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Staat van de Europese Unie:  Commissievoorzitter Ursula von der
Leyen houdt toespraak in het Europees Parlement 
 
 
 
In de context van de corona- en economische crisis maakt het Parlement  de balans
op van de resultaten tot dusver van de Commissie van Ursula von der Leyen
 
 
Stemming over eigen middelen: EP maakt de weg vrij voor
coronaherstelplan 
 
 
 
De versnelde procedure in het Europees Parlement zal de EU in staat stellen om 750
miljard euro te lenen voor het "Next Generation EU"-herstelplan
 
 
EP-leden stemmen over versterking capaciteit EU-civiele
bescherming na 2020 
 
 
 
Naar verwachting zal het Parlement oproepen tot een versterking van het EU-
mechanisme voor civiele bescherming om de EU slagvaardiger te maken bij
grootschalige noodsituaties
 
 
Europese financiering voor regio's die het zwaarst door de
energietransitie worden getroffen 
De EP-leden zullen het standpunt van het Parlement bepalen voor de
onderhandelingen met de Raad over de oprichting van een Fonds voor een
rechtvaardige transitie
 
 
Covid-19: Harmoniseren van testprocedures en risicoclassificatie in
EU-landen
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EP-leden debatteren met Raad en Commissie over het gebrek aan coördinatie bij de
evaluatie en classificatie van gezondheidsrisico’s en regio’s binnen Schengen
 
 
EP wil financiële steun voor herstel zwaar getroffen cultuursector 
Het Parlement roept in een resolutie die donderdag in stemming wordt gebracht op tot
speciale EU-financiering voor de door corona getroffen Europese culturele sector
 
 
Parlement wil strengere normen voor emissietests onder reële
rijomstandigheden 
EP-leden stemmen over herziene testvoorschriften voor auto’s die vanaf september
2022 moeten voldoen aan de EU-emissienormen voor NOx onder reële
rijomstandigheden
 
 
Medicijnresten in het milieu: Europees Parlement roept op tot actie 
 
 
 
 
 
 
Om risico's van geneesmiddelen die in het milieu terechtkomen in te perken willen de
EP-leden maatregelen voor een verstandiger gebruik en afvalbeheer
 
 
Moria vluchtelingenkamp: Parlement wil dringend Europese actie  
 
 
 
EP-leden zullen bij de Raad en de Commissie aandringen op maatregelen om de
humanitaire crisis op het eiland Lesbos aan te pakken, na de verwoestende brand in
het vluchtelingenkamp Moria
 
 
Rechtsstaat en grondrechten in Polen: Bezorgdheid van het
Parlement groeit  
EP-leden maken zich steeds meer zorgen over de democratie en rechtsstaat in Polen
en roepen de Raad en de Commissie op om de grondrechten van de burgers te
beschermen
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2020-09-14
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Contact 
 
 

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)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
Persvoorlichter in Nederland
Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 7 031 35 412
(+33) 3 881 72546 (STR)
(+31) 6 1294 0913
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Persvoorlichter in België

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Persvoorlichter in Nederland

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


Staat van de Europese Unie:
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt
toespraak in het Europees Parlement
 
 
 
 
In de context van de corona- en economische crisis maakt
het Parlement  de balans op van de resultaten tot dusver
van de Commissie van Ursula von der Leyen
 
In haar eerste Staat van de Europese Unie debat, dat woensdagmorgen om 9.15 uur begint, zal
Ursula von der Leyen naar verwachting het resultaat evalueren van de inspanningen van de
Europese Commissie om de gevolgen van de gezondheids- en economische crisis te beperken.
Ze zal  tevens haar visie op economisch herstel,  de strijd tegen klimaatverandering en de
situatie in de buurlanden van Europa presenteren.
 
Daarna is het aan de fractieleiders om de werkzaamheden van de Commissie beoordelen en
hun standpunten over de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2021 formuleren.
 
Aan de vooravond van het  plenaire debat,  dinsdag 15 september vanaf 16.00 uur,  zullen
vicevoorzitter  van  het  Europees  Parlement  Othmar  Karas  en  een  aantal  voorzitters  van
parlementaire commissies hun prioriteiten voor de EU bespreken en reageren op vragen en
ideeën van burgers en het maatschappelijk middenveld tijdens een twee uur durend live
programma. 
 
Daarnaast  worden  er  meer  dan  150  evenementen  in  de  lidstaten  georganiseerd.  De
evenementen  voor  Nederland  en  België  zijn  hier  te  vinden.
 
Meer informatie is te vinden op de webpagina van de Staat van de Europese Unie.
 
Achtergrond
 
Het debat over de Staat van de Europese Unie is een sleutelmoment omdat de Europese
Commissie verantwoording moet afleggen aan de democratisch gekozen vertegenwoordigers
van de EU. Het debat richt zich op belangrijke kwesties zoals sociaal en economisch herstel,
klimaatverandering, jeugdwerkloosheid en migratie.
 
De jaarlijkse Staat van de Unie is belangrijk om een transparantere en meer democratische
Unie te bevorderen. Het is een gelegenheid om de Europese Unie dichter bij de burgers te
brengen, met aandacht voor de belangrijkste actiepunten en uitdagingen van het jaar.  De
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/nl/events/
https://www.europarl.europa.eu/soteu/nl/


rechten van de burgers en het democratische proces staan centraal in dit unieke plenaire debat.
 
Het eerste debat over de staat van de Europese Unie werd op 7 september 2010 in Straatsburg
gehouden, met de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso.
 
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Informatie voor de media wordt hier vrijdag 11 september gepubliceerd
De Staat van de Europese Unie webpagina: programma, evenementen en livestreaming
Staat van de Europese Unie 2020, de koers voor het komende jaar (Europese Commissie)
Video over de Staat van de Europese Unie (Europese Commissie)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
https://www.europarl.europa.eu/soteu/nl/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_nl
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Stemming over eigen middelen: EP maakt de
weg vrij voor coronaherstelplan
 
 
 
 
De versnelde procedure in het Europees Parlement zal de
EU in staat stellen om 750 miljard euro te lenen voor het
"Next Generation EU"-herstelplan
 
Dankzij  een versnelde procedure kan er al tijdens de plenaire vergadering van september
worden gestemd over het wetgevingsadvies over het Eigenmiddelenbesluit. Zodoende wordt
een belangrijke barrière weggenomen en de procedure voor de uitvoering van deze cruciale
EU-wetgeving versneld, waardoor de Commissie 750 miljard euro op de kapitaalmarkten kan
ophalen voor het herstelfonds.
 
De plenaire stemming stelt de Raad van de EU in staat om het Eigenmiddelenbesluit snel goed
te keuren waarna het  ratificatieproces in de 27 EU-landen gestart  kan worden,  zodat  het
herstelplan zo snel  mogelijk  operationeel  wordt.
 
Meer informatie is te vinden in het ontwerpverslag van de rapporteurs José Manuel Fernandes
(EVP, PT) en Valérie Hayer (RENEW, FR).
 
Achtergrond 
 
De stemming van het Europees Parlement over het wetgevingsadvies is een belangrijke stap
die het de Raad mogelijk maakt om het Eigenmiddelenbesluit aan te nemen en ter ratificatie
aan de  parlementen  van  de  27  lidstaten  voor  te  leggen.  Het  Eigenmiddelenbesluit  is  de
rechtsgrondslag  die  voorziet  in  de  inkomstenbronnen van  de  EU-begroting.
 
Bovendien zal het nieuwe Eigenmiddelenbesluit de rechtsgrondslag vormen voor het ophalen
van middelen op de kapitaalmarkten voor de financiering van het EU-herstelinstrument, Next
Generation EU. De Raad neemt het besluit met eenparigheid van stemmen aan, na raadpleging
van  het  Europees  Parlement.  Voordat  het  Eigenmiddelenbesluit,  samen met  het  nieuwe
Meerjarig Financieel Kader (MFK), in werking kan treden moet het door de parlementen van alle
lidstaten worden bekrachtigd.
 
Meer informatie:
 
Procedurecode: 2018/0135(CNS)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_NL.html#title2
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)


Debat: 14 September
 
Stemming: 16 September
 
Procedure: Raadpleging
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpverslag over de Eigen Middelen van de EU

Persbericht na de stemming in de Begrotingscommissie (01.09.2020)

Proceduredossier

Future EU financing and recovery: Parliament’s role and next steps

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP-leden stemmen over versterking capaciteit
EU-civiele bescherming na 2020
 
 
 
 
Naar verwachting zal het Parlement oproepen tot een
versterking van het EU-mechanisme voor civiele
bescherming om de EU slagvaardiger te maken bij
grootschalige noodsituaties
 
Het  EU-mechanisme  voor  civiele  bescherming  (UCPM)  heeft  de  lidstaten  succesvol
ondersteund bij het redden van levens, ook tijdens de coronacrisis. De pandemie heeft echter
ook aangetoond dat de manier waarop de huidige crisisbeheersing is opgezet beperkingen
heeft  in  het  geval  dat  meerdere lidstaten tegelijkertijd  door  dezelfde noodsituatie  worden
getroffen.
 
Daarom zullen de Europarlementariërs naar verwachting stemmen voor de versterking van de
rol van de EU via het rescEU-mechanisme. Dankzij rescEU hoeven lidstaten niet alleen op hun
eigen  middelen  en  vrijwillige  steun  te  vertrouwen  in  noodsituaties.  In  de  lopende
onderhandelingen over de EU-begroting en het herstelfonds heeft het Parlement de aanzienlijke
verhoging van het door de Commissie voorgestelde budget gesteund.
 
Achtergrond
 
Het mechanisme voor civiele bescherming, dat in 2013 is ingesteld, had aanvankelijk tot doel de
samenwerking tussen lidstaten te versterken met het oog op de verbetering van de preventie,
de paraatheid  en de respons op rampen.  Wanneer  de omvang van een noodsituatie  het
vermogen van een land om te reageren overstijgt, kan dat land via het mechanisme vrijwillige
bijstand van andere landen vragen.
 
In 2019 werd rescEU opgericht om de EU in staat te stellen rechtstreeks bijstand te verlenen
aan  lidstaten  die  door  rampen  worden  getroffen  en  waarvan  de  nationale  capaciteiten
overbelast zijn. De brandbestrijdingsvliegtuigen en helikopters van de EU hebben lidstaten
geholpen bij het redden van levens bij aardbevingen, orkanen, overstromingen en bosbranden.
Er was ook een belangrijke rol weggelegd voor rescEU bij  de evacuatie van EU-burgers -
waaronder meer dan 75.000 EU-burgers in de context van de coronacrisis. Daarnaast zijn er via
rescEU medische apparatuur zoals beademingsmachines verstrekt, maar ook persoonlijke
beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en laboratoriumbenodigdheden ter ondersteuning van
de nationale gezondheidssystemen tijdens de pandemie.
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_nl
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Meer informatie: 
 
Procedurecode: 2019/0070(COD)
 
Debat: 14 september
 
Stemming:16 september
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpverslag betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
Rapporteur Nikos ANDROULAKIS (S&D, Griekenland)

Proceduredossier

Europese Commissie: Voorstel tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een
Uniemechanisme voor civiele bescherming (02.06.2020)

Persbericht Europees Parlement: EU-begrotingsakkoord moet worden verbeterd om
goedkeuring van het Europees Parlement te krijgen (23.07.2020)

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it


•
•

Europese financiering voor regio's die het
zwaarst door de energietransitie worden
getroffen
 
De EP-leden zullen het standpunt van het Parlement
bepalen voor de onderhandelingen met de Raad over de
oprichting van een Fonds voor een rechtvaardige transitie
 
Het  Fonds  voor  een  rechtvaardige  transitie  wordt  opgericht  om de  sociaaleconomische
gevolgen van de vergroening van de economie te beperken. De belangrijkste kwesties in het
ontwerpverslag zijn onder meer de oprichting van een "groen beloningsmechanisme", het
voorstel  voor een medefinancieringspercentage van maximaal 85% van de kosten voor in
aanmerking  komende  projecten  in  de  hele  EU,  de  overdracht  van  middelen  uit  andere
cohesiefondsen op vrijwillige basis en de verruiming van het toepassingsgebied van het fonds.
 
Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen met de Raad zo snel mogelijk van start kunnen
gaan,  heeft  de  EP-commissie  Regionale  Ontwikkeling  (REGI)  verzocht  om  zowel  het
ontwerpverslag als het onderhandelingsmandaat rechtstreeks in de plenaire vergadering van
het EP in stemming te brengen. Volgens artikel 71 van het Reglement kan, indien het Parlement
het besluit van een commissie om onderhandelingen te beginnen zou verwerpen, het verslag
pas tijdens de volgende plenaire vergadering in stemming worden gebracht,  waardoor de
onderhandelingen tussen het Parlement,  de Raad en de Commissie worden vertraagd.
 
Achtergrond
 
Op 14 januari 2020 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepubliceerd over het Fonds
voor  een  rechtvaardige  transitie,  bedoeld  om de  zwaarst  getroffen  regio's  te  helpen  de
sociaaleconomische  gevolgen  van  de  energietransitie  te  beperken.  Dit  is  het  eerste
wetgevingsvoorstel dat uitvoering geeft aan de prioriteiten die zijn vastgesteld in de Europese
Green Deal. Eind mei 2020 heeft de Commissie in een gewijzigd voorstel een aanzienlijke
verhoging van de middelen van het fonds voorgesteld.
 
Meer informatie 
 
Procedurecode: 2020/0006(COD) 
 
Stemming:
 

Amendementen: dinsdag 15 september; eindstemming: woensdag 16 september 
Uitslag van de eindstemming: donderdag 17 september, 8:30
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_NL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en


Procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpverslag

Persbericht na de stemming in de REGI-commissie: Rechtvaardige transitie in EU-regio’s:
Steun voor mensen, economie en milieu (08.07.2020)

Profiel van de rapporteur: Manolis KEFALOGIANNIS (EVP, GR)

Proceduredossier

EP Research Service - Briefing on Just Transition Fund (03.07.2020)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu

Plenaire Vergaderingen

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200703IPR82625/rechtvaardige-transitie-in-eu-regio-s-steun-voor-mensen-economie-en-milieu
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Covid-19: Harmoniseren van testprocedures en
risicoclassificatie in EU-landen
 
 
 
 
EP-leden debatteren met Raad en Commissie over het
gebrek aan coördinatie bij de evaluatie en classificatie van
gezondheidsrisico’s en regio’s binnen Schengen
 
De Europarlementariërs zullen naar verwachting benadrukken dat de huidige tendens in veel
lidstaten om andere EU-landen als rode zone te classificeren en de grenzen te sluiten moet
worden vervangen door een gemeenschappelijke EU-aanpak.
 
De  leden  van  het  Europees  Parlement  zullen  waarschijnli jk  ook  het  gebrek  aan
gemeenschappelijke normen voor het tellen van coronabesmettingen aankaarten en oproepen
tot geharmoniseerde testprocedures. De testfrequenties in de EU-lidstaten variëren momenteel
van 173 tot 6.000 per 100.000 personen per week.
 
Het debat vindt plaats op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur. Donderdag zal een resolutie in
stemming worden gebracht.
 
Meer informatie 
 
Debat: dinsdag 15 september
 
Stemming: donderdag 17 september
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 

Plenaire Vergaderingen

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

Meer informatie
Persbericht over het debat in de ENVI-commissie (02.09.2020)

Platform “Reopen Europe” met actuele reisinformatie voor alle lidstaten

https://reopen.europa.eu/en

ECDC: Latest COVID-19 situation for the EU/EEA and the UK

Europees Parlement webpagina over Covid-19

Coronavirus: Commissievoorstel voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van maatregelen
die vrij verkeer in Europese Unie beperken (4.09.2020)

Europarlementariërs pleiten voor snel en volledig herstel van vrij verkeer (19.06.2020)

Covid-19: Commissie presenteert gecoördineerde Europese respons om de economische
gevolgen van het Coronavirus tegen te gaan (13.03.2020)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


EP wil financiële steun voor herstel zwaar
getroffen cultuursector
 
Het Parlement roept in een resolutie die donderdag in
stemming wordt gebracht op tot speciale EU-financiering
voor de door corona getroffen Europese culturele sector
 
In een resolutie ter afsluiting van het plenaire debat van 10 juli wordt gewaarschuwd dat er in
het herstelplan van de EU geen specifiek bedrag is gereserveerd om de Europese creatieve en
culturele sector te steunen en dat de voorstellen voor de langetermijnbegroting (MFK) voor het
programma Creatief Europa 2021-27 ontoereikend zijn.
 
Achtergrond
 
Flexibeler  regels  voor  staatssteun,  die  in  het  kader  van  het  investeringsinitiatief
Coronavirusrespons en het  "Next  Generation EU"-herstelplan zijn  vastgelegd,  hebben de
lidstaten meer mogelijkheden gegeven om hun culturele ondernemingen en kunstenaars te
ondersteunen. Er zijn echter geen gerichte EU-middelen voor de sector gereserveerd.
 
In de laatste langetermijn begrotingsvoorstellen van de Raad is het bedrag voor Creatief Europa
verminderd tot 1,64 miljard euro, tot teleurstelling van de sector en het Europees Parlement, dat
heeft gevraagd om een budget van 2,8 miljard euro.
 
Meer informatie
 
Procedurecode: 2020/2708 (RSP)
 
Debat: 10 juli 2020
 
Stemming: donderdag 17 september
 
Procedure: Niet-wetgevende resolutie
 

Plenaire Vergaderingen

NL Persdienst, Directoraat-generaal Communicatie
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en


Contact 
 
 

Meer informatie

Ontwerpresolutie over het culturele herstel van Europa (binnenkort beschikbaar)
Plenair debat over het culturele herstel van Europa (10.07.2020)

Proceduredossier
Europees Parlement persbericht: Long-term EU budget: MEPs slam cuts to culture and
education (22.06.2020)

EP Research: EU support for artists and the cultural and creative sector during the coronavirus
crisis

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06#
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlement wil strengere normen voor
emissietests onder reële rijomstandigheden
 
EP-leden stemmen over herziene testvoorschriften voor
auto’s die vanaf september 2022 moeten voldoen aan de
EU-emissienormen voor NOx onder reële
rijomstandigheden
 
Het ontwerpverslag is opgesteld door het Nederlandse Europarlementslid Esther de Lange
(CDA, EVP) en werd in juli aangenomen door de EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid
en voedselveiligheid (ENVI) .
 
De Europese Commissie heeft voorgesteld om opnieuw wettelijke vrijstellingen in te voeren
voor de uitstoot van stikstofoxide (NOx) door lichte personen- en bedrijfsauto's (Euro 5 en Euro
6) voor voertuigen die onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions-test) worden
getest, om te voldoen aan het arrest van het Europese Hof van 13 december 2018.
 
Voorheen werden gegevens over de emissie van luchtverontreinigende stoffen van auto's, zoals
NOx, verkregen door middel van laboratoriumtests. De emissies van deze voertuigen in reële
rijomstandigheden liggen over het algemeen echter aanzienlijk hoger.
 
Het Parlement wil de NOx-uitstoot aanzienlijk verminderen om de ernstige problemen die door
de  luchtvervuiling  worden  veroorzaakt  aan  te  pakken.  Daarom  zullen  de  leden  van  het
Europees Parlement waarschijnlijk verzoeken om de voorgestelde vrijstellingen geleidelijk te
verminderen en uiterlijk vanaf 30 september 2022 niet meer toe te passen. Vanaf die datum
zullen alleen de ruwe gegevens van tests die onder reële rijomstandigheden zijn uitgevoerd
worden gebruikt om vast te stellen of aan de EU-emissienormen wordt voldaan.
 
Achtergrond
 
Volgens het luchtkwaliteitsrapport  van het Europees Milieuagentschap van 2019 heeft  de
luchtvervuiling in 2016 tot meer dan een half miljoen vroegtijdige sterfgevallen geleid en is het
de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in de EU. Aangezien personenauto's 40% van
de  totale  NOx-uitstoot  in  de  EU  veroorzaken,  vormen  zij  een  belangrijke  bron  van
luchtverontreiniging,  met  name  in  stedelijke  gebieden.
 
De  emissiemet ingen  in  de  automobie lsector  waren  het  onderwerp  van  een
onderzoekscommissie  van  het  Europees  Parlement  (EMIS),  die  in  2016  is  opgericht  na
“Dieselgate".  U  kunt  de  belangrijkste  aanbevelingen  ervan  hier  lezen.
 
Meer informatie
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200712IPR83215/emissiemetingen-einde-aan-verschillen-tussen-testen-in-lab-en-op-de-weg
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200712IPR83215/emissiemetingen-einde-aan-verschillen-tussen-testen-in-lab-en-op-de-weg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisr_3P4NvrAhXPDewKHQqnBVgQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjcms%2Fjcms%2Fp1_1525214%2Fen%2F&usg=AOvVaw3J_Y195N7qgdyjk5dRrrvh
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+XML+V0//NL


Procedurecode: 2019/0101(COD)
 
Stemming: Woensdag 16 september
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
 
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpverslag betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot
emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot
reparatie- en onderhoudsinformatie

Procedure dossier

Rapporteur Esther de Lange (CDA, NL)

European Parliament’s legislative train schedule: “Amendment of type approval rules for motor
vehicles with respect to conformity factors for NOx emissions”

Eindverslag van de enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (Rapporteurs:
Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy) over het onderzoek naar emissiemetingen in de
automobielsector (02.03.2017)
Europese Commissie: Informatie over emissies van motorvoertuigen

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_NL.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_nl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_nl
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en


Medicijnresten in het milieu: Europees
Parlement roept op tot actie
 
 
 
 
 
 
 
Om risico's van geneesmiddelen die in het milieu
terechtkomen in te perken willen de EP-leden maatregelen
voor een verstandiger gebruik en afvalbeheer
 
Na een debat op maandag zal het Parlement donderdag een resolutie aannemen waarin wordt
opgeroepen tot nieuwe maatregelen om de vervuiling door geneesmiddelen aan te pakken. De
Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema is co-rapporteur op dit dossier.
 
Medicijnresten  in  het  milieu  brengen  op  lange  termijn  schade  toe  aan  de  ecosystemen,
verminderen de efficiëntie van de geneesmiddelen en verhogen de resistentie tegen antibiotica.
De maatregelen zouden onder meer kunnen bestaan uit het bevorderen van een zorgvuldiger
gebruik van geneesmiddelen, de ontwikkeling van een groenere fabricage en beter afvalbeheer.
 
De  Europar lements leden  z i jn  bezorgd  over  het  s teeds  toenemende  to ta le
geneesmiddelengebruik per hoofd van de bevolking in de EU en roepen de lidstaten op om hun
ervaringen op het gebied van preventief gebruik van antibiotica en de afvalverwerking van
ongebruikte geneesmiddelen uit te wisselen om mogelijke negatieve langetermijneffecten op de
gezondheid van de patiënt te voorkomen.
 
De leden zullen waarschijnlijk ook de noodzaak onderstrepen van een verdere ontwikkeling van
"groenere  geneesmiddelen",  die  even  doeltreffend  zijn  voor  de  patiënten,  maar  minder
schadelijk  voor  het  milieu.
 
Achtergrond
 
In maart  2019 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de strategische
aanpak van de EU inzake geneesmiddelen in het milieu, waarin een reeks mogelijke acties
wordt geschetst.
 
Meer informatie
 
Procedurecode: 2019/2816 (RSP)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/58789/JAN_HUITEMA/home
http://www.ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
http://www.ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)


Debat: maandag 14 september
 
Stemming: donderdag 17 september
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Procedure dossier
Persbericht Europees Parlement: MEPs call for action to tackle pharmaceutical pollution
(05.03.2020)

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution


Moria vluchtelingenkamp: Parlement wil
dringend Europese actie 
 
 
 
 
EP-leden zullen bij de Raad en de Commissie aandringen
op maatregelen om de humanitaire crisis op het eiland
Lesbos aan te pakken, na de verwoestende brand in het
vluchtelingenkamp Moria
 
Er verbleven meer dan 12.000 mensen in het overvolle kamp, dat een capaciteit heeft voor
slechts 2.000 mensen, toen de vlammen op dinsdagavond oplaaiden.
 
Een deel van het kamp was sinds enkele dagen in quarantaine nadat tientallen gevallen van
coronabesmetting waren ontdekt. Daarnaast waren er confrontaties geweest tussen bewoners
en politie.
 
De Europarlementariërs hebben herhaaldelijk geëist dat de vluchtelingenkampen op de Griekse
eilanden worden geëvacueerd, vooral sinds het uitbreken van de coronapandemie. Duizenden
asielzoekers zitten jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden vast  op de eilanden,  in
afwachting van de behandeling van hun aanvragen. Overbrenging naar andere EU-lidstaten
verloopt traag en is beperkt tot kleine aantallen, meestal van alleenstaande minderjarigen en
andere kwetsbare personen.
 
Het debat vindt plaats op donderdagochtend.
 
Meer informatie
 
Debat: donderdag 17 september
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, zonder resolutie
 
Meer informatie
Europees Parlement persbericht:

Refugees in Greece: MEPs demand solidarity, warn about impact of health crisis (2.04.2020)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200323IPR75632/refugees-on-greek-islands-urgent-evacuation-to-prevent-spread-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76106/refugees-in-greece-meps-demand-solidarity-warn-about-impact-of-health-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76106/refugees-in-greece-meps-demand-solidarity-warn-about-impact-of-health-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76106/refugees-in-greece-meps-demand-solidarity-warn-about-impact-of-health-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76106/refugees-in-greece-meps-demand-solidarity-warn-about-impact-of-health-crisis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Contact 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Plenaire Vergaderingen

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

21 I 23



Rechtsstaat en grondrechten in Polen:
Bezorgdheid van het Parlement groeit 
 
EP-leden maken zich steeds meer zorgen over de
democratie en rechtsstaat in Polen en roepen de Raad en
de Commissie op om de grondrechten van de burgers te
beschermen
 
Na  een  debat  op  maandag  zal  de  plenaire  vergadering  stemmen  over  een  tussentijds
ontwerpverslag  over de lopende artikel 7-procedure met betrekking tot Polen. De ontwerptekst,
die is opgesteld door de EP-commissie burgerlijke vrijheden (LIBE), wijst op "overweldigende
bewijzen" van schendingen van de rechtsstaat, waaronder risico's voor de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht, slechte werking van het wetgevings- en kiesstelsel en bedreigingen
van de grondrechten.
 
De situatie is verslechterd sinds de artikel 7, lid 1 procedure door de Europese Commissie in
december 2017 werd geïnitieerd, aldus de leden van het Europees Parlement, die er bij de
Raad op aandringen om de kwestie aan te pakken en "eindelijk actie te ondernemen".
 
Discriminatie van LHBTI-personen
 
De leden van het Europees Parlement zullen ook de situatie van de LHBTI-personen in het land
onderzoeken,  die  steeds  vaker  als  zondebok  worden  aangewezen  nadat  verschillende
gemeenten,  regio's  en provincies zichzelf  tot  "LHBTI-vrije  zone" hebben uitgeroepen.  De
Europarlementariërs  zullen de Europese Commissie  vragen of  deze verklaringen van de
overheid, in het licht van recente relevante jurisprudentie, discriminatie op het gebied van
werkgelegenheid kunnen inhouden.
 
Volgens het European Union Agency for Fundamental Rights neemt de intolerantie en het
geweld tegen LHBTI-personen in Polen toe en is een overweldigende meerderheid van mening
dat de regering hen niet effectief beschermt door na te laten om vooroordelen en intolerantie
tegen hen te bestrijden.
 
Meer informatie 
 
Procedure Code: 2017/0360R(NLE)
 
Debate: Maandag 14 september
 
Stemming: Donderdag 17 september
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie; mondelinge vraag aan de Commissie, zonder resolutie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_NL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191212IPR68923/europees-parlement-hekelt-lhbti-vrije-zones-in-polen
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-507%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=nl&avg=&cid=1347443
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results


Contact 
 
 

Meer informatie
Persbericht Europees Parlement: “Overwhelming evidence” of breaches (16.07.2020)

Rule of law concerns in member states: how the EU can act (infographic)

EP Research Briefing: Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible
improvements

EP resolutie “Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lhbti’s, onder
meer wat "lhbti-vrije zones" betreft” (18.12.2019)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audiomateriaal

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200716IPR83505/rule-of-law-in-poland-overwhelming-evidence-of-breaches
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200716IPR83505/rule-of-law-in-poland-overwhelming-evidence-of-breaches
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
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/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/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_14807_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_14807_pk

