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Antwoord van de EU op de sociale en economische gevolgen van de
oorlog in Oekraïne 
EP-leden gaan vragen om meer maatregelen om EU-burgers te beschermen tegen de
economische en sociale gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne.
 
 
Oekraïne: Strijd om oorlogsmisdadigers voor rechter te brengen 
Donderdag debatteren en stemmen de leden over mogelijke manieren om Oekraïne en
het Internationale Strafhof te ondersteunen bij het bestrijden van straffeloosheid voor
oorlogsmisdaden. 
 
 
Moldavische president Maia Sandu spreekt het Europees Parlement
toe 
De president van Moldavië, Maia Sandu, spreekt woensdag om 15.00 uur de leden
van het Europees Parlement toe over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan.
 
 
Oekraïense export krijgt belastingvrije toegang tot interne markt van
de EU 
Het Parlement gaat groen licht geven voor een schorsing van een jaar van alle EU-
invoerrechten op Oekraïense export om de economie van het land te ondersteunen.
 
 
Hardhandig optreden tegen oppositie- en vakbondsleiders in Belarus 
Op woensdag debatteren de leden van het Europees Parlement over de onderdrukking
van de politieke oppositie en vakbondsleiders in Belarus. Donderdag wordt over een
motie gestemd.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2022-05-18
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Antwoord van de EU op de sociale en
economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne
 
EP-leden gaan vragen om meer maatregelen om EU-
burgers te beschermen tegen de economische en sociale
gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne.
 
De plenaire vergadering stemt op donderdag over een motie waarin wordt gekeken hoe de EU
en de lidstaten de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland
kunnen tegengaan. Europarlementariërs vinden dat het terugdringen van deze gevolgen niet
alleen EU-burgers zal helpen deze moeilijke periode te overbruggen, maar ook zal helpen om
de Europese vastberadenheid om Oekraïne te steunen te behouden en verdere economische
sancties tegen Rusland op te leggen. De motie zal het plenaire debat over dit onderwerp op 4
mei bekrachtigen.
 
Verder  debatteren  de  Europarlementariërs  op  donderdag  over  Europese  solidariteit  en
energiezekerheid in de context van de Russische invasie van Oekraïne en de gevolgen van het
stopzetten van de gasleveringen aan Polen en Bulgarije door Rusland.
 
Aanvullende informatie
 
Debat: 4 mei (sociale en economische gevolgen) en donderdag 19 mei (energiezekerheid en
stop gasleveringen Polen en Bulgarije)
 
Stemming: Donderdag 19 mei (sociale en economische gevolgen)
 
Procedure: Motie van de fracties
 
Meer informatie
Procedurebestand
Gratis foto´s, video´s en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2653(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Oekraïne: Strijd om oorlogsmisdadigers voor
rechter te brengen
 
Donderdag debatteren en stemmen de leden over
mogelijke manieren om Oekraïne en het Internationale
Strafhof te ondersteunen bij het bestrijden van
straffeloosheid voor oorlogsmisdaden. 
 
Van de EP-leden wordt verwacht dat ze EU-steun vragen om bewijsmateriaal te verzamelen en
zaken op te bouwen tegen de daders van vermeende misdaden die worden begaan tijdens de
Russische oorlog in Oekraïne.
 
De motie zal ook focussen op hoe de internationale gemeenschap kan omgaan met misdaden
waarvoor het Strafhof geen jurisdictie heeft, en om een einde te maken aan de straffeloosheid
voor die misdaden.
 
Grotere rol voor Eurojust in de strijd tegen straffeloosheid
 
Het Parlement zal naar verwachting ook stemmen over een voorstel  om het mandaat van
Eurojust uit te breiden, zodat Eurojust bewijsmateriaal met betrekking tot oorlogsmisdaden,
genocide en misdaden tegen de menselijkheid kan registreren en analyseren. De leden van het
Europees Parlement beslissen woensdagmiddag bij de opening van de zitting of dit dossier
volgens de zogenaamde urgentieprocedure van het Parlement kan worden behandeld. Als dit
versnelde tijdschema wordt goedgekeurd, vindt donderdag een stemming over de tekst plaats.
 
Het bijgewerkte mandaat zou Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in
strafzaken, het recht geven om gegevens met betrekking tot dit soort misdrijven te verwerken.
Het zou Eurojust ook in staat stellen gegevens te delen met het Internationaal Strafhof en
andere internationale organisaties, evenals met autoriteiten van de EU-lidstaten. Een door
Eurojust ondersteund gezamenlijk EU-onderzoeksteam is sinds maart 2022 actief in Oekraïne.
 
Aanvullende informatie
 
Debat: Donderdag 19 mei (oorlogsmisdaden)
 
Stemmingen: Woensdag 18 mei (over urgentieprocedure Eurojust) en donderdag 19 mei (niet-
wetgevende  motie  en  verlenging  van  het  mandaat  van  Eurojust  (TBC)  /  motie  over
oorlogsmisdaden)
 
Meer informatie
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal: EU-Oekraïne
Gratis foto’s, video’s en audiomateriaal:  Russische agressie tegen Oekraïne
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https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/633/62/COM_COM(2022)0187_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_NL.html
https://www.eurojust.europa.eu/
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/eu-ukraine_17801
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Moldavische president Maia Sandu spreekt het
Europees Parlement toe
 
De president van Moldavië, Maia Sandu, spreekt woensdag
om 15.00 uur de leden van het Europees Parlement toe
over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan.
 
Als buurland van Oekraïne is Moldavië in het bijzonder zwaar getroffen door de aanhoudende
oorlog. Naast het opvangen van een groot aantal Oekraïense vluchtelingen, heeft het ook te
maken gehad met cyberaanvallen, evenals recentelijk een reeks veiligheidsincidenten in de
door Rusland gesteunde afgescheiden regio Transnistrië.
 
In het licht van de Russische inval in Oekraïne heeft Moldavië begin maart 2022 formeel EU-
lidmaatschap aangevraagd. Het Europees Parlement riep in een motie die op 5 mei werd
aangenomen ook op om het land de status van EU-kandidaat te geven.
 
Maia Sandu is sinds december 2020 de president van Moldavië. Ze was eerder onder meer
premier.
 
Na de toespraak in de plenaire vergadering zullen EP-voorzitter Roberta Metsola en mevrouw
Sandu rond 15.40 uur een gezamenlijke persconferentie houden.
 
Op woensdagmiddag debatteren de leden van het Europees Parlement ook over het jaarlijkse
verslag  over  de  associatieovereenkomst  tussen  de  EU en  Moldavië.  De  stemming  vindt
donderdag  plaats.
 
Aanvullende informatie
 
Formele zitting: Woensdag 18 mei
 
Procedure: Formele zitting
 
Persconferentie: Woensdag 18 mei om 15:40
 
Meer informatie
Persbericht: “The EU must act and step up its support to Moldova following the Ukraine war” (2
april 2022)
Persbericht: “Parliament approves €150 million in assistance to Moldova” (24 maart 2022)
Persbericht: “MEPs greenlight the deployment of Frontex in the Republic of Moldova” (24
maart 2022)
EP Multimediacentrum: gratis foto´s, video´s en audiomateriaal (EU-Moldavië)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28232/grant-moldova-eu-candidate-status-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220401IPR26514/the-eu-must-act-and-step-up-its-support-to-moldova-following-the-ukraine-war
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220401IPR26514/the-eu-must-act-and-step-up-its-support-to-moldova-following-the-ukraine-war
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220321IPR25920/parliament-approves-EU150-million-in-assistance-to-moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220323IPR26106/meps-greenlight-the-deployment-of-frontex-in-the-republic-of-moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220323IPR26106/meps-greenlight-the-deployment-of-frontex-in-the-republic-of-moldova
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/eu-moldova_17507


Oekraïense export krijgt belastingvrije toegang
tot interne markt van de EU
 
Het Parlement gaat groen licht geven voor een schorsing
van een jaar van alle EU-invoerrechten op Oekraïense
export om de economie van het land te ondersteunen.
 
De  tijdelijke  handelsliberalisering  komt  in  de  nasleep  van  de  oorlog  in  Rusland  die  het
vermogen van Oekraïne om handel te drijven met de rest van de wereld belemmert. Maandag
keurde de EP-Commissie voor Internationale handel het voorstel goed dat invoerrechten op
industriële producten,  invoerrechten op groenten en fruit,  evenals antidumpingrechten en
vrijwaringsmaatregelen op staalimport  volledig zou afschaffen.
 
De EU is de belangrijkste handelspartner van Oekraïne, goed voor meer dan 40% van de totale
handel in goederen in 2021. Oekraïne vertegenwoordigt ongeveer 1,2% van de totale EU-
handel.
 
De tekst die in de commissie is aangenomen, zal naar verwachting versneld worden besproken
en toegevoegd worden aan de agenda van de plenaire vergadering van woensdag, gevolgd
door de stemming op donderdag.
 
Aanvullende informatie
 
Stemming: Donderdag 19 mei
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
 
Meer informatie
Stappen van de procedure
EP think tank: EU-Ukraine trade and investment relations and the impact of Russia’s war (6
april 2022)
Website “EU stands with Ukraine”
Gratis foto´s, video´s en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29639/suspension-of-eu-import-duties-on-ukrainian-exports-set-for-fast-track-approval
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_2671
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2022)639321
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2022)639321
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages


Hardhandig optreden tegen oppositie- en
vakbondsleiders in Belarus
 
Op woensdag debatteren de leden van het Europees
Parlement over de onderdrukking van de politieke
oppositie en vakbondsleiders in Belarus. Donderdag wordt
over een motie gestemd.
 
De Belarussische Nationale Vergadering heeft onlangs het Wetboek van Strafrecht van het land
gewijzigd, zodat degenen die worden beschuldigd van “poging tot terrorisme” ter dood kunnen
worden veroordeeld. Sinds de frauduleuze presidentsverkiezingen in 2020 zijn al 36 politieke
gevangenen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen op grond van dergelijke aanklachten,
terwijl tientallen voorstanders van de democratie en politieke activisten worden gezocht wegens
vermeende “terroristische” activiteiten.
 
De wijzigingen in het  Wetboek van Strafrecht  zullen een middel  creëren om degenen die
protesteren  tegen  het  wrede  regime  van  dictator  Aleksandr  Loekasjenko  politiek  te
onderdrukken.
 
Belarus is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert.
 
Het  plenaire  debat  zal  zich  ook  toespitsen  op  het  laatste  optreden tegen onafhankelijke
vakbondsleiders  in  het  land.  Meer  is  hier  te  lezen.
 
Aanvullende informatie
 
Debat: Woensdag 18 mei
 
Stemming: Donderdag 19 mei
 
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie gevolgd door een motie
 
Meer informatie
The European Parliament´s Delegation for relations with Belarus
EP Multimediacentrum: gratis foto´s, video´s en audiomateriaal (EU-Belarus)
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https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-belarus_18301

