
 

Europees Parlement : buitengewone plenaire
vergadering op 26 maart
 
De EP-voorzitter en fractieleiders hebben besloten om een buitengewone plenaire
vergadering te houden met het oog op het goedkeuren van speciale maatregelen
 

De Voorzitter van het Europees Parlement en de fractieleiders, verenigd in de Conferentie van
voorzitters hebben op donderdagochtend informeel overlegd.
 
Daarna heeft de Conferentie van voorzitters in een schriftelijke procedure het voorstel van
Parlementsvoorzitter David Sassoli goedgekeurd om op donderdag 26 maart in Brussel een
buitengewone plenaire vergadering bijeen te roepen..
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20140616STO49701/conferentie-van-voorzitters-de-ruggengraat-van-het-europees-parlement
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20140616STO49701/conferentie-van-voorzitters-de-ruggengraat-van-het-europees-parlement
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96864/DAVID+MARIA_SASSOLI/home


Zo wordt het mogelijk voor het Parlement om te debatteren en te stemmen over de eerste drie
wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die de lidstaten moeten ondersteunen om
de gevolgen van de Covid-19 -pandemie op te vangen.
 
De voorzitter van het EP, David Sassoli, zei: " Als vertegenwoordigers van de Europese burgers
hebben wij  plichten jegens onze burgers, en die komen we na. Het Parlement moet open
blijven,  want  een  virus  kan  de  democratie  niet  in  gevaar  brengen.  Wij  zijn  de  enige
democratisch verkozen Europese instelling en wij zullen hen blijven vertegenwoordigen en
verdedigen".
 
De drie voorstellen hebben betrekking op:
 
- Het Coronavirus Response Investment Initiatief, dat 37 miljard euro uit de cohesiefondsen
vrijmaakt om lidstaten te helpen bij de bestrijding van de gevolgen van de crisis
 
- een wetgevingsvoorstel om het toepassingsgebied van het EU-Solidariteitsfonds te verruimen
met noodsituaties op het gebied van volksgezondheid,
 
- een Commissievoorstel om de zogenaamde “spookvluchten” als gevolg van de Covid-19 -
uitbraak te stoppen.
 
Het is van essentieel belang dat het Europees Parlement deze drie voorstellen snel goedkeurt
om EU-burgers en lidstaten in deze ongekende situatie concreet te kunnen helpen.
 
Het Bureau van het Europees Parlement zal voor deze zitting specifieke maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat de stemmingen ook op afstand kunnen worden georganiseerd.
 
Deze plenaire vergadering zal de voorziene zitting van 1-2 april formeel vervangen.
 
Meer informatie
Verklaring van EP-voorzitter David Sassoli over de reactie van het Europees Parlement op de
Covid-19-crisis

Conclusies van de Voorzitter van de Europese Raad na afoop van de videoconferentie met
leden van de Europese Raad over Covid-19 (17.03.2020)

Coronavirus response team

EP Studiedienst: What can the EU do to alleviate the impact of the coronavirus crisis? (16-03-
2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europe-is-showing-the-power-of-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europe-is-showing-the-power-of-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europe-is-showing-the-power-of-solidarity
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
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