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Parlement herdenkt voorzitter Sassoli maandag in Straatsburg  
 
 
 
 
 
 
Europarlementariërs zullen eer betuigen aan voorzitter David Sassoli tijdens een
plechtigheid in de plenaire vergaderzaal op maandag om 18.00 uur.
 
 
Verkiezing van de nieuwe Voorzitter van het Europees Parlement 
Dinsdag kiest het EP zijn Voorzitter voor de komende tweeënhalf jaar, na het overlijden
van voorzitter Sassoli kort voor het einde van zijn ambtstermijn.
 
 
Het nieuwe Bureau van het Parlement: verkiezing van
ondervoorzitters en quaestoren 
 
 
 
Het Europees Parlement kiest dinsdag en woensdag 14 ondervoorzitters en vijf
quaestoren.
 
 
President Macron presenteert de prioriteiten van het Franse EU-
voorzitterschap 
 
 
 
Woensdag bespreken de EP-leden met de Franse president Emmanuel Macron de
politieke strategie en doelstellingen van 6 maanden Frans EU-voorzitterschap.
 
 
Wet digitale diensten: platforms reguleren voor een veiligere
onlineomgeving 
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EP stemt over wet digitale diensten, die regels bepaalt om illegale online content te
bestrijden en platforms verantwoordelijk te maken voor hun algoritmes.
 
 
Gezondheidsunie: grotere rol voor EU-Geneesmiddelenbureau 
 
 
 
Op woensdag stemt het EP waarschijnlijk in met het voorlopige akkoord over de
uitbreiding van bevoegdheden van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
 
 
EP-leden willen dat lidstaten dieren beter beschermen tijdens
transport 
Donderdag debatteert en stemt het EP over beter dierenwelzijn tijdens transport,
effectievere controle op export en het beperken van transport van jonge dieren
 
 
Empowerment van Europese jongeren: werk en sociaal herstel na de
pandemie 
 
 
 
EP-leden debatteren over manieren om de rampzalige gevolgen van de COVID-19-
crisis voor werkgelegenheid en onderwijs van jongeren te bestrijden.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2022-01-17
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2022-01-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://www.epnewshub.eu


Contact 
 
 
Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
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Parlement herdenkt voorzitter Sassoli maandag
in Straatsburg 
 
 
 
 
 
 
 
Europarlementariërs zullen eer betuigen aan voorzitter
David Sassoli tijdens een plechtigheid in de plenaire
vergaderzaal op maandag om 18.00 uur.
 
Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, de Franse President Emmanuel Macron,  Enrico
Letta, voormalig premier van Italië, voormalig lid van het Europees Parlement en een goede
vriend van voorzitter Sassoli, alsmede fractievoorzitters zullen het woord nemen tijdens de
plechtigheid. Daarnaast is er een kort muzikaal intermezzo voorzien.
 
Voorzitter David Sassoli is op 11 januari overleden, nadat hij op 26 december in het ziekenhuis
was opgenomen. David Sassoli is sinds 2009 lid van het Europees Parlement en werd in juli
2019  verkozen  tot  voorzitter  voor  de  eerste  helft  van  de  huidige  zittingsperiode  van  het
Parlement.
 
Meer informatie
Vrij te gebruiken foto -, video- en audiomateriaal over voorzitter Sassoli (EP multimedia
centrum)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Verkiezing van de nieuwe Voorzitter van het
Europees Parlement
 
Dinsdag kiest het EP zijn Voorzitter voor de komende
tweeënhalf jaar, na het overlijden van voorzitter Sassoli
kort voor het einde van zijn ambtstermijn.
 
De verkiezing van de nieuwe Voorzitter van het Parlement zal worden voorgezeten door een
ondervoorzitter, in de volgorde van hun rangorde.
 
Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen worden voorgedragen door een politieke fractie of
door  een minimum van zesendertig  leden van het  Europees Parlement,  oftewel  de “lage
drempel” . De verkiezing vindt bij geheime stemming plaats. Om te worden verkozen, moet de
kandidaat een absolute meerderheid, d.w.z. 50 % plus 1 van de geldig uitgebrachte stemmen
verkrijgen.
 
Vanwege de pandemie kunnen EP-leden op afstand aan de stemming deelnemen.
 
Tot dusver hebben vier leden van het Europees Parlement zich kandidaat gesteld: Roberta
Metsola (EVP, MT), Alice Bah Kuhnke (Groenen/EVA, SE), Kosma Zlotowski (ECR, PL) en Sira
Rego (De Linkse Partij, ES). De uiterste termijn voor het voordragen van kandidaten voor de
eerste  stemronde  is  aanstaande  maandag  om 17.00  uur.  Kandidaten  kunnen  vóór  elke
stemronde  worden  voorgedragen  of  teruggetrokken.
 
De kandidaten zullen dinsdagochtend om 9.00 uur een korte presentatie houden, onmiddellijk
voorafgaand aan de eerste stemronde,  die tussen 9.30 en 10.15 uur zal  plaatsvinden en
waarvan de uitslag om 11.00 uur bekend zal  worden gemaakt.
 
Als bij de eerste stemming geen enkele kandidaat wordt verkozen, kunnen dezelfde of andere
kandidaten worden voorgedragen voor een tweede stemronde onder dezelfde omstandigheden.
Dit kan indien nodig herhaald worden voor een derde stemronde, opnieuw volgens dezelfde
regels.
 
Indien niemand wordt verkozen bij de derde stemronde, gaan de twee leden die in die ronde het
grootste aantal stemmen hebben behaald door naar een vierde en laatste ronde, waarin de
kandidaat met het hoogste aantal stemmen wint.
 
De nieuwgekozen Voorzitter  kan vervolgens een openingstoespraak houden, alvorens de
verkiezing van de overige leden van het Bureau van het Parlement voor te zitten (dinsdag en
woensdag). De benoemingen van leden in de parlementaire commissies voor de rest van deze
zittingsperiode zullen eveneens worden bevestigd tijdens de komende plenaire vergadering,
mogelijk op woensdag.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-bodies


Alle verkiesbare ambten in het Europees Parlement (d.w.z. voorzitter, ondervoorzitter, quaestor,
commissievoorzitter en -ondervoorzitter, en delegatievoorzitter en -ondervoorzitter) worden om
de twee en een half jaar opnieuw ingevuld, dus bij aanvang van en halverwege de vijfjarige
zittingsperiode.
 
Achtergrond
 
De  Voorzitter  beschikt  over  een  breed  scala  aan  uitvoerende  en  vertegenwoordigende
bevoegdheden, die in artikel 22 van het Reglement zijn vastgelegd. Afgezien van de taken die
daarin  uitdrukkelijk  worden genoemd, strekt  het  gezag van de Voorzitter  zich uit  tot  "alle
bevoegdheden die nodig zijn om de beraadslagingen van het Parlement voor te zitten en voor
het goede verloop ervan zorg te dragen". De procedure voor de verkiezing van de Voorzitter
van het EP is uiteengezet in de artikelen 14 tot en met 16 van het Reglement van het Parlement
.
 
Aanvullende informatie
 
Stemming: Dinsdag 18 januari
 
Procedure: Verkiezing EP Voorzitter
 

Contact 
 
 

Meer informatie
EP Research Service: Electing the European Parliament's President (At A Glance)
Vrij te gebruiken foto – audio en videomateriaal over voorzitter David Sassoli (EP multimedia
centrum)

Vrij te gebruiken foto – audio en videomateriaal over de verkiezing van de nieuwe Voorzitter

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_EN.html
https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202
https://twitter.com/EPInstitutional


Het nieuwe Bureau van het Parlement:
verkiezing van ondervoorzitters en quaestoren
 
 
 
 
Het Europees Parlement kiest dinsdag en woensdag 14
ondervoorzitters en vijf quaestoren.
 
Na de verkiezing en installatie van de nieuwe Voorzitter van het Parlement, zullen de leden van
het Europees Parlement de 14 ondervoorzitters en de vijf quaestoren kiezen die samen met de
Voorzitter het Bureau van het Parlement vormen. Deze stemmingen zullen bepalend zijn voor
de samenstelling van het Bureau voor de komende tweeënhalf jaar - d.w.z. de resterende tijd
van de negende zittingsperiode tot 2024.
 
Het Bureau stelt regels vast voor de goede werking van het Parlement. Het stelt onder meer het
voorontwerp van begroting van het Parlement op en beslist over administratieve, personeels- en
organisatorische aangelegenheden. Naast hun taken in het Bureau kunnen de ondervoorzitters
de Voorzitter vervangen, onder meer bij het voorzitten van plenaire debatten en, indien nodig,
bij het vertegenwoordigen van het Parlement bij specifieke plechtigheden of handelingen. De
quaestoren  houden  zich  bezig  met  administratieve  aangelegenheden  die  rechtstreeks
betrekking hebben op de leden zelf,  en zij  zijn lid van het Bureau met raadgevende stem.
 
Bij  de  verkiezing  van  de  leden  van  het  Bureau  streven  de  fracties  ernaar  dat  de
ondervoorzitters  en  quaestoren  in  grote  lijnen  de  getalsmatige  sterkte  van  de  fracties
weerspiegelen en dat rekening wordt gehouden met de stemmingsuitslag van de verkiezing van
de Voorzitter.
 
Hoe worden zij gekozen?
 
Overeenkomstig  artikel  15  van  het  Reglement  worden  kandidaten  voor  de  functie  van
ondervoorzitter voorgedragen op dezelfde basis als die voor de Voorzitter, d.w.z. hetzij door een
politieke fractie, hetzij door een groep leden die de lage drempel (1/20e van de leden) haalt.
 
De 14 ondervoorzitters worden in één stemronde gekozen, met absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Indien het  aantal  verkozen kandidaten lager is  dan 14,  wordt  een
tweede stemronde gehouden voor de resterende zetels, onder dezelfde voorwaarden. Indien
een  derde  stemming  nodig  is  om  het  proces  te  voltooien,  is  een  gewone  meerderheid
voldoende  (artikel  17).  De  quaestoren  worden  op  dezelfde  wijze  gekozen  (artikel  18).
 
Aanvullende informatie
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https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/de-werking-van-het-parlement-voorzitter-ondervoorzitters-en-quaestoren
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_NL.html


Specialist: Kyriakos
 
Stemming: Dinsdag 18 (ondervoorzitters) en woensdag 19 januari (quaestoren)
 
Procedure: Verkiezing van het Bureau van het EP
 
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Reglement van het Parlement
Vrij te gebruiken foto -, video – en audio materiaal (EP multimedia centrum)

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EPInstitutional
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_NL.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202
https://twitter.com/EPInstitutional


President Macron presenteert de prioriteiten
van het Franse EU-voorzitterschap
 
 
 
 
Woensdag bespreken de EP-leden met de Franse president
Emmanuel Macron de politieke strategie en doelstellingen
van 6 maanden Frans EU-voorzitterschap.
 
President  Macron  zal  de  plenaire  vergadering  toespreken  om  11.30  uur,  gevolgd  door
toespraken van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en leiders van de fracties
van het Parlement. Het motto van het Franse voorzitterschap is "Herstel, kracht en een gevoel
van verbondenheid", om te onderstrepen dat het beste antwoord voor het bestrijden van de
gezondheidscrisis, de opkomst van agressieve buitenlandse mogendheden en de klimaatcrisis
een Europees antwoord is.
 
Wat betreft EU-wetgeving is Frankrijk van plan prioriteit te geven aan de onderhandelingen over
de nieuwe wetten inzake digitale diensten en markten, de invoering van een koolstofheffing aan
de  buitengrenzen  van  de  Europese  Unie,  en  over  gemeenschappelijke  regels  inzake
minimumlonen in de EU. Verwacht wordt dat de Conferentie over de toekomst van Europa hun
voorstellen zullen indienen in de loop van het Franse voorzitterschap d.w.z. in de eerste helft
van 2022.
 
Aanvullende informatie
 
Procedure Code:
 
Debat: Woensdag 19 januari
 
Procedure: Verklaringen van Raad en Commissie, zonder resolutie
 
 
Meer informatie
Vrij te gebruiken foto-, video- en audio materiaal (EP Multimedia Centrum)
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20211209STO19124/eu-wet-inzake-digitale-markten-en-wet-inzake-digitale-diensten-toelichting
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003


Contact 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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Wet digitale diensten: platforms reguleren voor
een veiligere onlineomgeving
 
 
 
 
EP stemt over wet digitale diensten, die regels bepaalt om
illegale online content te bestrijden en platforms
verantwoordelijk te maken voor hun algoritmes.
 
Het voorstel voor een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA), waarover op
woensdag zal  worden gedebatteerd  en op donderdag wordt  gestemd,  heeft  tot  doel  een
veiligere digitale ruimte te creëren waarin de rechten van de gebruikers worden beschermd,
onder meer door middel van regels om illegale producten, diensten of inhoud online aan te
pakken, de verantwoordingsplicht en transparantie van algoritmes te vergroten en content
moderatie te verscherpen.
 
Het  wetsontwerp  omschrijft  duidelijk  de  verantwoordelijkheden en  aansprakelijkheid  van
aanbieders van intermediaire diensten,  en in  het  bijzonder  onlineplatforms,  zoals  sociale
onlinenetwerken en –marktplaatsen. Het voorziet in een "kennisgevings- en actie"-mechanisme,
alsook in waarborgen voor de verwijdering van illegale inhoud.
 
Voor  zeer  grote  onlineplatforms  (very  large  online  platforms,  VLOP's)  zullen  specifieke
verplichtingen gelden, aangezien de risico's die zij vormen met betrekking tot de verspreiding
van zowel illegale als schadelijke inhoud, met inbegrip van desinformatie, groter zijn.
 
Meer informatie is te vinden in dit persbericht.
 
De in de plenaire vergadering goedgekeurde tekst zal het mandaat van het Parlement worden
voor de onderhandelingen met het Franse voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van
2022.
 
Aanvullende informatie
 
Procedure Code: 2020/0361(COD)
 
Debat: Woensdag 19 januari
 
Stemming: Donderdag 20 januari
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms


Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerp verslag

Persbericht na de stemming in commissie (14.12.2021)

Video van de persconferentie met rapporteur Christel Schaldemose (S&D, DK), en schadow
rapporteurs Arba Kokalari (EPP, SV), Dita Charanzová (Renew Europe, CZ), Alexandra Geese
(Greens/EFA, DE) and Adam Bielan (ECR, PL), on 14.12.2021

Profiel van rapporteur Christel Schaldemose (S&D, DK)

Procedure file

Vrij te gebruiken foto-, video- en audio materiaal (EP Multimedia Centrum)

Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imco-press@europarl.europa.eu
@EP_SingleMarket
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
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Gezondheidsunie: grotere rol voor EU-
Geneesmiddelenbureau
 
 
 
 
Op woensdag stemt het EP waarschijnlijk in met het
voorlopige akkoord over de uitbreiding van bevoegdheden
van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
 
De deal met de Raad werd eind oktober 2021 bereikt. Het akkoord heeft als doel om de EU
beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises, door tekorten aan medicijnen en
medische  apparatuur  effectiever  tegen  te  gaan.  Hierbij  worden  alle  onderdelen  van  de
toevoerketen meer betrokken en de transparantie van klinische proeven en vergunningen voor
het in de handel brengen van farmaceutische producten verhoogd.
 
Kort  na  de  eindstemming  in  de  plenaire  vergadering  wordt  de  tekst  gepubliceerd  in  het
Publicatieblad  van  de  EU.  De  richtlijn  is  dan  van  kracht  vanaf  1  maart  2022.
 
Achtergrond
 
Als deel van de Europese gezondheidsunie stelde de Europese Commissie op 11 november
2020 een nieuw raamwerk voor gezondheidsveiligheid voor dat aangepast is aan toekomstige
gezondheidsuitdagingen. Dit is gebaseerd op de lessen die zijn geleerd van het bestrijden van
de coronapandemie, waaronder ook het voorstel  om de bevoegdheden van het Europees
Geneesmiddelenbureau te verruimen.
 
Aanvullende informatie
 
Procedure Code: 2020/0321(COD)
 
Uitslag stemming: Woensdag 19 januari of donderdag 20 januari
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en


Contact 
 
 

Meer informatie

Persbericht: Deal on stronger role for EU medicines regulator (28.10.2021)

Procedure file

Legislative train
Profiel van de rapporteur: Nicolás González Casares (S&D, ES)

Het werk van het EP met betrekking tot het gezondheidsbeleid van de EU

Vrij te gebruiken foto-, video- en audio materiaal (EP Multimedia Centrum)

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment
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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/meps/nl/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-health-policy
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602
https://twitter.com/EP_Environment


EP-leden willen dat lidstaten dieren beter
beschermen tijdens transport
 
Donderdag debatteert en stemt het EP over beter
dierenwelzijn tijdens transport, effectievere controle op
export en het beperken van transport van jonge dieren
 
Om deze situatie aan te pakken roepen de ontwerpaanbevelingen de Europese Commissie op
tot herzien van de EU-regels. Hieronder vallen maximale reistijden voor alle dierensoorten en
leeftijden, een verbod op het transport van hele jonge dieren onder de leeftijd van 35 dagen en
het aanscherpen van controles op de export  van levende dieren. De Europarlementariërs
pleiten ook voor een transitie naar een efficiënter en ethischer systeem, waarin vervoer van
sperma en embryo’s de voorkeur krijgt boven fokdieren, en karkassen en vlees boven het
vervoer van levende slachtdieren.
 
Het debat vindt plaats op donderdag.
 
De Nederlandse Europarlementariërs Anja Hazekamp (PvdD, Linkse Fractie) en Mohammed
Chahim (PvdA, S&D) zijn beide ondervoorzitter van de enquêtecommissie.
 
Aanvullende informatie
 
Procedure Code: 2020/2
 
Debat en stemming: Donderdag 20 januari
 
Procedure: Niet-wetgevende resolutie
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/125023/ANJA_HAZEKAMP/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197782/MOHAMMED_CHAHIM/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197782/MOHAMMED_CHAHIM/home


Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpaanbevelingen na de enquête naar de bescherming van dieren tijdens het transport
binnen en buiten de Europese Unie

Verslag over het onderzoek naar vermeende inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de
toepassing van het Unierecht

Persbericht over ANIT-commissiestemming (02.12.2021)

Enquêtecommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer
Profiel van rapporteur Daniel Buda (EVP, RO)

Profiel van rapporteur Isabel Carvalhais (s&d, pt)

EP-Onderzoeksdienst: briefing on protection of animals during transport (July 2021)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audio materiaal (EP Multimedia Centrum)

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
anit-press@europarl.europa.eu
@EP_AnimalTran
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Empowerment van Europese jongeren: werk en
sociaal herstel na de pandemie
 
 
 
 
EP-leden debatteren over manieren om de rampzalige
gevolgen van de COVID-19-crisis voor werkgelegenheid en
onderwijs van jongeren te bestrijden.
 
Donderdag zullen de Europarlementariërs in een debat bij de Commissie en Raad aandringen
op  krachtige  en  onmiddellijke  maatregelen  om  de  werkgelegenheid  na  de  pandemie  te
waarborgen en het herstel van de sociale en geestelijke gezondheid van jongeren in de EU te
ondersteunen.
 
De leden zullen bespreken welke strategieën moeten worden gebruikt om jongeren, met name
de meest kwetsbare NEET's (not in employment, education or training, jongeren die geen werk
hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen, te helpen een goede en eerlijke beloning
te krijgen voor werk, stage- en leerervaring, en tegelijkertijd de toegang tot sociale rechten te
waarborgen via programma's zoals de versterkte jongerengarantie en het ALMA initiatief (Aim,
Learn,  Master,  Achieve).  De leden van het  Europees  Parlement  zullen  benadrukken dat
jongeren een essentiële rol moeten spelen bij de vormgeving van het werkgelegenheids- en
sociaal beleid in Europa, om een verloren generatie te voorkomen.
 
De  Nederlandse  Europarlementariër  Kim  van  Sparrentak  (GroenLinks,  Fractie  De
Groenen/EVA) is mede-indiener van vragen aan de Commissie en Raad over dit onderwerp.
 
Aanvullende informatie
 
Debat: donderdag 20 januari
 
Stemming over resolutie: Februari 2022
 
Procedure: Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie en de Raad (artikel
136 van het Reglement)
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=nl
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197870/KIM_VAN+SPARRENTAK/home


Contact 
 
 

Meer informatie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Raad

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EP-onderzoeksdienst over jongeren in Europa: Effecten van COVID-19 op hun economische
en sociale situatie (september 2021)

Vrij te gebruiken foto-, video- en audio materiaal (EP Multimedia Centrum)

Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu
empl-press@europarl.europa.eu
persdienst-NL@europarl.europa.eu
@EP_SocialAffairs
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