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Energieprestatie van gebouwen: klimaatneutraal tegen 2050 
Deze week stemt het EP over de ontwerpmaatregelen om het renovatietempo te
verhogen en het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 
 
Fit for 55: ’EP zal drie wetten goedkeuren om klimaatdoelstelling
2030 te halen 
’EP-leden zullen waarschijnlijk nieuwe regels goedkeuren over landgebruik en
bosbouw, emissiereducties en de herziening van de marktstabiliteitsreserve.
 
 
Parlement schetst prioriteiten voor de voorjaarsbijeenkomst van de
Europese Raad 
 
In een debat met voorzitters Charles Michel en Ursula von der Leyen zullen de EP-
leden hun standpunten  presenteren in de aanloop naar de EU-top op 23-24 maart.
 
 
Het Europees Parlement viert Internationale Vrouwendag (8 maart) 
Nobelprijswinnares Shirin Ebadi en astronaut Samantha Cristoforetti zullen woensdag
de EP-leden toespreken tijdens een ceremonie.
 
 
EP steunt nieuwe regels voor toegang en gebruik van industriële
gegevens 
Dinsdag debatteert en stemt het Parlement over de "Data Act". Met de Act wil men
innovatie stimuleren door barrières weg te nemen die de toegang tot industriële
gegevens belemmeren
 
 
Vragenuur: Energiezekerheid voor de komende winter 
Op dinsdagmiddag zullen EP-leden energiecommissaris Kadri Simson ondervragen
over maatregelen om de energiezekerheid van de EU in 2023 te waarborgen.
 
 
Israël: EP bespreekt protesten tegen regering over  rechterlijke
macht
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Dinsdag maakt het EP de balans op van de protesten in Israël tegen de pogingen van
de regering om de bevoegdheden van de rechterlijke macht in te perken.
 
 
Georgië: parlement beoordeelt politieke onrust in het land 
Dinsdag bespreken de EP-leden en EU-chef voor buitenlands beleid de nasleep van
de protesten in Georgië vanwege een nieuwe wet op "buitenlandse invloeden"
 
 
Moldavië: angst voor Russische pogingen om pro-EU-traject te laten
ontsporen 
Naar aanleiding van recente straatprotesten en waarschuwingen voor een staatsgreep,
debatteren EP-leden over de uitdagingen waarmee kandidaat-lidstaat Moldavië wordt
geconfronteerd
 
 
Europees antwoord om levens op zee te redden en voor legale
migratie  
Woensdag maken EP-leden de balans op van solidariteit en de gedeelde
verantwoordelijkheid in Europa op het gebied van migratie- en asielbeleid.
 
 
Beoordeling terugtrekkingsakkoord tussen EU en VK, drie jaar na de
Brexit 
Leden zullen balans opmaken van de uitvoering van de regels voor de betrekkingen
tussen de EU en het VK sinds 2020, inclusief de recente Windsor Framework-deal
 
 
EP-leden beoordelen de situatie in de zuidelijke Kaukasus 
 
Het Parlement zal de balans opmaken van de laatste ontwikkelingen in Armenië en
Azerbeidzjan, in twee verslagen die woensdag in stemming worden gebracht.
 
 
Antidiscriminatie: Parlement dringt aan op vooruitgang in
vastgelopen dossier 
Door het toenemend verzet tegen de grondrechten in Europa, zullen de EP-leden er bij
de lidstaten op aandringen om de antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren
 
 
Economische afstemming nodig om crisissen aan te pakken en
welzijn te beschermen 
EP-leden eisen dat de EU de impact van de huidige crisis op de reële economie
verminderd door middel van steun aan huishoudens en bedrijven met hoge
energiekosten.
 
 
Minimuminkomensregeling: meer steun, toegankelijkheid en inclusie 
EP-leden pleiten voor wet die het nationale minimuminkomen verhoogt om het aantal
mensen dat het risico loopt op armoede en sociale uitsluiting te verminderen
 
 
"Red bijen en boeren": EP-leden buigen zich over Europees
burgerinitiatief
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Donderdag debatteren de leden over een Europees burgerinitiatief om synthetische
pesticiden te bannen en een bijenvriendelijke landbouw te creëren
 
 
"This is Europe"-debat met Litouwse president Gitanas Nausėda 
Dinsdag om 10u30 spreekt de Litouwse president, Gitanas Nausėda, het EP  toe. Hij
geeft zijn mening over de huidige situatie, uitdagingen en toekomst van Europa
 
 
De voortdurende onderdrukking van de Wit-Russische bevolking  
Dinsdag stemt het Parlement over een resolutie die naar verwachting de recente
onderdrukking van oppositiestemmen en journalisten in Wit-Rusland veroordeeld.
 
 
EP-leden klagen over gebrek aan medewerking van lidstaten bij
spywareonderzoek 
EP-leden zullen er bij de Commissie op aandringen actie te ondernemen om het
gebrek aan samenwerking tussen de lidstaten bij spywareonderzoek aan te pakken.
 
 
Europese steun voor ontslagen Belgische logistieke werknemers 
Dinsdag zullen de EP-leden de EU-hulp voor werkzoekenden ter waarde van 1,9
miljoen euro voor 559 Belgische werknemers goedkeuren.
 
 
Resoluties over mensenrechten en democratie 
Het Parlement houdt woensdagmiddag spoeddebatten over de volgende onderwerpen
op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, stemming donderdag
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2023-03-13
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Meer informatie
Ontwerpagenda van de plenaire vergadering
Volg de plenaire vergadering live (EbS+)
Multimediaal
Persconferenties en andere evenementen
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/nl/agenda/briefing/2023-03-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/webstreaming
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Contact 
 
 
Joeri HAMVAS
Persvoorlichter

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

Willemijn DE JONG
Persvoorlichter

(+31) 7 031 35 410
(+31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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Energieprestatie van gebouwen:
klimaatneutraal tegen 2050
 
Deze week stemt het EP over de ontwerpmaatregelen om
het renovatietempo te verhogen en het energieverbruik en
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 
Om de bouwsector in 2050 klimaatneutraal te maken, moeten alle nieuwe gebouwen vanaf
2028 emissievrij zijn. Bestaande woongebouwen moeten in 2030 minimaal label E hebben en
vanaf 2033 label D - op een schaal van A tot G, waarbij de laatste overeenkomt met de 15%
slechtst presterende gebouwen in een lidstaat. Utiliteitsbouw en openbare gebouwen zouden in
respectievelijk 2027 en 2030 hetzelfde moeten bereiken.
 
Makkelijkere toegang tot subsidies en financiering
 
Nationale renovatieplannen moeten steunmaatregelen omvatten om de toegang tot subsidies
en financiering te vergemakkelijken. Financiële maatregelen moeten grondige renovaties, zoals
de slechtst presterende gebouwen, stimuleren. Ook voor kwetsbare huishoudens moeten de
subsidies beschikbaar zijn.
 
Achtergrond
 
Volgens  de  Europese  Commissiezijn  gebouwen  in  de  EU  goed  voor  40%  van  ons
energieverbruik en voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen. Op 15 december 2021 heeft
de  Europese  Commissie  een  wetsvoorstel  aangenomentot  herziening  van  de  Richtlijn
Energieprestatie Gebouwen (EPBD), als onderdeel van het zogenaamde 'Fit for 55'-pakket. Een
nieuwe Europese klimaatwet(juli 2021) verankerde zowel de doelstellingen voor 2030 als de
doelstellingen voor 2050 in bindende Europese wetgeving.
 
Debat: maandag 13 maart
 
Stemming: dinsdag 14 maart
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing
 
Persconferentie: dinsdag, 14.00 uur
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https://commission.europa.eu/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-02-17_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj


Meer informatie
Ontwerprapport over de energieprestatie van gebouwen
Persbericht over de stemming in de commissie (02.09.2023)
Profiel van rapporteur Ciarán Cuffe (Verts/ALE, IE)
Procedure bestand
EP-onderzoeksbriefing - Fit for 55-pakket: energieprestaties van gebouwen (herschikking)
Gratis foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0033_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230206IPR72112/energy-performance-of-buildings-climate-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197654/CIARAN_CUFFE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0426(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2022)730341
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Fit for 55: ’EP zal drie wetten goedkeuren om
klimaatdoelstelling 2030 te halen
 
’EP-leden zullen waarschijnlijk nieuwe regels goedkeuren
over landgebruik en bosbouw, emissiereducties en de
herziening van de marktstabiliteitsreserve.
 
Na een debat op maandag zal het Parlement dinsdag stemmen over de akkoorden die eind
2022 met EU-landen zijn bereikt over drie wetgevingsteksten die deels gebaseerd zijn op het "
Fit for 55 in 2030-pakket". Dit is het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen (BKG)
tegen 2030 met  minstens 55% te  verminderen ten opzichte  van het  niveau van 1990,  in
overeenstemming met  de Europese klimaatwet.
 
Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw
 
De herziene wetgevinginzake de omzetting, het gebruik en het beheer van land en bossen
(LULUCF) verhoogt de EU-doelstelling voor koolstofputten voor de sectoren tot 310 miljoen ton
CO2-equivalent, wat de uitstoot van klimaatveranderingen in de EU in 2030 zou terugbrengen
tot 57% ten opzichte van het niveau van 1990.
 
Wegtransport, verwarming van gebouwen en landbouw
 
De EU-doelstelling  voor  2030  in  de  zogenaamde 'effort  sharing'-verordening  (ESR),  die
bindende jaarlijkse emissiereducties vastlegt voor EU-lidstaten voor wegtransport, verwarming
van gebouwen en landbouw, zal stijgen van 30% naar 40% in vergelijking met de niveaus van
2005 . Voor het eerst zullen alle EU-landen hun uitstootbesparingen met 10% tot 50% moeten
verminderen. De doelstellingen voor elke lidstaat zijn gebaseerd op hun BBP per hoofd van de
bevolking en kosteneffectiviteit.
 
Herziening van de marktstabiliteitsreserve voor het EU-ETS
 
Als  onderdeel  van  de  overeenkomst  over  een  ambitieus  systeem  voor  de  handel  in
emissierechten (ETS), kwamen het Parlement en de onderhandelaars tot een akkoord om 24%
van alle ETS-emissierechten in de marktstabiliteitsreserve te plaatsen. Zo worden mogelijke
toekomstige onevenwichtigheden bij  vraag en aanbod van emissierechten als gevolg van
externe schokken , zoals die veroorzaakt door bijvoorbeeld COVID-19 opgevangen in de markt.
 
Debat: maandag 13 maart 2023
 
Stemming: dinsdag 14 maart 2024
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure, akkoorden in eerste lezing
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets


Meer informatie
Persbericht van het EP: "Fit for 55: akkoord over koolstofputten zal de EU-klimaatdoelstelling
voor 2030 verhogen" (11.11.2022)
Fit for 55: Akkoord over strengere regels voor de uitstoot van broeikasgassen door de
samenvatting
Proceduredossier: Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
Proceduredossier: Bindende jaarlijkse emissiereducties door verslagen (Effort Sharing
Regulation)
Proceduredossier: Herziening van de marktstabiliteitsreserve voor het EU ETS
EP Multimedia Centre: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221107IPR49205/fit-for-55-deal-on-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0201(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0200(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0200(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0202(COD)&l=nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl 


Parlement schetst prioriteiten voor de
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad
 
 
In een debat met voorzitters Charles Michel en Ursula von
der Leyen zullen de EP-leden hun standpunten
presenteren in de aanloop naar de EU-top op 23-24 maart.
 
Tijdens hun bijeenkomst in Brussel zullen de staatshoofden en regeringsleiders zich buigen
over de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en over aanvullende
steun aan Oekraïne. Andere onderwerpen zijn het Europees concurrentievermogen, de interne
markt, het versterken van de Europese economie, en energie gerelateerde kwesties.
 
In een resolutie die op 16 februari werd aangenomen, bevestigden de EP-leden opnieuw hun
steun voor militaire hulp aan Oekraïne zolang als het nodig is. Verder riepen ze op om te
bekijken of westerse straaljagers en helikopters geleverd kunnen worden, alsook raketsystemen
en de levering van nog meer munitie aan Kyiv.
 
In een andere resolutie, aangenomen op dezelfde dag, stelde EP-leden dat de EU het voortouw
moet nemen op het gebied van energietechnologieën, haar industriële basis moet verbeteren
en concurrerende banen en economische groei moet creëren om de doelstellingen van de
Green Deal te halen. Ze riepen de Commissie op om te werken aan plannen om industrie in
Europa te herschikken, te verplaatsen en te repatriëren.
 
Debat: woensdag 15 maart
 
Procedure: verklaringen van de Raad en de Commissie, geen resolutie
 
Meer informatie
Geef Oekraïne zo lang militaire hulp als nodig, zeggen EP-leden
Green Deal: het veiligstellen van het leiderschap van de EU op het gebied van schone
technologie
EP Multimedia: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230210IPR74807/provide-ukraine-with-military-aid-for-as-long-as-necessary-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230210IPR74806/green-deal-industrial-plan-securing-the-eu-s-clean-tech-leadership
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230210IPR74806/green-deal-industrial-plan-securing-the-eu-s-clean-tech-leadership
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl


Het Europees Parlement viert Internationale
Vrouwendag (8 maart)
 
Nobelprijswinnares Shirin Ebadi en astronaut Samantha
Cristoforetti zullen woensdag de EP-leden toespreken
tijdens een ceremonie.
 
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag spreken de Iraanse Nobelprijswinnares Shirin
Ebadi en de Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti woensdag om 11.00 uur de plenaire
vergadering toe, gevolgd door sprekers van politieke groepen.
 
De Nobelprijs voor de vrede werd in 2003 toegekend aan Shirin Ebadi voor haar werk voor
democratie en mensenrechten, met name voor de rechten van vrouwen en kinderen. Samantha
Cristoforetti  is  een  astronaut  van  de  European  Space  Agency  en  de  eerste  vrouwelijke
hoofdcommandant  van  het  internationale  ruimtestation  Expedition  68.
 
Het verdedigen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 
Op dezelfde dag in de middag zullen EP-leden met de Raad en de Commissie de uitdagingen
bespreken waarmee verdedigers van mensenrechten worden geconfronteerd bij het opkomen
voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
 
Formele toespraak: woensdag 15 maart om 11.30 uur
 
Debat SRGR: woensdag 15 maart
 
Meer informatie
Onderzoeksdienst van het Europees Parlement: Internationale Vrouwendag 2023:
Gendergelijkheid in de schaduw van opeenvolgende crises
Gratis foto's, video- en audiomateriaal op internationale vrouwendag

Plenaire Vergaderingen

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

10 I 29

https://epthinktank.eu/2023/03/07/international-womens-day-2023-gender-equality-in-the-shadow-of-successive-crises
https://epthinktank.eu/2023/03/07/international-womens-day-2023-gender-equality-in-the-shadow-of-successive-crises
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/international-women-s-day_4601


EP steunt nieuwe regels voor toegang en
gebruik van industriële gegevens
 
Dinsdag debatteert en stemt het Parlement over de "Data
Act". Met de Act wil men innovatie stimuleren door
barrières weg te nemen die de toegang tot industriële
gegevens belemmeren
 
De ontwerpwetgeving zou bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, met name in de
sector van kunstmatige intelligentie waar enorme hoeveelheden gegevens nodig zijn voor
algoritmetraining. Het kan er ook toe leiden dat klanten minder betalen voor after-sales-services
en reparaties van aangesloten apparaten.
 
De  datawet  stelt  gemeenschappelijke  regels  vast  voor  het  delen  van  gegevens  die  zijn
verzameld via verbonden producten of gerelateerde diensten (bijv. het internet der dingen,
industriële  machines).  Dit  is  om  ervoor  te  zorgen  dat  in  gegevensdelingscontracten  de
eerlijkheid  gewaarborgd  blijft.
 
De maatregelen zouden gebruikers ook in staat stellen toegang te krijgen tot de gegevens die
ze genereren, aangezien 80% van de industriële gegevens nooit wordt gebruikt , aldus de
Europese Commissie. Ze wil er ook voor zorgen dat contractuele overeenkomsten centraal
blijven staan in de relaties tussen bedrijven.
 
Achtergrond
 
De  hoeveelheid  gegevens  die  door  mensen  en  machines  wordt  gegenereerd,  neemt
exponentieel  toe  en  wordt  een  kritieke  factor  voor  innovatie  door  bedrijven  (bijv.
algoritmetraining) en overheden (bijv. vormgeving van slimme steden). Het belang van data is
zo groot dat het ook de nieuwe oliewordt genoemd.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Stemming: dinsdag 14 maart
 
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_1113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_1113
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2020)646117


Meer informatie
Ontwerpverslag over geharmoniseerde regels voor eerlijke toegang tot en gebruik van
gegevens
Persbericht over de stemming in de commissie (02.09.2023)
Profiel van rapporteur Pilar del Castillo Vera (EVP, ES)
Procedure bestand
Onderzoeksbriefing EP: de datawet
EP-onderzoek: zijn data de nieuwe olie? Mededingingskwesties in de digitale economie
Gratis foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0031_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0031_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230206IPR72113/data-act-meps-back-new-rules-for-fair-access-and-use-of-industrial-data
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0047(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2022)733681
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2020)646117
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Vragenuur: Energiezekerheid voor de komende
winter
 
Op dinsdagmiddag zullen EP-leden energiecommissaris
Kadri Simson ondervragen over maatregelen om de
energiezekerheid van de EU in 2023 te waarborgen.
 
Door de Russische invasie van Oekraïne, de ineenstorting van de gasleveringen aan Europa
vanuit Rusland en de verslechtering van de energiemarkt, heeft de EU in de loop van 2022 een
reeks noodmaatregelen ingevoerd: het aanvullen van strategische reserves, het REpowerEU-
plan, energiebesparende maatregelen en een tijdelijk mechanisme om buitensporige gasprijzen
te beperken. Naar verwachting zullen in de komende weken verdere maatregelen worden
ingediend of aangenomen, zoals een hervorming van de Europese elektriciteitsmarkten het
faciliteren van de inzet van hernieuwbare energie.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Procedure: debat met de Europese Commissie (Vragenuur)
 
Meer informatie
EP-onderzoek: Energiecrisis
Gratis foto's, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220616IPR33214/parliament-approves-plans-to-restock-gas-reserves-before-winter
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Electricity-market-reform-of-the-EUs-electricity-market-design_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221209IPR64422/energy-crisis-meps-back-plans-to-boost-the-deployment-of-renewables
https://epthinktank.eu/tag/energiecrisis
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Israël: EP bespreekt protesten tegen regering
over  rechterlijke macht
 
Dinsdag maakt het EP de balans op van de protesten in
Israël tegen de pogingen van de regering om de
bevoegdheden van de rechterlijke macht in te perken.
 
Israël  heeft  onlangs  de  grootste  protestbeweging  in  de  geschiedenis  van  het  land  zien
uitbarsten  in  de  straten,  met  honderdduizenden  mensen  in  verschillende  steden  die
protesteerden tegen een geplande juridische herziening van de rechterlijke macht door de door
Netanyahu geleide regering. Volgens de nieuwe wetten, die volgens critici gericht zijn op het
uithollen van de liberale democratie van Israël, krijgt de regering de bevoegdheid rechters te
benoemen en kan het Hooggerechtshof geen wetgeving meer verwerpen.
 
De groeiende protesten, gesteund vanuit alle lagen van de bevolking, inclusief mensen met
banden met het leger en de inlichtingendiensten, hebben geleid tot  het gebruik van stun-
granaten en waterkannonen door de Israëlische politie.
 
Voor het plenaire debat van dinsdag om de laatste ontwikkelingen te beoordelen, zal de hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell,
ook aanwezig zijn.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Procedure: verklaring van de chef buitenlands beleid van de EU, zonder resolutie
 
Meer informatie
EP Multimedia Centre: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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Georgië: parlement beoordeelt politieke onrust
in het land
 
Dinsdag bespreken de EP-leden en EU-chef voor
buitenlands beleid de nasleep van de protesten in Georgië
vanwege een nieuwe wet op "buitenlandse invloeden"
 
In de Georgische hoofdstad Tbilisi vonden grote protesten plaats na pogingen van de regering
om een nieuwe wet gericht tegen "buitenlandse invloeden" in te voeren. De nieuwe wet zou
niet-gouvernementele  organisaties  en  mediaorganisaties  die  meer  dan  20%  van  hun
financiering uit het buitenland ontvangen, verplichten zichzelf te registreren als "buitenlandse
agenten", op straffe van zware juridische gevolgen. Na massale demonstraties en toenemende
internationale kritiek kondigde de regeringspartij van Georgië de intrekking van het wetsvoorstel
aan.
 
In navolging van soortgelijke wetgeving die in buurland Rusland is opgelegd, uitten veel critici in
Georgië hun bezorgdheid dat de inhoud van de nieuwe wet was gedicteerd door Moskou. De
Georgische president Salome Zourabichvili zei dat ze een veto zou uitspreken over de wet,
hoewel het parlement dat naast zich neer kan leggen.
 
Georgië heeft in maart 2022 het EU-lidmaatschap aangevraagd na de Russische invasie van
Oekraïne, maar heeft de status van kandidaat-lidstaat van de EU nog niet verkregen wegens
gebrek aan ingrijpende hervormingen. Voordat het wetsontwerp werd ingetrokken, noemde de
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep
Borrell,  het al “onverenigbaar met EU-waarden en -normen”.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Procedure: verklaring van de chef buitenlands beleid van de EU, zonder resolutie
 
Meer informatie
EP Multimedia Centre: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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https://www.eeas.europa.eu/eeas/georgia-statement-high-representative-adoption-%E2%80%9Cforeign-influence%E2%80%9D-law_en?s=51
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Moldavië: angst voor Russische pogingen om
pro-EU-traject te laten ontsporen
 
Naar aanleiding van recente straatprotesten en
waarschuwingen voor een staatsgreep, debatteren EP-
leden over de uitdagingen waarmee kandidaat-lidstaat
Moldavië wordt geconfronteerd
 
De Moldavische president Maia Sandu waarschuwde onlangs dat Rusland een staatsgreep in
haar land wil plegen, onder meer door middel van sabotage en het aanwakkeren van publieke
onrust met als doel om het EU-integratieproces van het land te stoppen.
 
Als een van de armste landen van Europa heeft Moldavië vooral te lijden gehad van politieke en
economische onrust als gevolg van de Russische invasie van buurland Oekraïne, waaronder
straatprotesten in de hoofdstad Chisinau. Het land heeft ook te maken met de separatistische,
pro-Russische afgescheiden staat Transnistrië, waar Rusland militair aanwezig is.
 
Het land kreeg in juni 2022 samen met Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU.
Het debat vindt dinsdag plaats.
 
Debat: dinsdagavond 14 maart
 
Procedure: verklaring van de chef buitenlands beleid van de EU, resolutie ter stemming tijdens
een latere zitting
 
Meer informatie
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Moldavië
EP Multimedia Centre: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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Europees antwoord om levens op zee te redden
en voor legale migratie 
 
Woensdag maken EP-leden de balans op van solidariteit en
de gedeelde verantwoordelijkheid in Europa op het gebied
van migratie- en asielbeleid.
 
Het  plenaire  debat  met  het  Zweedse  Raadsvoorzitterschap  en  de  Commissie  zal  zich
waarschijnlijk  concentreren  op  de  vraag  hoe  vooruitgang  kan  worden  geboekt  met  de
hervorming van de gemeenschappelijke migratie- en asielregels van de EU, naar aanleiding
van het actieplan van november 2022 van de Commissie voor de route door het  centrale
Middellandse Zeegebieden de buitengewone Europese Raad van februari.
 
In de nasleep van de tragische schipbreuk voor de kust van Italië, waarbij minstens 70 mensen
zijn verdronken, zullen de EP-leden vragen stellen over maatregelen om onregelmatige migratie
en het verlies van mensenlevens te voorkomen.
 
De leden zullen hun mening uiteenzetten over hun antwoord op de moeilijkheden waarmee de
mediterrane EU-landen van eerste binnenkomst worden geconfronteerd. Er zal onder meer
gesproken worden over zoek- en reddingsoperaties,de rol van ngo's, samenwerking met landen
van herkomst en doorreislanden, alsook de strijd tegen mensensmokkel.
 
Achtergrond
 
Zoek-  en  reddingsoperaties  op  zee  en  ontschepingsactiviteiten  vallen  niet  onder  een
gemeenschappelijk  EU-rechtskader,  behalve  de  activiteiten  die  worden  uitgevoerd  door
gezamenlijke operaties onder leiding van Frontex . Het EU-grensagentschap voert momenteel
drie operaties uit in het Middellandse Zeegebied: Themis(Italië en het centrale Middellandse
Zeegebied),  Poseidon(Griekenland,  zeegrens  met  Turkije  en  de  Griekse  eilanden  in  het
oostelijke Middellandse Zeegebied) en Indalo(westelijke Middellandse Zeeroute tussen Spanje
en Marokko).
 
Het  nieuwe  migratie-  en  asielpactdat  de  Europese  Commissie  in  september  2020  heeft
voorgesteld,  heeft  tot  doel  de  asielprocedures  en  een  eerli jke  verdeling  van  de
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten te verbeteren. Het bevat de volgende wetsvoorstellen:
de  Regeling  asiel-  en  migratiemanagement,  de  Regeling  crisis-  en  overmacht,  de
Screeningsregelingen de Gewijzigde Regeling asielprocedures. Het Parlement is van plan zijn
standpunt hierover vast te stellen voorafgaand aan de onderhandelingen met de Raad in de
komende weken.
 
Debat: woensdag 15 maart
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https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_nl.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-11/EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_nl.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/nl/pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-statement-following-tragic-shipwreck-off-crotone-gKRXcg
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733712/EPRS_BRI(2022)733712_NL.pdf
https://fra.europa.eu/nl/publication/2022/june-2022-update-ngo-ships-sar-activities
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operation-themis-italy-/
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operation-poseidon-greece-/
https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operations-minerva-indalo-spain-/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1706
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=nl


Procedure: verklaring van de Raad en de Commissie, geen resolutie
 
Meer informatie
Migratie en asiel: Stappenplan overeengekomen tussen Europees Parlement en roulerende
voorzitterschappen (Persmededeling, 07.09.2022)
Laatste asieltrends - EU-Asielagentschap
Gratis foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


Beoordeling terugtrekkingsakkoord tussen EU
en VK, drie jaar na de Brexit
 
Leden zullen balans opmaken van de uitvoering van de
regels voor de betrekkingen tussen de EU en het VK sinds
2020, inclusief de recente Windsor Framework-deal
 
Het  “Akkoord  over  de  terugtrekking  van  het  VK  uit  de  Europese  Unie  en  de  Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie”, dat op 1 februari 2020 in werking is getreden, was bedoeld
om een ordelijk proces voor de terugtrekking van het VK te waarborgen en de dreiging van een
harde Brexit te vermijden.
 
Sindsdien zijn  er  problemen ontstaan,  onder  meer  met  betrekking tot  de  opeenvolgende
"respijtperiodes"  die  door  de  regeringen  van  het  VK  zijn  voorzien  om  handhaving  van
grenscontroles in  de Ierse Zee te  voorkomen,  zoals  voorzien in  de overeenkomst  en het
bijbehorende protocol  inzake Ierland en Noord-Ierland.
 
Aangezien het  rapport  werd voorbereid  in  de Commissie  constitutionele  zaken terwijl  de
onderhandelingen over het Windsor Framework nog aan de gang waren, is de rapporteur van
plan amendementen in te dienen om ervoor te zorgen dat de definitieve tekst de huidige stand
van zaken weerspiegelt. De ontwerptekst behandelt ook de kwestie van de "vooraf vastgestelde
status" die wordt verleend aan sommige EU-burgers die in het VK wonen en die in de tweede
helft van 2023 hun aanvraag moeten indienen om een vaste status te verkrijgen, wat kan leiden
tot een " automatisch en onwettig verlies van hun rechten".
 
Debat: dinsdag 14 maart 
 
Stemming: woensdag 15 maart
 
Procedure: niet-wetgevende resolutie
 
Meer informatie
Draft report
Rapporteur: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
EP Research Service briefing - “Update on the implementation of the citizens' rights provisions
of the Withdrawal Agreement” (15.02.2023)
EP Research Service in-depth analysis - “Implementation of the UK Withdrawal Agreement:
Financial provisions, citizens' rights and the Northern Ireland Protocol” (20.01.2022)
Procedure file
Statement of the Co-Chairs of Parliament’s UK Contact Group (27.02.2023)
Commission’s webpage on the Windsor Framework
Free photos, video and audio material
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0052_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2023)739351
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_BRI(2023)739351
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_IDA(2022)698884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document/EPRS_IDA(2022)698884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230227IPR76629/brexit-leading-meps-welcome-eu-uk-political-agreement-on-northern-ireland
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk


EP-leden beoordelen de situatie in de zuidelijke
Kaukasus
 
 
Het Parlement zal de balans opmaken van de laatste
ontwikkelingen in Armenië en Azerbeidzjan, in twee
verslagen die woensdag in stemming worden gebracht.
 
De  twee  teksten,  opgesteld  door  de  Commissie  buitenlandse  zaken,  belichten  het
diepgewortelde militaire conflict van Armenië en Azerbeidzjan over de betwiste regio Nagorno-
Karabach en dringt er bij de leiders van beide landen op aan hun meningsverschillen opzij te
zetten en concrete stappen naar duurzame vrede te maken.
 
De rapporten, waarin beide landen worden beoordeeld, gaan ook in op de betrekkingen van de
EU met  Armenië  en  Azerbeidzjan,  democratische  hervormingen,  energiesamenwerking,
mensenrechten  en  desinformatie.  De  EP-leden  debatteren  er  dinsdag  over  en  stemmen
woensdag.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Stemming: woensdag 15 maart
 
Procedure: initiatiefverslagen
 
Meer informatie
Persbericht: " Armenië: EP-leden verwelkomen hervormingen terwijl ze aandringen op vrede
met Azerbeidzjan" (02.09.2023)
Persbericht: " Azerbeidzjan: EP-leden bezorgd door militair conflict en onderbouwde
misstanden" (02.09.2023)
Profiel van de vaste rapporteur van het Europees Parlement over Armenië: Andrey Kovatchev
(EVP, Bulgarije)
Profiel van de vaste rapporteur van het Europees Parlement voor Azerbeidzjan: Željana Zovko
(EVP, Kroatië)
Procesdossier (Armenië)
Proceduredossier (Azerbeidzjan)
EP Multimedia: gratis foto-, video- en audiomateriaal
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https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230209IPR73402/armenia-meps-welcome-reforms-while-pushing-for-peace-with-azerbaijan
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230209IPR73402/armenia-meps-welcome-reforms-while-pushing-for-peace-with-azerbaijan
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230209IPR73401/azerbaijan-meps-worried-by-military-conflict-and-continuous-abuses
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230209IPR73401/azerbaijan-meps-worried-by-military-conflict-and-continuous-abuses
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/97968/ANDREY_KOVATCHEV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/185341/ZELJANA_ZOVKO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/185341/ZELJANA_ZOVKO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2230(INI)&l=nl
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2231(INI)&l=nl
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl


Antidiscriminatie: Parlement dringt aan op
vooruitgang in vastgelopen dossier
 
Door het toenemend verzet tegen de grondrechten in
Europa, zullen de EP-leden er bij de lidstaten op
aandringen om de antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren
 
Het Parlement nam zijn standpunt over de ontwerptekst in april 2009 aan, maar de tekst blijft
geblokkeerd in de Raad. EP-leden zeggen dat de richtlijn zou bijdragen aan de bescherming
van Europeanen tegen discriminatie, ongeacht iemands geslacht, ras of etnische afkomst,
religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 
Op woensdag zullen ze de Commissie en het Zweedse voorzitterschap ondervragen over de
concrete acties en voorstellen die ze van plan zijn om de politieke impasse te doorbreken en de
richtlijn  tegen  eind  2023  aan  te  nemen,  inclusief  de  mogelijkheid  om  de  noodzaak  van
unanimiteit  tussen  de  lidstaten  te  schrappen.
 
De afgelopen veertien jaar en de laatste keer op 10 november 2022 heeft het Parlement erop
aangedrongen dat de EU de richtlijn dringend moet aannemen.
 
Debat: woensdag 15 maart
 
Procedure: Mondelinge vragen aan de Raad en de Commissie
 
Meer informatie
Oral question to the Commission
Oral question to the Council
Anti-discrimination directive – Legislative train
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2023-000011_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2023-000010_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-anti-discrimination-directive


Economische afstemming nodig om crisissen aan
te pakken en welzijn te beschermen
 
EP-leden eisen dat de EU de impact van de huidige crisis
op de reële economie verminderd door middel van steun
aan huishoudens en bedrijven met hoge energiekosten.
 
De Europarlementariërs  zullen  debatteren  en  stemmen over  hun aanbevelingen voor  de
volgende cyclus van sociale, economische en budgettaire coördinatie tussen de lidstaten, ook
wel bekend als het Europees semester. Vooruitlopend op een aanstaande herziening van de
regels voor economisch bestuur van de EU, zullen de EP-leden reageren op voorstellen van de
Commissie die eind 2022 werden gepubliceerd.
 
Van de EP-leden wordt verwacht dat ze pleiten voor een sterke investering in systemen voor
sociale ondersteuning door middel van concrete maatregelen, zoals het permanent maken van
het  "Europese instrument  voor  tijdelijke  steun om werkloosheidsrisico's  in  noodsituaties"
(SURE) van de EU te verminderen en groene socialebeschermingsregelingen in de lidstaten te
ontwikkelen.
 
Het debat vindt plaats op dinsdag en de stemmingen op woensdag.
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Stemming: woensdag 15 maart
 
Procedure: niet-wetgevende resoluties
 
Meer informatie
Procedure file (ECON)
Profile of ECON rapporteur Irene Tinagli (S&D, IT)
Procedure file (EMPL)
Profile of EMPL rapporteur Estrella Durá Ferrandis (S&D, ES)
European Semester 2023 cycle
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2150(INI)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2151(INI)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/198329/ESTRELLA_DURA+FERRANDIS/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7082


Minimuminkomensregeling: meer steun,
toegankelijkheid en inclusie
 
EP-leden pleiten voor wet die het nationale
minimuminkomen verhoogt om het aantal mensen dat het
risico loopt op armoede en sociale uitsluiting te
verminderen
 
Het Parlement zal woensdag debatteren en donderdag stemmen over een resolutie die eist dat
EU-landen geleidelijk hun minimuminkomensregelingen verhogen tot ten minste boven de
nationale drempel voor mensen die in armoede dreigen te vervallen (AROPE). De ontwerptekst
roept ook op om deze regelingen beschikbaar te maken voor de meer achtergestelde sociale
groepen,  en  om  stimulansen  te  bieden  voor  de  re-integratie  van  werknemers  op  de
arbeidsmarkt.
 
De EP-leden zullen naar verwachting ook vragen stellen over de plannen van de Commissie om
na te gaan of het minimuminkomen effectief is geïntegreerd in de EU-landen en om de sociale
partners op EU-niveau hierbij te betrekken. Europarlementariërs zullen waarschijnlijk vragen
hoe lidstaten ervoor zullen zorgen dat minimuminkomensregelingen niet in de plaats komen van
sociale  beleidsmaatregelen  op  andere  gebieden  zoals  huisvesting,  gezondheidszorg,
ondersteuning  van  gehandicapten  of  integratie  op  de  arbeidsmarkt.
 
Debat: woensdag 15 maart
 
Stemming: donderdag 16 maart
 
Procedure: Mondelinge vragen aan Raad en Commissie, met resolutie
 
Meer informatie
Persbericht over de stemming in de parlementaire commissie (24.01.2023)
Mondelinge vragen aan de Commissie
Mondelinge vragen aan de Raad
Voorstel van de Europese Commissie betreffende de aanbeveling van de Raad inzake een
toereikend minimuminkomen dat actieve integratie garandeert (28 september)
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230123IPR68612/minimum-income-schemes-meps-call-for-more-support-accessibility-and-inclusion
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000051_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000050_NL.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=nl
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26076&langId=nl


"Red bijen en boeren": EP-leden buigen zich over
Europees burgerinitiatief
 
Donderdag debatteren de leden over een Europees
burgerinitiatief om synthetische pesticiden te bannen en
een bijenvriendelijke landbouw te creëren
 
Het debat komt nadat het Parlement op 23 januari 2023 een openbare hoorzitting organiseerde
over het succesvolle Europese burgerinitiatief "Red bijen en boeren! Naar een bijenvriendelijke
landbouw voor een gezond milieu", waarvoor meer dan 1 miljoen geverifieerde handtekeningen
zijn verzameld. Het burgerinitiatief roept op om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk af
te schaffen, de biodiversiteit te herstellen en landbouwers bij deze overgang te ondersteunen.
 
Achtergrond
 
Op 19 oktober 2021 stelde het Parlement zijn standpunt vast over de Farm to Fork-strategie om
de voedselsystemen van de EU te hervormen. Parlementsleden benadrukten het belang van de
productie van duurzaam en gezond voedsel en het bereiken van de doelstellingen van de
Europese Green Deal, onder meer op het gebied van klimaat, biodiversiteit, zero pollution en
volksgezondheid. Ook de noodzaak om voedselzekerheid en een eerlijk inkomen voor boeren
te waarborgen werd benadrukt.
 
Debat: donderdag 16 maart 2023
 
Procedure: Resoluties over actuele onderwerpen
 
Meer informatie
Proceduredossier
Europees burgerinitiatief
EP-multimediacentrum: gratis foto's, video- en audiomateriaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2023/2550(RSP)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/committees/ECI/european-citizens-initiative-nl.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl


"This is Europe"-debat met Litouwse president
Gitanas Nausėda
 
Dinsdag om 10u30 spreekt de Litouwse president, Gitanas
Nausėda, het EP  toe. Hij geeft zijn mening over de huidige
situatie, uitdagingen en toekomst van Europa
 
De toespraak van de Litouwse president wordt gevolgd door reacties van fractieleiders en
andere EP-leden. Voorafgaand aan het debat zullen EP-voorzitter Roberta Metsola en voorzitter
Gitanas Nausėda om 10.20 uur een gezamenlijke persconferentie houden.
 
Dit wordt het achtste "This is Europe"-debat in het Europees Parlement, waarin de EU-leiders
en de leden van het Europees Parlement hun visie delen over de toekomst van de EU. Bij
eerdere debatten in 2022 waren de Estse premier Kaja Kallas (in maart), de Italiaanse premier
Mario Draghi (in mei), de Ierse Taoiseach Micheál Martin (in de plenaire vergadering van 1 juni),
de Kroatische premier Andrej Plenković (in de plenaire vergadering van 2 juni), Griekse premier
Kyriakos Mitsotakis (in juli), Finse premier Sanna Marin (in september) en Sloveense premier
Robert Golob (in december)
 
Gitanas Nausėda werd in juli 2019 president van Litouwen. Daarvoor werkte hij bij de Bank of
Lithuania en later als hoofdeconoom bij een particuliere bank.
 
Procedure: Kerndebat
 
Debat: dinsdag 14 maart
 
Persconferentie: dinsdag 14 maart om 12.00 uur (TBC)
 
Meer informatie
Biografie van Gitanas Nausėda
Gratis multimediamateriaal over "Dit is Europa"-debatten
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https://www.lrp.lt/nl/institution/president-gitanas-nauseda/32727
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/package/this-is-europe-debates_22603


De voortdurende onderdrukking van de Wit-
Russische bevolking 
 
Dinsdag stemt het Parlement over een resolutie die naar
verwachting de recente onderdrukking van
oppositiestemmen en journalisten in Wit-Rusland
veroordeeld.
 
Op  3  maart  heeft  een  rechtbank  in  Minsk  de  Sacharovprijswinnaar  van  2020  en  de
Nobelpri jswinnaar  voor  de  vrede  van  2022,  Ales  Bial iatski,  oprichter  van  het
mensenrechtencentrum Viasna, schuldig bevonden aan "smokkel" en "grove schending van de
openbare orde". De rechtbank veroordeelde hem tot tien jaar in een strafkolonie en legde hem
een zware boete op.  Verschillende van zijn  collega's  kregen tegelijkertijd  ook langdurige
gevangenisstraffen opgelegd, een besluit dat door vooraanstaande leden van het Europees
Parlement scherp is veroordeeld en omschreven als een verdere travestie van justitie door het
brute en autoritaire regime van Aliaksandr Loekasjenko.
 
De resolutie zal naar verwachting ook ingaan op de zaak van de Wit-Russische journalist
Andrzej Poczobut, die onlangs tot acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor onder meer
het aanmoedigen van acties met het doel de nationale veiligheid van Wit-Rusland te schaden.
 
De EP-leden debatteerden tijdens de plenaire vergadering van donderdag 16 februari al over de
alarmerende situatie in het land. U kunt het debat hier opnieuw bekijken.
 
Debat: donderdag 16 februari
 
Stemming: dinsdag 14 maart
 
Procedure: Niet-wetgevingsresolutie
 
Meer informatie
Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Wit-Rusland

EP-multimediacentrum: gratis foto's, video- en audiomateriaal
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/nl/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/


EP-leden klagen over gebrek aan medewerking
van lidstaten bij spywareonderzoek
 
EP-leden zullen er bij de Commissie op aandringen actie te
ondernemen om het gebrek aan samenwerking tussen de
lidstaten bij spywareonderzoek aan te pakken.
 
De Enquêtecommissie  van  het  Parlement  die  het  gebruik  van  Pegasus  en  vergelijkbare
surveillance-spyware moet onderzoeken, heeft in juli vorig jaar een vragenlijst naar alle lidstaten
gestuurd over hun gebruik van spyware en het relevante wettelijke regime, waarop de Raad
besloot gezamenlijk te antwoorden. Daarbij verzekerde de Raad het parlement dat lidstaten
zouden voldoen aan hun verplichting om volledig samen te werken. De commissie ontving
antwoorden van individuele landen, maar van een aantal van hen kwam helemaal geen reactie.
 
In een mondelinge vraag aan de Commissie die op donderdag zal worden besproken, klagen
EP-leden dat de Raad de vragen niet heeft beantwoord, en merken op dat dit in strijd is met het
beginsel  dat  EU-instellingen  "wederzijds  oprecht  moeten  samenwerken".  Zij  zullen  de
Commissie vragen naar de stappen die zij  heeft  genomen of van plan is te nemen om de
inbreuk aan te pakken, en hoe de Commissie zelf haar plicht vervult om oprecht samen te
werken met de onderzoekscommissie van het Parlement.
 
Debat: donderdag 16 maart
 
Meer informatie
The question for oral answer will be added here

Webpage of the PEGA Committee
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html?tabType=oq
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Europese steun voor ontslagen Belgische
logistieke werknemers
 
Dinsdag zullen de EP-leden de EU-hulp voor
werkzoekenden ter waarde van 1,9 miljoen euro voor 559
Belgische werknemers goedkeuren.
 
559 werknemers van TNT België op de luchthaven van Luik die hun baan verloren na de
verplaatsing van de activiteiten van het bedrijf naar de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle,
zouden  1,9  miljoen  euro  aan  EU-steun  moeten  ontvangen  uit  het  Europees  Fonds  voor
aanpassing aan de globalisering voor ontheemde werknemers (EGF), zodra het Parlement een
door de Begrotingscommissie opgesteld ontwerpverslag heeft goedgekeurd.
 
De financiering is bedoeld om de ontslagen werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden
door middel van begeleiding op maat, hulp bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en
hulp bij het starten van een eigen bedrijf.
 
Achtergrond
 
In  het  kader  van  de  EFG-verordening  2021-2027  ondersteunt  het  Fonds  ontheemde
werknemers  en  zelfstandigen  die  hun  activiteit  hebben  verloren.  Lidstaten  kunnen  EU-
financiering  aanvragen  wanneer  ten  minste  200  werknemers  binnen  een  bepaalde
referentieperiode  hun  baan  verliezen.
 
In totaal heeft het EFG sinds 2007 in 175 gevallen 688 miljoen euro beschikbaar gesteld en
hulp geboden aan meer dan 167 000 mensen in 20 lidstaten. Door het EFG ondersteunde
maatregelen vormen een aanvulling op nationale actieve arbeidsmarktmaatregelen.
 
Meer informatie
Steps of the procedure
Commission press release and link to proposal
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2023/0031(BUD)&l=nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_644


•
•

•

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

Iran: met name de vergiftiging van honderden schoolmeisjes 
Tunesië: recente aanvallen tegen de vrijheid van meningsuiting en vereniging en
vakbonden, in het bijzonder de zaak van journalist Noureddine Boutar 
Cambodja: de zaak van oppositieleider Kem Sokha
 

Debatten: woensdag 15 maart
 
Stemmingen: donderdag 16 maart
 
Procedure: urgente (niet-wetgevende) resoluties
 
Meer informatie

EP Multimedia Centre: free photos, video and audio material
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