
 

Sessionsinfo 11-14 februari 2019, Strasbourg
 
Italiens premiärminister Giuseppe Conte debatterar Europas framtid i
kammaren 
Kammaren debatterar Europas framtid med Italiens premiärminister Giuseppe Conte
på tisdag klockan 17:00.
 
 
Civilskydd: slå samman resurser för att bättre bekämpa katastrofer 
Kammaren väntas godkänna en uppgradering av EU:s civilskyddsmekanism, som
2017 och 2018 testades till bristningsgränsen på grund av omfattande skogsbränder,
stormar och översvämningar.
 
 
Europaparlamentet röstar om EU:s handelsavtal med Singapore 
På onsdag röstar Europaparlamentet om de nya avtalen om handel och
investeringsskydd mellan EU och Singapore.
 
 
Förbättra den sociala och ekonomiska sammanhållningen i EU 
Europaparlamentet röstar om EU:s finansieringsregler för 2021-2027 och väntas
motsätta sig nedskärningar i finanserna som är avsedda för olika regioner.
 
 
EU tittar närmare på utländska direktinvesteringar 
På torsdag röstar Europaparlamentet om att införa det första EU-verktyget för att
granska utländska direktinvesteringar, i syfte att skydda strategiska sektorer.
 
 
Lägre avgifter för gränsöverskridande betalningar utanför
euroområdet 
Banker bör tillämpa samma avgifter för gränsöverskridande betalningar i euro som för
inhemska betalningar och göra valutaväxlingskostnader mer transparenta.
 
 
Bekämpningsmedel: Europa rör sig i snigelfart när det gäller
innovation 
EU-länderna har misslyckats med att ersätta kemiska bekämpningsmedel med
lågriskalternativ, enligt ett utkast till resolution som Europaparlamentet röstar om på
tisdag.
 
 
Andra ärenden på dagordningen

Plenarsammanträde
07-02-2019 - 17:31
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Parlamentet debatterar och röstar också om en mängd andra ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2019-02-11
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Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
EuroparlTV
Presskonferenser och andra händelser
Europaparlamentets audiovisuella avdelning
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 228 31834 (BXL)
(+33) 3881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Tiia MUSTONEN
Pressekreterare Stockholm

+46 8 562 444 61
+46 70 998 96 27
tiia.mustonen@ep.europa.eu

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

2 I 11

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Italiens premiärminister Giuseppe Conte
debatterar Europas framtid i kammaren
 
Kammaren debatterar Europas framtid med Italiens
premiärminister Giuseppe Conte på tisdag klockan 17:00.
 
Detta  blir  den  sjuttonde  debatten  mellan  Europaparlamentet  och  EU:s  stats-  och
regeringschefer  på  samma  tema.
 
Läs mer om de tidigare anförandena här.
 
EU:s nästa stats-  eller  regeringschef  att  debattera Europas framtid med ledamöterna blir
Slovakiens premiärminister Peter Pellegrini. Hans besök är schemalagt i samband med det
första plenarsammanträdet i Strasbourg i mars.
 
Debatt: tisdag, 12 januari, klockan 17.00
 
 Förfarande: debatt (utan resolution)
 
Mer information
Biografi - Giuseppe  Conte
Bild- och ljudmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Civilskydd: slå samman resurser för att bättre
bekämpa katastrofer
 
Kammaren väntas godkänna en uppgradering av EU:s
civilskyddsmekanism, som 2017 och 2018 testades till
bristningsgränsen på grund av omfattande skogsbränder,
stormar och översvämningar.
 
Den nya lagen, som Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar i rådet redan enats om på
ett informellt plan, kommer göra det möjligt för EU-länderna att reagera snabbare på såväl
naturkatastrofer som katastrofer som har orsakats av människor, tack vare en mer effektiv
fördelning av de tillgängliga civilskyddsresurserna.
 
Debatten och omröstningen i kammaren äger rum på tisdag.
 
Lagen skulle också införa en ny reserv av resurser på EU-nivå (”RescEU”), som är tänkt att vara
tillgänglig om EU-länderna inte skulle ha tillräckligt med egna resurser för att kunna hantera en
katastrof. Det handlar t.ex. om flygplan för bekämpning av skogsbränder, högkapacitetspumpar,
fältsjukhus och akutsjukvårdsgrupper, som kan användas vid alla typer av omfattande nödfall.
 
Bakgrund
 
EU:s civilskyddsmekanism är för närvarande ett frivilligt system, genom vilket EU samordnar de
deltagande  ländernas  bidrag  till  ett  land  som  begärt  hjälp.  På  senare  år  har  extrema
väderförhållanden och andra fenomen testat medlemsländernas förmåga att hjälpa varandra
ordentligt,  särskilt  då  man  ofta  tvingats  hantera  flera  katastrofer  samtidigt.  EU  har  för
närvarande  inte  heller  någon  reservkapacitet  att  hjälpa  länder  om det  vanliga  stödet  är
begränsat  eller  av  någon  anledning  inte  tillgängligt.
 
Debatt och omröstning: tisdag, 12 februari
 
Mer information

Pressmeddelande om den informella överenskommelsen med rådet (12.12.2018)
Mer om föredraganden Elisabetta Gardini (EPP, IT)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Europaparlamentet röstar om EU:s handelsavtal
med Singapore
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om de nya avtalen om
handel och investeringsskydd mellan EU och Singapore.
 
Det nya handelsavtalet  skulle avskaffa i  stort  sett  alla tullar  inom handeln mellan EU och
Singapore. Det skulle tillåta fri handel med tjänster, skydda unika europeiska produkter och
öppna upp Singapores marknad för offentlig upphandling för EU-företag. Avtalet, som är tänkt
att  utgöra en skiss för kommande uppgörelser mellan EU och andra länder i  Sydostasien,
inkluderar också stärkta arbetstagarrättigheter och miljöskydd.
 
I två andra separata omröstningar väntas Europaparlamentet också ta ställning till ett nytt avtal
om investeringsskydd, som skulle inrätta en investeringsdomstol med oberoende domare för att
kunna avgöra tvister mellan investerare och länder, och ett  nytt  avtal om partnerskap och
samarbete, som skulle utvidga samarbetet mellan EU och Singapore bortom handel.
 
Bakgrund
 
Singapore  är  EU:s  i  särklass  största  handelspartner  i  regionen och svarar  för  nästan en
tredjedel av handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean och ungefär två tredjedelar
av investeringarna mellan de båda regionerna.  Över 10 000 europeiska företag har egna
regionala kontor i  Singapore.
 
Debatt: tisdag, 12 februari
 
Omröstning: onsdag, 13 februari
 
Förfarande: godkännande
 
Presskonferens: onsdag, 13 februari klockan 14.30
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


Mer information
Utkast till icke lagstiftande resolution om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska
unionen och Republiken Singapore
Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution om ingående av frihandelsavtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Singapore (godkännande)
Utkast till icke lagstiftande resolution om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan EU
och Singapore

Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution om ingående av avtalet om
investeringsskydd mellan EU och Singapore (godkännande)
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (24.01.2019)
Mer om föredraganden David Martin (S&D, UK)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (frihandelsavtalet)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (avtalet om investeringsskydd)
Handel mellan EU och Singapore (EU-kommissionen)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”EU-Singapore trade and
investment agreements closer to conclusion” (oktober 2018)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=sv
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf


Förbättra den sociala och ekonomiska
sammanhållningen i EU
 
Europaparlamentet röstar om EU:s finansieringsregler för
2021-2027 och väntas motsätta sig nedskärningar i
finanserna som är avsedda för olika regioner.
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om ett  förslag till  nya regler som syftar till  att  stödja
innovation, digitalisering, energiomställning, utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård i alla
delar av Europa. Reglerna skulle också göra det enklare att driva lokala projekt och uppmuntra
mindre företag att ansöka om finansiering.
 
Finansieringsnivåerna och det totala beloppet bör ligga kvar på dagens nivåer, enligt ett förslag
från Europaparlamentets utskott för regional utveckling, som innehåller en budget på 378,1
miljarder euro i 2018 års priser för perioden 2021-2027 (14 procent mer än EU-kommissionens
förslag på 330,6 miljarder euro).
 
Regioner som fortfarande släpar efter när det gäller tillväxt och inkomst bör fortsätta få ett
betydande EU-stöd på upp till  85 procent medfinansiering och ytterligare medel bör också
öronmärkas för EU:s yttersta randområden. Ledamöterna vill dessutom öka EU-resurserna till
gränsöverskridande projekt.
 
Debatt och omröstning: onsdag, 13 februari
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet (första behandlingen, mandat att förhandla
med rådet)
 
Presskonferens: onsdag, 13 februari klockan 15:00
 
Mer information
Utkast till resolution
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (22.01.2018)
Mer om medföredraganden Constanze Krehl (S&D, DE)
Mer om medföredraganden Andrey Novakov (EPP, BG)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Läs mer om vad EU gör för din region
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ” Cohesion funds, values and
economic and monetary union in the 2021-2027 MFF: European Parliament position on
Heading 2 – Cohesion and values” (21.01.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/sv/portal/1/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


EU tittar närmare på utländska
direktinvesteringar
 
På torsdag röstar Europaparlamentet om att införa det
första EU-verktyget för att granska utländska
direktinvesteringar, i syfte att skydda strategiska sektorer.
 
Även om EU förblir öppet för investeringar måste utländska direktinvesteringar granskas bättre,
så  att  de  inte  hotar  unionens strategiska  intressen.  Den nya lagen skulle  skydda viktiga
industrier och sektorer, t.ex. vatten, transport och kritisk teknik, däribland artificiell intelligens,
robotteknik och halvledare.
 
Bakgrund
 
De senaste 20 åren har strukturen och härkomsten av utländska direktinvesteringar förändrats
dramatiskt, med fler investeringar från tillväxtekonomier, t.ex. Kina och Brasilien.
 
För närvarande har endast 14 EU-länder (Österrike, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike,
Lettland, Litauen, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien)
infört egna granskningssystem för utländska direktinvesteringar, som dock varierar mycket i
räckvidd och utformning.
 
Tack vare den nya EU-lagen skulle också de gränsöverskridande effekterna av utländska
direktinvesteringar kunna hanteras bättre.
 
Debatt: onsdag, 13 februari
 
Omröstning: torsdag, 14 februari
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Presskonferens: onsdag, 13 februari, klockan 15.30
 
Mer information
Utkast till resolution
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (10.12.2018)
Mer om föredraganden Franck Proust (EPP, FR)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”EU framework for FDI screening”
(12.07.2018)
Faktablad från EU-kommissionen: “Foreign Direct Investment - an EU Screening Framework”
(13.09.2018)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Bild- och ljudmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Lägre avgifter för gränsöverskridande
betalningar utanför euroområdet
 
Banker bör tillämpa samma avgifter för
gränsöverskridande betalningar i euro som för inhemska
betalningar och göra valutaväxlingskostnader mer
transparenta.
 
På torsdag väntas kammaren sätta stopp för den diskriminering som betaltjänstanvändarna
inom EU men utanför euroområdet utsätts för. Medan konsumenter inom euroområdet kan
utnyttja fördelarna med det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) fortsätter de som bor
utanför att betala höga avgifter för sina gränsöverskridande betalningar i euro.
 
De nya reglerna, som Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar i rådet redan enats om
på ett informellt plan, skulle också se till att konsumenter slipper betala dryga och godtyckliga
avgifter för valutaomräkningar och garantera att betaltjänstanvändare får bättre information om
det belopp som ska betalas i den lokala valutan och i det aktuella kontots valuta.
 
Debatt: onsdag, 13 februari
 
Omröstning: torsdag, 14 februari
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Förslag till betänkande vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen
och valutaväxlingsavgifter
Mer om föredraganden Eva Maydell (EPP, BG)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Cross-border euro transfers and
currency conversions: A step forward in favour of the single market” (23.10.2018)
Commission Staff Working Document – Impact Assessment
Bild- och ljudmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0360+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/98341/EVA_MAYDELL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Bekämpningsmedel: Europa rör sig i snigelfart
när det gäller innovation
 
EU-länderna har misslyckats med att ersätta kemiska
bekämpningsmedel med lågriskalternativ, enligt ett utkast
till resolution som Europaparlamentet röstar om på tisdag.
 
Parlamentets  arbete  med  denna  fråga  har  letts  av  den  svenska  socialdemokraten  Jytte
Guteland i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhetsfrågor. Texten slår fast att EU-
länderna inte har gjort tillräckliga framsteg när det gäller genomförandet av EU:s lagar om ett
hållbart användande av bekämpningsmedel.
 
Väldigt lite har också åstadkommits för att främja forskning, utveckling och en övergång till
alternativa bekämpningsmedel med låg risk och utan kemikalier.
 
Bakgrund
 
En  vetenskaplig  studie  från  oktober  2017  visar  att  populationen  flygande  insekter  i  63
bevarandeområden  i  Tyskland  har  minskat  med  över  75  procent  under  27  år.
 
Debatt och omröstning: tisdag, 12 februari
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Utkast till resolution
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från EU-kommissionen: “Overview report on the sustainable use of pesticides”
European Commission - report on Member State National Action Plans and on progress in the
implementation of Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124991/JYTTE_GUTELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi/home.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0045&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2284(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149097/EC%20overview%20report%20on%20sust%20pesticides%202017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149098/EC%20report%20on%20SUPD%2010102017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149098/EC%20report%20on%20SUPD%2010102017.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk
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Andra ärenden på dagordningen
 
Parlamentet debatterar och röstar också om en mängd
andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet,
godkännande, omröstning tisdag 12 februari, 
Upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande
vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt måndag 11 februari, omröstning tisdag 12 februari, 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko, godkännande, omröstning
tisdag 12 februari, 
Transporter av djur, icke lagstiftande resolution, debatt och omröstning torsdag 14
februari, 
Användning av cannabis för medicinska ändamål, fråga för muntligt besvarande till
EU-kommissionen, med resolution, debatt tisdag 12 februari, omröstning onsdag 13
februari, 
En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik, icke
lagstiftande resolution, debatt måndag 11 februari, omröstning tisdag 12 februari, 
Minimikrav för återanvändning av vatten, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt
och omröstning tisdag 12 februari, 
Kampen mot antiziganism, icke lagstiftande resolution, debatt onsdagen den 30
januari  (förra plenarsammanträdet),  omröstning tisdag 12 februari, 
Backlash  för  kvinnors  rättigheter  och  jämställdheten  i  EU,  fråga  för  muntligt
besvarande  till  EU-kommissionen,  med  resolution,  debatt  tisdag  12  februari,
omröstning  onsdag  13  februari, 
Bosnien och Hercegovinas EU-medlemsskapsperspektiv, icke lagstiftande resolution,
debatt tisdag 12 februari, omröstning onsdag 13 februari, 
Resolutioner om mänskliga rättigheter (Tjetjenien, Zimbabwe, Saudiarabien), icke
lagstiftande resolutioner, debatter och omröstningar torsdag 14 februari, 
Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet, icke
lagstiftande resolution, debatt måndag 11 februari, omröstning tisdag 12 februari, 
Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter
att utöva politisk kontroll  över kommissionen, icke lagstiftande resolution, debatt
måndag 11 februari, omröstning tisdag 12 februari, 
EU:s program för bedrägeribekämpning, debatt måndag 11 februari,  omröstning
tisdag 12 februari, 
Genomförande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, debatt och
omröstning tisdag 12 februari, 
Det  slutgiltiga  systemet  för  beskattning  av  handeln  mellan  medlemsstaterna,
omröstning  tisdag  12  februari, 
Driftskompatibilitet  mellan  de  elektroniska  vägtullsystemen,  debatt  onsdag  13
februari,  omröstning  torsdag  14  februari, 
Genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella
ram, debatt onsdag 13 februari, omröstning torsdag 14 februari, 
Situationen i Syrien, debatt tisdag 12 februari, 
Ansvarsförsäkring för motorfordon, omröstning onsdag 13 februari, 
Programmet för den inre marknaden 2021–2027, omröstning tisdag 12 februari, 
Intersexuella personers rättigheter, debatt tisdag 12 februari, omröstning torsdag 14
februari, 
Rätten att demonstrera fredligt och proportionerlig användning av våld, uttalande från
EU-kommissionen, debatt måndag 11 februari, omröstning torsdag 14 februari.
 

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

11 I 11


