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Europees Parlement beslist over goedkeuring akkoord tussen EU en
VK 
Op dinsdag stemmen de EP-leden over het akkoord dat de regels opstelt voor de
toekomstige relatie tussen de EU en het VK. De resultaten van de stemming worden
woensdagochtend bekend gemaakt.
 
 
Digitaal groen certificaat: EP neemt onderhandelingspositie in 
EP-leden debatteren en stemmen over het Commissievoorstel voor een digitaal groen
certificaat, om vervolgens over te gaan tot onderhandelingen met de lidstaten.
 
 
EP zal belangrijk onderzoeksprogramma Horizon Europa
goedgekeuren 
Het onderzoeksprogramma 2021-2027 zal gezondheidssystemen in de EU helpen
voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën en industrieën ondersteunen bij
decarbonisatie en innovatie. 
 
 
Rechten van treinpassagiers: meer hulp voor gestrande reizigers 
De parlementsleden zullen stemmen over nieuwe regels die zorgen voor betere
bescherming en hulp voor treinreizigers bij vertragingen, annuleringen of discriminatie. 
 
 
Parlementsleden klaar voor een fundamentele verandering van
internationale belastingwetgeving  
 
Het EP bespreekt woensdagmorgen het herzien van achterhaalde internationale
belastingwetgeving, inclusief een minimum effectief vennootschapsbelastingtarief.
 
 
Debat over Chinese sancties tegen Europarlementariërs 
EP-leden en EU-buitenlandchef Josep Borrell gaan woensdag in debat over de recente
Chinese sancties tegen verschillende Europese entiteiten en politici. 
 
 
EP stemt over Europees Defensie Fonds
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Het Defensiefonds is het eerste EU-programma dat,  vanuit het oogpunt van
kostenbesparing, gemeenschappelijk defensiegerelateerde onderzoek- en
ontwikkelingsprojecten zal financieren.
 
 
Kwijting van de begroting 2019: EP stemt over uitstel goedkeuring
Frontex-jaarrekening 
Het Parlement zal debatteren en besluiten over het wel over niet aftekenen van de
jaarrekeningen 2019 van 52 EU-instellingen en -organen
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-04-26
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EP Newshub

Ingelise DE BOER
Press Officer

(+32) 2 28 33 542 (BXL)
(+32) 470 89 04 91
ingelise.deboer@europarl.europa.eu

Willemijn DE JONG
Press Officer in the Netherlands

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

Plenaire Vergaderingen

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

2 I 14

http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2021-04-26
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


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

Plenaire Vergaderingen

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

3 I 14



Europees Parlement beslist over goedkeuring
akkoord tussen EU en VK
 
Op dinsdag stemmen de EP-leden over het akkoord dat de
regels opstelt voor de toekomstige relatie tussen de EU en
het VK. De resultaten van de stemming worden
woensdagochtend bekend gemaakt.
 
Ze zullen ook debatteren en stemmen over  een resolutie  waarin  de overeenkomst  wordt
geëvalueerd en waarin ze aandringen op volledige implementatie van het akkoord en het
Terugtrekkingsakkoord. Daarnaast benadrukken ze de rol van het Parlement in het controleren
van de praktische uitvoering van de overeenkomsten. De uitslag van de stemmingen wordt
woensdag rond 9.00 bekend gemaakt.
 
Op 24 december 2020 kwamen de onderhandelaars van de EU en het VK tot een deal over de
handels- en samenwerkingsovereenkomst. Hiermee worden de regels gesteld voor toekomstige
samenwerking tussen EU en VK op het gebied van vrijhandel zonder quota en tarieven, visserij,
energie,  binnenlandse veiligheid en eerlijke concurrentiestandaarden. Om verstoringen te
minimaliseren is het akkoord sinds 1 januari 2021 voorlopig in werking getreden. Dit vervalt op
30 april 2021. De goedkeuring van het Europees Parlement is vereist om het akkoord definitief
in werking te laten treden.
 
De ontwerptekst is voorbereid door de politieke fracties in het UK Coordination Group en de
Conferentie  van voorzitters.  en noemt  het  vertrek  van het  VK uit  de EU een “historische
vergissing. De tekst verwelkomt het handels- en samenwerkingsakkoord, maar veroordeelt de
recente unilaterale acties van het VK die ingaan tegen het Terugtrekkingsakkoord, en eist dat
de overeengekomen voorwaarden uit de deal volledig worden geimplementeerd.
 
Vervolgstappen
 
Na de goedkeuring van het Europees Parlement en zodra de Raad hierover gestemd heeft,
treedt het akkoord in werking.
 
Debat en stemming: dinsdag 27 april
 
 
Uitslag van de stemming: woensdag 28 april
 
 
Procedure: Goedkeuring
 
Persconferentie: dinsdag 27 april om 14:30, met rapporteurs Andreas Schieder (S&D, AT),
Christophe Hansen (EVP, LU), and commissievoorzitters David McAllister (EPP, DE) and Bernd
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https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


Lange (S&D, DE) (tbc)
 
 
Meer informatie
Ontwerpaanbeveling voor goedkeuring
Ontwerpresolutie over de uitkomst EU-VK

Persbericht over de stemming in de commissie (15.04.2021)
Rapporteur voor de Commissie Buitenlandse zaken: Andreas Schieder (S&D, AT)
Rapporteur voor de Commissie Internationale handel: Christophe Hansen (EVP, LU)
Overzicht van de procedure - goedkeuring
Gratis foto’s, audio- en videomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports&dateSys=&source=&orderBy=committee
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motion
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210415IPR02102/ep-committees-recommend-giving-consent-to-eu-uk-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/eu-uk-relations_17405_pk


Digitaal groen certificaat: EP neemt
onderhandelingspositie in
 
EP-leden debatteren en stemmen over het
Commissievoorstel voor een digitaal groen certificaat, om
vervolgens over te gaan tot onderhandelingen met de
lidstaten.
 
Nadat het Parlement het wetgevende voorstel heeft geamendeerd en daarmee zijn mandaat
voor de onderhandelingen heeft vastgesteld, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten van
start. Hiermee kan het digitaal groen certificaat aangenomen zijn voor de zomer. De Raad heeft
zijn onderhandelingsmandaat aangenomen op 14 april 2021.
 
In het debat voorafgaand aan de stemming onderstrepen de Europarlementariërs waarschijnlijk
de noodzaak van vrij reizen, zonder discriminatie. Dit met een veilig en interoperabel certificaat,
digitaal of op papier, met informatie over iemands vaccinatiestatus, coronatestresultaten of
herstelstatus.
 
De  leden  roepen  naar  alle  waarschijnlijkheid  ook  op  tot  betaalbare  en  toegankelijke
coronatesten, om zo mogelijke discriminatie tegen niet-gevaccineerden te voorkomen, en tot
hoge gegevensbeschermingsstandaarden. Hoe om te gaan met degenen die zijn ingeënt met
vaccins die momenteel niet zijn goedgekeurd in de EU, het gebrek aan wetenschappelijke
consensus over verworven immuniteit en verduidelijkingen over de mogelijkheden van lidstaten
om het EU-certificaat op nationaal niveau te gebruiken, en hoe lang het document in gebruik
moet zijn, behoren tot de problemen die waarschijnlijk aan de orde zullen komen.
 
Het debat en de stemming over de onderhandelingspositie van het EP voor gesprekken met de
EU-landen zullen op woensdag plaatsvinden. De resultaten worden donderdagochtend bekend
gemaakt. De EP-leden zullen in hetzelfde debat ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van
coronatesten bespreken.  Een resolutie  over  dit  onderwerp wordt  donderdag in  stemming
gebracht.
 
 
Debat: woensdag 28 april
 
Stemming: woensdag 28 april, uitslag donderdag 29 april
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, eerste lezing met resolutie
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/


Meer informatie
Overzicht van de procedure (EU-burgers)
Overzicht van de procedure (inwoners derde-landen)
European Data Protection Board (EDPB) and the European Data Protection Supervisor
(EDPS): Joint opinion on the Proposals for a Digital Green Certificate (6.4.2021
EP-onderzoek: At a glance: Digital green certificate
COVID-19 digital certificate: extracts from the exchange of views in Committee on Civil
Liberties, Justice and Home Affairs - Multimedia Centre
Gratis te gebruiken foto’s, audio- en videomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/fight-against-terrorism_18601_pk


EP zal belangrijk onderzoeksprogramma Horizon
Europa goedgekeuren
 
Het onderzoeksprogramma 2021-2027 zal
gezondheidssystemen in de EU helpen voorbereid te zijn
op toekomstige pandemieën en industrieën ondersteunen
bij decarbonisatie en innovatie. 
 
Horizon Europa, waarover wordt gedebatteerd op maandag en gestemd op dinsdag, zal een
overkoepelend budget hebben van €95,5 mijlard, waarvan €5,4 uit het NextGenerationEU
herstelplan komt, en een extra versterking van €4 miljard uit het Meerjarig Financieel Kader
(MFF). Het onderzoeksprogramma verzekert korte- en langetermijn financiering voor onderzoek
en innovatie, gekoppeld aan mondiale uitdagingen zoals de strijd tegen klimaatverandering,
digitalisering an de coronapandemie. Horizon Europa bevat het grootste budget ooit  voor
digitaal-gerelateerd onderzoek en digitalisering, en verleent ook steun aan innovatieve MKB-
bedrijven en de Europese onderzoeksinfrastructuur. Daarnaast is €1 miljard beschikbaar voor
standaard onderzoek via de Europese Onderzoeksraad.
 
 
Europees Instituut voor Technologie
 
Dinsdag zullen de parlementsleden ook stemmen over de nieuwe prioriteiten voor het Europees
Instituut  voor  Technologie  (EIT),  dat  tot  doel  heeft  de  verhouding  tussen  Europees
fundamenteel  onderzoek  en  succesvolle  praktische  toepassingen  te  verbeteren.
 
De prioriteiten zijn onder andere: de Eurpese Green Deal, het Europese postcorona herstelplan,
strategieën voor midden- en kleinbedrijf en de industrie, de strategische autonomie van de EU
en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
 
.
 
Debate: Maandag 26 april
 
Stemming en uitslag: dinsdag 27 april
 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure
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Meer informatie
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van Horizon Europa
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke
programma tot uitvoering van Horizon Europa
Profiel van rapporteur Dan Nica (S&D, RO)
Profiel van rapporteur Christian Ehler (EVP, DE)
Overzicht van de procedure
Overzicht van de procedure
Legislative train schedule: Horizon Europe
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124784/DAN_NICA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28226/CHRISTIAN_EHLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0225(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Rechten van treinpassagiers: meer hulp voor
gestrande reizigers
 
De parlementsleden zullen stemmen over nieuwe regels die
zorgen voor betere bescherming en hulp voor treinreizigers
bij vertragingen, annuleringen of discriminatie. 
 
Het parlement debatteert op dinsdag en stemt op woensdag over de herziene regels voor de
rechten  van  treinreizigers,  waarover  het  Parlement  en  de  Raad  in  oktober  2020
overeenstemming bereikten. De regels zorgen voor gegarandeerde omboeking en hulp aan
passagiers in het geval van vertragingen en annuleringen. Ook zorgen ze voor verbeterde
toegang en assistentie voor reizigers met een mobiliteitsbeperking en voor het creëren van
meer ruimte voor fietsen.
 
 
In het geval van een vertraging van meer dan 60 minuten kunnen reizigers kiezen tussen een
volledige terugbetaling  van hun ticket  of  het  omboeken van hun reis  tegen vergelijkbare
voorwaarden,  maar  zonder  bijkomende  kosten.  Indien  nodig  moeten  maaltijden  en
versnaperingen  worden  verzorgd  en  overnachtingskosten  worden  terugbetaald.
 
 
Reizigers met beperkte mobiliteit zullen meer flexibiliteit krijgen bij het boeken van hun reis
omdat zij verplicht zijn om de vervoerder 24 uur van te voren op de hoogte te stellen van hun
reisplannen (de huidge regels schrijven 48 uur voor).
 
 
Debat: woensdag 28 april 
 
Stemming: en uitslag: donderdag 29 april 
 
Procedure: medebeslissing, tweede lezing
 
Meer informatie
Ontwerpregels betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers
Persbericht naar aanleiding van het voorlopig akkoord (01.10.2020)
Profiel van  rapporteur Bogusław Liberadzki (S&D, PL)
Overzicht van de procedure
EP-onderzoek: rail passengers' rights and obligations in the EU (April 2021)
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/nl/pd
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


Parlementsleden klaar voor een fundamentele
verandering van internationale
belastingwetgeving 
 
 
Het EP bespreekt woensdagmorgen het herzien van
achterhaalde internationale belastingwetgeving, inclusief
een minimum effectief vennootschapsbelastingtarief.
 
Het debat zal worden afgesloten met een stemming over een resolutie, waarin duidelijk de
prioriteiten van de Europarlementariers staan over deze regels. De wijzingen vallen samen met
een mogelijk sleutelmoment in de overgang naar een grondige hervorming van het mondiale
belastingbeleid.
 
 
EP-leden zeggen al langer dat internationale belastingwetgeving die is opgesteld in de vroege
20e eeuw totaal niet geschikt is voor het digitale tijdperk, hetgeen leidt tot een significant verlies
van inkomsten voor nationale overheden. Ze hebben ook al een aantal keer aangegeven dat
wanner internationale onderhandelingen niet leiden tot een bevredigend resultaat, de EU het
voortouw moet nemen en alleen verder moet gaan.
 
 
 
Debat: woensdag 28 april
 
 
Stemming: woensdag 28 april
 
 
Uitslag van stemming: donderdag 29 april
 
Procedure: eigeninitiatiefverslag 
 
Meer informatie
Ontwerpresolutie over de digitale economie: over belastingheffing van de digitale economie:
OESO-onderhandelingen, fiscaal “inwonerschap” van digitale ondernemingen, en een
mogelijke Europese digitale belasting
Persbericht naar aanleiding van de stemming in commissie (23.03.2021)
Profiel van rapporteur Andreas Schwab (EVP, DE)
Profiel van rapporteur Martin Hlaváček (Renew, CZ)
Overzicht van de procedure
EP-onderzoek: Taxation of the digital economy: Latest developments
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00442/meps-lay-out-plans-for-a-tax-system-fit-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197526/MARTIN_HLAVACEK/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2010(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Debat over Chinese sancties tegen
Europarlementariërs
 
EP-leden en EU-buitenlandchef Josep Borrell gaan
woensdag in debat over de recente Chinese sancties tegen
verschillende Europese entiteiten en politici. 
 
De Chinese sancties die in maart werden opgelegd aan verschillende Europese entiteiten en
politieke  vertegenwoordigers,  waaronder  vijf  leden  van  het  Europees  Parlement  en  de
subcommissie  Mensenrechten,  waren een vergelding  als  antwoord  op het  EU-besluit  tot
restrictieve maatregelen tegen vier Chinese hoogwaardigheidsbekleders naar aanleiding van
mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjang.
 
De parlementsleden in kwestie zijn Reinhard Bütikofer (de Groenen/EFA, DE), Michael Gahler
(EVP, DE), Raphaël Glucksmann (S&D, Frankrijk), Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, BG) and
Miriam Lexmann (EVP, SK).
 
 
 
Andere personen die geraakt zijn door de Chinese sancties zijn onder andere academici, leden
van nationale parlementen en van het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie
(PVC).
 
In een verklaring na opleggen van de sancties, stelde het Chinese ministerie van Buitenlandse
Zaken dat de betreffende personen de toegang is ontzegd tot het Chinese vasteland, Hong
Kong en Macao. De verklaring stelt ook dat “bedrijven en instellingen die in verband staan met
deze personen ook zijn uitgesloten van het zaken doen met China”.
 
Het plenaire debat wordt afgerond met een resolutie die tijdens de plenaire vergadering van mei
in stemming wordt gebracht.
 
Debat: woensdag 28 april
 
Stemming: plenaire vergadering van mei
 
Procedure:  verklaring  door  de  vicevoorzitter  van  de  Europese  Commissie  /  Hoge
Vertegenwoordiger
 
Meer informatie
Videoclip: David SASSOLI ontmoet parlementsleden die door China op een zwarte lijst zijn
gezet als reactie op sancties voor vermeende schendingen van mensenrechten in de regio
Xinjang:
Gratis te gebruiken foto’s, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/droi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96739/REINHARD_BUTIKOFER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2341/MICHAEL_GAHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/204336/MIRIAM_LEXMANN/home
https://www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP stemt over Europees Defensie Fonds
 
Het Defensiefonds is het eerste EU-programma dat,  vanuit
het oogpunt van kostenbesparing, gemeenschappelijk
defensiegerelateerde onderzoek- en
ontwikkelingsprojecten zal financieren.
 
Het 7,9 miljard euro omvattende Europees Defensie Fonds (EDF) zal projecten financieren die
zijn goedgekeurd door de lidstaten en die rekening houden met de samenwerking van lidstaten
in andere regionale en internationale verbanden zoals de NAVO. De wetgeving die de basis
vormt van het programma zal onderwerp zijn van debat en stemming op donderdag.
 
Het  fonds zal  investeren in  projecten met  minstens drie  deelnemers uit  drie  lidsaten,  co-
financiering geven aan gezamenlijke prototypes en grensoverschrijdende activiteiten van MKB-
bedrijven bevorderen door meer financiering ter beschikking te stellen.
 
Tot slot heeft het fonds tot doel om bij te dragen aan het versterken van de interoperabiliteit van
defensieystemen die worden gebruikt door Europese strijdkrachten.
 
Debat: maandag 26 april
 
Stemming: donderdag 29 april
 
Procedure: gewone wetgevende procedure
 
Meer informatie
Aanbeveling in tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het
oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
oprichting van het Europees Defensiefonds

Profiel van rapporteur Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL)
Overzicht van de procedure
Legislative train schedule: European Defense Fund
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
EP-onderzoek: Digital Europe programme - Funding digital transformation beyond 2020
EP-onderzoek: Digital sovereignty for Europe
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_nl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124891/ZDZISLAW_KRASNODEBSKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124891/ZDZISLAW_KRASNODEBSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-european-defence-fund
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf


Kwijting van de begroting 2019: EP stemt over
uitstel goedkeuring Frontex-jaarrekening
 
Het Parlement zal debatteren en besluiten over het wel over
niet aftekenen van de jaarrekeningen 2019 van 52 EU-
instellingen en -organen
 
In  haar  aanbevelingen  pleit  de  Begrotingscontrolecommissie  ervoor  om  het  besluit  ter
goedkuring  van  de  rekening  van  het  in  Warschauw  gevestigde  Europees  Grens-  en
Kustwachtagentschap (Fronex) uit te stellen, Volgens de commissie is aanvullende opheldering
nodig  over  een  aantal  kwesties.  De  commissie  beveelt  ook  aan  om de  uitgaven  van  de
Europese  Raad  en  de  Raad  van  Ministers  niet  goed  te  keuren  omdat  deze  instellingen
herhaaldelijk achterwege lieten om het Parlement de benodigde gegevens te verstrekken.
 
Ten  aanzien  van  de  jaarrekeningen  van  de  andere  49  instellingen  is  het  advies  van  de
Begrotingscontrole  om deze  allemaal  wel  goed  te  keuren.
 
Het debat vindt plaats op dinsdag en de stemmingen en de uitslag van de stemming volgen op
donderdag.
 
Background
 
Het Europees Parlement is de enige kwijtingsinstantie die de uitgaven van het jaarlijkse EU-
budget  en  het  Europees  ontwikkelingsfonds  kan  doorlichten.  Aan  het  eind  van  het
begrotingsjaar  kan het  de kwijting  die  nodig  is  voor  formele  sluiting  van de institutionele
jaarrekeningen goedkeuren,  uitstellen of  weigeren.
 
Debat: dinsdag 27 april
 
Uitslag stemming: donderdag 29 april
 
 
Meer informatie
EP Live
EP-verslagen over de kwijting 2019
Kwijtingsprocedure
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00437/meps-approve-most-of-eu-s-accounts-but-postpone-their-decision-on-frontex
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/cont/discharge-procedure/discharge-2019
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20140408CPU82422001002

