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Eindstemming over hervorming EU-landbouwbeleid 
De EP-leden zullen woensdag stemmen over goedkeuring van het nieuwe
gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat het beleid groener, eerlijker, flexibeler en
transparanter zal maken.
 
 
COP26: EP-leden debatteren over klimaatakoord Glasgow  
Naar aanleiding van de overeenkomst die werd bereikt in Glasgow, zullen de EP-leden
woensdagmorgen de uitkomsten van de onderhandelingen bespreken.
 
 
Situatie in Belarus en toespraak Belarussische oppositieleider
Svetlana Tichanovskaja  
 
De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zal woensdag een toespraak
houden in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Straatsburg.
 
 
EP-leden zullen oproepen tot nieuwe mogelijkheden voor legale
arbeidsmigratie naar de EU  
De plenaire zal waarschijnlijk de Commissie verzoeken om nieuwe maatregelen om
legale migratie naar de EU te vergemakkelijken, om tegemoet te komen aan de noden
op de arbeidsmarkt. 
 
 
EU-begroting 2022: meer investeren voor een sterker herstel 
De EP-leden zullen stemmen over goedkeuring van de overeenkomst tussen het EP
en de Raad over de EU-begroting voor het komend jaar, met prioriteiten zoals
gezondheid, jeugd en klimaatactie. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-11-22
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://www.epnewshub.eu


Eindstemming over hervorming EU-
landbouwbeleid
 
De EP-leden zullen woensdag stemmen over goedkeuring
van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat het
beleid groener, eerlijker, flexibeler en transparanter zal
maken.
 
Onderhandelaars van het Parlement en de Raad bereikten in juni 2021 een overeenkomst over
een nieuw wetgevend kader, dat als doen heeft om het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) in lijn te brengen met de verplichtingen van de EU op het gebied van milieu en klimaat.
Deze moeten terukomen in nationale strategische plannen, in landbouwpraktijken en in de wijze
waarop het fonds voor plattelandsontwikkeling en de direct betalingen worden toegekend. De
hervorming zal in 2023 in werking treden.
 
Om te verzekeren dat EU-steun eerlijk verdeeld wordt, zullen middelgrote landbouwbedrijven
een minimumdeel van de directe betalingen ontvangen en zullen jonge boeren in ieder land
specifieke steun krijgen uit de directe betalingen en de budgetten voor plattelandsontwikkeling.
Dankzij de samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties en de betaalorganen voor het
GLB zullen de werkomstandigheden op landbouwbedrijven worden gemonitord. Een permanent
crisisreservefonds zal boeren helpen in tijden van prijs- of marktinstabiliteit en informatie over
de eindbegunstigden zal  beter  beschikbaar  worden met  behulp  van een instrument  voor
datamining.
 
 
Het debat vindt plaats op dinsdagochtend om 9.00 uur, gevolgd door de stemming om 12.00
uur. De uitslag van de stemming wordt om 16.00 uur bekend gemaakt De voorzitter van de
Landbouwcommissie en de rapporteurs zullen na de bekendmakint van de resultaten om 17.15
uur een persconferentie houden.
 
 
Debat: dinsdag 23 november
 
Stemming: dinsdag 23 november
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, eerste lezing
 
 
 
Persconferentie: dinsdag 23 november om 17.15 uur, met voorzitter van de landbouwcommissie
Norbert Lins en rapporteurs Peter Jahr, Ulrike Müller en Eric Andrieu
 

Plenaire Vergaderingen

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

3 I 9



Meer informatie
EP-persbericht over de overeenkomst in de triloog (28.06.2021)
Veelgestelde vragen over de overeenkomst in de triloog
Profiel van de rapporteur - strategische plannen: Peter Jahr (EVP, DE)
Profiel van de rapporteur - horizontale verordening: Ulrike Müller (Renew, DE)
Profiel van de rapporteur - gemeenschappelijke marktordening: Eric Andrieu (S&D, FR)
Overzicht van de procedure (strategische plannen)
Overzicht van de procedure (financiering, beheer and toezicht van het GLB)
Overzicht van de procedure (gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten)
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/113892/ERIC_ANDRIEU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


COP26: EP-leden debatteren over klimaatakoord
Glasgow 
 
Naar aanleiding van de overeenkomst die werd bereikt in
Glasgow, zullen de EP-leden woensdagmorgen de
uitkomsten van de onderhandelingen bespreken.
 
Voor de start van de VN klimaatconferentie 2021 (COP26), riep het Parlement op tot grotere
mondiale  ambities  om  een  sterk  resultaat  te  bereiken  op  de  COP26.  Na  twee  weken
onderhandelen, werd op zaterdag 13 november het klimaatakkoord van Glasgow aangenomen.
De  EP-leden  zullen  woensdag  om  9.00  uur  in  debat  gaan  over  de  uitkomst  van  de
onderhandelingen.
 
 
 
De eerste reacties op het akkoord van Glasgow van Pascal Canfin (Renew, FR) en Peter Liese
(EVP, DE), die aan het hoofd stonden van de parlementsdelegatie naar de COP26 zijn hier te
lezen. De delegatie van het Parlement had ontmoetingen met ministers, parlementsleden en
andere afgevaardigden van verschillende landen waaronder China, Brazilië, de Verenigde
Staten, Rusland, Pakistan, Zuid-Afrika, Turkije, Bangladesh en de Maladiven. Ook spraken zij
met  vertegenwoordigers  van  internationale  organisaties  en  NGO’s  uit  Europa  en  uit
ontwikkelingslanden.
 
 
 
Achtergrond
 
Het Parlement dringt aan op ambitieuzere EU-wetgeving inzake klimaat en biodiversiteit en
heeft op 28 november 2019 de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. In juni 2021 is de Europese
klimaatwet door het Parlement aangenomen. De wet zet de politieke belofte uit de Europese
Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, om in een bindende verplichting voor zowel
de EU als de lidstaten. De wet verhoogt ook de EU-doelstelling voor het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van 40% naar minstens 55% in vergelijking met het
niveau van 1990. In juli 2021 presenteerde de Commissie het "Fit for 55 in 2030"-pakket om de
EU in staat te stellen de ambitieuzere doelstelling voor 2030 te halen.
 
 
Debat: woensdag 24 november
 
Procedure: debat over een actueel onderwerp
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211109RES16902/20211109RES16902.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06627/eu-klimaatwet-ep-bevestigt-deal-over-klimaatneutraliteit-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06627/eu-klimaatwet-ep-bevestigt-deal-over-klimaatneutraliteit-tegen-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_3541


Meer informatie
EP-persbericht: “COP26 deal: Reactions from MEPs in Glasgow” (13.11.2021)
EP-persbericht: “Klimaatverandering: behaal een sterke uitkomst op COP26 door wereldwijd
ambities te verhogen” (21.10.2021)
EP-onderzoek: “The COP26 Climate Change Conference: Status of climate negotiations and
issues at stake” (October 2021
EU-actie tegen klimaatverandering (24.06.2021)
Eurobarometer over klimaatverandering
Multimedia pakket over COP26
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Situatie in Belarus en toespraak Belarussische
oppositieleider Svetlana Tichanovskaja 
 
 
De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja
zal woensdag een toespraak houden in de plenaire zaal van
het Europees Parlement in Straatsburg.
 
Het bezoek van Tichanovskaja komt te midden van een voortdurende geopolitieke crisis op de
Pools-Belarussische  grens.  Het  Belarussische  dictatoriale  regime  sluist  migranten  uit
hoofdzakelijk het Midden-Oosten door naar de grens van het land met de EU, in het bijzonder
Polen, als wraak voor door de EU opgelegde sancties.
 
Als antwoord hierop is de EU overeengekomen om de bestaande restrictieve maatregelen
gericht tegen Belarus uit te breiden naar, onder andere, vliegmaatschappijen en ambtenaren
die zijn betrokken bij het brengen van migranten naar de grensgebieden van de EU en Belarus.
 
Situatie aan de Pools-Belarussische grens en de humanitaire- en veiligheidsgevolgen 
 
De EP-leden zullen  dinsdagmorgen een apart  plenair  debat  houden met  de  Raad en de
Commissie over de humanitaire gevolgen en de gevolgen voor de veiligheid van de situatie in
Belarus en de grens met de EU.
 
Debat: Dinsdag 23 november. Formele zitting: woensdag 24 november
 
Procedure: debat en formele zitting
 
Meer informatie
EP-persbericht: “Grens Polen-Belarus: EP-leden verontrust over humanitaire en politieke
crisis” (10.11.2021)
EP-persbericht: “Belarus: consider taking the Lukashenka regime to international court, MEPs
ask” (07.10.2021)
Delegatie van het Europees Parlement voor betrekkingen met Belarus
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal (EU-Belarus)
Pakket voor de media
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https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-belarus_18301_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?tg=%22TSIKHANOUSKAYA%2C+Sviatlana%22&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


EP-leden zullen oproepen tot nieuwe
mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie naar
de EU 
 
De plenaire zal waarschijnlijk de Commissie verzoeken om
nieuwe maatregelen om legale migratie naar de EU te
vergemakkelijken, om tegemoet te komen aan de noden op
de arbeidsmarkt. 
 
Een nieuwe EU-talentpool om onderdanen van derde landen te matchen met werkgevers in de
EU, een ambitieuze toelatingsregeling voor laag- en middelhoogopgeleide werknemers en
specifieke regels voor zelfstandigen en ondernemers, zijn een paar van de voorstellen waarover
de EP-leden zullen stemmen om nieuwe routes voor legale migratie naar de EU mogelijk te
maken.
 
Andere  voorstellen  in  het  ontwerprapport  zijn  het  verbeteren  van  intra-EU-mobiliteit  van
langdurig ingezetenen die geen EU-onderdaan zijn, en het terugdringen van administratieve
lasten  voor  het  verkrijgen  van  een  verblijfs-  en  werkvergunning  in  een  lidstaat.  De
parlementsleden zullen de Commissie ook vragen om maatregelen die de erkenning van
professionele kwalificaties bespoedigen, gelijke rechten verzekeren voor werknemers uit derde
landen en uitbuiting bestrijden.
 
Het wetgevende ontwerprapport dat werd voorbereid door de commissie Burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken, zal worden besproken op dinsdag en op donderdag in stemming
worden gebracht. Om aangenomen te worden heeft het de steun van een meerderheid van het
Parlement nodig.
 
 
Debat: dinsdag
 
Stemming : donderdag
 
Procedure: wetgevend initiatiefrapport
 
Meer informatie
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commissie (27.10.2021)
Profiel van rapporteur Abir Al-Salahni (Renew, SE)
Overzicht van de procedure
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https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0314_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211019IPR15241/legal-migration-an-eu-talent-pool-and-more-options-for-immigrant-entrepreneurs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197400/ABIR_AL-SAHLANI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)


EU-begroting 2022: meer investeren voor een
sterker herstel
 
De EP-leden zullen stemmen over goedkeuring van de
overeenkomst tussen het EP en de Raad over de EU-
begroting voor het komend jaar, met prioriteiten zoals
gezondheid, jeugd en klimaatactie. 
 
De parlementsleden bevochten betere steun - meer dan €479.1 miljoen bovenop het voorstel
van de Commissie - voor gezondheid, onderzoek, klimaatactie, het MKB en de jeugd in het EU-
budget voor 2022. Gesprekken tussen het EP, de Raad en de Commissie leidden vlak voor de
deadline op maandag 15 november om 12 uur zou verstrijken tot een akkoord.
 
De  overeengekomen  bedragen  voor  de  begroting  van  2022  zijn  €169.5  miljard  in
vastleggingskredieten en €170.6 miljard in betalingskredieten. Meer details zijn te lezen in het
persbericht.
 
De  voorzitter  van  het  Euorpees  Parlement  zal  de  wet  tot  goedkeuring  van  de  begroting
ondertekenen  nadat  de  parlementsleden  erover  gestemd hebben.
 
Debat: dinsdag 23 november
 
Stemming: woensdag 23 november
 
Procedure: begroting
 
Meer informatie
Algemeen rapporteur over de EU-begroting 2022 (voor sectie III - commissie) Karlo Ressler
(EVP, HR)
Rapporteur voor de andere secties Damian Boeselager (Greens/EVA, DE)
Overzicht van de procedure
Inforpagina’s over de Europese Unie - de begrotingsprocedure
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

