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Conferentie over de toekomst van Europa: EU-voorzitters
ondertekenen gezamenlijke verklaring  
De handtekening op woensdag is het startschot voor de conferentie, die zich zal
richten op bestaande èn nieuwe uitdagingen en Europese solidariteit zal versterken
 
 
EP staat stil bij Internationale Vrouwendag tijdens de plenaire zitting 
Voorzitter Sassoli en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern spreken maandag
de parlementsleden toe ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.  
 
 
EP stemt over InvestEU-programma voor strategische en innovatieve
investeringen  
Het Parlement stemt over het nieuwe InvestEU-programma, dat publieke en private
investeringen zal mobiliseren en zorgt voor vereenvoudigde toegang tot financiering. 
 
 
EU4Health: Parlement stemt over nieuw EU-programma
gezondheidszorg 
Het EP zal debatteren en stemmen over het EU4Health-programma dat €5.1 bevat
voor 2021-2027, met als doel om de gezondheidszorg in de EU beter voor te bereiden
op toekomstige bedreigingen.
 
 
EP-leden stemmen over koolstoftaks op EU-import voor hogere
klimaatambities 
Hoe kunnen wereldwijde klimaatambities verhoogd worden en hoe ‘koolstoflekkage’
wordt voorkomen? Dit kan door een koolstoftaks op EU-import voor landen met lagere
klimaatdoelen.
 
 
Bedrijven moeten mensenrechten en het milieu beschermen in hun
waardenketen  
Het EP stemt over een oproep tot bindende regelgeving met standaarden voor
verantwoordelijk gedrag van bedrijven en aansprakelijkheid voor schade aan mens en
planeet.
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Europees Parlement roept naar verwachting EU uit tot “LHBTI-
Vrijheidszone” 
In een debat op woensdag en een stemming op donderdag roepen de leden de EU
waarschijnlijk uit tot een “LHBTI-Vrijheidszone”. Dit in reactie op de “LHBTI-vrije zones”
in Polen.
 
 
Plenair debat over het “OpenLux” onderzoek  
De parlementsleden zullen debatteren over de recente onthullingen van
onderzoeksjournalisten in het kader van OpenLux en manieren om belastingontwijking
in de EU te stoppen.
 
 
Europees Parlement stemt over standpunt nieuwe EU-visserijregels 
De EP-leden debatteren en stemmen over hun standpunt voor onderhandelingen over
wetgeving rondom visserij-activiteiten in de EU voor de komende vijftien jaar.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-03-08
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub

Ingelise DE BOER
Press Officer

(+32) 2 28 33 542 (BXL)
(+32) 470 89 04 91
ingelise.deboer@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-03-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
http://www.epnewshub.eu


Willemijn DE JONG
Press Officer in the Netherlands

(+31) 7 031 35 410
(31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu

Koen BLANKENSTIJN
Press Officer in the Netherlands

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu

Paola GARCIA ISAAK
Press officer in Belgium

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu
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Conferentie over de toekomst van Europa: EU-
voorzitters ondertekenen gezamenlijke
verklaring 
 
De handtekening op woensdag is het startschot voor de
conferentie, die zich zal richten op bestaande èn nieuwe
uitdagingen en Europese solidariteit zal versterken
 
De gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de Toekomst van Europa zal woensdag
om 13.00 uur ondertekend worden door voorzitter Sassoli namens het Europees Parlement, de
Portugese premier Antonio Costa namens de Raad en Commissievoorzitter Von der Leyen.
 
Hiermee begint het proces waarmee burgers kunnen meedoen aan het herijken van EU-beleid
en instellingen. De verklaring benadrukt het voornemen van de EU-instellingen “om te luisteren
naar de Europeanen en een vervolg te geven aan de aanbevelingen die de Conferentie zal
doen”, rekening houdend met hun respectievelijke bevoegdheden in de Verdragen.
 
Door middel van een inclusieve, open en transparante aanpak zullen mensen van allerlei
verschillende achtergronden,  vertegenwoordigers uit  het  maatschappelijk  middenveld,  en
stakeholders op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, via hun deelname hun zorgen
inbregen en daarmee en de toon en agenda van de conferentie bepalen. Dit gebeurt via een
groot aantal evenementen en een meertalig digitaal platform.
 
Lees hier de Verklaring door de Conferentie van Voorzitters van het Europees Parlement, naar
aanleiding van hun beslissing om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke verklaring.
 
Ceremonie voor ondertekening: woensdag 10 maart
 
Procedure: formele zitting
 
Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement van 17.04.2020 over gecoördineerde EU-maatregelen
om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
Verklaring van de Commissie van Voorzitters van het Europees Parlement ter gelegenheid van
70 jaar Schumanverklaring (07.05.2020
EP-onderzoek: Conference on the Future of Europe (11.06.2020)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


EP staat stil bij Internationale Vrouwendag
tijdens de plenaire zitting
 
Voorzitter Sassoli en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda
Ardern spreken maandag de parlementsleden toe ter
gelegenheid van Internationale Vrouwendag.  
 
In een vooraf opgenomen videoboodschap over vrouwelijk leiderschap in tijden van COVID-19,
zal Jacinda Arnern, premier van Nieuw-Zeeland, haar ervaring delen als politiek leider tijdens
een pandemie. Ze zal waarschijnlijk benadrukken dat vrouwen vooraan staan in deze strijd en
dat ze moeten worden betrokken bij leiderschap en besluitvorming op alle niveaus om ervoor te
zorgen dat het antwoord op die pandemie voor iedereen werkt. EP-voorzitter David Sassoli zal
ook een toespraak houden tijdens deze sessie, vlak voor de officiële opening van de plenaire
vergadering.
 
Events op sociale media
 
Eerder die dag, om 11 uur, zal de voorzitter van de EP-commissie vrouwenrechten Evelyn
Reger (S&D, AU) live of Facebook vragen beantwoorden over de huidige stand van zaken op
het gebied van gendergelijkheid in de EU en hoe de pandemie de problemen van vrouwen heeft
verergerd. Volg de Facebook Live hier.
 
Om 12.00 uur zal ze live op Instagram in gesprek gaan met Anja Rubik, model en activist uit
Polen. Bekijk die Instagram Live hier.
 
Ceremonie Internationale Vrouwendag: Maandag 8 maart
 
Meer informatie
EP-resolutie over het genderperspectief in de COVID-19 crisis en de periode na de crisis
(21.01.2021)
Nieuws - Internationale Vrouwendag 2021
EP-onderzoek: Achieving gender equality in the face of the pandemic and existing challenges
(januari 2021)
EP-onderzoek: COVID-19: The need for a gendered response (februari 2021)
EP-onderzoek: Women in politics in the EU: State of play (February 2021)
EP-onderzoek: Thematic digest: Women leading the fight against Covid-19 (maart 2021)
EP-onderzoek: Infographic: The coronavirus crisis: an emerging gender divide?
Video: Women and the impact of the COVID-19 crisis
Pagina van de commissie vrouwenrechten over Vrouwendag 2021
Gratis foto-, video- en audiomateriaal - Internationale Vrouwendag 2021
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/international-women-s-day-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


EP stemt over InvestEU-programma voor
strategische en innovatieve investeringen 
 
Het Parlement stemt over het nieuwe InvestEU-programma,
dat publieke en private investeringen zal mobiliseren en
zorgt voor vereenvoudigde toegang tot financiering. 
 
Het debat en de stemming zijn op dinsdag; de uitslag van de stemming zal op op dezelfde dag
bekend gemaakt worden om 19.00 uur.
 
Met een waarborg van 26 miljard die is gereserveerd in de EU-begroting, zal InvestEU naar
verwachting €400 euro mobiliseren die overal in de Europese Unie geïnvesteerd kan worden in
de periode 2021-2027.
 
Het programma, waarover in december al een voorlopig akkoord werd gesloten, heeft als doel
om strategische investeringen in de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, en
ICT-onderdelen en -apparatuur in de EU te stimuleren. Daarnaast hebben onderhandelaars van
het EP ervoor gezorgd dat er ook kapitaalsteun beschikbaar komt voor MKB-bedrijven die
geraakt zijn door de crisis.
 
InvestEU,  onderdeel  is  het  €750 miljard-bevattende pakket  Next  Generation  EU zal  ook
bijdragen aan het financieren van duurzame projecten die een aantoonbaar positieve invloed
hebben op het milieu, het klimaat of op sociaal gebied.
 
Debat: Dinsdag 9 maart
 
Uitslag van de stemming: dinsdag 9 maart 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, akkoord in eerste lezing
 
Meer informatie
Overzicht van de procedure
Website van InvestEU met voorbeelden van door de EU gesteunde projecten
EP-onderzoek: The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF
Rapporteur voor de Begrotingscommissie José Manuel Fernandes (EVP, PT)
Rapporteur voor de commissie Economische en Monetaire Zaken: Irene Tinagli (S&D, IT)
Gratis foto's, video- en audiomateriaal
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


EU4Health: Parlement stemt over nieuw EU-
programma gezondheidszorg
 
Het EP zal debatteren en stemmen over het EU4Health-
programma dat €5.1 bevat voor 2021-2027, met als doel om
de gezondheidszorg in de EU beter voor te bereiden op
toekomstige bedreigingen.
 
Het debat op dinsdagochtend zal worden gevolgd door een stemming over het voorlopige
akkoord dat op 14 december 2020 werd gesloten met de Raad. De uitslag van de stemming
wordt om 19.00 uur bekend gemaakt.
 
 
De compromistekst stelt dat het EU4Health programma zal bijdragen op gebieden waar een
duidelijke toegevoegde waarde ligt voor de EU, zoals het aanpakken van grensoverschrijdende
bedreigingen voor de gezondheid, betere beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen en
medische hulpmiddelen, en het ondersteunen van de oprichting van een “Europese ruimte voor
gezondheidsgegevens”. Meer details over de specifieke onderdelen zijn hier te vinden.
 
Achtergrond
 
De Commissie publiceerde in mei 2020 een opzichzelfstaand EU4Health-programma voor
2021-2027, als reactie op de COVID-19-crisis. EU4Health heeft als doel om de EU beter voor te
bereiden op de grote grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid en om
nationale zorgstelsels beter bestendig te maken. Hierdoor zou de EU niet alleen toekomstige
epidemieën  het  hoofd  kunnen bieden,  maar  ook  andere  lange  termijn  uitdagingen  zoals
vergrijzing  en  ongelijkheid  in  de  zorg.
 
Debat: dinsdag 9 maart
 
Stemming: dinsdag 9 maart
 
Procedure: gewone wetgevende procedure
 
Meer informatie
EP-persbericht na de overeenkomst in de triloog (14.12.2020)
Overzicht van de procedure
Profile of the rapporteur Cristian-Silviu Bușoi (EVP, RO)
EP-onderzoek: EU4Health-programma (3.02.2021)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal over EU4Health
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_nl
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_nl
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


EP-leden stemmen over koolstoftaks op EU-
import voor hogere klimaatambities
 
Hoe kunnen wereldwijde klimaatambities verhoogd worden
en hoe ‘koolstoflekkage’ wordt voorkomen? Dit kan door
een koolstoftaks op EU-import voor landen met lagere
klimaatdoelen.
 
De Europarlementariërs debatteren en stemmen over een ontwerpresolutie voor een met de
WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Het onderstreept dat de
verhoogde  ambities  van  de  EU  tegen  klimaatverandering  niet  moeten  leiden  tot
‘koolstoflekkage’. Wereldwijde klimaatactie is er niet bij gebaat als productie in de EU verplaatst
wordt naar niet-EU-landen met minder ambitieuze regels tegen uitstoot.
 
Alle landen in de wereld moeten aangemoedigd worden om hun klimaatambities te verhogen
om de doelen van Parijsakkoord te bereiken, zullen de leden waarschijnlijk stellen. Om een
stimulans te creëren voor EU- en niet-EU-landen om koolstofvrij te worden, stellen de leden
waarschijnlijk voor om een prijs op koolstof te plaatsen bij de import van bepaalde goederen van
buiten de EU, wanneer deze goederen komen uit landen met lage klimaatdoelen. Maar de
koolstoftaks  moet  niet  misbruikt  worden  voor  handelsprotectionisme,  gaan  de  leden
waarschijnlijk  stellen.
 
Achtergrond
 
De Europese Commissie presenteert naar verwachting in het tweede kwart van 2021 een
wetgevend voorstel  over  het  EU-mechanisme voor  koolstofcorrectie  aan de grens.  Dit  is
onderdeel  van  de  Europese  Green  Deal.  Daarnaast  wordt  er  ook  dan  ook  een  voorstel
gepresenteerd over hoe de opbrengst hiervan een deel van de EU-begroting kan financieren.
 
Het Parlement speelt  een belangrijke rol  in het aan de kaak stellen van ambitieuzere EU-
klimaatwetgeving en riep op 28 november 2019 de klimaatnoodtoestand uit.
 
Debat: maandag 8 maart
 
Stemming en uitslag van de stemming: woensdag 10 maart 
 
Procedure: eigen initiatiefrapport
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191121IPR67110/europees-parlement-roept-klimaatnoodtoestand-uit


Meer informatie
Overzicht van de procedure
Ontwerpverslag Op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor
koolstofcorrectie aan de grens
Europese Green Deal (mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
EP-persbericht: EU-klimaatwet: EP-leden willen 60% minder uitstoot in 2030 (08-10-2020)
EP-onderzoek: Climate change and climate action
Gratis foto’s, audio- en videomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_NL.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88431/eu-klimaatwet-ep-leden-willen-60-minder-uitstoot-in-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-green-deal_14101_pk


Bedrijven moeten mensenrechten en het milieu
beschermen in hun waardenketen 
 
Het EP stemt over een oproep tot bindende regelgeving
met standaarden voor verantwoordelijk gedrag van
bedrijven en aansprakelijkheid voor schade aan mens en
planeet.
 
Het  concept  wetgevend  initiatiefrapport  over  “Zorgvuldigheid  en  aansprakelijkheid  voor
bedrijven” dat werd opgesteld door de commissie juridische zaken, roept de Commissie op om
met  spoed  een  wetsvoorstel  te  doen  dat  bedrijven  aansprakelijk  stelt  als  zij  -  mede-
verantwoordelijk zijn voor het schenden van mensenrechten, het milieu of de regels voor goed
bestuur. De nieuwe regels zouden betere rechtstoegang moeten garanderen en van toepassing
zijn op alle landen die zaken willen doen op de interne markt van de EU, ook als ze gevestigd
zijn in derde landen.
 
Het debat zal plaatsvinden op maandag, de stemming op woensdag.
 
 
Achtergrond
 
Uit een onderzoek van de Europese Commissie dat werd gepubliceerd in februari 2020 blijkt dat
slechts een op de drie bedrijven in de EU momenteel maatregelen neemt voor Due Dilligence,
terwijl  ongeveer 75 % van de Europese bedrijven die werden onderzocht EU-brede regels
steunt. Tijdens een gedachtewisseling met de commissie juridische zaken, zei eurocommissaris
voor justitie Reynders toe dat het aanstaande voorstel van de Europese Commissie, dat voor de
eerste helft van het jaar op de planning staat, een integraal onderdeel zal zijn van de Europese
Green Deal en het Europees herstelplan.
 
 
Debat: maandag 8 maart 2021
 
Stemming: woensdag 10 maart
 
 
Procedure: wetgevend initiatiefrapport
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over zorgvuldigheid en aansprakelijkheid van bedrijven
EP-persbericht (27.01.2021)
EP-onderzoek: Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains
(22.10.2020)
EP-onderzoek: Corporate due diligence and corporate accountability (20.10.2020)
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Europees Parlement roept naar verwachting EU
uit tot “LHBTI-Vrijheidszone”
 
In een debat op woensdag en een stemming op donderdag
roepen de leden de EU waarschijnlijk uit tot een “LHBTI-
Vrijheidszone”. Dit in reactie op de “LHBTI-vrije zones” in
Polen.
 
Twee jaar nadat de eerste Poolse provincie uitriep “vrij te zijn van LHBTI-ideologie”, gevolgd
door tientallen andere provincies, gemeenten en regio’s, roept het Europees Parlement de EU
waarschijnlijk uit tot “LHBTI-Vrijheidszone”. Hiermee benadrukt het Parlement dat elke vorm van
discriminatie tegen LHBTI-personen in strijd is met de Europese grondrechten.
 
In een resolutie,  aangenomen in december 2019, veroordelen de Europarlementariërs de
oprichting van deze “LHBTI-vrij zones” en soortgelijke aanvallen in andere lidstaten op LHBTI-
rechten.
 
Debat: woensdag 10 maart
 
Stemming: donderdag 11 maart
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
EP-Persbericht: Europees Parlement hekelt LHBTI-vrije zones” in Polen

EP-persbericht: Polen: Europees Parlement wil dat Raad “eindelijk maatregelen neemt” om
minderheden en de rechtsstaat te beschermen
Gratis foto’s, audio- en videomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home


Plenair debat over het “OpenLux” onderzoek 
 
De parlementsleden zullen debatteren over de recente
onthullingen van onderzoeksjournalisten in het kader van
OpenLux en manieren om belastingontwijking in de EU te
stoppen.
 
Het debat op woensdagmiddag is een gelegenheid voor de parlementsleden om met de Raad
en de Commissie de implicaties en geleerde lessen van de bevindingen van de journalisten te
bespreken, zowel op Europees als op nationaal niveau.
 
 
 
 
Debat: woensdag 10 maart
 
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie, gevolgd door een debat
 
Meer informatie
Overzicht van de procedure:
EP-onderzoek: advances in administrative cooperation in the field of taxation
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Europees Parlement stemt over standpunt
nieuwe EU-visserijregels
 
De EP-leden debatteren en stemmen over hun standpunt
voor onderhandelingen over wetgeving rondom visserij-
activiteiten in de EU voor de komende vijftien jaar.
 
Een van de meeste controversiële voorstellen voor de verordening voor visserijcontroles gaat
over het gebruik van cameratoezicht op vissersschepen. De Visserijcommissie stelde voor dat
het gebruik van dit soort apparatuur op vrijwillige basis moet zijn en gestimuleerd moet worden
door maatregelen, zoals aanvullende visquota’s. Dit in tegenstelling tot een verplichting, zoals
de Europese Commissie voorstelt.
 
Naar verwachting roept het Parlement op tot het verplicht gebruik van geolocatie-apparatuur en
elektronische logboeken op alle schepen en strengere regels voor het traceren van vis en
producten uit de aquacultuur door de gehele voedselketen om transparantie voor de consument
te bevorderen. De EP-leden stellen wellicht ook voor dat controles gestandaardiseerd dienen te
worden in de EU en dat er een Europees register voor visserij-overtredingen opgesteld dient te
worden dat het strafpuntensysteem beter in de gaten houdt.
 
Het debat vindt plaats op dinsdagmiddag. Met de uitslag van de stemming op woensdag kan
het Parlement beginnen aan de onderhandelingen wanneer de Raad klaar is om dit ook te
doen.
 
Achtergrond
 
De Visserijcommissie nam op 5 februari haar standpunt aan. De verordening, voorgesteld door
de  Europese  Commissie  op  30  mei  2018,  herziet  vijf  bestaande  verordeningen  om
visserijcontroles  en  inspectiesystemen  in  de  EU te  harmoniseren.  De  bestaande  regels
stammen van voor de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in 2013.
 
Uitslag stemming: woensdag 10 maart
 
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eeerste lezing
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/section/197/common-fisheries-policy


Meer informatie
Overzicht van de procedure
EP-persbericht: Modernising EU fisheries control system (05/02/2021
Legislative Train
Profiel van de rapporteur: Clara Aguilera (S&D, ES)
Visserijcommissie

Gratis foto’s, audio- en videomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0193(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-revision-of-the-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125045/CLARA_AGUILERA/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1

