
 

Sessionsinfo 15-18 april 2019, Strasbourg
 
Säkrare vägar: livräddningsteknik ska monteras i nya fordon 
Säkerhetsfunktioner som intelligent farthållning och avancerade nödbromssystem ska
installeras i nya fordon från och med maj 2022.
 
 
Nya EU-regler för att skydda visselblåsare 
Utkastet till de nya EU-reglerna syftar till att bättre skydda individer som avslöjar olaglig
eller skadlig verksamhet i ett ”arbetsrelaterat sammanhang”.
 
 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån: ny fast styrka med 10
000 anställda 
På onsdag debatterar och röstar kammaren om nya åtgärder för att stärka den
europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex.
 
 
Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš debatterar Europas
framtid i kammaren 
Kammaren debatterar Europas framtid med Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš
på onsdag morgon klockan 10:00.
 
 
Nya arbetsformer: åtgärder för att stärka arbetstagarnas rättigheter  
Kammaren väntas godkänna nya minimirättigheter för arbetstagare med
kupongbaserade anställningar eller plattformsyrken, t.ex. Uber eller Deliveroo.
 
 
Riskbedömningar av livsmedelssäkerheten ska bli mer transparenta
och objektiva  
På onsdag röstar Europaparlamentet om nya regler som syftar till att se till att EU:s
riksbedömningsförfaranden när det gäller livsmedelssäkerhet ska bli mer transparenta
och oberoende.
 
 
Minska riskerna för EU:s banker och skydda skattebetalarna 
Kammaren röstar om ett viktigt steg mot att minska riskerna i banksystemet och inrätta
EU:s bankunion.
 
 
Andra ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en mängd andra ärenden under
veckans plenarsammanträde.

Plenarsammanträde
11-04-2019 - 16:39
Referensnummer: 20190404BRI35109
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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) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Tiia MUSTONEN
Press Officer in Sweden

(+46) 8 562 444 61
(+33) 3 881 74728 (STR)
(+46) 709 989 627
tiia.mustonen@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/sv/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Säkrare vägar: livräddningsteknik ska monteras i
nya fordon
 
Säkerhetsfunktioner som intelligent farthållning och
avancerade nödbromssystem ska installeras i nya fordon
från och med maj 2022.
 
Nya bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar måste utrustas med säkerhetsfunktioner som syftar till
att rädda liv, enligt en ny lag som kammaren väntas rösta om på tisdag. Europaparlamentets
förhandlare har redan informellt kommit överens med EU-ländernas regeringar i rådet om de
nya reglerna.
 
En av dessa obligatoriska tekniker skulle vara intelligent farthållning (ISA-system), som enligt
beräkningar skulle kunna minska antalet dödsolyckor på EU:s vägar med 20 procent. ISA-
tekniken är utformad för att kunna läsa av kartor och vägskyltar och meddela föraren om denne
överskrider hastighetsgränsen. Systemet är dock inte en hastighetsbegränsande anordning och
kommer att kunna stängas av utav föraren.
 
Annan  livräddande  teknik  som  ska  installeras  i  nya  fordon  inkluderar  avancerade
nödbromssystem, avancerad distraktionsvarning för föraren, nödsystem för kvarstannande i
körfält, system för backövervakning, installationshjälp för alkolås, nödstoppssignaler och en
EDR-box (svart låda).
 
Under 2018 dog omkring 25 100 personer på EU:s vägar och 135 000 skadades allvarligt, enligt
preliminära siffror från EU-kommissionen.
 
Omröstning: Tisdag 16 april
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Presskonferens: Tisdag, 16 april kl. 16.00
 
 
 
Mer information
Pressmeddelande efter den informella överenskommelsen mellan Europaparlamentet och
rådet (26.03.2019)
Mer om föredraganden Róża Thun (EPP, PL)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Statistik om trafikolyckor 2018 - landspecifik information (EU-kommissionen)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Nya EU-regler för att skydda visselblåsare
 
Utkastet till de nya EU-reglerna syftar till att bättre skydda
individer som avslöjar olaglig eller skadlig verksamhet i ett
”arbetsrelaterat sammanhang”.
 
Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt enats med EU-ländernas
regeringar i rådet om, slår fast EU-omfattande standarder för att bättre skydda visselblåsare.
Den syftar till att skapa säkra kanaler för att kunna rapportera brott mot EU-lagstiftningen (inom
företag och myndigheter), stärka skyddet mot repressalier, som hot och trakasserier, och införa
stödåtgärder som rättshjälp och tillgång till information om vilka förfaranden och rättsmedel som
finns att tillgå för anställda.
 
Omröstningen i kammaren äger rum på tisdag.
 
Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och Cambridge Analytica,
har  visat  på  hur  viktiga  avslöjanden  om missförhållanden  är  för  att  kunna  upptäcka  och
förhindra överträdelser av EU-rätten som skadar allmänhetens intressen och samhällets välfärd.
 
Debatt: måndag, 15 april 
 
Omröstning: tisdag, 16 april 
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Presskonferens: tisdag, 16 april, klockan 15:00 md föredraganden Virginie Rozière (S&D,
FR)
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredraganden Virginie Rozière (S&D, FR)
Ljud- och bildmaterial för journalister - ”Protection of whistle-blowers”
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ” Protection of whistle-blowers at
EU level” (23.10.2017)
Whistleblower protection (informationsblad - EU-kommissionen)
Videoinspelning med presskonferensen efter den informella överenskommelsen mellan
Europaparlamentet och rådet (12.03.2019)
Text om överenskommelsen
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån: ny
fast styrka med 10 000 anställda
 
På onsdag debatterar och röstar kammaren om nya
åtgärder för att stärka den europeiska gräns- och
kustbevakningen Frontex.
 
De föreslagna ändringarna som avser Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
syftar till att åtgärda de nuvarande bristerna och matcha utmaningarna inom säkerhets- och
migrationsområdet.
 
En ny  fast  styrka  kommer  att  inrättas  för  att  hjälpa  EU-länderna  på  fältet  när  det  gäller
gränsförvaltning och återvändandeuppgifter, samt för att bekämpa den gränsöverskridande
brottsligheten. 5000 anställda ska finnas på plats 2021 och kåren väntas sedan vara fullt
operativ från och med 2027, med en personalstyrka på 10 000. De nya resurserna skulle också
omfatta en reserv för snabba insatser som utgörs av operativ personal från EU-länderna som
ska kunna utplaceras i krissituationer.
 
Debatt: onsdag, 17 april
 
Omröstning: onsdag, 17 april
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet 
 
Presskonferens:  onsdag,  17  april  klockan  16:30  med  föredraganden  och  EU-
kommissionär  Avramopoulos  (TBC)
 
Mer information
Utkast till betänkande om den europeiska gräns- och kustbevakningen
Pressmeddelande om den informella överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet
(28.03.2019)
Mer om föredraganden Roberta Metsola (EPP, MT)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns hemsida
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš
debatterar Europas framtid i kammaren
 
Kammaren debatterar Europas framtid med Lettlands
premiärminister Krišjānis Kariņš på onsdag morgon
klockan 10:00.
 
Detta  blir  den  20:e  och  sista  debatten  mellan  Europaparlamentet  och  EU:s  stats-  och
regeringschefer  på  samma  tema  under  denna  mandatperiod.  Läs  mer  om  de  tidigare
anförandena  här.
 
Krišjānis  Kariņš  utsågs  till  Lettlands  premiärminister  i  januari  i  år  och  var  dessförinnan
Europaparlamentariker sedan 2009, där han representerade partiet Jaunā Vienotība (EPP).
 
Europaparlamentets talman Antonio Tajani och Krišjānis Kariņš håller också i en gemensam
pressträff  direkt  efter  debatten  i  kammaren,  med  start  cirka  klockan  12:30  utanför
protokollrummet  i  Strasbourg.
 
Debatt: onsdag, 17 april
 
Pressträff: onsdag, 17 april,  klockan 12:30 med talman Antonio Tajani och Krišjānis
Kariņš 
 
Förfarande: debatt om Europas framtid (utan resolution)
 
Mer information
CV - Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš
Ljud- och bildmaterial för journalister om Europas framtid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Nya arbetsformer: åtgärder för att stärka
arbetstagarnas rättigheter 
 
Kammaren väntas godkänna nya minimirättigheter för
arbetstagare med kupongbaserade anställningar eller
plattformsyrken, t.ex. Uber eller Deliveroo.
 
Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt enats med EU-ländernas
regeringar  i  rådet  om,  kräver  att  alla  arbetstagare  från  dag  ett  måste  informeras  om de
viktigaste aspekterna av deras anställningsavtal, t.ex. en beskrivning av arbetsuppgifterna,
startdatum, varaktighet,  lön och normal  arbetstid,  alternativt  referenstimmar för  dem med
oförutsägbara arbetsscheman.
 
Omröstningen i kammaren äger rum på onsdag.
 
De nya reglerna kommer också att ge arbetstagare särskilda rättigheter som är utformade för att
åtgärda de problem som kan uppstå för yrkesverksamma med kupongbaserade anställningar
eller plattformsyrken. Det handlar t.ex. om nya krav på förutsägbara arbetstider och tidsfrister
för att säga upp behovsanställningar. Dessutom bör provanställningsperioder inte överstiga sex
månader och ett förnyat avtal med samma funktion får inte leda till en ny provanställning, enligt
texten.
 
Debatt: tisdag, 16 april
 
Omröstning: onsdag, 17 april
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Pressmeddelande om den informella överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet
(07.02.2019)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredraganden Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Ensuring more transparent and
predictable working conditions” (oktober 2018)
Infographic: Gig economy, EU law to improve workers' rights
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Riskbedömningar av livsmedelssäkerheten ska
bli mer transparenta och objektiva 
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om nya regler som
syftar till att se till att EU:s riksbedömningsförfaranden när
det gäller livsmedelssäkerhet ska bli mer transparenta och
oberoende.
 
De  nya  reglerna,  som  Europaparlamentets  förhandlare  redan  informellt  enats  med  EU-
ländernas regeringar i rådet om, skulle inrätta ett gemensamt europeiskt register över beställda
studier för att avskräcka företag som ansökt om ett marknadstillstånd att gömma undan studier
som  talar  till  deras  nackdel.  Reglerna  syftar  också  till  att  garantera  att  de  studier  som
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) förlitar sig på innan en produkt släpps ut
på marknaden är tillförlitliga, objektiva och oberoende.
 
Om det råder tvivel om de bevis som lagts fram av ett företag så bör Efsa också samråda med
tredje part för att slå fast om andra relevanta vetenskapliga studier finns att tillgå, enligt texten.
 
Debatt: tisdag, 16 april 
 
Omröstning: onsdag, 17 april 
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet 
 
Mer information
Mer om medföredraganden Pilar Ayuso (EPP, ES)
Mer om medföredraganden Renate Sommer (EPP, DE)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
https://www.efsa.europa.eu/en�
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/4319/PILAR_AYUSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Minska riskerna för EU:s banker och skydda
skattebetalarna
 
Kammaren röstar om ett viktigt steg mot att minska
riskerna i banksystemet och inrätta EU:s bankunion.
 
Europaparlamentet väntas rösta om två uppsättningar nya regler, som institutionens förhandlare
redan informellt enats med EU-ländernas regeringar i rådet om. Reglerna ska hjälpa till  att
stärka bankers motståndskraft och inrätta en tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera
förluster.
 
Omröstningen i kammaren äger rum på tisdag. Parlamentets arbete med dessa frågor har bland
annat letts av den svenske moderaten Gunnar Hökmark (EPP).
 
Huvudsyftet med reglerna, som innebär en ändring av EU:s tillsynskrav för banker, är att stärka
EU:s  ekonomi  genom att  öka  utlåningskapaciteten,  för  att  på  så  sätt  skapa  djupare  och
smidigare kapitalmarknader. En ny tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera förluster är
tänkt att säkerställa att de har tillräckligt med kapital, och hanterliga skulder, så att man inte
längre ska förlita sig på eventuella räddningsaktioner som betalas av skattebetalarna (så
kallade ”bailouts”).
 
Debatt: måndag, 15 april
 
Omröstning: tisdag, 16 april
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen - Kapitalkravsdirektivet
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen - Kapitalkravsförordningen
Mer om föredraganden Peter Simon (S&D, DE)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen - Gemensamma resolutionsmekanismen
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Banking reform package”
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28124/GUNNAR_HOKMARK/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96836/PETER_SIMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=329657&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A329657%2BAND%2Bsrc%3A2
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Andra ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en
mängd andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Förlängning av brexit, debatt med rådet och kommissionen, onsdag 17 april 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt onsdag 17 april, omröstning 18 april 
Unionens  rymdprogram  och  Europeiska  unionens  rymdprogrambyrå,  Salini,  ,
ordinarie  lagstiftningsförfarandet,  omröstning  onsdag  17  april, 
Programmet  för  ett  digitalt  Europa  för  perioden  2021–2027,  Mlinar,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  omröstning  onsdag  17  april, 
Programmet för rättigheter och värden, Valero, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
omröstning 17 april, 
Främjande  av  rena  och  energieffektiva  vägtransportfordon,  Grzyb,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  debatt  onsdag  17  april,  omröstning  torsdag  18  april,
 
Inrättande av InvestEU-programmet, ordinarie lagstiftningsförfarandet, omröstning
onsdag 17 april, 
Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, Mamikins, debatt tisdag 16
april 
Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler, Dalton, omröstning
17 april 
Förh indrande  av  sp r idn ing  av  te r ro r i sminnehå l l  on l ine ,  o rd inar ie
lags t i f tn ings fö r fa rande t ,  Da l ton ,  omrös tn ing  17  apr i l , 
Resolutioner om mänskliga rättigheter, icke lagstiftande resolutioner, debatter och
omröstningar torsdag 18 april,
 

Plenarsammanträde

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