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Vrouwen in raden van bestuur: nieuwe bindende EU-regels voor
balans tussen mannen en vrouwen in ondernemingen 
Alle grote beursgenoteerde ondernemingen in de EU moeten maatregelen nemen om
de aanwezigheid van vrouwen aan het roer te vergroten. 
 
 
Europarlementariërs gaan Rusland tot staatssponsor van terrorisme
verklaren 
Woensdag stemmen de leden van het Europees Parlement over een resolutie waarin
Rusland wordt verklaard tot staatsponsor van terrorisme. 
 
 
Europarlementariërs gaan nieuwe wet aannemen om essentiële
infrastructuur te beschermen 
Dinsdag debatteren en stemmen de EP-leden over nieuwe regels om de veerkracht
van de essentiële infrastructuur van de EU te verbeteren.
 
 
Het Parlement viert zijn zeventigste verjaardag 
Dinsdag vieren de  parlementsleden de oprichting van de Gemeenschappelijke
Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1952 met
een ceremonie in de vergaderzaal.
 
 
FIFA World Cup 2022: Parlement debatteert over
mensenrechtensituatie in Qatar 
Maandagmiddag bespreken Europarlementariërs de mensenrechtensituatie in Qatar
met betrekking tot het organiseren van de FIFA World Cup 2022.
 
 
EP-leden beoordelen relatie EU-China met Josep Borrell 
Dinsdagmiddag gaan de EP-leden de laatste ontwikkelingen van de betrekkingen
tussen de EU en China bespreken in een debat met EU-buitenlandchef Josep Borrell.
 
 
Europarlementariërs debatteren over de vooruitgang van Hongarije
bij het aanpakken van de zorgen van de Commissie
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Europarlementariërs bespreken de stand van zaken in de onderhandelingen tussen de
Commissie en Hongarije over de bescherming van de EU-begroting en de faciliteit
voor herstel en veerkracht.
 
 
Uitbreiding: de EU moet de status quo doorbreken, aldus de EP-
leden 
Naar verwachting gaan de EP-leden de EU oproepen om het uitbreidingsbeleid als
haar sterkste geopolitieke instrument te stimuleren. Dit met een debat op dinsdag en
een stemming op woensdag.
 
 
Parlement stemt in met lening van 18 miljard euro aan Oekraïne voor
2023 
De parlementsleden discussiëren en stemmen over hulp voor de
financieringsbehoeften van het land op korte termijn tijdens de oorlog van Rusland
tegen het land.
 
 
Europees Parlement eist oplossing voor asiel en migratie, en
gecoördineerde reddingen op zee 
Woensdag ondervraagt de plenaire vergadering het Tsjechische voorzitterschap en de
Commissie over het garanderen van solidariteit en lastenverdeling bij het beheer van
de migratiestromen.
 
 
EU-begroting 2023: focus op Oekraïne, energie en herstel 
De EP-leden gaan naar verwachting het akkoord over de EU-begroting voor volgend
jaar goedkeuren.
 
 
Europarlementariërs maken weg vrij voor nieuwe bronnen van EU-
inkomsten 
Het Parlement gaat de EU, naar verwachting, in staat stellen de volgende generatie
eigen middelen (inkomstenstromen) in te voeren.
 
 
Europarlementariërs willen opheldering van de Commissie over
nieuwe ideeën voor economisch bestuur 
Dinsdagmiddag gaan de EP-leden de commissarissen Dombrovskis en Gentiloni
ondervragen over de plannen over economisch governance die zij begin november
hebben gepresenteerd.
 
 
Parlement stelt routekaart 2030 voor digitale vaardigheden op 
De wetgeving tot vaststelling van een routekaart voor digitale vaardigheden,
infrastructuur, bedrijven en overheidsdiensten wordt donderdag besproken en in
stemming gebracht.
 
 
Iran: debat met Borrell over de gewelddadige repressie na de dood
van Mahsa Amini 
Op dinsdag bespreken de leden van het Europees Parlement met Josep Borrell, EU-
buitenlandchef, hoe te reageren op het toenemende optreden tegen de protesten in
Iran.
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Egypte: Europarlementariërs maken balans op van harde aanpak
mensenrechten door regime el-Sisi 
Donderdag stemt het Parlement over een resolutie waarin de bezorgdheid van de EP-
leden over de alarmerende mensenrechtensituatie in Egypte wordt uiteengezet.
 
 
Oorlog in Oekraïne: debat over internationale inspanningen om
wereldwijde voedselcrisis te voorkomen 
Dinsdag bespreken het EP de werkzaamheden om ervoor te zorgen dat graan en
meststoffen via de Zwarte Zee geëxporteerd kunnen blijven worden gedurende een
escalerende oorlog in Oekraïne.
 
 
Resoluties over mensenrechten en democratie 
Het Parlement houdt woensdagmiddag spoeddebatten over de volgende onderwerpen
op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Donderdag volgt een
stemming.
 
 
Europarlementariërs stemmen in met nieuwe Estse kandidaat voor
de Rekenkamer 
Dinsdag gaat het Parlement naar verwachting de benoeming van Keit Pentus-
Rosimannus tot lid van de Europese Rekenkamer steunen.
 
 
Europarlementariërs stemmen over het niet accepteren van
Russische paspoorten uit bezette gebieden 
Naar verwachting bevestigt het EP donderdag dat de EU-lidstaten geen paspoorten
mogen aanvaarden die zijn afgegeven door Rusland in de illegaal bezette gebieden
van Georgië en Oekraïne.
 
 
Biodiversiteit: Europarlementariërs herhalen oproep voor meer
wereldwijde ambitie 
Woensdag gaat het EP met vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie
debatteren over het standpunt van de EU in de aanloop naar het VN-Verdrag inzake
biologische diversiteit (COP15).
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2022-11-21
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Contact 
 
 

Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Live uitzendingen via webstream
Persconferenties en andere evenementen
Multimedia website
EP Newshub

Willemijn DE JONG
Persvoorlichter

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

Joeri HAMVAS
Persvoorlichter

(+32) 2 28 30 458 (BXL)
(+32) 485 194 799
joeri.hamvas@europarl.europa.eu

Plenaire Vergaderingen

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

4 I 27

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


Vrouwen in raden van bestuur: nieuwe bindende
EU-regels voor balans tussen mannen en
vrouwen in ondernemingen
 
Alle grote beursgenoteerde ondernemingen in de EU
moeten maatregelen nemen om de aanwezigheid van
vrouwen aan het roer te vergroten. 
 
De zogenaamde richtlijn  "Vrouwen in raden van bestuur",  waarover de EP-leden dinsdag
ochtend debatteren, moet ervoor zorgen dat bedrijven transparante aanwervingsprocedures
invoeren. Tegen juli 2026 moet ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of
33% van alle bestuursfuncties worden bezet door het ondervertegenwoordigde geslacht. Kleine
en middelgrote ondernemingen (met minder dan 250 werknemers) vallen buiten de richtlijn.
 
Volgens de nieuwe regels moeten de lidstaten proportionele sancties, zoals boetes, invoeren
om  ondernemingen  af  te  schrikken  die  zich  niet  houden  aan  open  en  transparante
benoemingsprocedures. Een rechterlijke instantie kan ook de door de onderneming gekozen
raad van bestuur nietig verklaren indien deze de beginselen van de richtlijn schendt.
 
Zodra de richtlijn formeel door het Parlement is goedgekeurd, treedt het 20 dagen nadat de
richtlijn in het Publicatieblad van de EU is bekendgemaakt, in werking. De lidstaten moeten de
regels binnen twee jaar uitvoeren.
 
Momenteel  is  slechts  30,6%  van  de  bestuursleden  van  de  grootste  beursgenoteerde
ondernemingen in de EU vrouw, met aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten (van 45,3% in
Frankrijk tot 8,5% in Cyprus).
 
Procedurecode: 2012/0299 (COD)
 
Debat: Dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing
 
Meer informatie
Persbericht na overeenkomst (07.06.2022):
Profiel van rapporteur voor de EP-Commissie juridische zaken (JURI) Lara Wolters (S&D, NL)
Profiel van de rapporteur voor de EP-Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(FEMM) Evelyn Regner (S&D, AT)
Proceduredossier
Grootste beursgenoteerde bedrijven: voorzitters, bestuursleden en
werknemersvertegenwoordigers (gegevens per land, Europees Instituut voor gendergelijkheid)
EP-denktank: Beleid inzake vrouwen in raden van bestuur in de lidstaten en de effecten op
corporate governance (7 juni 2021)
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556


Europarlementariërs gaan Rusland tot
staatssponsor van terrorisme verklaren
 
Woensdag stemmen de leden van het Europees Parlement
over een resolutie waarin Rusland wordt verklaard tot
staatsponsor van terrorisme. 
 
Gedurende de oorlog tegen Oekraïne heeft het Russische leger de aanvallen op burgerdoelen,
waaronder  energie-infrastructuur,  ziekenhuizen,  medische  faciliteiten,  scholen  en
schuilplaatsen, geïntensiveerd. Hiermee schendt Rusland internationale recht en internationale
humanitaire recht. Door Rusland tot staatsponsor van terrorisme te verklaren, breiden de EP-
leden de hun voor om Poetin en zijn regering ter verantwoording roepen voor een internationaal
tribunaal voor deze misdaden.
 
Tijdens de plenaire vergadering in oktober heeft het Parlement hierover gedebatteerd.
 
Stemming: Woensdag 23 november 2022
 
Procedure: Niet-wetgevingsresolutie
 
Meer informatie
Video-opname van het debat 18.10.2022
Persbericht (06.10.2022): Europarlementariërs roepen op tot massale verhoging van militaire
bijstand aan Oekraïne
EP Onderzoeksdienst: De oorlog van Rusland tegen Oekraïne: Het aanwijzen van een staat
als sponsor van terrorisme
Vrij te gebruiken foto’s, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Europarlementariërs gaan nieuwe wet
aannemen om essentiële infrastructuur te
beschermen
 
Dinsdag debatteren en stemmen de EP-leden over nieuwe
regels om de veerkracht van de essentiële infrastructuur
van de EU te verbeteren.
 
De door het Parlement en de Raad overeengekomen wetgeving zou de bescherming van de
essentiële  infrastructuur  van  de  EU  verbeteren  door  de  minimumvoorschriften  voor
risicobeoordelingen en nationale veerkrachtstrategieën te harmoniseren. Ook de definities van
essentiële  infrastructuur  en  de  communicatiepraktijken  zouden  worden  geharmoniseerd.
Tevens  wordt  er  in  elk  land  één  contactpunt  ingesteld  om  de  grensoverschrijdende
communicatie  te  vergemakkelijken.
 
De  nieuwe  regels  worden  van  toepassing  in  11  sectoren:  energie,  vervoer,  banken,
infrastructuur  voor  de  financiële  markt,  digitale  infrastructuur,  drink-  en  afvalwater,
levensmiddelen (inclusief productie, verwerking en levering), gezondheid, openbaar bestuur en
ruimtevaart.
 
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing
 
Procedure code: 2020/0365(COD) 
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Stemming: dinsdag 22 november2022
 
Meer informatie
Ontwerpverslag
Rapporteur Michal Šimečka (Renew, SK)
Proceduredossier
Dienst Onderzoek van het Europees Parlement: Verbetering van de veerkracht van kritieke
entiteiten (februari 2021)
European Parliament Research Service briefing: Question time - Protecting critical
infrastructure in the EU and countering hybrid attacks
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Het Parlement viert zijn zeventigste verjaardag
 
Dinsdag vieren de  parlementsleden de oprichting van de
Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1952 met een
ceremonie in de vergaderzaal.
 
EP-voorzitter Roberta Metsola opent de ceremonie met een verklaring. Ook geven de premiers
van de drie gastlanden van het Parlement - de Franse premier mevrouw Élisabeth Borne, de
heer Alexander de Croo van België en de heer Xavier Bettel van Luxemburg - speeches. De
ceremonie wordt afgesloten met een orkestuitvoering van Beethovens Ode aan de Vreugde.
 
Achtergrond
 
Op 10 september 2022 was het 70 jaar geleden dat de Gemeenschappelijke Vergadering van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) voor het eerst bijeenkwam. Deze werd
in  1952  bijeengeroepen  en  bestond  uit  78  benoemde  parlementsleden  uit  de  nationale
parlementen  van  de  lidstaten.  In  1958,  na  de  oprichting  van  de  Europese  Economische
Gemeenschap  en  de  Europese  Gemeenschap  voor  Atoomenergie,  werd  de
Gemeenschappelijke  Vergadering  van de  EGKS uitgebreid  en  omgedoopt  tot  "Europese
Parlementaire  Vergadering".  In  1962 werd de naam "Europees Parlement"  aangenomen.
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FIFA World Cup 2022: Parlement debatteert over
mensenrechtensituatie in Qatar
 
Maandagmiddag bespreken Europarlementariërs de
mensenrechtensituatie in Qatar met betrekking tot het
organiseren van de FIFA World Cup 2022.
 
Het besluit van de FIFA om het WK 2022 aan Qatar te geven heeft tot controverse geleid bij
mensenrechtenorganisaties  en  voetbalfans.  Uit  gegevens,  die  gecontroleerd  zijn  door
verschillende  mensenrechtengroeperingen  met  diplomatieke  missies  in  Doha,  blijkt  dat
duizenden buitenlandse werknemers zijn omgekomen op bouwplaatsen of als gevolg van bouw-
gerelateerde activiteiten in Qatar in de aanloop naar het toernooi. Qatar is ook beschuldigd van,
onder andere, het verstikken van de persvrijheid en het hardhandig optreden tegen de rechten
van vrouwen en LGBTIQ+ mensen.
 
Leden van de Subcommissie Mensenrechten (DROI) hielden maandag 14 november een debat
over de situatie in Qatar met de minister van Arbeid Ali Bin Samikh Al Marri. U kunt het hier
opnieuw bekijken.
 
Debat: maandag 21 november 2022
 
Procedure: Verklaring van de Commissie, zonder resolutie
 
Meer informatie
EP-Subcommissie mensenrechten (DROI)
De denktank van het Europees Parlement - Het WK voetbal 2022 in Qatar: aandacht voor de
rechten van werknemers
Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
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https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home


EP-leden beoordelen relatie EU-China met Josep
Borrell
 
Dinsdagmiddag gaan de EP-leden de laatste
ontwikkelingen van de betrekkingen tussen de EU en China
bespreken in een debat met EU-buitenlandchef Josep
Borrell.
 
Het plenaire debat gaat naar verwachting over een groot aantal aspecten van de banden tussen
de EU en China. Daartoe behoren de laatste politieke ontwikkelingen na de herverkiezing van
de zittende Chinese president en secretaris-generaal van de Communistische Partij Xi Jinping
in oktober,  het  laatste rapport  van de Hoge Commissaris  voor de mensenrechten van de
Verenigde Naties  over  de Chinese vervolging van de Oeigoerse bevolking,  de Europese
inspanningen om China druk uit te laten oefenen op Rusland om een einde te maken aan de
oorlog in Oekraïne en de waarschuwingen van de Europarlementariërs voor de aanhoudende
spanningen  met  betrekking  tot  d  Straat  van  Taiwan  en  hun  streven  naar  een  sterker
partnerschap  tussen  de  EU  en  Taiwan.
 
In september, naar aanleiding van de voortdurende mensenrechtenschendingen in China,
hebben  leden  van  de  subcommissie  mensenrechten  opnieuw  opgeroepen  tot  harde
maatregelen van de EU tegen Beijing, waaronder een verbod op de invoer van goederen die
met dwangarbeid zijn gemaakt.
 
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: Verklaring van EU-buitenlandchef, zonder resolutie
 
Meer informatie
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home


Europarlementariërs debatteren over de
vooruitgang van Hongarije bij het aanpakken
van de zorgen van de Commissie
 
Europarlementariërs bespreken de stand van zaken in de
onderhandelingen tussen de Commissie en Hongarije over
de bescherming van de EU-begroting en de faciliteit voor
herstel en veerkracht.
 
Op 18 september 2022 stelde de Commissie voor om 7,5 miljard euro aan EU-middelen voor
Hongarije te bevriezen op grond van problemen met corruptie en overheidsopdrachten.
 
In een debat over de nieuwe uitbreidingsstrategie van de EU roepen de EP-leden de lidstaten
naar verwachting op om de verbintenissen van de EU ten aanzien van de landen van de
Westelijke Balkan en het  Oostelijk  Partnerschap na te komen.
 
Hongarije heeft 17 corrigerende maatregelen voorgesteld om de bezwaren van de Commissie
weg te nemen. De Commissie heeft de maatregelen een "stap in de goede richting" genoemd
en Hongarije tot 19 november de tijd gegeven om aan te tonen dat aanzienlijke vooruitgang is
geboekt bij de uitvoering van deze maatregelen. Daarna beoordeeld de Commissie de situatie
opn ieuw,  voo ru i t l opend  op  he t  ve rwach te  bes lu i t  van  de  Raad  om  he t
cond i t i ona l i t e i t smechan isme  in  Hongar i j e  t oe  te  passen .
 
In  mei  2021  heeft  Hongarije  zijn  oorspronkeli jke  voorstel  voor  een  herstel-  en
weerbaarheidsplan ingediend, waarin het alleen om subsidieverlening vroeg. De Commissie
heeft het niet aanvaard wegens bezorgdheid over corruptie en justitiële kwesties. In het voorjaar
van 2022 heeft de Hongaarse regering haar verzoek uitgebreid met leningen en heeft het een
nieuw plan ingediend dat de Commissie nog niet heeft goedgekeurd.
 
Het debat vindt maandagmiddag plaats, direct na de opening van de plenaire vergadering.
 
Donderdag wordt een resolutie in stemming gebracht.
 
 
Debat: maandag 21 november 2022
 
Stemming: donderdag 24 november 2022
 
Procedure: Verklaring van de Commissie met resolutie
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208


Meer informatie
Plenair debat: (4.10.2022) Europarlementariërs waarschuwen de Commissie om de financiële
belangen van de EU in Hongarije niet te schaden
Persconferentie van co-rapporteurs en schaduwrapporteurs van (17.11.2022)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41924/protection-of-eu-budget-meps-warn-commission-to-not-compromise-with-hungary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-petri-sarvamaa-eider-gardiazabal-rubial-co-rapporteurs-and-moritz-korner-daniel_20221117-1030-SPECIAL-PRESSER


Uitbreiding: de EU moet de status quo
doorbreken, aldus de EP-leden
 
Naar verwachting gaan de EP-leden de EU oproepen om
het uitbreidingsbeleid als haar sterkste geopolitieke
instrument te stimuleren. Dit met een debat op dinsdag en
een stemming op woensdag.
 
In het kader van de toenemende Russische dreiging voor de Europese vrede en stabiliteit gaan
de  leden  van  het  Europees  Parlement  er  waarschijnlijk  bij  de  EU  op  aandringen  het
uitbreidingsproces  nieuw leven in  te  blazen,  zowel  bij  haar  eigen lidstaten  als  mogelijke
toetredende landen. In een debat over de nieuwe uitbreidingsstrategie van de EU roepen de
EP-leden de lidstaten naar verwachting op om de verbintenissen van de EU ten aanzien van de
landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap na te komen.
 
Waarschijnlijk roepen de parlementsleden Servië naar verwachting op zich aan te sluiten bij het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU en de sancties tegen Rusland.
 
Achtergrond
 
De EU voert  toetredingsonderhandelingen met Montenegro,  Servië,  Noord-Macedonië en
Albanië, terwijl de besprekingen met Turkije zijn bevroren. Bosnië en Herzegovina en Kosovo
zijn potentiële kandidaten. De EU-leiders hebben Oekraïne en Moldavië op 23 juni 2022 de
status van kandidaat-lidstaat verleend en aanvullende eisen gesteld aan Georgië om dezelfde
status te kunnen krijgen.
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Stemming: Woensdag 23 november 2022
 
Procedure: Initiatiefverslag
 
Meer informatie
Proceduredossier
Uitbreidingspakket van de Commissie 2022
EP in één oogopslag: De invloed van Rusland op de Westelijke Balkan 08.06.2022
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_208
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf


Parlement stemt in met lening van 18 miljard
euro aan Oekraïne voor 2023
 
De parlementsleden discussiëren en stemmen over hulp
voor de financieringsbehoeften van het land op korte
termijn tijdens de oorlog van Rusland tegen het land.
 
Volgens het voorstel van de Commissie, waarin de EP-leden wordt gevraagd om versnelde
goedkeuring volgens de versnelde "urgentieprocedure" van het EP, zal de 18 miljard euro een
deel van de geschatte maandelijkse financieringsbehoefte in Oekraïne dekken. De financiën
zijn bedoeld voor de essentiële openbare diensten, macro-economische stabiliteit en het herstel
van kritieke infrastructuur dat door Rusland is vernietigd.
 
Als  de EP-leden dinsdag instemmen met  het  gebruik  van de urgentieprocedure,  gaan zij
donderdag over het voorstel zelf stemmen, na een debat met de Commissie en de Raad op
woensdag.
 
 
Stemming over urgentie: Dinsdag 22 november 2022
 
Debat: Woensdag 23 November 2022
 
Stemming: Donderdag 24 november 2022
 
Procedure: gewone wetgevingsprocedure, in een spoedprocedure
 
Meer informatie
Bespreking van het voorstel in het Handelscomité (14.11.2022, vanaf 17:01)
Parlement keurt lening van 5 miljard euro aan Oekraïne goed (15.09.2022)
Europarlementariërs keuren lening van 1 miljard euro aan Oekraïne goed (07.07.2022)
"EU staat achter Oekraïne" website
EU-maatregelen uit solidariteit met Oekraïne (Europese Commissie)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40142/parliament-approves-EU5-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.htm l
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html


Europees Parlement eist oplossing voor asiel en
migratie, en gecoördineerde reddingen op zee
 
Woensdag ondervraagt de plenaire vergadering het
Tsjechische voorzitterschap en de Commissie over het
garanderen van solidariteit en lastenverdeling bij het
beheer van de migratiestromen.
 
Het debat gaat waarschijnlijk over manieren om de hervorming van het gemeenschappelijk EU-
migratie-  en asielbeleid vooruit  te  helpen vóór de EU-verkiezingen van 2024.  De recente
problemen  met  aankomst  van  migranten  over  zee,  in  het  bijzonder  na  zoek-  en
reddingsoperaties door ngo-boten op de Centrale-Mediterrane route, en de uitvoering van het
in juni 2022 overeengekomen mechanisme voor vrijwillige hervestiging, worden door de leden
van het Europees Parlement aan de orde gesteld.
 
Achtergrond
 
De Europese Commissie heeft in september 2020 het nieuwe pact inzake migratie en asiel
voorgesteld om de asielprocedures te verbeteren en te zorgen voor solidariteit en een eerlijke
verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten bij  de opvang van migranten en
asielzoekers. Het pact omvat de volgende wetgevingsvoorstellen: Verordening voor asiel- en
migrat iebeheer,  Verordening  voor  cr isis  en  overmacht,  Screeningverordening,
Kwalificatieverordening, Richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking),Gewijzigde verordening
asielprocedures,  Terugkeerrichtlijn  (herschikking),  Gewijzigde  Eurodac-verordening  en
Kaderverordening hervestiging van de Unie. Het Europees Parlement werkt hier momenteel aan
en  de  eerste  stemmingen  op  commissieniveau  vinden  naar  verwachting  in  de  komende
maanden  plaats.
 
Debat: woensdag 23 november2022
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, geen resolutie
 
Meer informatie
Migratie en asiel: routekaart voorwaarts overeengekomen tussen Europees Parlement en
roterend voorzitterschap (Persmededeling, 07.09.2022)
Laatste ontwikkelingen op asielgebied - EU-asielagentschap
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6745
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0222(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0329(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022


EU-begroting 2023: focus op Oekraïne, energie
en herstel
 
De EP-leden gaan naar verwachting het akkoord over de
EU-begroting voor volgend jaar goedkeuren.
 
Het Parlement vocht voor betere steun en kreeg het ook - meer dan 1 miljard euro bovenop het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie - voor de aanpak van de gevolgen van de oorlog in
Oekraïne, energie, klimaat en het herstel van de pandemie in de EU-begroting voor 2023.
 
De voorlopige cijfers zijn 186,6 miljard euro aan vastleggingskredieten en 168,7 miljard euro
aan betalingskredieten. Lees alle details in het persbericht.
 
Naar verwachting ondertekent de voorzitter van het Europees Parlement na de stemming de
begroting.
 
De onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie eindigden met een
akkoord kort voor de uiterste datum van de bemiddelingsperiode op maandag 14 november om
middernacht.
 
Procedurecode: 2022/0212(BUD)
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Stemming: Woensdag 23 november 2022
 
Procedure: Begroting
 
Meer informatie
EU-begroting 2023 - tijdlijn en snelle referentie
Algemeen rapporteur voor de EU-begroting 2023 (voor afdeling III - Commissie): Nicolae
Ştefănuță (RENEW, RO)
Rapporteur voor de andere afdelingen: Niclas Herbst (EVP, DE)
Proceduredossier
Factsheets over de Europese Unie - de begrotingsprocedure
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure


Europarlementariërs maken weg vrij voor
nieuwe bronnen van EU-inkomsten
 
Het Parlement gaat de EU, naar verwachting, in staat
stellen de volgende generatie eigen middelen
(inkomstenstromen) in te voeren.
 
Met een debat op dinsdag en een stemming op woensdag gaan de EP-leden een belangrijke
stap zetten naar de uitvoering van een wijziging van de wet betreffende de inkomsten van de
EU,  het  zogenaamde  "Eigenmiddelenbesluit".  Zodra  deze  wijziging  door  de  Raad  is
aangenomen en door alle lidstaten is bekrachtigd, worden drie nieuwe inkomstenbronnen
ingevoerd: op basis van de inkomsten uit de emissiehandel (ETS); op basis van de middelen
die worden gegenereerd door het  voorgestelde EU-mechanisme voor aanpassing aan de
koolstofgrens (CBAM); en op basis van het aandeel van de winsten van multinationals die naar
de EU-lidstaten worden doorgesluisd in het kader van de recente OESO/G20-overeenkomst
inzake de herverdeling van belastingrechten ("eerste pijler").
 
Deze nieuwe eigen middelen zijn overeengekomen in een juridisch bindende routekaart in 2020
. Die zijn dringend nodig om de schulden af te lossen die zijn ontstaan door het opnemen van
leningen ter financiering van het herstelfonds van de NextGenerationEU.
 
Meer informatie in het recente persbericht
 
In een afzonderlijke stemming op dinsdag gaat het Parlement een initiatiefverslag aannemen
over de tenuitvoerlegging van de strategie voor het opnemen van leningen ter financiering van
de volgende generatie van de EU, dat is opgesteld door dezelfde co-rapporteurs die belast zijn
met het dossier van de eigen middelen van de EU.
 
 
Procedurecode: 2021/0430(CNS)
 
Debat: Dinsdag, 22 november 2022
 
Stemming: Woensdag 23 november 2022
 
Procedure: Consultatie
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)


Meer informatie
Ontwerp-verslag over het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
Persbericht over de stemming in de commissie (26.10.2022)
Factsheets over de Europese Unie - De inkomsten van de Unie
Achtergrond (Commissie) - Eigen middelen
Co-rapporteur José Manuel Fernandes (EVP, PT)
Co-rapporteur Valérie Hayer (RENEW, FR)
Proceduredossier
EP Onderzoek: "Stelsel van eigen middelen van de EU"
EP Onderzoek: "Leningsstrategie voor de financiering van de volgende generatie EU"
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0266_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/135511
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738210


Europarlementariërs willen opheldering van de
Commissie over nieuwe ideeën voor economisch
bestuur
 
Dinsdagmiddag gaan de EP-leden de commissarissen
Dombrovskis en Gentiloni ondervragen over de plannen
over economisch governance die zij begin november
hebben gepresenteerd.
 
Om de hervorming van het systeem van economische governance van de EU, die vertraging
heeft opgelopen door de COVID-19 pandemie en de invasie van Oekraïne door Rusland, nieuw
leven in te blazen, publiceerde de Commissie onlangs suggesties over hoe het systeem kan
worden verbeterd.
 
De  leden  van  het  Europees  Parlement  gaan  naar  verwachting  hun  zorgen  uiten.  Naar
verwachting uiten ze dat een voortijdige terugkeer naar strenge begrotingsregels in tijden van
crisis  desastreuze  gevolgen  kan  hebben  en  dat  sommige  van  de  voorgestelde  nieuwe
mechanismen  problematisch  kunnen  zijn.
 
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: Vragenuur met de Commissie
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Parlement stelt routekaart 2030 voor digitale
vaardigheden op
 
De wetgeving tot vaststelling van een routekaart voor
digitale vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en
overheidsdiensten wordt donderdag besproken en in
stemming gebracht.
 
Het "De weg naar het digitale decennium" plan, waarover reeds overeenstemming is bereikt
met de Raad, heeft als doel de digitale overgang van Europa vorm te geven. Het plan doet dit
door digitale doelstellingen voor de gehele EU vast te stellen die uiterlijk in 2030 moeten worden
bereikt  via een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de EU en door gezamenlijke
investeringen.
 
Het programma moet ervoor zorgen dat 80% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar ten minste
basic digitale basisvaardigheden beschikt. Tijdens besprekingen met de Raad pleitten de EP-
leden er ook voor dat ten minste 75% van de Europese ondernemingen gebruik moet maken
van cloud computing-diensten, big data en kunstmatige intelligentie, en dat meer dan 90% van
de Europese kleine en middelgrote ondernemingen ten minste een basisniveau van digitale
intensiteit bereiken.
 
 
Procedurecode: 2021/0293(COD)
 
Debat: donderdag 24 november 2022
 
Stemming: donderdag 24 november 2022
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing
 
Meer informatie
Ontwerp-verslag over het beleidsprogramma 2030 "De weg naar het digitale decennium".
Tijdens interinstitutionele onderhandelingen overeengekomen tekst
Persbericht over de stemming in de commissie (01.09.2022)
Profiel van rapporteur Martina Dlabajová (Renew, CZ)
Proceduredossier
EP Onderzoek: De weg naar het digitale decennium-programma
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade#ecl-inpage-kyvdswtr
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211029-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211029-1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0159_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/itre/inag/2022/07-28/ITRE_AG(2022)735599.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220826IPR38110/digital-roadmap-2030-industry-meps-confirm-agreement-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124709/MARTINA_DLABAJOVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0293(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733519


Iran: debat met Borrell over de gewelddadige
repressie na de dood van Mahsa Amini
 
Op dinsdag bespreken de leden van het Europees
Parlement met Josep Borrell, EU-buitenlandchef, hoe te
reageren op het toenemende optreden tegen de protesten
in Iran.
 
De demonstraties, die half  september begonnen nadat een jonge vrouw, Mahsa Amini,  in
hechtenis was genomen door de "zedelijkheidspolitie" wegens overtreding van de strenge hijab-
regels, overleed. De demonstraties duren nu al bijna twee maanden. Meer dan 300 mensen zijn
omgekomen als gevolg van de brute onderdrukking van de protesten door het regime, en ten
minste vijf  mensen zijn ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij  de demonstraties.
Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat de autoriteiten mogelijk "overhaaste executies"
plannen.
 
Op maandag heeft de EUaanvullende sancties opgelegd aan degenen die verantwoordelijk zijn
voor de repressie. De EU heeft 29 personen en drie entiteiten toegevoegd aan de lijst van
personen voor wie beperkende maatregelen gelden, waaronder reisverbod en bevriezing van
tegoeden. EU-burgers en bedrijven mogen geen geld ter beschikking stellen aan de personen
en entiteiten op de sanctielijst.
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, geen resolutie
 
Meer informatie
Persbericht: Iran: Europarlementariërs willen dat EU-sancties oplegt aan functionarissen die
verantwoordelijk zijn voor de dood van Mahsa Amini, 06.10.2022
EP Onderzoeksdienst: Protesten in Iran over de dood van Mahsa Amini 30.09.2022
EP Voorzitter: Er kan geen sprake zijn van business as usual met het Iraanse regime
(9.11.2022)
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/14/iran-eu-adopts-additional-sanctions-against-perpetrators-of-serious-human-rights-violations/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41936/iran-meps-want-eu-to-sanction-officials-responsible-for-mahsa-amini-s-death
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41936/iran-meps-want-eu-to-sanction-officials-responsible-for-mahsa-amini-s-death
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733671/EPRS_ATA(2022)733671_NL.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/there-can-be-no-business-as-usual-with-the-iranian-regime.html
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/there-can-be-no-business-as-usual-with-the-iranian-regime.html


Egypte: Europarlementariërs maken balans op
van harde aanpak mensenrechten door regime
el-Sisi
 
Donderdag stemt het Parlement over een resolutie waarin
de bezorgdheid van de EP-leden over de alarmerende
mensenrechtensituatie in Egypte wordt uiteengezet.
 
Het  Europees  Parlement  heeft  herhaaldelijk  zijn  ernstige  bezorgdheid  geuit  over  de
mensenrechtensituatie  in  Egypte.  Deze  is  in  de  loop  der  jaren  verslechteren.  Sinds  de
Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi in 2014 aan de macht kwam, hebben de autoriteiten
van het land hun optreden tegen het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers
en journalisten geïntensiveerd, waarbij elke vorm van afwijkend gedrag systematisch wordt
onderdrukt.
 
Vóór  de  VN  klimaattop  COP27  in  Sharm  El-Sheikh,  bespraken  de  EP-leden  ook  de
mensenrechtensituatie  in  Egypte  met  Sanaa  Seif,  activiste  en  zus  van  de  prominente
Egyptische blogger en politiek activist  Alaa Abdelfattah, en Ramy Shaath, een Egyptisch-
Palestijnse activist  die meer dan twee jaar in voorarrest zat in het land. Lees hier meer.
 
Het plenaire debat vindt plaats op woensdagmiddag.
 
 
Debat: woensdag 23 november 2022
 
Stemming: donderdag 24 november 2022
 
Procedure: Verklaring van de Commissie, met resolutie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0384_EN.html
https://www.freeramyshaath.com/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45718/cop27-prominent-egyptian-human-rights-defenders-to-address-meps


Oorlog in Oekraïne: debat over internationale
inspanningen om wereldwijde voedselcrisis te
voorkomen
 
Dinsdag bespreken het EP de werkzaamheden om ervoor
te zorgen dat graan en meststoffen via de Zwarte Zee
geëxporteerd kunnen blijven worden gedurende een
escalerende oorlog in Oekraïne.
 
"In het vragenuur met EU-buitenlandchef, Josep Borrell, wordt dinsdagmiddag ingegaan op de
laatste pogingen van Oekraïense en Russische onderhandelaars om een overeenkomst te
verlengen die oorspronkelijk in juli met bemiddeling van de VN en Turkije tot stand is gekomen.
Hierdoor zouden Oekraïens graan en meststoffen via de Zwarte Zee verscheept kunnen blijven
worden, ondanks de recente escalatie van de Russische militaire aanval op Oekraïne.
 
Het akkoord over graan uit de Zwarte Zee is een cruciaal initiatief om enkele van de armste
landen ter wereld te behoeden voor een mogelijke humanitaire ramp.
 
 
Debat: dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: Vragenuurtje met de hoge vertegenwoordiger
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•

•

•

Resoluties over mensenrechten en democratie
 
Het Parlement houdt woensdagmiddag spoeddebatten over
de volgende onderwerpen op het gebied van
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Donderdag
volgt een stemming.
 

De mensenrechtensituatie  in  Afghanistan,  met  name de  verslechtering  van  de
vrouwenrechten  en  de  aanvallen  op  onderwijsinstellingen 
De  voortdurende  onderdrukking  van  de  democratische  oppositie  en  het
maatschappelijk  middenveld  in  Belarus 
De gedwongen verplaatsing van mensen als gevolg van het escalerende conflict in
Oost-Congo
 

Debatten: Woensdag 23 november 2022
 
Stemmen: Donderdag 24 november 2022
 
Procedure: urgente (niet-wetgevende) resoluties
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Europarlementariërs stemmen in met nieuwe
Estse kandidaat voor de Rekenkamer
 
Dinsdag gaat het Parlement naar verwachting de
benoeming van Keit Pentus-Rosimannus tot lid van de
Europese Rekenkamer steunen.
 
Keit Pentus-Rosimannus, voorgedragen door de Estse regering, is eenvoormalig lid van de
Estse regering.
 
Na haar hoorzitting op 8 november kreeg zij de steun van de EP-Commissie begrotingscontrole.
 
De uiteindelijke beslissing zal door de EU-lidstaten worden genomen.
 
Achtergrond
 
Volgens het  EU-Verdrag kan elke  lidstaat  zijn  kandidaat  voor  de  Europese Rekenkamer
voordragen. Na raadpleging van het Parlement benoemen de lidstaten de gekozen kandidaten
voor een termijn van zes jaar.
 
 
Procedurecode: 2022/0808(NLE))
 
Stemming: dinsdag 22 november 2022
 
Procedure: Consultatie
 
Meer informatie
Ontwerpverslag over de voordracht van Keit Pentus-Rosimannus voor de benoeming tot lid
van de Rekenkamer
Profiel van rapporteur Mikuláš Peksa (Verts/ALE, CZ)
Proceduredossier

Plenaire Vergaderingen

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

25 I 27

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0272_EN.html#_section2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0272_EN.html#_section2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0272_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0272_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197539/MIKULAS_PEKSA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0808(NLE)


Europarlementariërs stemmen over het niet
accepteren van Russische paspoorten uit bezette
gebieden
 
Naar verwachting bevestigt het EP donderdag dat de EU-
lidstaten geen paspoorten mogen aanvaarden die zijn
afgegeven door Rusland in de illegaal bezette gebieden van
Georgië en Oekraïne.
 
Vorige  week bereikten  het  Parlement  en  de Raadeen akkoord  over  een wetsontwerp  tot
vaststelling van geharmoniseerde regels voor het niet aanvaarden van paspoorten en andere
reisdocumenten die Rusland heeft afgegeven aan burgers in regio's en gebieden die Rusland
illegaal bezet houdt in Oekraïne en in de zogenaamde afgescheiden gebieden in Georgië.
 
De  nieuwe  wetgeving  moet  ervoor  zorgen  dat  reisdocumenten  uit  deze  gebieden  in  de
verschillende EU-lidstaten hetzelfde worden behandeld. De EP-leden benadrukken echter dat
het geen gevolgen zal hebben voor iemands recht om internationale bescherming te zoeken als
men het conflict in Oekraïne ontvlucht.
 
Achtergrond
 
Rusland verstrekt paspoorten aan inwoners van de Krim sinds de illegale annexatie in 2014 van
het  schiereiland.  Momenteel  doet  Rusland  dat  ook  in  andere  niet  door  de  regering
gecontroleerde gebieden van Oekraïne. De niet-erkenning van deze Russische paspoorten zou
gelden wanneer iemand een visum aanvraagt om de EU binnen te komen of wanneer men de
buitengrenzen van de EU overschrijdt. Volgens de Commissie hebben bijna alle lidstaten reeds
verklaard  dat  zij  geen  Russische  paspoorten  aanvaarden  die  zijn  afgegeven  in  bezette
buitenlandse  gebieden.
 
 
Stemming: donderdag 24 november 2022
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoord in eerste lezing (urgentieprocedure)
 
Meer informatie
Proceduredossier
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49207/passports-issued-by-russia-in-occupied-regions-deal-on-non-recognition
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0274(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights


Biodiversiteit: Europarlementariërs herhalen
oproep voor meer wereldwijde ambitie
 
Woensdag gaat het EP met vertegenwoordigers van de
Raad en de Commissie debatteren over het standpunt van
de EU in de aanloop naar het VN-Verdrag inzake
biologische diversiteit (COP15).
 
De leden van het Europees Parlement dringen naar verwachting opnieuw aan op bindende
wereldwijde  doelstellingen  voor  biodiversiteit  in  overeenstemming  met  die  van  deEU-
biodiversiteitsstrategie  voor  2030  en  op  een  veel  sterker  implementatie-,  monitoring-  en
evaluatieproces op internationaal niveau. De strategie vormt de bijdrage van de EU aan de
internationale onderhandelingen over het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na
2020.
 
Achtergrond
 
Oorspronkelijk gepland voor oktober 2020 in China, werdCOP15 verscheidene malen uitgesteld
vanwege de COVID-19 pandemie. Heteerste deel van de conferentie vond virtueel plaats op 11-
15 oktober 2021 en het tweede deel is nu gepland in Montreal, Canada, van 5 tot en met 17
december 2022.
 
Om het wereldwijde leiderschap van de EU bij de bescherming van de biodiversiteit te tonen,
heeft de Commissie in juni 2022 twee belangrijke wetgevingsvoorstellen ingediend: deEU-wet
inzake natuurherstel en nieuwe regels voorduurzaam gebruik van pesticiden .
 
Debat: woensdag 23 november 2022
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, zonder resolutie
 
Meer informatie
Persbericht: Om biodiversiteit te redden roepen Europarlementariërs op tot bindende
doelstellingen op mondiaal en EU-niveau (16.01.2020)
Resolutie van het Parlement over COP15 (16.01.2020)
Briefing EP Onderzoeksdienst: De ambitie van de EU inzake biodiversiteit verhogen in de
aanloop naar COP 15
Foto's, video's en audiomateriaal
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https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
http://sdg.iisd.org/events/2020-un-biodiversity-conference/
https://environment.ec.europa.eu/document/download/18162f73-50b1-4684-9e23-38ba24f23c1f_en?filename=Proposal%20for%20a%20Regulation%20on%20nature%20restoration.pdf
https://environment.ec.europa.eu/document/download/18162f73-50b1-4684-9e23-38ba24f23c1f_en?filename=Proposal%20for%20a%20Regulation%20on%20nature%20restoration.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733559
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733559
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/biodiversity-strategy-2030_17802

