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LGBTIQ-rechten in Hongarije: debat met Raad en Commissie  
De EP-leden bespreken het risico op discriminatie dat mensen uit de LGBTIQ-
gemeenschap lopen in Hongarije, en de stand van zaken van de rechtsstaat en de
grondrechten in Polen en Hongarije. 
 
 
Stemming over tijdelijke oplossing voor de preventie van online
kindermisbruik 
De EP-leden zullen een tijdelijke verordening behandelen die online providers toestaat
om vrijwillig materiaal op te sporen en te verwijderen dat beelden van kindermisbruik
bevat.
 
 
Impuls voor infrastructurele projecten die regionale verbindingen
verbeteren 
Het EP zal stemmen over de uitrol van het Trans-Europese vervoersnetwerk en het
beschikbaar maken van €30 miljard voor projecten op het gebied van transport,
digitaal beleid en energie.
 
 
Versterking mandaat Europees Geneesmiddelenbureau 
Het EP zal debateren en stemmen over het standpunt in de handelingen met de Raad
over een versterkte rol voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), naar
aanleiding van de coronapandemie. 
 
 
Visserij: EP waarschuwt voor impact  van windturbines en keurt
nieuw fonds goed  
Het EP zal wijzen op de mogelijke schadelijke gevolgen van windturbines voor marine
ecosystemen. Het zal ook het €6.1 miljard bevattende EU-fonds voor visserij en
aquacultuur goedkeuren. 
 
 
Uitbannen gebruik dieren voor onderzoek en testen: EP maakt
balans op  
n een debat met de Commissie op donderdag zal het EP debatteren over manieren
voor een snellere transitie naar een onderzoekssyteem dat niet gebaseerd is op het
gebruik van dieren. 
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LGBTIQ-rechten in Hongarije: debat met Raad en
Commissie 
 
De EP-leden bespreken het risico op discriminatie dat
mensen uit de LGBTIQ-gemeenschap lopen in Hongarije,
en de stand van zaken van de rechtsstaat en de
grondrechten in Polen en Hongarije. 
 
Op 15 juni 2021 stemde het Hongaarse parlement bijna unaniem (157 stemmen tegen 1) voor
regels die - onder het mom van het bestrijden van pedofelie - de vrijheid van meningsuiting en
de rechten van kinderen zullen beperken door het verbieden van het opnemen van LGBTIQ-
inhoud in lesmateriaal  of  TV-programma’s voor minderjarigen. In een debat met Raad en
Commissie zullen de parlementsleden nagaan of er sprake is van een schending van Europese
wetten en welke acties voorzien zijn om de rechten van kinderen en van LGBTIQ-personen te
beschermen. Op donderdag wordt een resolutie in stemming gebracht.
 
De EP-leden zullen de Raad en de Commissie ook ondervragen over twee hoorzittingen die de
Raad op 22 juni  heeft  gehouden over  de rechtsstaat  in  Hongarije  en Polen.  De uitkomst
daarvan  is  nog  niet  openbaar  gemaakt.  Het  Parlement  heeft  herhaaldelijk  zijn  zorgen
uitgesproken over het gebrek aan voortgang in de Artikel 7-procedures met betrekking tot de
situatie in Hongarije en Polen en over de voortdurende verslechtering van Europese waarden.
 
 
Debat: woensdag 7 juli
 
Stemming Hongarije: donderdag 8 juli
 
Procedure: verklaringen van de Raad en Commissie
 
Meer informatie
Mondelinge vraag over inbreuken op EU-recht en de rechten van LGBTIQ-burgers
(22.06.2021)
Verklaring van de voorzitters van de commissies voor burgerlijke vrijheden en voor
gendergelijkheid
Rule of law concerns in member states: how the EU can act (infographic)
EP-onderzoek: Protecting EU common values within the Member States: An overview of
monitoring, prevention and enforcement mechanisms at EU level (25.09.2020)
Gratis foto’s. video’s en audiomateriaal (LGBTIQ-vrijheid in de EU)
Gratis foto’s. video’s en audiomateriaal (Rechtsstaat)
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/rule-of-law_18008_pk


Stemming over tijdelijke oplossing voor de
preventie van online kindermisbruik
 
De EP-leden zullen een tijdelijke verordening behandelen
die online providers toestaat om vrijwillig materiaal op te
sporen en te verwijderen dat beelden van kindermisbruik
bevat.
 
Tegen de achtergrond van een toename van de hoeveelheid kinderpornografie op het internet
tijdens de pandemie, zullen de EP-leden debatteren met de Raad en de Commissie over de
recent  overeengekomen  uitzondering  op  de  artikelen  in  de  wet  aangaande  privacy  en
elektronische  communicatie  die  gaan  over  over  vertrouwelijkheid  van  communicatie  en
verkeersgegevens  van  communicatie.
 
Door de overeenkomst is het providers van webmail, chat- en berichtendiensten toegestaan om
vrijwillig materiaal dat kindermisbruik bevat op te sporen, te verwijderen en te rapporteren,
alsmede het gebruik van scantechnologie om cybergrooming op te sporen. De parlementsleden
zullen bespreken of de tekst het juiste evenwicht biedt tussen het beschermen van kinderen en
van privacy. Ook zullen andere mogelije oplossingen op de lange termijn aan bod komen.
 
Het debat vindt plaats op maandag, de stemming staat gepland voor dinsdag en de resultaten
zullen ’s avonds bekend gemaakt worden.
 
Achtergrond
 
Online materiaal dat kindermisbruik bevat wordt opgespoord door het gebruik van specifieke
technologie  die  de  inhoud  scant,  zoals  beelden  en  tekst,  of  verkeersgegevens  van
communicatie. Dit kan hashingtechnologie zijn voor beelden en video.s of classificatoren en
kunstmatige  intelegentie  voor  het  analyseren  van  tekst  of  van  verkeersgegevens  vom
cybergrooming  op  te  sporen.
 
Deze tijdelijke wetgeving is voor een periode van maximaal drie jaar van toepassing, of korter
als er in de tussentijd overeenstemming over nieuwe permanente regels voor het aanpakken
van online kindermisbruik wordt bereikt.
 
 
Debat: maandag 5 juli
 
Stemming en uitslag: dinsdag 6 juli 
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, overeenkomst in eerste lezing
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219


Meer informatie
Ontwerpverslag over een tijdelijke uitzondering op bepaalde voorschriften uit richtlijn
2002/58/EC
Profiel van rapporteur Birgit Sippel (S&D, DE):
Overzicht van de procedure
EP-onderzoek: Curbing the surge in online child abuse: The dual role of digital technology in
fighting and facilitating its proliferation (23.11.2020)
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


Impuls voor infrastructurele projecten die
regionale verbindingen verbeteren
 
Het EP zal stemmen over de uitrol van het Trans-Europese
vervoersnetwerk en het beschikbaar maken van €30
miljard voor projecten op het gebied van transport, digitaal
beleid en energie.
 
Onderhandelaars van het Parlement en de Raad bereikten in maart 2021 overeenstemming
over de nieuwe, verbeterde Connecting Europe Facility (CEF), met een waarde van €30 voor
de periode 2021 - 2027. De CEF zal projecten op het gebied van transport, digitaal en energie
financieren. Ook zullen essentiele trans-Europese projecten, zoals Rail Balticia, oplaadpunten
voor  op  alternatieve  brandstoffen  rijdende  voertuigen  en  de  uitrol  van  5G-dekking  naar
belangrijke  verkeersaders,  tegen  2030  worden  afgerond  volgens  schema.
 
De EP-leden zullen ook stemmen over goedkeuring van een andere overeenkomst over regels
voor het Trans-Europese transportnetwerk(TEN-T), die de procedure voor vergunningverlening
voor TEN-T-projecten vereenvoudigen zodat ze makkelijker voltooid kunnen worden. Lidstaten
moeten een contactpunt aanwezen voor iedere projectontwikkelaar en ervoor zorgen dat het
verkrijgen van een vergunning voor het opstarten van het project niet langer duurt dan vier jaar.
 
Debat: dinsdag 6 juli
 
Uitslag van de stemming: woensdag 7 juli
 
Procedure: gewone wetgevende procedure, akkoord in tweede lezing
 
 
Meer informatie
Ontwerptekst over CEF
Ontwerpregels TEN-T streamlining
Overzicht van de procedure (CEF)
Overzicht van de procedure (TEN-T)
EP-onderzoek over CEF (juni 2020)
Connecting Europe Facility (informatie van de Europese Commissie)
Legislative train over TEN-T streamlining
Gratis foto's, video's en audomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_NL.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Versterking mandaat Europees
Geneesmiddelenbureau
 
Het EP zal debateren en stemmen over het standpunt in de
handelingen met de Raad over een versterkte rol voor het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), naar aanleiding
van de coronapandemie. 
 
Het debat over het uitbreiden van het mandaat voor de EU-geneesmiddelenautoriteit op het
gebied van crisisparaatheid en het beheer van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, zal
plaatsvinden op woensdag. De stemming staat gepland voor donderdag.
 
De EP-leden zullen waarschijnlijk oproepen tot een nieuwe Europese databank inzake het
aanbod  van  geneesmiddelen  voor  het  monitoren  en  rapporteren  van  medicijntekorten.
Daarnaast zullen ze pleiten voor verhoogde transprantie van de verschillende organen van het
agentschap, alsmede betere coordinatie en betere openbare informatie over klinische proeven.
 
Achtergrond
 
Als onderdeel van het opzetten van een gezondheidsunie, heeft de Commissie op 11 november
2011  het  voorstel  gepubliceerd  voor  een  nieuw  EU-kader  voor  de  bescherming  van  de
gezondheid dat is toegerust voor toekomstige uitdagingen in de zorg en is gebaseerd op de
lessen die kunnen worden getrokken uit de bestrijding van het coronavirus. Het bevat een
voorstel voor het versterken van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau.
 
 
Debat: woensdag 7 juli
 
Uitslag van de stemming donderdag 8 juli
 
Procedure: gewone wetgevende procedure
 
Persconferentie met de rapporteur: Nicolás González Casares (S&D, ES): woensdag 7 juli,
11.00 uur 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_nl
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en


Meer informatie
EP-persbericht: COVID-19 lessons learned: stronger role for EU medicines regulator
(22.06.2021)
Ontwerpverslag
Overzicht van de procedure
Legislative train
Profiel van de rapporteur: Nicolás González Casares (S&D, ES)

Informatie over de activiteiten van het EP op het gebied van EU-gezondheidsbeleid
Gratis foto’s, video’s en audiomatieraal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0216_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-health-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-health-policy
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/healthcare-safety_19602_pk


Visserij: EP waarschuwt voor impact  van
windturbines en keurt nieuw fonds goed 
 
Het EP zal wijzen op de mogelijke schadelijke gevolgen van
windturbines voor marine ecosystemen. Het zal ook het
€6.1 miljard bevattende EU-fonds voor visserij en
aquacultuur goedkeuren. 
 
In een rapport waarover maandag gedebatteerd en dinsdag gestemd wordt, zullen de EP-leden
waarschijnlijk benadrukken dat er in de Europese wateren al meer dan 5000 windturbines staan
en  dat  vijftien  keer  de  hoeveelheid  marine  ruimte  nodig  is  om  de  doelstellingen  voor
opwekkingscapaciteit  uit  windenergie  op  zee  in  2050  te  behalen.
 
 
 
De EP-leden willen dat vissers en de meest benadeelden worden betrokken bij beslisselingen
over de bouw van nieuwe windturbines op zee. Ook zullen ze waarschijnlijk stellen dat offshore
windmolenparken alleen zouden moeten worden gebouwd als  er  garantie  is  dat  er  geen
negatieve gevolgen zijn op voor het milieu of op ecologisch, sociaal-economisch of sociaal -
cultureel gebied, rekening houdend met de “blauwe economie” en de Europese Green Deal.
 
 
 
In een aparte stemming op dinsdag, volgend op een debat op maandag, zullen de EP-leden
groen licht geven aan het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur voor
2021-2027, met een waarde van 6.1 miljard EUR. Minstens 15 % van de nationale middelen
moeten worden besteed op visserijcontrole en dataverzameling en voor het tegengaan van
illegale en ongereguleerde visvangst. De bescherming en het herstel van de biodiversiteit zijn
ook prioriteiten van het fonds. 
 
 
 
Debat over het Europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur: maandag 5 juli
 
Procedure Offshorewindmolenparken: eigen initiatief
 
Procedure EMFAF: gewone wetgevende procedure
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)646152
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal


Meer informatie
Overzicht van de procedure (De gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken
en andere systemen voor hernieuwbare energie)
Profiel van de rapporteur: Peter van Dalen (EVP, NL)
Overzicht van de procedure (Europees fonds voor maritieme zaken en visserij 2021–2027)
Profiel van de rapporteur: Gabriel Mato (EVP, ES)
EP-onderzoek: EU climate action in ocean governance and fisheries policy
Onderzoek van de visserijcommissie: Impact of the use of offshore wind and other
marine renewables on European fisheries
Onshore en offshore windenergie
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2158(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2158(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96809/PETER_VAN+DALEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0210(COD)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96936/GABRIEL_MATO/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690572
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652212/IPOL_STU(2020)652212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652212/IPOL_STU(2020)652212_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/onshore-and-offshore-wind_en


Uitbannen gebruik dieren voor onderzoek en
testen: EP maakt balans op 
 
n een debat met de Commissie op donderdag zal het EP
debatteren over manieren voor een snellere transitie naar
een onderzoekssyteem dat niet gebaseerd is op het
gebruik van dieren. 
 
Bestaande EU-wetgeving beschermt het welzijn van dieren die nog steeds nodig zijn voor
onderzoek.  De  wetgeving  heeft  uiteindelijk  tot  doel  om  het  gebruik  van  dieren  voor
wetenschappelijke doeleinden uit te bannen, door het voortdurend vervangen, verminderen en
verfijnen van het gebruik in onderzoek, wettelijk voorgeschreven testen en onderwijs.
 
Het debat zal  worden afgerond met een resolutie die tijdens de plenaire vergadering van
september (13-16)in stemming zal  worden gebracht.
 
Achtergrond
 
Sinds  1986  heeft  de  EU wetgeving  voor  het  gebruik  van  dieren  voor  wetenschappelijke
doeleinden.  De huidig  geldende regels  beperken dierproeven voor  onderzoek  en  stellen
minimumeisen voor het huisvesten van en zorgen voor dieren. Dierproeven voor cosmetische
eindproducten  is  verboden  in  de  EU  sinds  2004  en  sinds  2009  ook  voor  cosmetische
ingrediënten.
 
Debat: donderdag 8 juli
 
Stemming: plenaire vergadering in september
 
Procedure: verklaring van de Commissie met resolutie
 
Meer informatie
Europese Commissie: “Animals used for scientific purposes”
EP-onderzoek: Animal testing
Video’s: Animal welfare and protection: EU laws explained
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages

