer het Parlement zijn beslissing heeft genomen, zijn de Europarlementariërs klaar om de
onderhandelingen met de EU-ministers over het herzieningspakket te starten.
 
Achtergrond
 
De laatste herziening van het EU-landbouwbeleid, opgezet in 1962, stamt uit 2013.
 
De huidige GLB-regels lopen af op 31 december 2020. Deze moeten vervangen worden met
overgangsregels totdat de lopende herziening is goedgekeurd door het Europees Parlement en
de Raad en is afgerond.
 
Het GLB is goed voor 34,5% van de EU-begroting voor 2020 (€58.12 miljard). Ongeveer 70%
van het GLB-budget steunt het inkomen van zes tot zeven miljoen agrarische bedrijven in de
EU.
 
Procedures: 2018/0216(COD), 2018/0218(COD), 2018/0217(COD) Debat: dinsdag 20 oktober
Stemming: dinsdag 20 oktober - vrijdag 23 oktober Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
Type documenten: Verordeningen (3x) 
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Meer informatie
Verslag (Strategische plannen)
Verslag (Organisatie gemeenschappelijke markt in agrarische producten)
Verslag (Financiëren, besturen en monitoren van de CAP)
Profiel van rapporteur - strategische plannen: Peter Jahr (EVP, DE)
Profiel van rapporteur - organisatie gemeenschappelijke markt: Eric Andrieu (S&D, FR)
Profiel van rapporteur - horizontale regulatie: Ulrike Müller (RE, DE)
EP Onderzoek: CAP strategische plannen (december 2018)
EP Onderzoek: CAP wijzigende regelgeving betreffende de CMO voor agrarische producten,
kwaliteitsregelingen en maatregen voor afgeleden regios (oktober 2019)
EP Onderzoek: CAP horizontale regelgeving (june 2019)
EP Onderzoek: Richting de CAP na 2020 - vergelijking van het hervormingspakket met de
huidige regelgeving (september 2018)
Onderzoek: De CAP na 2020: The CAP beyond 2020: beoordeling van de
wetgevingsvoorstellen van de EC (oktober 2018)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlement zet prioriteiten voor toekomstige
digitaledienstenwet uiteen
 
De Europarlementariërs debatteren op maandag over hun
eisen aan de regulering van digitale diensten, zoals online
platforms. Op dinsdag stemt men hierover.
 
Met de aankomende digitaledienstenwet (DSA) wil de Europese Unie de digitale economie
vormgeven. Niet alleen op EU-niveau, maar ook de standaard zetten voor de rest van de
wereld, zoals het dat ook deed voor dataveiligheid.
 
In  twee  losse  wetgevingsinitiatieven  roepen  de  parlementscommissies  Interne  markt  en
consumentenbescherming en Juridische zaken de Europese Commissie op om de huidige
tekortkomingen in de online omgeving in het DSA-pakket aan te pakken. Dit pakket wordt aan
het eind van het jaar gepresenteerd.
 
Beide commissies  eisen een bindend “notice-and-action-mechanisme”  om online illegale
content aan te pakken. Leden van de commissie Interne markt willen dat online markplaatsen
wettelijk verplicht worden om transparant te zijn en informatie te delen met hun gebruikers,
bijvoorbeeld  over  onveilige  producten,  strengere  regels  over  consumentenbescherming,
effectieve handhavings- en toezichtmaatregelen en andere eisen. Specifieke regels om het
falen van de markt door grote platforms te voorkomen moeten ook op tafel komen, vinden de
leden.
 
De commissie Juridische zaken roept op tot wettelijke duidelijkheid voor platforms en garanties
van de grondrechten van gebruikers, waaronder gerechtelijke schadeloosstelling en strengere
regels om schadelijke content, zoals nepnieuws, tegen te gaan. De Europarlementariërs willen
ook dat gebruikers meer controle krijgen over wat zij online zien (inclusief de mogelijkheid om af
te melden voor contentcuratie), minder opdringerige gerichte reclame, meer transparantie rond
het verzamelen van data en een Europese entiteit voor toezicht en het opleggen van boetes.
 
Een derde, niet-wetgevende resolutie van de commissie Burgerlijke vrijheden, richt zich op
problemen rond de grondrechten en roept op tot het “ijverig, evenredig en niet-discriminerend”
verwijderen van content om zo de vrijheid van meningsuitingen en informatie te bevorderen en
privacy en data te beschermen. De Europarlementariërs wijzen er ook op dat microtargeting,
gericht  op  mensen  hun  zwakke  plekken,  problematisch  is,  net  zoals  haatzaaiing  en
desinformatie.  De leden vragen meer  transparantie  over  het  inkomstenbeleid  van online
platforms.
 
Procedure: 2020/2018(INL) / 2020/2019(INL) / 2020/2022(INI) Debat: maandag 19 oktober
Stemming:  dinsdag  20  oktober,  uitslag  wordt  op  woensdag  21  oktober  bekendgemaakt
Procedure: Wetgevende initiatiefrapporten (door IMCO en JURI, artikel 47 van Reglement van
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_NL.html


het Europees Parlement) en niet-bindend rapport (door LIBE)
 
Meer informatie
Verslag van de commissie Interne markt en consumentenbescherming
Verslag - Wet Digitale Diensten: Functioneren van de Interne Markt verbeteren
Profiel van de Commissie Interne markt rapporteur, Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Verslag van de Commissie Juridische Zaken
Verslag - Wet Digitale Diensten: regelgeving commercieel en burgerlijk recht voor commerciële
entiteiten die online opereren
Profiel van de Commissie Juridische zaken rapporteur, Tiemo Wölken (S&D, DE)
Verslag en rapporteur van de Commissie Burgervrijheden, Recht en Binnenlandse Zaken
Onderzoek naar de Wet Digitale Diensten (EP Onderzoeksdienst)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/search.html?word=Digital+Services+Act


Parlement bereidt eerste EU-regels voor
kunstmatige intelligentie voor
 
Europarlementariërs bespreken de manier waarop de EU
het beste met kunstmatige intelligentie kan omgaan en
vertrouwen in de technologie te stimuleren. 
 
Het debat staat gepland voor maandag; de stemming over twee wetgevende initiatieven en nog
een tekst volgt dinsdag.
 
Het Europees Parlement behoort tot de eersten die aanbevelingen doen over de regels voor
kunstmatige  intelligentie  op  het  gebied  van  ethiek,  aansprakelijkheid  en  intellectuele
eigendomsrechten. Om deze reden kan de EU een wereldleider worden in de ontwikkeling van
kunstmatige intelligentie. Het wetgevende voorstel van de Europese Commissie wordt begin
volgend jaar verwacht.
 
Het verslag over het wetgevende initiatief focust op ethische aspecten en onderstreept dat
toekomstige  wetten  ook  rekening  moeten  houden  met  verschillende  leidende  principes,
waaronder  een  mensgerichte  en  mensgemaakte  kunstmatige  intelligentie;  veiligheid,
transparantie en aansprakelijkheid; waarborgen tegen vooringenomenheid en discriminatie;
recht op herstel; sociale en ecologische verantwoordelijkheid, en respect voor fundamentele
rechten.
 
Het verslag over het wetgevende initiatief roept op tot het aannemen van een toekomstgericht
kader  voor  aansprakelijkheid,  waardoor  degenen die  risicovolle  kunstmatige  intelligentie
exploiteren daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld in het geval van schade. De regels
moeten zorg dragen voor de bescherming van leven, gezondheid, fysieke integriteit, eigendom
en aanzienlijke immateriële schade als dit resulteert in “verifieerbare economische verliezen”.
 
De  derde  tekst  pleit  voor  een  effectief  systeem  op  het  gebied  van  intellectuele
eigendomsrechten,  en  waarborgt  de  patentregelgeving  van  de  EU.  Het  onderzoekt
rechtspersoonlijkheid, copyright, handelsgeheimen, en de bescherming van creatief werk dat
gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en gegenereerd wordt door kunstmatige intelligentie.
 
Procedure: 2020/2012(INL), 2020/2014(INL), 2020/2014(INL)
 
Debat: maandag 19 oktober
 
Stemming: dinsdag 20 oktober, uitslag wordt op woensdag 21 oktober bekendgemaakt
 
Procedure: Wetgevende initiatiefverslagen (Ethiek en Burgerlijke Aansprakelijkheid) en niet-
bindend verslag (IPRS)
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Meer informatie
Conceptverslag van een kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica
en verwante technologieën
Conceptverslag van burgerlijk aansprakelijkheidsregeling voor kunstmatige intelligentie
Conceptverslag van Intellectueel Eigendomsrecht voor de ontwikkeling van kunstmatige
intelligentie technieken
Persbericht over commissiestemming (01.10.2020)
Persconferentie in navolging van commissiestemming (01.10.2020)
Onderzoek naar kunstmatige intelligentie (EP Onderzoeksdienst)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/search?q=artificial%20intelligence&


Europese Commissie presenteert haar
werkprogramma voor 2021
 
EP-leden geven commentaar op het werkprogramma voor
2021 van de Europese Commissie. Dit wordt dinsdag
gepresenteerd om 15:00 uur.
 
In  navolging  van  het  Staat  van  de  Europese  Unie-debat  op  16  september  met
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement, zal de Commissie haar
plannen  bekend  maken  om het  herstel  van  de  COVID-19-crisis  te  bespoedigen  en  een
veerkrachtige, klimaatneutrale en digitaal geavanceerde economie op te zetten voor de EU, met
oog voor iedereen.
 
Commissievoorzitter  Von  der  Leyen  noemde  in  haar  intentieverklaring  (16.09.2020)  tot
Parlementsvoorzitter Sassoli en het Duits EU-voorzitterschap belangrijke actievelden voor 2021.
De  verklaring  vormt  de  start  van  de  interinstitutionele  dialoog  over  de  prioriteiten  voor
aankomend  jaar.
 
Debat: dinsdag 20 oktober Procedure: Verklaring van Commissie, gevolgd door één ronde van
sprekers namens politieke groepen
 
Meer informatie
Staat van de Europese Unie 2020
Verslag Commissie Werkprogramma 2021
EP Onderzoeksbriefing: De zes prioriteiten van Commissie Von der Leyen: Stand van zake in
herfst 2020
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/nl/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf


•

•
•

EP-voorzitter kondigt de winnaar Sacharovprijs
2020 aan
 
De Conferentie van Voorzitters van het Parlement
(Parlementsvoorzitter Sassoli en fractievoorzitters) beslist
donderdag over de winnaar van de Sacharovprijs voor de
vrijheid van denken 2020.
 
De winnaar  wordt  op  het  middaguur  aangekondigd  door  de  voorzitter  van  het  Europees
Parlement  David  Sassoli.
 
De finalisten zijn dit jaar:
 

De democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door de Coördinatieraad,
een initiatief van dappere vrouwen, en politieke en maatschappelijke figuren; 
Guapinol-activisten en Berta Cáceres in Honduras; 
Mgr Najeeb Michaeel, Aartsbisschop van Mosul, Irak.
 

Hier is meer informatie over de Sacharovprijs en alle nominaties dit jaar.
 
Aankondiging: donderdag 22 oktober Procedure: Sacharovprijs 2020
 
Meer informatie
Persbericht: “Sacharovprijs 2020: Europarlementariërs selecteren de finalisten” (12.10.2020)
Audiovisueel pakket: statement van AFET-voorzitter David McAllister, DEVE-voorzitter Tomas
Tobé en DROI-voorzitter Maria Arena over de drie finalisten voor de 2020 Sachorovprijs
Sacharovprijsnetwerk
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal - Sacharovprijs 2020
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/sakharov-prize-2020_16602_pk

