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Presskonferenser och andra händelser•    
EuroparlTV•    
Se plenarsammanträdet direkt på nätet•    
Slutgiltigt förslag till föredragningslista•    

Mer information

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/plenary

therese.domisch@ep.europa.euEMAIL: 
(+46) 709 98 96 27PORT: 

(+33) 3 881 74728STR: Therese DOMISCH

press-sv@europarl.europa.euEMAIL: 
(+32) 498 98 13 36PORT: 

(+33) 3 881 72420STR: 
(+32) 2 28 34018BXL: Sara AHNBORG

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övriga ärenden på dagordningen 
9. . . . . . . . . . . . .Nya regler för att hindra att kemikalier hamnar hos knarkhandlare
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stopp för vårdslös skrotning av gamla fartyg
7Kraftåtgärder mot organiserad brottslighet, korruption och pengatvätt: omröstning
7. . . . . . . . . . . . . . .Aung San Suu Kyi tar emot Sacharovpriset efter 23 års väntan
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Krav på hårdare kontroller av implantat och proteser
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NSA-spioneri: bör bankavtal med USA suspenderas?

Migrationsströmmarna i Medelhavet är temat för en resolution som parlamentet röstar
om på onsdag. Tillströmningen av nya människor och tragedier som de som nyss
drabbade passagerarna på fartyg utanför Lampedusa och Sicilien är inte bara en
utmaning för Italien utan för hela EU, betonade ledamöterna under parlamentets
senaste plenarsammanträde. Solidaritet EU-länderna emellan och med invandrarna
måste innebära handling och inte bara ord, sa de i debatten.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . .Invandring - EU måste förhindra fler tragedier i Medelhavet

Parlamentets årliga utvärdering av utvecklingen inom den "europeiska
planeringsterminen", där EU-länderna ska samordna sin ekonomiska och budgetpolitik
är temat på en debatt och en omröstning på onsdag. I resolutionsförslaget välkomnas
visserligen en del framsteg men samtidigt betonas att många viktiga åtgärder
fortfarande behövs.

4. . . . .Den ekonomiska samordningen mellan EU-länderna måste förbättras rejält

På onsdag kl 9 blir det debatt om toppmötet som hålls i Bryssel nästa vecka. I debatten
deltar, förutom ledamöterna, EU-kommissionen och det litauiska ordförandeskapet för
rådet. Ledamöterna väntas betona hur viktigt det är att ungdomsarbetslösheten
verkligen minskar, att EMU blir starkare och mer socialt, att främja innovation och att det
behövs åtgärder för att hantera invandringen vid Medelhavet.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parlamentets input till EU-toppmötet 24-25 oktober

På onsdag väntas parlamentet rösta bort de minskningar i EU:s budget för tillväxt och
sysselsättning som EU-ländernas ministerråd förslagit. Samma sak gäller för rådets krav
på mindre pengar till humanitärt bistånd i Mellanöstern och till flyktingar. Budgeten för
parlamentets förvaltning föreslås minska betydligt.

2.EU:s budget 2014 - upphäv rådets nedskärningar i tillväxtsatsningar och bistånd
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EPNewshub•    
Europaparlamentets audiovisuella avdelning•    

Plenarsammanträde

http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu/%23/template%3Dnewslist%26order%3Dtime%26mp%3D0-0
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Mer om föredraganden för alla sektioner och EPs budget, Monika Hohlmeier (EPP, DE)•    
Mer om föredraganden för kommissionens utgifter,  Anne Jensen (ALDE, DK)•    
Tabell med siffror röstade i utskottet (3 oktober 2013)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (3 oktober 2013)•    

Mer information

Twitter: #MFF #EUBudget

Beslutsförfarande: Budget

Omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

Debatt: Tisdag 22 oktober 2013

Efter omröstningen i kammaren har EU-ländernas ministerråd och parlamentet 21 dagar
på sig att enas om nästa års budget, i vad som kallas förlikning. Budgetutskottets och
ministerrådets förslag på hur budgeten ska se ut år 2014 kan ses i detalj i tabellen (länk till
höger).

På onsdag väntas parlamentet rösta bort de minskningar i EU:s budget för tillväxt
och sysselsättning som EU-ländernas ministerråd förslagit. Samma sak gäller för
rådets krav på mindre pengar till humanitärt bistånd i Mellanöstern och till
flyktingar. Budgeten för parlamentets förvaltning föreslås minska betydligt.

EU:s budget 2014 - upphäv rådets nedskärningar i
tillväxtsatsningar och bistånd

Plenarsammanträde

/news/en/news-room/content/20131003IPR21401/html/2014-budget-Budgets-Committee-reverses-Council-cuts-update-with-figures
http://www.engcont.europarl.europa.eu/resources/library/media/20131008RES21702/20131008RES21702.pdf
/meps/sv/4440/Anne%2520E.%2520JENSEN_home.html
/meps/sv/96780/Monika%2520HOHLMEIER_home.html
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Twitter: #euco #EUBudget

Uttalande av kommissionen och rådet

Debatt: Onsdag 23 oktober 2013

På onsdag kl 9 blir det debatt om toppmötet som hålls i Bryssel nästa vecka. I
debatten deltar, förutom ledamöterna, EU-kommissionen och det litauiska
ordförandeskapet för rådet. Ledamöterna väntas betona hur viktigt det är att
ungdomsarbetslösheten verkligen minskar, att EMU blir starkare och mer socialt, att
främja innovation och att det behövs åtgärder för att hantera invandringen vid
Medelhavet.

Parlamentets input till EU-toppmötet 24-25 oktober
Plenarsammanträde
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Från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Elisa Ferreira (S&D, PT): •    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (30 september 2013)•    
Betänkande om genomförande av 2013 års prioriteringar•    

Mer information

Twitter: #EUsemester #EuropeanSemester

Beslutsförfarande: Icke lagstiftande resolution

Debatt och omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

Planeringsterminen behöver ändra inriktning så att den tar hänsyn till tillväxt,
sysselsättning, investeringar och sociala farhågor. Samtidigt behöver den demokratiska
kontrollen och det nationella inflytandet snabbt förbättras, skriver texten.

I texten, som utarbetats av den portugisiska socialdemokraten Elisa Ferreira, välkomnas
de ansträngningar som gjorts för att åtgärda vissa farhågor som parlamentet tidigare tagit
upp. Samtidigt fastslår texten att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Parlamentets årliga utvärdering av utvecklingen inom den "europeiska
planeringsterminen", där EU-länderna ska samordna sin ekonomiska och
budgetpolitik är temat på en debatt och en omröstning på onsdag. I
resolutionsförslaget välkomnas visserligen en del framsteg men samtidigt betonas
att många viktiga åtgärder fortfarande behövs.

Den ekonomiska samordningen mellan
EU-länderna måste förbättras rejält

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0322%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/news/en/news-room/content/20131001IPR21225/html/Still-much-room-to-improve-the-European-semester-say-MEPs
/meps/sv/28308/ELISA_FERREIRA_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2013/2134%28INI%29%26l%3DEN


20131014NEW22240 - 6/10

Se debatten igen (klicka på 9 oktober 2013)•    
Mer information

Twitter: #migrants, #Lampedusa

Beslutsförfarande: Icke lagstiftande resolution

Omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

Debatt: Onsdag 9 oktober 2013

Flera ledamöter efterfrågade en gemensam EU-strategi för laglig invandring, solidaritet
med de länder som mest berörs av tillströmningen av migranter och arbete med att
tillsammans med invandrarnas hemländer åtgärda grundorsakerna till att så många vill fly
sina länder under osäkra förhållanden.

Migrationsströmmarna i Medelhavet är temat för en resolution som parlamentet
röstar om på onsdag. Tillströmningen av nya människor och tragedier som de som
nyss drabbade passagerarna på fartyg utanför Lampedusa och Sicilien är inte bara
en utmaning för Italien utan för hela EU, betonade ledamöterna under parlamentets
senaste plenarsammanträde. Solidaritet EU-länderna emellan och med invandrarna
måste innebära handling och inte bara ord, sa de i debatten.

Invandring - EU måste förhindra fler tragedier i
Medelhavet

Plenarsammanträde

/ep-live/en/plenary/video%3Fdebate%3D1381337633498%26streamingLanguage%3Den
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Debatt och omröstning: Tisdag 22 oktober 2013

Folkhälsoutskottet vill också förbättra säkerheten i samband med tester som görs utanför
kroppen (in vitro), till exempel graviditets- diabetes- och HIV-test samt DNA-tester. I
ändringsförslagen, samlade i den tyske kristdemokraten Peter Lieses betänkande, föreslår
utskottet att godkännandena ska gå via en etisk kommitté och att patienterna ska få bättre
information.

In vitro-diagnostikmaterial

Miljö- och folkhälsoutskottets ändringsförslag, samlade i ett betänkande av den tyska
socialdemokraten Dagmar Roth-Behrendt, skulle ge allmänheten och vårdpersonal större
tillgång till kliniska data. Utskottet vill också stärka de organ som granskar att reglerna
följs.

Lagförslagen ska likrikta de ibland motsägelsefulla tolkningarna av dagens regler, förbättra
skyddet för folkhälsan och göra det lättare att spåra produkterna.

Ledamöterna väntas kräva strängare övervakning, starkare certifieringsorgan och
bättre spårbarhet för defekta medicintekniska produkter. Orsaken är de senaste
årens skandaler med bröstimplantat och höftproteser. På tisdag debatterar de
lagförslaget, som syftar till att öka patientsäkerheten. Miljö- och folkhälsoutskottet
föreslår också strängare regler för in vitro diagnostik, som exempelvis
graviditetstest och tester för HIV och DNA.

Krav på hårdare kontroller av implantat och
proteser

TFTP-avtalet•    
Se debatten igen (klicka på 9 oktober 2013)•    

Mer information

Twitter: #SWIFT #NSA #PRISM #EPInquiry #EUdataP

Uttande av kommissionen följt av debatt med resolution

Omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

Debatt: Onsdag 9 oktober 2013

I debatten krävde ledamöter från de socialdemokratiska, liberala, gröna och
vänster-grupperna att avtalet tillfälligt skulle upphävas medan ledamöter från EPP- och
ECR-grupperna ansåg att en sådan åtgärd vore oansvarig.

I debatten sa Malmström: – I det här skedet har det i våra kontakter med Swift och den
amerikanska regeringen inte kommit fram några bevis på att TFTP-avtalet har kränkts.
Därför tänker jag inte föreslå att avtalet suspenderas.

På onsdag diskuterar ledamöterna om det är dags att tillfälligt upphäva EU:s avtal
med USA om programmet för att spåra finansiering av terrorism ("TFTP-avtalet")
som en reaktion på att USA:s säkerhetsmyndighet NSA misstänks ha spionerat på
det belgiska företaget Swift. Efter debatten antar parlamentet en icke-bindande
resolution om frågan. I en plenardebatt den 9 oktober sa kommissionär Cecilia
Malmström att hon inte tänker föreslå att avtalet suspenderas.

NSA-spioneri: bör bankavtal med USA
suspenderas?

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BCRE%2B20131009%2BITEM-019%2BDOC%2BXML%2BV0//EN%26language%3DEN
/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/1_tftp_agreement_/1_tftp_agreement_en.pdf
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Bland utskottets förslag finns att slå till mot den organiserade brottslighetens tillgångar och
i stället använda dessa för sociala syften, ta bort banksekretessen, bekämpa uppgjorda

Utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt uppskattar att
antalet tvångsarbetare inom EU är 880 000, och att det finns minst 20 miljoner fall av
småskalig korruption inom EU:s offentliga sektorer.

På tisdag debatterar ledamöterna hur man ska slå till mot organiserad brottslighet,
korruption och pengatvätt och dagen därpå röstar de om saken. Åtgärderna
beskrivs i en handlingsplan för EU för åren 2014-2019 och har tagits fram av ett
särskilt utskott som tillsattes med just det syftet. Att slå ned på den organiserade
brottslighetens ekonomiska tillgångar och inkomstkällor toppar listan.
Momsbedrägerier uppskattas kosta 100 miljarder euro om året i EU och korruption
en procent av EU:s BNP.

Kraftåtgärder mot organiserad brottslighet,
korruption och pengatvätt: omröstning

Sacharovpriset för tankefrihet•    
Mer information

Twitter: #SanSuuKyi, #humanrights, #sakharov

Presskonferens: Tisdag 22 oktober kl 12.35

Prisutdelning: Tisdag 22 oktober kl 12.00

Europaparlamentet utsåg Aung San Suu Kyi till 1990 års Sacharovpristagare för hennes
kamp för demokrati och rättsamhället i Myanmar/Burma. Då var hon i husarrest och
släpptes inte fri förrän i november 2010. I fyllnadsvalen till parlamentet i april 2012 vann
hennes parti 43 av 45 möjliga mandat. Aung San Suu Kyi leder just nu landets
parlamentariska opposition.

Oppositionsledaren Aung San Suu Kyi från Myanmar/Burma kommer på tisdag
klockan tolv slutligen att få ta emot Sacharovpriset, som hon vann 1990. Efter
ceremonin blir det en presskonferens, kl 12:35. Aung San Suu Kyi släpptes från sin
husarrest för tre år sedan.

Aung San Suu Kyi tar emot Sacharovpriset efter 23
års väntan

Från förslag till lag om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik•    
Från förslag till lag om medicintekniska produkter•    
Mer om föredraganden Peter Liese (PPE, DE)•    
Mer om föredraganden Dagmar Roth-Behrendt (S&D, DE)•    
Betänkande om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik•    
Betänkande om medicintekniska produkter •    

Mer information

Twitter: #medicaldevices #IVD #PIP #metalonmetal

Beslutsförfarande: Medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande) 1:a behandlingen

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0324%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0327%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/meps/sv/1183/DAGMAR_ROTH-BEHRENDT_home.html
/meps/sv/1927/PETER_LIESE_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0266%28COD%29%26l%3Den
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0267%28COD%29%26l%3Den
/aboutparliament/sv/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
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Från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Carl Schlyter (De gröna/EFA, SE)•    
Pressmeddelande efter överenskommelsen (10 juli 2013)•    
Betänkande•    

Mer information

Twitter: #shiprecycling #beaching

Beslutsförfarande: Medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande) 1:a behandlingen

Omröstning: Tisdag 22 oktober 2013

Fartyg med europeisk flagg blir med den nya lagen skyldiga att återvinnas i anläggningar
vars miljö- och arbetarskyddsstandarder har godkänts av EU. I förhandlingarna med
ministerrådet, fick parlamentet in en regel om att det blir förbjudet med "strandning", det vill
säga att som skrotningsmetod helt enkelt köra upp ett fartyg på en strand och lämna det
där. 

En ny lag som ska göra skrotning av EU-flaggade skepp renare och se till att
materialen återvinns på EU-godkända anläggningar går upp till omröstning på
tisdag. Från och med år 2016 blir det förbjudet att skrota fartyg genom att bara köra
upp dem på en strand och att skrota dem i utvecklingsländer. Den svenske
miljöpartisten Carl Schlyter har lett parlamentets arbete med lagen, som preliminärt
överenskommits med EU-ländernas ministerråd.

Stopp för vårdslös skrotning av gamla fartyg

Från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Salvatore Iacolino (EPP, IT)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (17 september 2013)•    
Betänkande•    

Mer information

Twitter: #organised crime #corruption #organisedcrime #corruption #moneylaundering

Presskonferens: Onsdag 23 oktober kl 14:00 eller 14:30

Beslutsförfarande: Icke lagstiftande resolution

Debatt och omröstning: Tisdag 22 oktober 2013

EU-kommissionen uppskattar att inkomsten från kriminell verksamhet uppgår till 3,6
procent av BNP.

Det särskilda utskottet bildades i mars 2012 för att analysera effekten av maffialiknande
verksamheter på EU:s ekonomi och samhälle och för att föreslå lagstiftning och andra
åtgärder som kan förse EU med de verktyg som behövs för att kunna reagera på dessa
hot på internationell, europeisk och nationell nivå.

matcher och olaglig vadslagning, brottsbelägga rösthandel, inrätta en europeisk
åklagarmyndighet och att införa en gemensam rättslig definition av maffialiknande
organisationer.

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0307%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/news/en/news-room/content/20130916IPR20026/html/Organised-crime-corruption-and-money-laundering-MEPs-table-crackdown-hit-list
/meps/sv/96818/SALVATORE_IACOLINO.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2013/2107%28INI%29
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2013-0182%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/news/en/news-room/content/20130708IPR16831/html/Environment-Committee-backs-law-to-halt-reckless-scrapping-of-old-ships
/meps/sv/28139/CARL_SCHLYTER_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0055%28COD%29%26l%3Den
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Engelska versionen av Sessionsinfo•    
Mer information

För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo.

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.

Övriga ärenden på dagordningen 

Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Anna Hedh (S&D, SE)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Beslutsförfarande: Medbeslutande, 1:a läsningen

Omröstning: Onsdag 23 oktober 2013

I förslaget från utskottet för medborgerliga rättigheter föreslås att företag som använder
ättiksyraanhydrid registrerar detta hos myndigheterna. I dag behöver bara företag som
tillverkar eller handlar med ättiksyraanhydrid registrera detta, men inte de som använder
det för sina produkter. Detta kryphål har missbrukats av knarktillverkare för att få tag på
ämnet, genom att låtsas att de skulle använda ämnet till något lagligt som inte behövde
registreras. Texten som kommer till omröstningen är resultatet av en preliminär
överenskommelse med rådet.

Nya EU-regler för att se till att kemikalier som används lagligt inom industrin, för
exempelvis framställning av textil, plaster, parfymer eller aspirin, inte hamnar i
olaglig tillverkning av heroin, amfetamin eller kokain kommer upp till omröstning på
torsdag. Den svenska socialdemokraten Anna Hedh har lett parlamentets arbete
med ärendet.

Nya regler för att hindra att kemikalier hamnar hos
knarkhandlare

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0153%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV
/meps/sv/28131/ANNA_HEDH_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0261%28COD%29%26l%3Den
/news/en/news-room/plenary

