
FEMM: Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid 

Het vraagstuk over de sociaaleconomische positie van vrouwen:  

Hoewel wettelijke gelijkheid tussen man en vrouw in Europa en de Europese lidstaten een 
feit is, is echte gelijkheid dat in de praktijk nog niet. De scheefgroei van het aantal mannen 
die hoge functies bekleden ten opzichte van vrouwen wordt ook wel de Gendergap 
genoemd, op de arbeidsmarkt hebben vrouwen namelijk nog steeds een loonachterstand en 
de meeste topfuncties in bedrijven, politieke partijen en in instanties zoals de EU worden 
door mannen bekleed. Wat moet de Europese Unie doen om naast wettelijke gelijkheid ook 
in de praktijk gendergelijkheid te creëren? En welke partijen moeten betrokken en 
verantwoordelijk zijn bij de oplossingen tot gelijkheid? 

 

INTA: Commissie International Handel 

Het vraagstuk over de economische positie van de EU:  

Op economisch vlak is het een onrustige tijd in de wereld. Er is een handelsoorlog gaande 
tussen China en de Verenigde Staten en de Verenigde Staten heffen op allerlei producten, 
zoals staal en auto’s importheffingen. Overal lijken protectionistische maatregelen  de 
vrijhandel te beperken. Hoe moet de EU ervoor zorgen dat al deze ontwikkelingen de 
handelspositie van de EU niet negatief beïnvloeden? Zou de EU protectionistische 
maatregelen moeten nemen om haar eigen burgers te beschermen? Of moet de EU juist het 
voortouw nemen in het wereldwijd tegengaan van handelsbarrières? En op wat voor andere 
manieren kan de EU haar economische positie versterken? 

 

ITRE: Commissie Industrie, Onderzoek en Energie 

Het vraagstuk over gezondheid en de farmaceutische industrie:  

Er komen steeds vaker zeer geavanceerde en zeer kostbare medicijnen op de markt, die 
onbetaalbaar zijn voor zieken en haast nooit vergoed worden door de zorgverzekeraars. 
Vanwege de patenten en de monopolie van de farmaceutische industrie kunnen zij tot een 
grote hoogte zelf de prijzen van deze medicijnen bepalen. Begint de macht van de 
farmaceutische industrie niet te groot te worden? Hoe kan de Europese Unie ervoor zorgen 
dat er betaalbare prijzen voor deze nieuwe behandelingen komen, maar ondertussen de 
snelle innovatie en de belangen van de farmaceutische industrie gewaarborgd blijven? 

 

 

 

 

 

 

 



LIBE – I: Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken 

Het vraagstuk van de toenemende drugshandel en de daaraan vastklevende 
gezondheidsrisico’s:  

In het meest recente jaarlijkse drugsrapport van 2018 stelde de EMCDDA een verontrustend 
stijgend aantal drugsdoden en aanwijzingen voor een verhoogde drugsproductie in Europa. 
De handel in drugs neemt dan ook toe, en de georganiseerde criminaliteit wordt steeds 
brutaler en gevaarlijker. Sommige lidstaten zijn van mening dat bepaalde drugs 
gelegaliseerd moeten worden om georganiseerde criminaliteit terug te dringen. Andere 
lidstaten vinden juist dat deze aanpak zou zorgen voor een aanmoediging in het 
drugsgebruik en willen dus al het contact met drugs vermijden en streng bestraffen. Welke 
rol kan de EU spelen om illegale drugshandel terug te dringen en daarmee de 
gezondheidsrisico´s en overlast voor de EU-burgers te beperken? En hoe kan 
georganiseerde (drugs)criminaliteit beter worden aangepakt? 

 

AFCO: Commissie Constitutionele Zaken 

Het vraagstuk van Euroscepsis en de Europese verkiezingen:  

Het electorale succes van anti-Europese partijen in recente verkiezingen en referenda baart 
zorgen. Veel lidstaten zijn kritisch over de toenemende invloed van de Europese Unie op en 
zijn bang om hun eigen soevereiniteit te verliezen aan Brussel. Hoe kan, in het licht van de 
Europese verkiezingen van 23 mei, de Europese Unie het vertrouwen van burgers weer 
winnen? En hoe kan de Unie dit het best realiseren binnen haar eigen organisatie, of zijn er 
constitutionele hervormingen nodig? En hoe kunnen de idealen en belangen van individuele 
lidstaten gewaarborgd blijven binnen de EU?  

 

AFET-SEDE: Commissie Buitenlandse Zaken, Subcommissie Veiligheid en Defensie 

Het vraagstuk van het Europese nucleaire beleid:  

Door de naderende Brexit, waardoor Frankrijk de enige EU-lidstaat zou zijn die beschikt 
over kernwapens, de NAVO die onder het huidige buitenlandbeleid van de Verenigde Staten 
onder druk komt te én de machtsuitbreiding van Rusland moet de EU opnieuw denken over 
hoe zij wilt omgaan met nucleaire wapens. Hoe kan de EU veiligheid garanderen aan haar 
lidstaten? Moet de EU het voortouw nemen in het non-proliferatieverdrag? Zou de Europese 
Unie op het begrip van Mutual Assured Destruction moeten vertrouwen? 

REGI: Commissie Regionale Ontwikkeling 

Het vraagstuk van regionale ongelijkheid en arbeidsmigratie:  

Door hoge (jeugd)werkloosheid en minder kansen verlaten veel EU-burgers hun eigen 
lidstaat om in andere lidstaten te gaan werken. In Oost- en Zuid-Europese landen zorgt dit 
voor een stroom jonge arbeidskrachten die hen verlaten en hiermee voor vergrijzing, in 
West-Europese landen zorgt het voor stevige arbeidsconcurrentie, omdat bijvoorbeeld Oost-
Europeanen soms voor minder geld hetzelfde werk kunnen doen. Hoe kan de EU de 
regionale ongelijkheid binnen Europa verkleinen? Hoe kan enerzijds de arbeidsverdeling in 
Europa gelijk getrokken worden om deze problemen te voorkomen en anderzijds het vrij 
verkeer van personen behouden worden? Welke factoren kunnen bijdragen aan een 
verbetering van de economische situatie in Zuid- en Oost-Europese landen? 



ENVI: Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid  

Het vraagstuk van de klimaattop in Parijs: 

Wereldwijd zijn bijna alle wetenschappers het erover eens dat de aarde opwarmt door 
menselijke toedoen, met alle desastreuze gevolgen van dien. De wereldleiders zijn in Parijs 
bij elkaar gekomen om afspraken te maken over het klimaat. Op 12 december 2015 is het 
klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, moet de Europese Unie zich aan deze 
doelstellingen blijven committeren? En hoe kunnen we er voor zorgen dat de kosten van het 
akkoord eerlijk verdeeld worden over zowel lidstaten, bedrijven en burgers? En op welke 
manier kan de EU ook niet-lidstaten stimuleren het Parijs akkoord te halen? 

 

LIBE – II: Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken 

Het vraagstuk van het terrorismebeleid:  

Afgelopen jaren hebben we als Europa regelmatig te maken gehad met radicale en 
terroristische dreigingen. Vaak komen deze dreigingen vanuit individuen/groepen die al in 
het zicht waren van inlichtingendiensten, maar gebrekkige communicatie tussen lidstaten 
bemoeilijkt soms de opsporing en aanpak. Hoe zorgen we voor optimale veiligheid in de EU, 
zonder onze burgers een gevoel van angst te geven? En in hoeverre zijn we bereid daar 
onze privacy voor op te geven? Kunnen we ervoor zorgen dat onze inlichtingendiensten 
beter samen gaan werken? 

 

AFET-DROI: Commissie Buitenlandse Zaken, Subcommissie Mensenrechten  

Het vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek:  

Dankzij de vluchtelingendeal tussen Europa en Turkije, lijkt de vluchtelingen-crisis 
grotendeels opgelost. Echter zorgt deze deal er vooral voor dat minder vluchtelingen het 
Europese grondgebied betreden, niet dat er minder mensen vluchten. Vaak worden 
mensenrechten geschonden in de landen waar de vluchtelingen vandaan komen maar ook 
in de vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Turkije en Libië. Moet de EU juist meer gaan 
samenwerken met haar buurlanden, of hebben voorbeelden in Turkije en Libië juist bewezen 
dat samenwerking en de waarborging van mensenrechten dan niet doeltreffend is? 
Beginnen mensenrechten pas binnen de Europese grenzen? Anders gezegd, tot waar reikt 
de verantwoordelijkheid van de EU wat mensenrechten betreft? 


