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Uitreiking Sacharovprijs 2021 aan Aleksej Navalny  
De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2021 zal tijdens een ceremonie op
woensdag om 12.00 uur uitgereikt worden aan de Russische politicus en anti-corruptie
activist Aleksej Navalny. 
 
 
Oneerlijke praktijken van grote online platformen een halt toe roepen 
Het Parlement zal stemmen over zijn positie op de wet inzake digitale markten, waarin
regels worden vastgelegd over wat grote online platformen wel en niet mogen doen in
de EU. 
 
 
Gendergelijkheid: geef vrouwen betere toegang tot de arbeidsmarkt
en dicht de loonkloof 
De EP-leden zullen de EU en de lidstaten verzoeken om concrete maatregelen om
vrouwenrechten te eerbiedigen en om genderongelijkheden te verminderen. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-12-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-12-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://www.epnewshub.eu
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Uitreiking Sacharovprijs 2021 aan Aleksej
Navalny 
 
De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2021 zal
tijdens een ceremonie op woensdag om 12.00 uur
uitgereikt worden aan de Russische politicus en anti-
corruptie activist Aleksej Navalny. 
 
Navalny zit momenteel gevangen in Rusland en kan daarom de uitreikingsceremonie in de
plenare zaal van het Europees Parlement in Straatsburg niet bijwonen. Zijn dochter Daria
Navalnaya zal de prijs in zijn plaats in ontvangst nemen van parlementsvoorzitter David Sassoli.
 
 
 
Voorzitter Sassoli en Leonid Volkov - een van de politieke adviseurs van Navalny die de leider
was van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2018 - zullen na afloop van de
ceremonie,  om  12.45  uur,  een  persconferentie  houden  in  de  Daphne  Caruana  Galizia
persconferentiezaal.
 
Daarnaast zullen dhr. Volkov en mevrouw Navanlnaya allebei deelnemen aan een seminar voor
de pers dat het Europees Parlement organiseert op dinsdag 14 december om 15.30 uur.
 
 
De ceremonie en de persconferentie zijn te volgen via EP Live en EBS.
 
 
Meer informatie over de andere genomineerden voor de Sacharovprijs van dit jaar.
 
 
 
Leden van de commissies Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking en van de
subcommissie Mensenrechten zullen op maandag 13 december van 19.45 tot 21.15 uur in
debat gaan met mevrouw Navalnaya en dhr. Volkov.
 
Achtergrondinformatie
 
De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, genoemd naar de Sovjetfysicus en politiek
dissident Andrej Sacharov, wordt ieder jaar uitgereikt door het Europees Parlement. De prijs
werd ingesteld in 1988 om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten
en fundamentele vrijheden.
 
 
Uitreikingsceremonie: woensdag 15 december 
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-parliament-sakharov-prize-for-freedom-of-thought-press-seminar_20211214-1530-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-parliament-sakharov-prize-for-freedom-of-thought-press-seminar_20211214-1530-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/nl/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/sakharov-prize-2021-the-nominees
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/home


Persconferentie: woensdag 15 december om 12.45 uur, met de voorzitter van het Europees
Parlement David Sassoli en dhr. Leonid Volkov
 
Meer informatie
EP-persbericht: Sacharovprijs 2021 toegekend aan Aleksej Navalny (20.10.2021)
Sacharovprijsnetwerk
EP-multimediacentrum: EU-Russia
EP Multimedia Centre: Sacharovprijs 2021
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalny-awarded-the-european-parliament-s-2021-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


Oneerlijke praktijken van grote online
platformen een halt toe roepen 
 
Het Parlement zal stemmen over zijn positie op de wet
inzake digitale markten, waarin regels worden vastgelegd
over wat grote online platformen wel en niet mogen doen in
de EU. 
 
De ontwerpwet, waarover woensdag gedebatteerd zal worden en die donderdag in stemming
wordt  gebracht,  verbiedt  bepaalde  praktijken  van grote  platformen die  zich  opstellen  als
“poortwachters”, en stelt de Commissie in staat om marktonderzoeken uit te voeren en niet-
naleving te bestraffen.
 
De wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA), zoals gewijzigd door de commissie
Interne markt en consumentenbescherming op 23 november, legt nieuwe eisen en verboden op
die direct van toepassing zijn op dergelijke platformen, met als doel om eerlijke concurrentie te
bereiken.
 
De wet zal gelden voor grote bedrijven die zogeheten “kernplatformdiensten” aanbieden die het
meest  vatbaar  zijn  voor  oneerlijke  commerciële  praktijken.  Hieronder  vallen  online
bemiddelingsdiensten,  sociale  netwerken,  zoekmachines,  besturingssystemen,  online
reclamediensten, cloud computing en video-deeldiensten, die voldoen aan de criteria om te
worden aangewezen als “poortwachter”. EP-leden namen ook webbrowers, virtuele assistenten
en connected TV op in het toepassingsgebied van de DMA.
 
Andere wijzigingen op het voorstel van de Commissie liggen op het vlak van de definitie van
poortwachters gebaseerd op bepaalde drempelwaardes, de lijst met verplichtingen en verboden
(do’s en don’ts) inclusief nieuwe bepalingen over gerichte reclame en over interoperabiilteit van
diensten,  het  beperken  van  “killer  acquisitions”,  EU-handhaving,  de  rol  van  nationale
mededingingsautoriteiten  en  boetes.
 
Meer informatie in dit persbericht.
 
Debat: dinsdag 14 december
 
Uitslag van de stemming: woensdag 16 december 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Meer informatie
Ontwerprapport ingediend voor de plenaire vergadering
Persbericht naar aanleiding van de stemming in de parlementaire commisie (23.11.2021)
Video van de persconferentie door de rapporteur, Andreas Schwab (EVP, DE) op  23.11.2021
Profiel van rapporteur Andreas Schwab (EVP, DE)
Overzicht van de procedure
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Gendergelijkheid: geef vrouwen betere toegang
tot de arbeidsmarkt en dicht de loonkloof
 
De EP-leden zullen de EU en de lidstaten verzoeken om
concrete maatregelen om vrouwenrechten te eerbiedigen
en om genderongelijkheden te verminderen. 
 
In een ontwerprapport waarover maandag gedebatteerd wordt en dat dinsdag in stemming
wordt gebracht, roepen de parlementsleden de lidstaten op praktische maatregelen te nemen
om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijkwaardige toegang tot de arbeidsmarkt hebben, met
gelijke beloning en dezelfde arbeidsrechten.
 
 
 
Rekening houdend met de toename in geweld tegen vrouwen tijdens de pandemie, spoort het
ontwerprapport  lidstaten  ook  aan  om  te  verzekeren  dat  plegers  van  misbruik  worden
opgespoord en vervolgd door de politie. Om gendergerelateerd geweld aan te pakken, zullen
EP-leden opnieuw stellen dat Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije de
Instanbul-conventie moeten ratificeren en dat brede EU-wetgeving op dit onderwerp nodig is.
 
 
De EP-leden zullen tot slot in herinnering roepen dat seksuele en reproductieve gezondheid en
-rechten een fundamenteel recht is dat niet mag worden ontzecht, en dat het onthouden van
abortuszorg een daad van geweld tegen vrouwen vormt.
 
Achtergrond
 
Volgends de Gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, is de EU
nog minstens 60 jaar verwijderd van het bereiken van volledige gendergelijkheid. De score van
de EU is  vanaf  2010 slechts met 4,9 punt  toegenomen. In 2021 hadden de lidstaten een
gemiddelde score van 68 uit 100, terwijl meer dan een derde van hen onder de 60 punten
scoorde.
 
 
Debat: maandag 13 december
 
Stemming: woensdag 15 december
 
Procedure: eigen-initiatief rapport
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http://www.europarl.europa.eu/identified%20and%20pursued%20by%20the%20police
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/nl/in-brief


Meer informatie
Ontwerprapport
Overzicht van de procedure
Profiel van rapporteur Sandra Pereira (The Left, PT)
EP-onderzoek - Topical digest: gender equality (October 2021)
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal - Gender Balance
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_NL.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk

