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COVID-19: EP debatteert over stand van zaken EU-
vaccinatiestrategie  
In een debat op woensdagochtend met commissievoorzitter Von der Leyen zullen
parlementsleden waarschijnlijk opnieuw steun uitspreken voor de gezamenlijke EU-
aanpak van de COVID-19-vaccins. 
 
 
Goedkeuring Europees herstelfonds om de effecten van de
pandemie te beperken 
Op dinsdag debatteren en stemmen de leden over het Europees herstelfonds. Dit
fonds helpt de lidstaten om de effecten van de coronapandemie tegen te gaan.
 
 
Evenwicht tussen democratische controle op sociale media en
grondrechten 
Woensdag debatteren de leden over de link tussen nieuwe media, politiek en  vrijheid
van meningsuiting met als aanleiding recente gebeurtenissen aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan.
 
 
Parlement debatteert over hard optreden tegen politieke oppositie in
Rusland 
EU buitenlandchef Josep Borrell zal dinsdag met de parlementsleden de politieke
onrust in Rusland bespreken, inclusief de zaak tegen Aleksej Navalny en de landelijke
demonstraties.
 
 
Circulaire economie: EP wil strengere EU-regels voor consumptie en
recycling 
Het Parlement debatteert en stemt over maatregelen om een klimaatneutrale,
duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie te realiseren in 2050.
 
 
Europarlementariërs verlengen noodmaatregelen COVID-19 in
transportsector 
Het Parlement steunt de transportsector, middels vrijstellingen voor de distributie van
luchtslots en de vervaldata van certificaten, inclusief rijbewijzen.
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Herstel COVID-19: Zowel investeerders beschermen als bureaucratie
verminderen 
Het Parlement bespreekt en stemt over bepalingen die EU-bedrijven toegang geven tot
een breed scala aan financieringen en om het herstel na COVID-19 ondersteunen.
 
 
EP-leden: doe meer tegen corruptie en ontmantel de oligarchen in
Oekraïne 
Het Parlement bespreekt de stand van zaken van het EU-associatieverdrag met
Oekraïne. Het debat vindt plaats op dinsdag en de stemming op donderdag
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-02-08
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COVID-19: EP debatteert over stand van zaken
EU-vaccinatiestrategie 
 
In een debat op woensdagochtend met
commissievoorzitter Von der Leyen zullen parlementsleden
waarschijnlijk opnieuw steun uitspreken voor de
gezamenlijke EU-aanpak van de COVID-19-vaccins. 
 
Tegelijkertijd zullen zij waarschijnlijk hun zorg uitspreken over de vertragingen in de levering van
vaccins  en  over  de  transparantie  van  contracten  en  andere  gegevens.  Ook  het  recent
gelanceerde systeem voor de autorisatie van exporten van COVID-19-vaccins zal ter sprake
komen.
 
Tijdens het debat in de plenaire vergadering van januari, spraken de parlementsleden brede
steun uit voor de gezamenlijke EU-aanpak in de strijd tegen de pandemie en riepen zij op tot
volledige transparantie ten aanzien van contracten en de uitrol van coronavaccins.
 
Achtergrond
 
Op 12 januari 2021 ondervroeg het Parlement de Commissie over de laatste ontwikkelingen op
het gebied van COVID-19-vaccinatie. Daarna volgde een debat in de plenaire vergadering op
19  januari  over  de  algehele  EU-strategie  voor  COVID-19  en  publiceerde  de  Commissie
diezelfde dag een update van het actieplan om de strijd tegen de pandemie naar een hoger
niveau te tillen.
 
Debat: 10 februari 2021
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie
 
Meer informatie
Levering van vaccins en transparantie van contracten: verklaring van Pascal Canfin (RE, FR),
voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid (27.01.2021)
EP-persbericht: Coronavaccins: EU moet reageren met eenheid en solidariteit (19.01.2021)
EP-persbericht: “COVID-19 vaccines: MEPs call for more clarity and transparency”
(12.01.2021)
Gratis foto-, video- en audiomateriaal over de EU-vaccinatiestrategie
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Goedkeuring Europees herstelfonds om de
effecten van de pandemie te beperken
 
Op dinsdag debatteren en stemmen de leden over het
Europees herstelfonds. Dit fonds helpt de lidstaten om de
effecten van de coronapandemie tegen te gaan.
 
Via de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RFF) wordt €672,5
miljard  beschikbaar  gesteld  aan  subsidies  en  leningen  ter  financiering  van  nationale
maatregelen tegen de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis. Het is de grootste
bouwsteen van het Next Generation EU-herstelplan. In december 2020 bereikt het Parlement
en de Raad een voorlopig akkoord over de tekst.
 
Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten nationale herstelplannen zich richten op
de belangrijkste EU-beleidsterreinen: groene transitie, biodiversiteit,  digitale transformatie,
economische cohesie, concurrentievermogen en sociale en territoriale cohesie. Maatregelen ter
vergroting van de administratieve capaciteit voor crisisbeheersing en crisisparaatheid, evenals
beleid  voor  jeugd,  inclusief  onderwijs  en  vaardigheden,  komen  ook  in  aanmerking  voor
financiering.
 
Projecten betreffende de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis die op of na 1
februari 2020 zijn begonnen komen in aanmerking voor financiering uit het RRF.
 
Debat: dinsdag 9 februari
 
Uitslag stemming: woensdag 10 februari
 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, akkoord in eerste lezing
 
Meer informatie
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht
Dossier
Profiel rapporteur: Siegfried MUREŞAN (EVP, RO)
Profiel rapporteur: Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES)
Profiel rapporteur: Dragoș PÎSLARU (Renew, RO),
Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation EU
Next Generation EU tabel (pagina 5)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Evenwicht tussen democratische controle op
sociale media en grondrechten
 
Woensdag debatteren de leden over de link tussen nieuwe
media, politiek en  vrijheid van meningsuiting met als
aanleiding recente gebeurtenissen aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan.
 
Tijdens het  debat  met  vertegenwoordigers  van de Raad en de Commissie  bespreken de
Europarlementariërs hoe de door de digitalisering van de politiek ontstane valkuilen vermeden
moeten worden. Het gaat hier vooral om de noodzaak om de democratie te verdedigen tegen
desinformatie, pogingen tot ondermijning en oproepen tot geweld, zonder daarbij afbreuk te
doen aan de vrijheid van meningsuiting en technologische innovatie. In de nasleep van de
incidenten in de VS, zoals de Capitool-rellen en de permanente schorsing van de social media-
accounts van president Trump, zullen de EP-leden waarschijnlijk de verslechtering van de
grondrechten, de persvrijheid in de EU en de online desinformatiecampagnes van buitenlandse
en binnenlandse actoren bekritiseren .
 
Achtergrond
 
He t  deba t  v i nd t  p l aa t s  t egen  de  ach te rg rond  van  een  aan ta l  l opende
besluitvormingsprocedures,  zoals  het  Actieplan  voor  Europese  democratie,  de
digitaledienstenwet en de digitalemarktenwet. Tijdens Europese verkiezingen in 2019 werden
een EU-actieplan en gedragscodes van de Europese Commissie voor platforms ingezet tegen
desinformatie.
 
Debat: woensdag 10 februari
 
Procedure: Verklaringen van Raad en Commissie gevolgd door debat (met resolutie
 
Meer informatie
Dossier
EP-onderzoeksdienst:Trump's disinformation 'magaphone': Consequences, first lessons and
outlook (2.2.2021)
EP-onderzoeksdienst: The impact of coronavirus on media freedom (8.5.2020)
Gratis foto’s, audio- en videomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201120IPR92117/mediavrijheid-ep-wijst-op-pogingen-om-critici-het-zwijgen-op-te-leggen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_nl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Parlement debatteert over hard optreden tegen
politieke oppositie in Rusland
 
EU buitenlandchef Josep Borrell zal dinsdag met de
parlementsleden de politieke onrust in Rusland bespreken,
inclusief de zaak tegen Aleksej Navalny en de landelijke
demonstraties.
 
De afgelopen weken hebben duizenden Russen deelgenomen aan protesten om op te roepen
tot de vrijlating van de gevangen genomen oppositieleider Aleksej Navalny en om hun onvrede
te  uiten  over  de  corruptie  en  de  afgenomen  levensstandaard.  Deze  protesten  werden
beantwoord  met  massa-  arrestaties  en  hard  optreden  van  de  politie.
 
Een hof in Moskou legde Navalny op dinsdag 2 februari een gevangenisstraf op van twee jaar
en acht  maanden.  Hij  wordt  ervan beschuldigd de voorwaarden van zijn  voorwaardelijke
vrijlating geschonden te hebben na een straf  voor verduistering die de oppositieleider als
politiek gemotiveerd beschouwt.
 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook geconcludeerd dat de aanklachten
arbitrair zijn.
 
EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft een bezoek aan Rusland gepland van 4 tot 6 februari
waar hij ontmoetingen zal hebben met de minister voor buitenlandse zaken Sergej Lavrov en
andere Russische gesprekspartners.
 
Naar aanleiding van de arrestatie van Navalny bij zijn recente terugkeer uit Duitsland, waar hij
herstelde van een aanslag, nam het Europees Parlement een resolutie aan die oproept tot zijn
onmiddellijke vrijlating en tot aanzienlijk strengere EU-sancties tegen Rusland.
 
 
Debate: dinsdag 9 februari 
 
Procedure: Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / Hoge Vertegenwoordiger voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid 
 
Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 21 januari 2021 over de arrestatie van Aleksej
Navalny
European Parliament resolution of 17 September 2020 over de situatie in Rusland: de
vergiftiging van Aleksej Navalny
Videoclip naar aanleiding van de arrestatie van Aleksej Navalny met een verklaring van David
Mc. Allister (EVP, DE), voorzitter van de Buitenlandcommissie en Andrius Kubilius (EVP, LT),
rapporteur
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_NL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v


Circulaire economie: EP wil strengere EU-regels
voor consumptie en recycling
 
Het Parlement debatteert en stemt over maatregelen om
een klimaatneutrale, duurzame, gifvrije en volledig
circulaire economie te realiseren in 2050.
 
Het debat vindt maandag plaats. De stemming over het verslag, op 27 januari aangenomen
door de Milieucommissie,  staat gepland voor dinsdag en de resultaten worden woensdag
bekend gemaakt.
 
Europarlementariërs benadrukken dat de huidige lineaire “nemen-maken-weggooien”-economie
getransformeerd moet worden tot een echt circulaire economie. Ze roepen op tot bindende
doelstellingen voor 2030 om de voetafdruk te verkleinen die wordt gecreëerd door het gebruik
en de consumptie van materialen. Deze moeten de gehele levenscyclus bestrijken van elke
productcategorie op de EU-markt. Ze roepen de Commissie ook op om product specifieke en/of
sectorspecifieke bindende doelstellingen voor gerecyclede inhoud voor te stellen.  Andere
belangrijke voorstellen worden hier beschreven.
 
Context
 
In maart 2020 heeft de Commissie een nieuw “Actieplan voor een Circulaire Economie voor een
schoner en concurrerender Europa” gepubliceerd. Een debat in de Milieucommissie vond plaats
in oktober.
 
Tot  80  procent  van  de  milieu-impact  van  producten  wordt  bepaald  wanneer  zij  worden
ontworpen. De wereldwijde consumptie van materialen zal naar verwachting verdubbelen in de
komende 40 jaar, terwijl de hoeveelheid afval die jaarlijks wordt geproduceerd tegen 2050 met
70 procent zal toenemen. Het extraheren en verwerken van grondstoffen is verantwoordelijk
voor de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen, en meer dan 90 procent van het verlies
aan biodiversiteit en waterschaarste.
 
 
Debat: maandag 8 februari 2021
 
Uitslag stemming: woensdag 10 februari
 
 
Procedure: Eigen initiatiefverslag
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd


Meer informatie
Rapport van de milieucommissie over het Nieuwe Actieplan voor de Circulaire Economie
EP-persbericht (27.01.2021)
Profiel van rapporteur Jan HUITEMA (Renew, NL)
Video met rapporteur Jan Huitema (Renew Europe, NL) (27.01.2021)
Dossier
Gratis foto-, video- en audiomateriaal gerelateerd aan circulaire economie
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/58789/JAN_HUITEMA/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/circular-economy_17610_pk


Europarlementariërs verlengen
noodmaatregelen COVID-19 in transportsector
 
Het Parlement steunt de transportsector, middels
vrijstellingen voor de distributie van luchtslots en de
vervaldata van certificaten, inclusief rijbewijzen.
 
Om luchtvaartmaatschappijen ervan te weerhouden lege vluchten uit  te voeren tijdens de
pandemie (spookvluchten), heeft het Parlement in maart 2020 de ‘use it or lose it’-regel tijdelijk
opgeschort.  Dat  weerhield  luchtvaartmaatschappijen  ervan  om  hun  geplande  start-  en
landingsslots enkel te gebruiken om ze het komende seizoen te behouden. Deze vrijstelling
eindigt op 27 maart 2021.
 
De leden zullen nu stemmen over een plan om terug te keren naar een normale toepassing van
de ‘use it or lose it’-regel. Ze sloten een informele overeenkomst met EU-regeringen waardoor
luchtvaartmaatschappijen ten minste 50% van hun geplande start- en landingsslots voor het
zomer-  en winterseizoen van 2021 moeten gebruiken (in  plaats  van de 80% die  voor  de
pandemie vereist  was),  om deze te  behouden voor  de komende seizoenen.
 
Het Parlement stemt ook over een voorstel  om nog een keer de geldigheid van bepaalde
certificaten en vergunningen te verlengen en om bepaalde periodieke controles en opleidingen
uit te stellen die normaal vereist zijn in de transportsector.
 
Uitkomst stemming: donderdag 11 februari
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, 1e lezing
 
Meer informatie
Dossier over slots
Dossier over geldigheid van certificaten
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)


Herstel COVID-19: Zowel investeerders
beschermen als bureaucratie verminderen
 
Het Parlement bespreekt en stemt over bepalingen die EU-
bedrijven toegang geven tot een breed scala aan
financieringen en om het herstel na COVID-19
ondersteunen.
 
Europarlementariërs  stemmen over  gerichte  aanpassingen  van  de  richtlijn  Markten  voor
Financiële Instrumenten (MIFID II) en de Prospectusverordening, die het economisch herstel
moeten  bevorderen  door  bureaucratie  voor  bedrijven  te  verminderen  en  tegelijkertijd
investeerders  te  beschermen.  Beide  regels  behoren  toe  tot  het  Herstelpakket  voor
Kapitaalmarkten, wat deel uitmaakt van de EU’s algemene herstelstrategie voor COVID-19.
 
Het akkoord dat in december is bereikt met de Raad over de Richtlijn Markten voor Financiële
Instrumenten  (MIFID  II)  neemt  onnodige  administratieve  lasten  weg,  en  zorgt  voor  een
evenwicht  tussen  de  bescherming  van  investeerders  en  het  laag  houden  van  de
nalevingskosten voor bedrijven. De wijzigingen zijn vooral van toepassing op professionele
klanten  en  daarvoor  in  aanmerking  komende  tegenparti jen  zoals  verzekeraars,
pensioenfondsen  of  openbare  instell ingen.
 
De overeenkomst die is gesloten met de Raad over de Prospectusverordening zorgt voor een
tijdelijke,  verkorte  “EU-herstelprospectus”  (tot  31  december  2022).  Dit  vereenvoudigde
document geeft  informatie over een bedrijf  en de effecten die deze onderneming aan het
publiek aanbiedt. Het zou bedrijven moeten helpen om het kapitaal op te halen dat ze nodig
hebben om hun bedrijf na de pandemie snel weer op te bouwen.
 
De debatten vinden woensdag plaats,  en de uitkomst van de stemming wordt  donderdag
bekendgemaakt.
 
Debat: woensdag 10 februari 
 
Uitkomst stemming: donderdag 11 februari 
 
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, 1e lezing
 
Meer informatie
Dossier MIFID II
Dossier Prospectus
Profiel van de rapporteur over MIFID II: Markus FERBER (EVP, DE)
Profiel van de rapporteur over de Prospectus: Ondřej KOVAŘÍK (Renew, CZ)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1382
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201207IPR93239/covid-19-recovery-deal-balance-investor-protection-and-firms-compliance-costs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0208_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0208_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201210IPR93506/deal-to-help-companies-access-diverse-sources-of-fresh-capital
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0228_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0152(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0155(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1917/MARKUS_FERBER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/118949/ONDREJ_KOVARIK/home


EP-leden: doe meer tegen corruptie en
ontmantel de oligarchen in Oekraïne
 
Het Parlement bespreekt de stand van zaken van het EU-
associatieverdrag met Oekraïne. Het debat vindt plaats op
dinsdag en de stemming op donderdag
 
In het ontwerprapport dat deze plenaire vergadering in stemming wordt gebracht, prijzen de
Europarlementariërs van de commissie Buitenlandse zaken Oekraïne voor de vorderingen die
gemaakt zijn onder de verplichtingen van het associatieverdrag met de EU. Vooral op het
gebied van landbouw, energie, het bankwezen, decentralisatie, digitale economie, milieu en
verkiezingsprocedures.
 
Verdere hervormingen zijn wel nodig om een terugval te voorkomen, stellen de leden. Zij wijzen
erop dat de rechtsspraak zeer weinig vertrouwen geniet in Oekraïne. De Europarlementariërs
bekritiseren de Oekraïense autoriteiten voor pogingen om politieke druk uit  te oefenen op
onafhankelijke  economische  instellingen  en  handhavingsinstanties.  Zij  uiten  ook  hun
teleurstelling over het feit dat het land geen voortgang heeft geboekt met het ontmantelen van
oligarchieën.
 
 
Over het volledige rapport wordt gedebatteerd op woensdag. Op donderdag wordt de uitslag
van de stemming bekendgemaakt.
 
 
 
Debat: Dinsdag 9 februari
 
Uitslag stemming: donderdag 11 februari 
 
 
Procedure: Niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
Commissie Buitenlandse Zaken
Dossier
Profiel van rapporteur Michael Gahler (EVP, DE)
EP onderzoeksdienst 'Association agreement between the EU and Ukraine'
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_NL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/eastern-partnership/ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afet/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/

