
 

Nieuwsbrief Plenaire vergadering – 10-13 februari
2020 – Straatsburg
 
Stemming over vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
Op dinsdag bespreekt het Parlement de vrijhandel- en investeringsovereenkomst
tussen de EU en Vietnam. Op woensdag wordt deze in stemming worden gebracht.
 
 
Toekomstige betrekkingen EU-VK: Bepaling standpunt voor
komende besprekingen door het Parlement 
Het Parlement debatteert dinsdag en stemt woensdag over een resolutie waarin het
standpunt van het EP over het toekomstig partnerschap tussen EU en VK uiteengezet
wordt.
 
 
Tegengaan van antisemitisme, racisme en haat in de EU 
De parlementsleden beoordelen op dinsdag in een plenair debat met
vertegenwoordigers van Raad en Commissie de reactie van de EU op het groeiende
antisemitisme, racisme en haat in de Unie.
 
 
Wereldwijd einde aan vrouwelijke genitale verminking 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs over een resolutie die erop aandringt
dat de EU een strategie maakt om vrouwelijke genitale verminking uit te bannen.
 
 
Stop illegale handel in honden en katten 
De EP-leden stemmen over een oproep tot een EU-actieplan tegen de illegale handel
in gezelschapsdieren. Het plan moet het dierwelzijn, de volksgezondheid en eigenaren
beschermen.
 
 
Kunstmatige intelligentie: hoe een veilig en onbevooroordeeld
gebruik te waarborgen 
De uitdagingen die voortvloeien uit toepassing van kunstmatige intelligentie en de
maatregelen die de EU moet nemen om consumenten op dit vlak te beschermen,
worden maandag besproken.
 
 
EU-begrotingsdebat voorafgaand aan cruciale MFK-top 
Vooruitlopend op de Europese Raad van 20 februari, bespreken de
Europarlementariërs hun prioriteiten voor de volgende EU-begroting met Raad en
Commissie.
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Rechtsstaat bedreigd in Polen: Europarlementsleden onderstrepen
de onmiddellijke noodzaak van verandering 
Dinsdag bespreken de leden van het Europees Parlement met vertegenwoordigers
van de Raad en de Commissie hoe de aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in
Polen kan worden aangepakt.
 
 
Debat over het verbeteren van het EU-uitbreidingsproces 
Op maandag beoordelen de Europarlementariërs de voorstellen van de Europese
Commissie over hoe het EU-toetredingsproces te versterken.
 
 
Europees Parlement stemt over bezwaar tegen lood in pvc 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs of zij hun veto uitspreken over een
voorstel van de Commissie om hoeveelheden lood toe te staan in pvc.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2020-02-10
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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
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2020-02-10
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


Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

(+31) 7 031 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Persvoorlichter in België

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu
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Stemming over vrijhandelsovereenkomst EU-
Vietnam
 
Op dinsdag bespreekt het Parlement de vrijhandel- en
investeringsovereenkomst tussen de EU en Vietnam. Op
woensdag wordt deze in stemming worden gebracht.
 
Door middel van deze vrijhandelsovereenkomst zullen in de komende tien jaar vrijwel alle
handelstarieven  tussen  Vietnam en  de  EU worden  afgeschaft.  Europese  producten  met
geografische aanduiding worden in de overeenkomst beschermd en Europese bedrijven krijgen
toegang tot de Vietnamese markt voor overheidsopdrachten. De overeenkomst is tevens een
instrument om de sociale en ecologische vooruitgang in Vietnam te bevorderen.
 
Het  Parlement  zal  afzonderlijk  stemmen  over  een  overeenkomst  om  investeringen  te
beschermen. Deze bescherming gebeurt via een rechtssysteem van onafhankelijke rechters die
verantwoordelijk zijn voor het beslechten van geschillen tussen investeerders en de staat.
 
Direct na de stemming zullen de rapporteur Geert Bourgeois (ECR, BE) en de voorzitter van de
handelscommissie Bernd Lange (S&D, DE) een persconferentie geven.
 
Achtergrond
 
Vietnam is na Singapore de grootste handelspartner van de Associatie van Zuidoost-Aziatische
Naties  (ASEAN),  met  een  goederenhandel  ter  waarde  van  €  47,6  miljard  per  jaar  en
dienstenhandel ter waarde van € 3,6 miljard. De EU-export naar het land groeit jaarlijks met 5
tot 7 procent, maar het handelstekort van de EU met Vietnam bedroeg in 2018 € 27 miljard.
 
De  belangrijkste  EU-import  uit  Vietnam  omvat  telecommunicatieapparatuur,  kleding  en
voedselproducten.  De  EU  exporteert  voornameli jk  goederen,  zoals  machines,
transportmiddelen,  chemical iën  en  landbouwproducten  naar  Vietnam.
 
debat: dinsdag 11 februari 2020
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
persconferentie: woensdag 12 februari 2020 om 15:30 met Geert Bourgeois (ECR, BE), Bernd
Lange (S&D, DE)
 
procedure: instemming
 
procedurecode: 2018/0356 (NLE) en 2018/0358 (NLE)
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Meer informatie
Persbericht over de stemming in de commissie, 21.01.2020 (Engels)
Profiel van de rapporteur: Geert Bourgeois (ECR, BE)
EP-onderzoek: International Agreements in Progress: EU-Vietnam trade and investment
agreements, 14.11.2019
Achtergrond handelsovereenkomst (legislative train)
EP-onderzoek: Trade and investment agreements with Vietnam (februari 2020)
Interview met de rapporteur: EU-Vietnam handelsovereenkomst: wat zijn de voordelen?

Ontwerpteksten & proceduredossiers
Proceduredossier: Instemming handelsovereenkomst
Ontwerptekst: Instemming handelsovereenkomst
Ontwerptekst: Handelsovereenkomst
Proceduredossier: Investeringsbeschermingsovereenkomst
Ontwerptekst: Investeringsbeschermingsovereenkomst
Ontwerptekst: Overeenkomst inzake investeringsbescherming
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200121IPR70703/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-handelsovereenkomst-wat-zijn-de-voordelen
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_NL.html


Toekomstige betrekkingen EU-VK: Bepaling
standpunt voor komende besprekingen door het
Parlement
 
Het Parlement debatteert dinsdag en stemt woensdag over
een resolutie waarin het standpunt van het EP over het
toekomstig partnerschap tussen EU en VK uiteengezet
wordt.
 
Gebaseerd  op  de  ontwerp-onderhandelingsrichtlijnen  van  de  Europese  Commissie,  die
maandag 3 februari werden gepresenteerd door EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier, vormt
deze resolutie de eerste inbreng van het Parlement aan de komende onderhandelingen met de
Britse regering over een nieuw partnerschap na brexit.
 
De  onderhandelingsrichtlijnen  vormen  het  kader  waarin  het  doel,  de  reikwijdte  en  de
doelstellingen van de gesprekken uiteengezet  worden.  De richtlijnen moeten ook worden
ondertekend door de vertegenwoordigers van EU27-lidstaten in de Raad.
 
Voor een definitief toekomstig akkoord is de goedkeuring van het gehele Europees Parlement
vereist. In het Parlement zal een speciale groep worden aangesteld, die de Commissie tijdens
de onderhandelingen op de voet zal volgen. Daarnaast coördineert deze groep de input van het
Parlement gedurende het gehele proces.
 
De Raad zal naar verwachting de richtsnoeren aannemen en de onderhandelingsrichtsnoeren
van de Commissie op 25 februari onderschrijven, zodat de eerste gespreksronde begin maart
kan beginnen.
 
Achtergrond
 
Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari. De tijdelijke overgangsperiode,
die werd overeengekomen als onderdeel van het terugtrekkingsakkoord, begon op 1 februari en
eindigt op 31 december van dit jaar.
 
debat: dinsdag 11 februari 2020
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en


Meer informatie
Persbericht: Europees Parlement keurt Brexit-akkoord goed (29.01.2020)
EP-onderzoeksdienst: "The European Parliament after Brexit" (14.01.2020)
EP-onderzoeksdienst: “The revised Brexit deal: What has changed and next steps?”
(22.10.2019)
"Brexit: The final countdown [What Think Tanks are thinking]" (24.01.2020)
Foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200128IPR71204/europees-parlement-keurt-brexit-akkoord-goed
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk


Tegengaan van antisemitisme, racisme en haat
in de EU
 
De parlementsleden beoordelen op dinsdag in een plenair
debat met vertegenwoordigers van Raad en Commissie de
reactie van de EU op het groeiende antisemitisme, racisme
en haat in de Unie.
 
Gebaseerd  op  de  ontwerp-onderhandelingsrichtlijnen  van  de  Europese  Commissie,  die
maandag 3 februari werden gepresenteerd door EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier, vormt
deze resolutie de eerste inbreng van het Parlement aan de komende onderhandelingen met de
Britse regering over een nieuw partnerschap na brexit.
 
De  onderhandelingsrichtlijnen  vormen  het  kader  waarin  het  doel,  de  reikwijdte  en  de
doelstellingen van de gesprekken uiteengezet  worden.  De richtlijnen moeten ook worden
ondertekend door de vertegenwoordigers van EU27-lidstaten in de Raad.
 
Voor een definitief toekomstig akkoord is de goedkeuring van het gehele Europees Parlement
vereist. In het Parlement zal een speciale groep worden aangesteld, die de Commissie tijdens
de onderhandelingen op de voet zal volgen. Daarnaast coördineert deze groep de input van het
Parlement gedurende het gehele proces.
 
De Raad zal naar verwachting de richtsnoeren aannemen en de onderhandelingsrichtsnoeren
van de Commissie op 25 februari onderschrijven, zodat de eerste gespreksronde begin maart
kan beginnen.
 
Achtergrond
 
Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie op 31 januari. De tijdelijke overgangsperiode,
die werd overeengekomen als onderdeel van het terugtrekkingsakkoord, begon op 1 februari en
eindigt op 31 december van dit jaar.
 
debat: dinsdag 11 februari 2020
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en


Meer informatie
Special Eurobarometer survey on Antisemitism in Europe, 22.01.2019 (Engels)
Persbericht: "Parliament commemorates the liberation of Auschwitz 75 years ago",  29.01.2020
EP Research Service: Jewish communities in the EU (januari 2020)
EP-resolutie over de bestrijding van antisemitisme (01.06.2017)
Handvest van de grondrechten van de EU: Artikel 21 - Non-discriminatie
Persbericht: "End racist discrimination against Afro-European people in the EU", 26.03.2019
EP-resolutie over bestrijding van discriminatie ten aanzien van minderheden in de EU-lidstaten
(07.02.2018)
Persbericht: "EU fundamental rights under threat in several member states", 16.01.2019
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71206/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_NL.html
https://fra.europa.eu/nl/eu-charter/article/21-non-discriminatie
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190321IPR32133/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190109IPR23026/


Wereldwijd einde aan vrouwelijke genitale
verminking
 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs over een
resolutie die erop aandringt dat de EU een strategie maakt
om vrouwelijke genitale verminking uit te bannen.
 
In navolging van het plenaire debat op 18 december en de Internationale Dag tegen Vrouwelijke
Genitale Verminking op 6 februari stemmen de EP-leden over een resolutie die oproept tot een
EU-strategie die wereldwijd een einde maakt aan vrouwelijke genitale verminking (VGV).
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leven wereldwijd ten minste 200 miljoen vrouwen en
meisjes met de schadelijke gevolgen vrouwelijke genitale verminking. In Europa lopen jaarlijks
ongeveer 180.000 meisjes en vrouwen het risico op vrouwelijke genitale verminking.
 
Achtergrond
 
VGV omvat alle methodes van het gedeeltelijk of totaal verwijderen van de externe vrouwelijke
geslachtsorganen, of andere verwondingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen voor niet-
medische redenen. VGV wordt internationaal erkend als schending van de mensenrechten van
meisjes en vrouwen.
 
debat: woensdag 18 december 2019
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: 2019/2988(RSP)
 
procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
Europees Instituut voor gendergelijkheid: webpagina over VGV in de EU (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation


Stop illegale handel in honden en katten
 
De EP-leden stemmen over een oproep tot een EU-
actieplan tegen de illegale handel in gezelschapsdieren.
Het plan moet het dierwelzijn, de volksgezondheid en
eigenaren beschermen.
 
Naar verwachting nemen de Europarlementariërs op woensdag een resolutie aan waarin zij
oproepen tot een EU-systeem voor verplichte registratie van katten en honden. Daarnaast
willen  zij  een  EU-brede  definitie  voor  grootschalige  commerciële  fokkerijen,  oftewel
broodfokkers.
 
Achtergrond
 
Naar schatting worden er maandelijks 46.000 honden verhandeld tussen de EU-lidstaten.
Meestal gebeurt dit ongeregistreerd. Commerciële fokkers misbruiken de EU-wetgeving rond
het verkeer van gezelschapsdieren (Verordening (EU) nr. 576/2013). Deze regels zijn bedoeld
voor het niet-commerciële vervoer van huisdieren.
 
Buiten het gevaar voor de volksgezondheid, het dierwelzijn en de consumentenbescherming is
de illegale handel in gezelschapsdieren een grote bronnen van inkomen geworden voor de
georganiseerde misdaad.
 
debat: dinsdag 11 februari 2020
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: 2019/2814(RSP)
 
procedure: Actualiteitenresolutie
 
Meer informatie
Proceduredossier
Persbericht over stemming in commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid,
21.01.2020 (Engels)
Video: Handel in honden en katten: maatregelen tegen illegale puppysmokkel

Plenaire Vergaderingen

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

11 I 17

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R0576
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200120IPR70621/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200120IPR70621/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200117STO70506/handel-in-honden-en-katten-maatregelen-tegen-illegale-puppysmokkel


Kunstmatige intelligentie: hoe een veilig en
onbevooroordeeld gebruik te waarborgen
 
De uitdagingen die voortvloeien uit toepassing van
kunstmatige intelligentie en de maatregelen die de EU moet
nemen om consumenten op dit vlak te beschermen,
worden maandag besproken.
 
Het debat en de stemming in de plenaire vergadering lopen vooruit op het white paper van de
Commissie over een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie, dat op 19 februari 2020 zal
worden gepresenteerd.
 
Bij  interactie  met  geautomatiseerde  besluitvormingssystemen  moet  men  'goed  worden
geïnformeerd over hoe het werkt, hoe een mens met beslissingsbevoegdheden te bereiken en
hoe de beslissingen van het systeem kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd', aldus de
o n t w e r p r e s o l u t i e  o p g e s t e l d  d o o r  d e  c o m m i s s i e  v o o r  I n t e r n e  m a r k t  e n
c o n s u m e n t e n b e s c h e r m i n g .
 
De Europarlementariërs  willen  dat  de  Commissie  voorstellen  indient  om EU-veiligheids-
(bijvoorbeeld voor machines en speelgoed) en aansprakelijkheidsregels bij te werken in het licht
van producten die werken met AI.
 
debat: maandag 10 februari 2020
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: Mondelinge vraag aan de Commissie (met resolutie)
 
Meer informatie
Persbericht: "Artificial intelligence: EU must ensure a fair and safe use for consumers",
23.01.2020
Ontwerpresolutie
Parlementaire vragen
Video: Automated decision-making processes; Ensuring consumer protection, and free
movement of goods and services: extracts from the vote on the report Petra DE SUTTER
(Greens/EFA, BE)
EP Research: Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and challenges
EP Research: A governance framework for algorithmic accountability and transparency
EP Research: Global Trendometer - Auditing algorithms to avoid bias
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200120IPR70622/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200120IPR70622/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0094_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_NL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111


EU-begrotingsdebat voorafgaand aan cruciale
MFK-top
 
Vooruitlopend op de Europese Raad van 20 februari,
bespreken de Europarlementariërs hun prioriteiten voor de
volgende EU-begroting met Raad en Commissie.
 
De leden van het Europees Parlement zullen nogmaals pleiten voor een ambitieus meerjarig
financieel kader (MFK) voor 2021-2027 dat de continuïteit  van het belangrijkste EU-beleid
waarborgt,  zoals  het  regionale  en  landbouwbeleid.  Belangrijke  zaken zoals  klimaatactie,
onderzoek, digitalisering, steun voor jongeren (Erasmus +, jeugdwerkgelegenheid) en het MKB
moeten  worden  gestimuleerd.  Recente  inspanningen,  zoals  het  aanpakken  van  de
investeringskloof in de nasleep van de financiële en economische crisis, migratie en veiligheid,
moeten  met  nieuwe  middelen  worden  gefinancierd,  d.w.z.  niet  ten  koste  van  andere
programma's.
 
De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zullen de langetermijnbegroting van de EU
voor 2021-2027 bespreken tijdens een speciale bijeenkomst van de Europese Raad op 20
februari  2020.  Zij  zijn  het  nog  steeds  niet  eens  geworden  over  een  gemeenschappelijk
standpunt. Het Parlement heeft zijn standpunt in november 2018 vastgesteld, op basis van het
voorstel van de Commissie uit mei 2018.
 
Raadpleeg de MFF Q&A en een gestructureerde lijst met de belangrijkste links voor volledige
en actuele informatie.
 
Journalisten worden uitgenodigd voor rondetafelgesprekken met de EP Budgetonderhandelaars
op dinsdag, van 16.00u. tot 19.00u. in het WEISS-gebouw, zaal S2.2.
 
Een  persconferentie  van  EP-rapporteurs  die  betrokken  zijn  bij  de  MFK-gerelateerde
onderhandelingen  met  de  Raad  over  Erasmus,  Creatief  Europa  en  het  Europees
Solidariteitskorps  staat  gepland  voor  woensdag  om  15.00  uur.
 
debat: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie, gevolgd door een debat
 
Meer informatie
Alles wat u moet weten over de EU-langetermijnbegroting 2021-2027
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a


Rechtsstaat bedreigd in Polen:
Europarlementsleden onderstrepen de
onmiddellijke noodzaak van verandering
 
Dinsdag bespreken de leden van het Europees Parlement
met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie hoe
de aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen
kan worden aangepakt.
 
In navolging van de recente resolutie van het Parlement over de voortdurende verslechtering
van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, zal het plenaire debat gaan over "het onvermogen
van de Raad om effectief gebruik te maken" van de lopende procedure van artikel 7, lid 1,
evenals over de laatste ontwikkelingen in Polen met betrekking tot de hervorming van het
gerechtelijk  apparaat.  Europarlementariërs kunnen mogelijk  ook wijzen op de "dringende
behoefte" aan een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten, zoals
voorgesteld door het Parlement.
 
Achtergrond
 
De Europese Commissie heeft in december 2017 om EU-actie gevraagd met het oog op de
vermeende bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. In een
resolutie uit maart 2018 is het Europees Parlement met de Commissie overeengekomen dat de
scheiding van machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten op
het spel stonden.
 
Overeenkomstig artikel 7 van het EU-Verdrag kan de Raad na een dergelijk verzoek vaststellen
dat er een duidelijk risico bestaat op een ernstige inbreuk van de EU-waarden in de betrokken
landen. Alvorens dit te doen, horen de ministers de standpunten van de nationale autoriteiten.
De Poolse autoriteiten verdedigden zich al driemaal voor de Raad, 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 aanhoudende
schending van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten. Dit kan uiteindelijk leiden tot
sancties, zoals het schorsen van stemrechten in de Raad.
 
debat: dinsdag 11 februari 2020
 
procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200109IPR69907/rechtsstaat-polen-en-hongarije-verder-ondermijnd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action


Meer informatie
EP-onderzoeksdienst: Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible
improvements (6.11.2019)
Persbericht: "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)
Foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191216IPR69127/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191216IPR69127/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/zorg-over-rechtsstaat-in-lidstaten-wat-de-eu-kan-doen-infografiek
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Debat over het verbeteren van het EU-
uitbreidingsproces
 
Op maandag beoordelen de Europarlementariërs de
voorstellen van de Europese Commissie over hoe het EU-
toetredingsproces te versterken.
 
De  Europese  Commissie  heeft  onlangs  haar  vernieuwde  aanpak  van  de  uitbreiding
gepubliceerd. Deze aanpak moet een nieuwe impuls geven aan het uitbreidingsproces van de
EU. Commissaris Olivér Várhelyi presenteerde de voorstellen afgelopen woensdag al in de
Commissie Buitenlandse Zaken en Europarlementariërs zullen de voorstellen bespreken in een
plenaire vergadering op maandag.
 
De nieuwe aanpak, bedoeld om de EU te helpen in de voorbereiding en onderhandelingen met
landen die tot de EU willen toetreden, is gebaseerd op vier hoofdbeginselen: geloofwaardigheid,
voorspelbaarheid, dynamiek en politieke sturing.
 
Achtergrond
 
De herziening komt te midden van teleurstelling over het falen van de Raad om in oktober vorig
jaar toetredingsgesprekken te openen met Noord-Macedonië en Albanië.
 
Montenegro, Servië en Turkije zijn al begonnen met toetredingsonderhandelingen, Albanië en
Noord-Macedonië hebben de status van kandidaat-lidstaten, terwijl Bosnië en Herzegovina en
Kosovo potentiële kandidaat-lidstaten zijn.
 
debat: maandag 10 februari 2020
 
procedure: verklaring van de Commissie
 
Meer informatie
EP-resolutie over het openen van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en
Albanië, 24.10.2019
Statement by EP President Sassoli during his visit to Albania (03.02.2020)
Factsheets EP: de uitbreiding van de Unie
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https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191021IPR64717/veto-tegen-toetredingsgesprekken-albanie-noord-macedonie-strategische-fout
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191021IPR64717/veto-tegen-toetredingsgesprekken-albanie-noord-macedonie-strategische-fout
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/167/the-enlargement-of-the-union


Europees Parlement stemt over bezwaar tegen
lood in pvc
 
Op woensdag stemmen de Europarlementariërs of zij hun
veto uitspreken over een voorstel van de Commissie om
hoeveelheden lood toe te staan in pvc.
 
De Europese Commissie stelt voor om de regels rond de toegestane concentratie lood in te
herzien. Het voorstel bevat een uitzondering die tot 2% lood toestaat in gerecycled pvc.
 
De Milieucommissie van het EP stemt met een meerderheid voor een bezwaar tegen deze
aanpassingen. Dit om aan de REACH-wetgeving te voldoen en de volksgezondheid en het
milieu te beschermen.
 
Achtergrond
 
Het Parlement is al lang van mening dat de problemen van zware metalen in gerecycled pvc
niet moeten aanhouden. Lood in pvc wordt al sinds 2015 uitgefaseerd in de EU. Dit komt door
de  vrijwillige  inzet  van  EU’s  pvc-industrie.  Toch  komt  lood  in  pvc  nog  steeds  voor  door
geïmporteerde  producten.
 
Als het Parlement het bezwaar van bekrachtigd voor 27 februari 2020 wordt de maatregel niet
aangenomen door de Commissie. De Europese Commissie kan dan een geamendeerd voorstel
doen of met een nieuw voorstel komen.
 
stemming: woensdag 12 februari 2020
 
procedure: Bijzondere wetgevingsprocedure - Goedkeuring door het EP
 
Meer informatie
Persbericht na stemming in Milieucommissie, 21.01.2020 (Engels)
REACH-verordening (Engels)
Commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200120IPR70620/
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/home.html

