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Konferensen om EU:s framtid: medborgarna ska få tycka till 
Europaparlamentet vill dra igång processen med att forma Europas framtid
tillsammans med medborgare med olika bakgrunder och i alla åldrar.
 
 
Debatt om finansieringen av den gröna given med EU-kommissionen 
På tisdag väntas Europaparlamentet debattera lagförslag som ska hjälpa samhällen
runt om i EU att klara omställningen till att bli mer koldioxidsnåla.
 
 
Värna den biologiska mångfalden: Europaparlamentet vill se
bindande åtgärder 
FN:s kommande konferens om biologisk mångfald (COP 15) bör slå fast rättsligt
bindande mål liknande de som återfinns i Parisavtalet om klimatförändringar.
 
 
Iran/Irak: debatt om de upptrappade spänningarna i Mellanöstern 
Ledamöterna och EU:s utrikeschef Josep Borrell väntas debattera de senaste
konfrontationerna mellan USA och Iran på tisdag eftermiddag.
 
 
Ungern och Polen: utvärdering av hur artikel 7-förfarandena
fortskrider 
På torsdag röstar kammaren om en resolution som syftar till att utvärdera vilka
framsteg som gjorts när det kommer till att bedöma om rättsstatsprincipen är hotad i
Polen och Ungern.
 
 
Brexit: kammaren väntas utfärda varning om medborgares
rättigheter 
På onsdag väntas kammaren rösta om en resolution som uttrycker ledamöternas oro
över hur Storbritanniens och EU27-ländernas regeringar ska hantera medborgares
rättigheter efter brexit.
 
 
Den gränsöverskridande brottslighetens påverkan på den fria
rörligheten inom EU 
På måndag debatterar kammaren den gränsöverskridande brottslighetens påverkan på
den fria rörligheten inom EU, särskilt med anledning av de återinförda
gränskontrollerna i Schengenområdet.
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Andra ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en mängd andra ärenden under
veckans plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2020-01-13

 
 
Sessionsinfo 13-16 januari 2020, plenarsammanträde i
Strasbourg
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Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub
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Konferensen om EU:s framtid: medborgarna ska
få tycka till
 
Europaparlamentet vill dra igång processen med att forma
Europas framtid tillsammans med medborgare med olika
bakgrunder och i alla åldrar.
 
På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet sin vision för den kommande konferensen
om EU:s framtid tillsammans med Europeiska rådets ordförande Charles Michel  och EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Debatten följs därefter av en omröstning om
en resolution senare samma dag.
 
Ledamöterna vill  att  medborgarnas röster  ska utgöra kärnan i  de kommande omfattande
diskussionerna om hur man inom EU i framtiden bör hantera de stora inre och yttre utmaningar
som inte förutspåddes i samband med att Lissabonfördraget författades. Själva konferensen om
EU:s framtid väntas starta i år och sedan pågå i två år. I slutändan skulle den kunna leda till en
översyn av EU:s fördrag.
 
Debatt och omröstning: onsdag, 15 januari
 
Mer information
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Preparing the Conference on the
Future of Europe”
Rekommendationer från Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
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Debatt om finansieringen av den gröna given
med EU-kommissionen
 
På tisdag väntas Europaparlamentet debattera lagförslag
som ska hjälpa samhällen runt om i EU att klara
omställningen till att bli mer koldioxidsnåla.
 
EU-kommissionen kommer att presentera de efterlängtade lagförslagen om ”mekanismen och
fonden för en rättvis omställning ” på tisdag klockan 15.00, följt av en debatt.
 
Kammaren röstar därefter på onsdagen om en resolution för att slå fast Europaparlamentets
synpunkter om det övergripande paketet med den europeiska gröna given, som ledamöterna
debatterade med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i december.
 
Resolutionen väntas ställa sig bakom målet om att uppnå klimatneutralitet i EU senast 2050 och
upprepa  Europaparlamentets  uppmaning  om  behovet  av  en  revidering  av  EU:s
utsläppsminskningsmål för 2030 inför klimatkonferensen (UNFCCC) i Glasgow i december.
 
Parlamentet har redan understrukit att EU bör minska växthusgasutsläppen med 55 procent
senast  2030  för  att  kunna  uppnå  klimatneutralitet  senast  2050,  och  att  en  ambitiös
långtidsbudget för 2021-2027 därför är en nödvändighet för att kunna åstadkomma allt detta.
 
Debatt:  onsdag,  11  december  /  tisdag,  14  januari  Omröstning:  onsdag,  15  januari
Förfarande:  icke  lagstiftande  resolution
 
Mer information
Pressmeddelande: ”Klimatförändringarna ska vara Europaparlamentets främsta prioritet”
(29.11.2019)
Den europeiska gröna given (meddelande från kommissionen)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS om den europeiska gröna given
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191129IPR67710/klimatforandringarna-ska-vara-europaparlamentets-framsta-prioritet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191129IPR67710/klimatforandringarna-ska-vara-europaparlamentets-framsta-prioritet
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Värna den biologiska mångfalden:
Europaparlamentet vill se bindande åtgärder
 
FN:s kommande konferens om biologisk mångfald (COP
15) bör slå fast rättsligt bindande mål liknande de som
återfinns i Parisavtalet om klimatförändringar.
 
FN:s konferens om biologisk mångfald, som arrangeras i Kunming i Kina i höst, bör bidra till att
stoppa den nuvarande negativa trenden för den biologiska mångfalden. Det framgår av ett
utkast till  resolution som Europaparlamentet röstar om på torsdag.
 
Texten uppmanar EU att ta täten, t.ex. genom att se till att 30 procent av EU:s territorium senast
2030 består av naturområden, och genom att ta hänsyn till den biologiska mångfalden inom alla
politikområden. Ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljöfrågor, som arbetat fram
utkastet,  vill  också att  åtminstone tio procent av EU:s långtidsbudget ska gå till  att  stödja
åtgärder för att  förbättra den biologiska mångfalden.
 
Bakgrund
 
Europaparlamentet har sedan länge prioriterat den biologiska mångfalden, och vid upprepade
tillfällen varnat för den fortsatta och aldrig tidigare skådade tillbakagången.
 
FN:s konvention om biologisk mångfald trädde i kraft den 29 december 1993. En delegation från
Europaparlamentet kommer att närvara vid den kommande konferensen i Kina, från den 19
oktober till den första november 2020.
 
På COP 15 väntas deltagarna enas om ett globalt ramverk som är tänkt att slå fast strategin för
att främja den biologiska mångfalden i världen de kommande tio åren och därefter.
 
Debatt: onsdag, 15 januari Omröstning: torsdag, 16 januari Förfarande: icke lagstiftande
resolution
 
Mer information
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (03.12.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home


Iran/Irak: debatt om de upptrappade
spänningarna i Mellanöstern
 
Ledamöterna och EU:s utrikeschef Josep Borrell väntas
debattera de senaste konfrontationerna mellan USA och
Iran på tisdag eftermiddag.
 
Relationerna mellan USA och Iran försämrades nyligen ytterligare efter att USA dödade den
iranske militära befälhavaren Qassem Soleimani i en drönarattack i Iraks huvudstad Baghdad
på fredagen den tredje januari.
 
Efter attacken hotade Iran amerikanerna med vedergällning.  En kort  tid senare antog det
irakiska parlamentet också en resolution med krav på att amerikanska trupper ska lämna landet.
 
Ledamöterna ska debattera den senaste händelseutvecklingen med EU:s utrikeschef Josep
Borrell.
 
Debatt:  tisdag,  14  januari  Förfarande:  uttalande  av  EU-kommissionens  vice
ordförande/EU:s  utrikeschef,  utan  resolution
 
Mer information
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Ungern och Polen: utvärdering av hur artikel 7-
förfarandena fortskrider
 
På torsdag röstar kammaren om en resolution som syftar
till att utvärdera vilka framsteg som gjorts när det kommer
till att bedöma om rättsstatsprincipen är hotad i Polen och
Ungern.
 
I september 2018 krävde Europaparlamentet att EU-ländernas regeringar i rådet skulle agera
för  att  hindra de ungerska myndigheterna från att  bryta mot  EU:s grundläggande värden.
Ledamöterna  var  bekymrade  över  landets  rättsväsendes  oberoende,  situationen  för
yttrandefriheten, korruption, minoriteters rättigheter, och situationen för migranter och flyktingar.
 
I fallet Polen valde EU-kommissionen i december 2017 att agera mot landet, och hänvisade till
att man var oroad över rättsväsendets oberoende. I en resolution som Europaparlamentet antog
i mars 2018 höll ledamöterna också med kommissionen om hoten mot rättsstatsprincipen i
Polen.
 
Enligt  artikel  7  i  EU:s  fördrag  kan  EU-ländernas  regeringar  i  rådet  efter  en  begäran  av
Europaparlamentet eller EU-kommissionen slå fast att det finns en klar risk för allvarliga brott
mot EU:s värden i de aktuella länderna. Innan ett sådant beslut fattas måste man först dock
inhämta information och synpunkter från de nationella myndigheterna.
 
EU:s ministrar har hittills hållit i två utfrågningar med den ungerska regeringen, i september och
december 2019. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen också uttryckt sin frustration
över  att  inte  formellt  vara  inkluderat  i  dessa diskussioner.  De polska  myndigheterna  har
försvarat  sig  själva  vid  tre  tillfällen  inför  rådet,  mellan  juni  och  december  2018.
 
I ett senare led kan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet slutligen avgöra, genom
enhällighet och med Europaparlamentets godkännande, om huruvida det förekommer allvarliga
och regelbundna brott mot rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i
de aktuella länderna. Ett sådant beslut skulle i längden kunna leda till sanktioner, som t.ex.
inställd rösträtt i rådet.
 
En debatt i kammaren hålls också på onsdag.
 
Debatt: onsdag, 15 januari Omröstning: torsdag, 16 januari Förfarande: uttalanden av
rådet och kommissionen, följt av en resolution
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180906IPR12104/rattsstaten-i-ungern-parlamentet-uppmanar-eu-att-agera
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Mer information
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Protecting the rule of law in the
EU - Existing mechanisms and possible improvements” (06.11.2019)
Pressmeddelande: “Rule of law in Poland and Hungary - MEPs ask for better protection of EU
values” (17.12.2019)
Rättsstaten i fara i medlemsländer: Så kan EU agera (Nyhetsgrafik)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rattsstaten-i-fara-i-medlemslander-sa-kan-eu-agera-nyhetsgrafik
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: kammaren väntas utfärda varning om
medborgares rättigheter
 
På onsdag väntas kammaren rösta om en resolution som
uttrycker ledamöternas oro över hur Storbritanniens och
EU27-ländernas regeringar ska hantera medborgares
rättigheter efter brexit.
 
Europaparlamentet kommer att debattera och rösta om en resolution som fokuserar på en
mängd olika problem som medborgare (både EU-medborgare i Storbritannien och brittiska
medborgare i övriga EU) kan komma att stöta på om Storbritannien lämnar EU.
 
Utkastet till resolution understryker att det framförhandlade utträdesavtalet innehåller rättvisa
och  balanserade  bestämmelser  för  att  skydda  medborgares  rättigheter  under  och  efter
övergångsperioden. Ett noggrant genomförande av dessa bestämmelser är därför av största
vikt, lyder utkastet, för att kunna skydda de personer som påverkas, deras familjer och deras
rättigheter i fråga om social trygghet i framtiden.
 
Särskilda referenser görs vidare till  de problem som kan uppstå på grund av den brittiska
regeringens  bosättningsprogram  för  EU-medborgare  (EU  Settlement  Scheme).  Texten
framhåller dessutom krav på EU27-ländernas regeringar att vara konsekventa och generösa i
sitt förhållningssätt till brittiska medborgare som är bosatta i de olika EU-länderna.
 
Bakgrund
 
För att kunna träda i kraft måste utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien godkännas av
Europaparlamentet (enkel majoritet av de avgivna rösterna - enligt artikel 50 i EU:s fördrag).
Parlamentet  kommer  dock  först  att  rösta  om  avtalet  efter  att  ratificeringsprocessen  i
Storbritannien  har  avslutats.
 
Debatt: tisdag, 14 januari Omröstning: onsdag, 15 januari Förfarande: icke lagstiftande
resolution
 
Mer information
Europaparlamentets resolutioner och brexitstyrgruppens sammansättning
Mer information
Ljud- och bildmaterial om brexit för journalister
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Den gränsöverskridande brottslighetens
påverkan på den fria rörligheten inom EU
 
På måndag debatterar kammaren den gränsöverskridande
brottslighetens påverkan på den fria rörligheten inom EU,
särskilt med anledning av de återinförda gränskontrollerna
i Schengenområdet.
 
I debatten väntas ledamöterna ta upp exemplet med de gränskontroller som återinförts av de
danska myndigheterna vid gränsen mot Sverige, som syftar till att förhindra spridningen av
organiserad brottslighet mellan länderna. Återinförandet av dessa gränskontroller är ett resultat
av våldsamma attacker i Köpenhamn som de danska myndigheterna misstänker utfördes av
kriminella från Sverige.
 
Danmark har också förlängt tidsfristen för sina kontroller vid den dansk-tyska gränsen. Även
Sverige, Österrike, Tyskland, Norge och Frankrike tillämpar för närvarande gränskontroller. Mer
information här.
 
EU:s medlemsländer kan utföra tillfälliga gränskontroller i Schengenområdet om det föreligger
allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Tidsfristerna och villkoren
för dessa kontroller ses för närvarande över.
 
Debatt: måndag, 13 januari Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen
 
Mer information
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Andra ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en
mängd andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Det  kroatiska  ordförandeskapets  prioriteringar,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt  tisdag  den  14  januari, 
Jordaniens kung Abdullah II talar inför kammaren, högtidligt möte, tal onsdag den 15
januari, 
Bränderna i Australien, uttalande av kommissionen, debatt måndag den 13 januari, 
Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš - utredningen av eventuella intressekonflikter,
uttalanden av rådet och kommissionen, debatt onsdag den 15 januari, 
Få bukt med löneskillnaderna mellan könen i EU, uttalande av kommissionen följt av
en icke lagstiftande resolution, debatt måndag den 13 januari, omröstning andra
plenarsammanträdet i januari, 
Bekämpa hemlösheten i Europa, debatt, debatt måndag den 13 januari, 
Ett  socialt  Europa i  centrum för EU:s prioriteringar,  uttalande av kommissionen,
debatt  tisdag den 14 januari, 
Gemensam laddare för alla mobiltelefoner, uttalande av kommissionen följt av en
debatt (med resolution), debatt måndag den 13 januari, omröstning under ett framtida
plenarsammanträde, 
Årsrapporter (utrikes- och försvarsfrågor och mänskliga rättigheter), icke lagstiftande
resolutioner, debatter tisdag den 14 januari, omröstningar onsdag den 15 januari, 
Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018, icke lagstiftande resolution, debatt
onsdag den 15 januari, omröstning torsdag den 16 januari, 
Situationen i Libyen, debatt, debatt tisdag den 14 januari, 
Den politiska krisen i Venezuela, uttalande av kommissionen följt av en resolution,
debatt tisdag den 14 januari, omröstning torsdag den 16 januari, och 
Resolutioner om mänskliga rättigheter, icke lagstiftande resolutioner, debatter och
omröstningar torsdag den 16 januari.
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