
 

Op de agenda: meerjarenbegroting,
mensenrechten
 

Het Europees Parlement hervat zijn activiteiten met gesprekken over de
meerjarenbegroting, mensenrechten en Covid-19.
 
De begrotingscommissie (BUDG) zal op dinsdag de onderhandelingen over de EU-
meerjarenbegroting bespreken, de hervorming van de eigen bronnen van inkomsten van de EU
en het Covid-19-herstelplan.
 
De milieucommissie (ENVI) krijgt op woensdag geactualiseerde informatie over Covid-19 van
de Directeur van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding, Dr. Andrea
Ammon. EP-leden zullen stemmen over het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dat
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http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20200513STO79012/covid-19-het-eu-plan-voor-economisch-herstel
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200304STO73957/ep-leden-willen-ten-minste-EU1-4-miljard-voor-eu-rampenbestrijding


geholpen heeft om een gezamenlijke voorraad van medisch materieel te voorzien (zoals
bijvoorbeeld beademingsmachines) als deel van de EU-respons op de coronapandemie.
 
Op maandag zullen de EP-leden van de subcommissie mensenrechten (DROI) de
mensenrechtensituatie in het Democratische Republiek Congo bespreken met Dr. Denis
Mukwege, winnaar van de 2014 Sacharovprijs en de 2018 Nobelprijs voor de Vrede. Dr.
Mukwege heeft doodsbedreigingen gekregen na zijn veroordeling van schendingen van
mensenrechten, van seksueel geweld tegen vrouwen en van de meest recente reeks moorden
in zijn land.
 
Op woensdag zal de commissie burgerlijke vrijheden stemmen over een rapport voor de
uitvoering van nationale strategieën voor integratie van de Roma, met als doel om negatieve
houdingen te bestrijden tegen mensen met een Roma-achtergrond in Europa.
 
Op donderdag zal de commissie interne markt en consumentenbescherming de mogelijkheden
en uitdagingen bespreken die nieuwe technologieën bieden, inclusief kunstmatige intelligentie
en de EU-regularisatie ervan.
 
Om mensen bewust te maken over kanker bij kinderen, zal het Europees Parlement deelnemen
aan de Maand voor Bewustwording van Kinderkanker, door het gebouw in Brussel tijdens de
eerste week van September met goud te verlichten. De bestrijding van deze ziekte is een
prioriteit voor de EU en daarom richtte het Europees Parlement in juni de bijzondere commissie
kankerbestrijding op.
 
Meer informatie
Agenda
Hoogtepunten
Bekijk alle vergaderingen en evenementen online
Audiovisuele materialen
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/laureates/since-2010.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200213STO72575/waarom-is-het-reguleren-van-artificiele-intelligentie-belangrijk-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81228/ep-richt-bijzondere-en-onderzoek-commissies-op-en-een-permanente-subcommissie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81228/ep-richt-bijzondere-en-onderzoek-commissies-op-en-een-permanente-subcommissie
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home

