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Säsongsarbetare från länder utanför EU får bättre arbets- och levnadsvillkor,
däribland lämpligt boende, enligt ett lagförslag som parlamentet röstar om på
onsdag. De nya reglerna ska stoppa utnyttjande och motverka att tillfälliga besök blir
permanenta. EU-kommissionen uppskattar att mer än 100 000 säsongsarbetare
kommer till EU varje år. Förhandlare från parlamentet och EU-ländernas ministerråd
har provisoriskt enats om hur reglerna ska se ut.

10. . . . . . . . . . .Bättre sociala rättigheter och arbetsvillkor för säsongsarbetare i EU

På tisdag klockan tolv håller den italienske presidenten Giorgio Napolitano, tidigare
ordförande för Europaparlamentets konstitutionella utskott, ett tal i kammaren. Hans
senaste besök i parlamentet var i februari 2007. I juli tar Italien över efter Grekland
som EU-ordförande.

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Formellt möte med Italiens president Giorgio Napolitano

I framtiden blir det lättare att få licens för gränsöverskridande eller alleuropeiska
musiktjänster på nätet, enligt ett lagförslag parlamentet röstar om på tisdag.
Lagtexten är en provisoriskt överenskommen mellan parlamentets och
ministerrådets förhandlare och syftar också till att skydda artisternas rättigheter och
se till att royalties betalas ut i tid.

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Licenser för musiktjänster på nätet

Trots fredssamtalen i Genève fortsätter den syriska befolkningens lidande. På
onsdag debatterar parlamentet situationen i landet, under veckans utrikesdebatt.
Presidentvalet i Egypten och rättegången mot den avsatte egyptiske presidenten
Muhammad Mursi väntas också komma upp. Ledamöterna väntas kräva mer
handlingskraft från EU.

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Syrien och Egypten - EU borde göra mer

På onsdag debatterar parlamentet, kommissionen och ministerrådet läget i Ukraina
och det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland. En delegation parlamentariker
besökte Kiev 28-30 januari. På Rysslands-toppmötet tog man bland annat upp
säkerhet och utrikespolitik, inför de olympiska spelen i ryska Sotji, liksom spänningar
mellan EU och Ryssland i gemensamma grannländer, situationen i Syrien och Iran
samt handelsfrågor.

6. . . . . .Ukrainakrisen och relationerna EU-Ryssland inför olympiska spelen i Sotji

De värsta fallen av finansmarknadsbrott, som insiderhandel, ska i hela EU kunna
leda till minst fyra års fängelse enligt ett lagförslag som parlamentet tar ställning till
på tisdag. Målet är att få tillbaka förtroendet för finansmarknaderna och öka skyddet
för investerarna. Det finns redan en provisorisk överenskommelse mellan
parlamentet och EU-ländernas ministerråd om hur reglerna ska se ut.

5. . .Bedrägeri på finansmarknaderna - brottslingar riskerar minst fyra års fängelse

På onsdag röstar parlamentet om ett lagförslag som ska göra det lättare för
flygresenärer att få ersättning vid stora förseningar och skadat eller försvunnet
bagage. De nya reglerna behandlar också information, skyldighet till assistans,
ombokning och återbetalningar. Efter omröstningen väntar förhandlingar med
EU-ländernas ministerråd om den slutliga utformningen av reglerna.

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lättare att få ersättning för flygresenärer

För att visa enad front i de svåra förhandlingarna med EU-ländernas regeringar om
en samlad mekanism för att avveckla krisande banker väntas parlamentet på
torsdag formellt anta det förhandlingsmandat som ekonomiutskottet gav sina
förhandlare i december.  En debatt hålls på tisdagen.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . .Ambitiöst system behövs för att ta itu med krisande banker

[30-01-2014 - 18:21]
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EPNewshub•    
Europaparlamentets audiovisuella avdelning•    
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

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

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

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

(+33) 3 881 74728STR: Therese DOMISCH

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övriga ärenden på dagordningen

EU bör ta fram en handlingsplan för att skydda de mänskliga rättigheterna för
homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), enligt en
resolution som parlamentet röstar om på tisdag. I förra årets HBT-undersökning,
utförd av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, visade det sig att 47 procent av
alla HBT-personer upplevt diskriminering eller trakasserier medan 26 procent utsatts
för fysisk misshandel under året som följde undersökningen.

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grundläggande rättigheter för HBTI-personer i EU

Hemsidor för att jämföra priser, flexibla avhämtningsställen, brevlådor där paket får
plats liksom system för att spåra paketen på nätet skulle tillsammans kunna göra
paketleveranser inom EU billigare, enklare och pålitligare. Det säger en
icke-bindande resolution som parlamentet tar ställning till på tisdag.

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Näthandel: krav på pålitligare paketleveranser inom EU

På tisdag röstar ledamöterna om ett antal förslag som ska spara tid och pengar för
personer som flyttar från ett EU-land till ett annat. De nya reglerna ska förenkla
tillvägagångssättet för att kontrollera äktheten på vissa officiella handlingar, som
personbevis eller vigselbevis. Enligt förslaget ska det tas fram flerspråkiga blanketter
som alternativ till nationella blanketter för att skära ner på översättningsbehovet.

13. . . . . . . . . . . . .Förslag för att minska byråkratin när man flyttar mellan EU-länder

På onsdag röstar parlamentet om en icke-bindande resolution från parlamentets
utskott för miljö respektive industri och energi om EU:s klimat- och miljöstrategi för
år 2030. Textförslaget föreslår att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent, att
30 procent av energin ska vara förnybar och att energieffektiviteten ökar med 40
procent. Till skillnad från EU-kommissionen vill utskotten att målen ska vara
bindande.

12. . . . .Klimatmål för 2030: 40 procent mindre koldioxid, 30 procent förnybar energi

På onsdag röstar parlamentet om förslag på att skärpa EU:s verktyg för att försvara
handeln mot dumpad eller statsunderstödd import. Reglerna är tänkta att göra det
enklare för små företag att driva fall av illojal konkurrens från länder utanför EU. De
ska också korta tiden som det behövs för att utreda misstänkt dumpning så att EU
kan reagera snabbare. Den svenske moderaten Christofer Fjellner leder
parlamentets arbete med frågan.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stärkt EU-försvar mot dumpning

Plenarsammanträde

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary
http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu/%23/template%3Dnewslist%26order%3Dtime%26mp%3D0-0
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Audiovisuellt material för journalister•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Elisa Ferreira (S&D, PT)•    
Brev om mekanismen från parlamentets talman till EU-kommissionens talman •    
Brev från ekonomiutskottets förhandlare om att använda en mellanstatlig process•    
Pressmeddelande efter omröstningen i utskottet (17 december 2013)•    
Utkast till betänkande (engelska)•    

Mer information

Debatt: tisdag 4 februari Omröstning: torsdag 6 februari Förfarande: medbeslutande
(ordinarie lagstiftningsförfarande)

Nästa förhandling mellan parlamentet och ministerrådet blir på onsdag i Strasbourg.

De ledamöter som leder förhandlingarna har klagat på att vissa regeringar egentligen inte
verkar vilja ha ett effektivt system utan i stället föredrar en metod där politiska hänsyn
avgör om man ska använda pengar ur fonden och vilka banker som måste stängas eller
omstruktureras. Ledamöterna tycker att det är viktigt att matcha EU:s starka system för
bankövervakning med ett lika starkt system för att ta itu med krisande banker.

Den "gemensamma rekonstruktionsmekanismen" utgör tillsammans med den tillhörande
bankrekonstruktionsfonden det senaste av de tre steg som behövs för att sjösätta
bankunionen. Bankunionen ska förbättra banktillsynen, skydda spararnas pengar och
sätta stopp för att det blir skattebetalarna som i första hand står för notan när banker
hamnar i knipa.

För att visa enad front i de svåra förhandlingarna med EU-ländernas regeringar om
en samlad mekanism för att avveckla krisande banker väntas parlamentet på
torsdag formellt anta det förhandlingsmandat som ekonomiutskottet gav sina
förhandlare i december.  En debatt hålls på tisdagen.

Ambitiöst system behövs för att ta itu med
krisande banker

Plenarsammanträde

/document/activities/cont/201401/20140108ATT77036/20140108ATT77036EN.pdf
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20131216IPR31004%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/document/activities/cont/201401/20140116ATT77594/20140116ATT77594EN.pdf
/document/activities/cont/201401/20140121ATT77977/20140121ATT77977EN.pd
/meps/en/28308/Elisa%2520FERREIRA_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2013/0253%28COD%29%26l%3Den
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1003


20140127NEW33816 - 4/16

Audiovisuellt material för journalister•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Georges Bach (EPP, LU)   •    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (17 december 2013)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Twitter: #AirPassengerRights

Presskonferens: onsdag 5 februari, kl 14:30

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), första läsningen

Debatt och omröstning: onsdag 5 februari

Lagförslaget innebär också att de som inte har utnyttjat utresan på en tur- och returresa
inte ska nekas att utnyttja hemresan. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas
ministerråd.

Information om hur mycket bagage man får ha med sig bör komma tidigt och tydligt i
bokningsprocessen och när man checkar in. Kostnadsfritt handbagage bör också innefatta
ytterkläder, en handväska och en påse flygplatsinköp, utöver det fastställda högsta antalet
handbagage, står i det i ändringsförslagen.

Flygbolagen skulle också bli skyldiga att ta hand om ombokningar och dela ut
standardiserade blanketter till resenärer som vill klaga. Om ett flygbolag inte svarar på ett
klagomål inom två månader vill parlamentet att det ska anses ha accepterat
klagomålsanspråken.

De ändringsförslag ledamöterna tar ställning till skulle göra flygbolagen skyldiga att ha
särskild personal på flygplatsen för att kunna informera och hjälpa personer som drabbats
av förseningar, inställda flyg eller förlorat eller skadat bagage.

På onsdag röstar parlamentet om ett lagförslag som ska göra det lättare för
flygresenärer att få ersättning vid stora förseningar och skadat eller försvunnet
bagage. De nya reglerna behandlar också information, skyldighet till assistans,
ombokning och återbetalningar. Efter omröstningen väntar förhandlingar med
EU-ländernas ministerråd om den slutliga utformningen av reglerna.

Lättare att få ersättning för flygresenärer
Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26mode%3DXML%26reference%3DA7-2014-0020%26language%3Dsv
/news/en/news-room/content/20131217IPR31104/html/Airtight-passenger-rights
/meps/sv/97293/GEORGES_BACH_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3DCOM%282013%290130
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1004
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Audiovisuellt material för journalister•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Emine Bozkurt (S&D, NL)•    
Mer om föredraganden Arlene McCarthy (S&D, UK)•    
Pressmeddelande om överenskommelsen mellan rådet och parlamentet (20 december 2013)•    

Mer information

Twitter: #criminalsanctions, #financialmarket, #fraud

Presskonferens: tisdag 4 februari kl 15:30

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i första
läsningen

Debatt och omröstning: tisdag 4 februari

Enligt de nya reglerna ska domstolarna behandla insiderhandel och otillbörlig
marknadspåverkan, liksom anstiftan, medhjälp och försök till dessa, som brott. Även
försök att bryta mot finansmarknadsreglerna ska kunna behandlas som ett brott.

För att se till att dessa straff gäller i hela EU måste alla EU-länder se till att deras
domstolar kan döma till maxstraff på minst fyra års fängelse för de allvarligaste fallen av
insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan och minst två år för olagligt röjande av
insiderinformation.

Lagförslaget öppnar upp för strängare straff, däribland fängelse, för allvarliga fall av
marknadsmissbruk som insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan och olagligt röjande
av insiderinformation.

De värsta fallen av finansmarknadsbrott, som insiderhandel, ska i hela EU kunna
leda till minst fyra års fängelse enligt ett lagförslag som parlamentet tar ställning till
på tisdag. Målet är att få tillbaka förtroendet för finansmarknaderna och öka skyddet
för investerarna. Det finns redan en provisorisk överenskommelse mellan
parlamentet och EU-ländernas ministerråd om hur reglerna ska se ut.

Bedrägeri på finansmarknaderna - brottslingar
riskerar minst fyra års fängelse

Plenarsammanträde

/news/en/news-room/content/20131218IPR31337/html/Market-abusers-should-face-jail
/meps/sv/2173/mep.html
/meps/sv/28171/mep_home.html%3Bjsessionid%3D52BA997722C8C62333377F5A61C9D369.node1
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2011/0297%28COD%29%26l%3Den
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1005
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Audiovisuellt material för journalister•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från lag till förslag•    
Video från presskonferensen efter toppmötet mellan EU och Ryssland (28 januari 2014)•    

Mer information

Twitter: #Russia, #Ukraine, #Sochi, #EU-Russia

Förfarande: uttalande från rådet och kommissionen, följt av resolution

Omröstning: torsdag 6 februari

Debatt: onsdag 5 februari

Deltagare i EU-Rysslands-toppmötet, som hölls i Bryssel i tisdags, var Europeiska rådets
ordförande Herman Van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso
och den ryske presidenten Vladimir Putin. På torsdag röstar parlamentet om en resolution
om båda länderna. Dagen därpå öppnas de olympiska spelen i Sotji.

På onsdag debatterar parlamentet, kommissionen och ministerrådet läget i Ukraina
och det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland. En delegation parlamentariker
besökte Kiev 28-30 januari. På Rysslands-toppmötet tog man bland annat upp
säkerhet och utrikespolitik, inför de olympiska spelen i ryska Sotji, liksom
spänningar mellan EU och Ryssland i gemensamma grannländer, situationen i
Syrien och Iran samt handelsfrågor.

Ukrainakrisen och relationerna EU-Ryssland inför
olympiska spelen i Sotji

Plenarsammanträde

http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx%3Fticket%3D775-982-13923
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2014/2533%28RSP%29%26l%3DEN
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1006
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Audiovisuellt material för journalister•    
Rådsslutsatser om Syrien (20 januari 2014)•    
Lagstiftningsdatabasen: Egypten•    
Lagstiftningsdatabasen: Syrien•    

Mer information

Debatt: onsdag 5 februari Omröstning: torsdag 6 februari Förfarande: uttalande från den
höga utrikesrepresentanten, följt av resolutioner Twitter: #Egypt, #Syria,#Geneva2

På torsdagen röstar man om resolutioner om de två länderna.

Trots fredssamtalen i Genève fortsätter den syriska befolkningens lidande. På
onsdag debatterar parlamentet situationen i landet, under veckans utrikesdebatt.
Presidentvalet i Egypten och rättegången mot den avsatte egyptiske presidenten
Muhammad Mursi väntas också komma upp. Ledamöterna väntas kräva mer
handlingskraft från EU.

Syrien och Egypten - EU borde göra mer
Plenarsammanträde

/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2014/2531%28RSP%29
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2014/2532%28RSP%29%26l%3DEN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140653.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1012
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Audiovisuellt material för journalister•    
Faktablad från parlamentets bibliotek•    
Pressmeddelande från EU-kommissionen•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Marielle Gallo (EPP, FR)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (5 november 2013)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Twitter: #copyrights, #,musicright

Presskonferens: tisdag 4 februari, kl 16

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i första
läsningen

Debatt och omröstning: tisdag 4 februari

Andra regler handlar om hur man ska hantera royalties och se till att det blir mer öppenhet
kring organisationerna för kollektiv förvaltning.

Lagen reglerar licensiering av upphovsrätt i musikaliska verk: genom att göra det lättare
att få licens i flera länder tar man bort handelshinder som idag finns på EU:s inre marknad
för musiktjänster på nätet.

I framtiden blir det lättare att få licens för gränsöverskridande eller alleuropeiska
musiktjänster på nätet, enligt ett lagförslag parlamentet röstar om på tisdag.
Lagtexten är en provisoriskt överenskommen mellan parlamentets och
ministerrådets förhandlare och syftar också till att skydda artisternas rättigheter
och se till att royalties betalas ut i tid.

Licenser för musiktjänster på nätet
Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0281%26language%3Dsv
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bIM-PRESS%252b20131105IPR23815%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3DEN
/meps/sv/96896/MARIELLE_GALLO_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0180%2528COD%2529%26l%3Den
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-545_en.htm%3Flocale%3Den
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/120351REV1-Collective-rights-management-of-online-music-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1008
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Audiovisuellt material för journalister•    
Lista över statschefer som besökt parlamentet sedan 1979 (interaktiv karta)•    
Mer om Giorgio Napolitano•    

Mer information

Twitter: #Italy, #Napolitano

Högtidligt möte, tisdag 4 februari, kl 12

På tisdag klockan tolv håller den italienske presidenten Giorgio Napolitano, tidigare
ordförande för Europaparlamentets konstitutionella utskott, ett tal i kammaren.
Hans senaste besök i parlamentet var i februari 2007. I juli tar Italien över efter
Grekland som EU-ordförande.

Formellt möte med Italiens president Giorgio
Napolitano

Plenarsammanträde

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/lingue/en/en-nap-biografia.htm
/news/sv/news-room/content/20130708STO16814/html/Statschefer-fr%25C3%25A5n-hela-v%25C3%25A4rlden-som-har-talat-inf%25C3%25B6r-parlamentet-sedan-1979
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx%3Fid%3D1007
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Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Claude Moraes (S&D, UK)•    
Pressmeddelande om överenskommelsen mellan rådet och parlamentet•    
Utkast till betänkande om säsongsarbete (inklusive den överenskomna texten)•    

Mer information

Twitter: #seasonalworkers, #SocialRights, #workingconditions

Presskonferens: onsdag 5 februari kl 15

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i första
läsningen

Debatt och omröstning: onsdag 5 februari

Avtalet säger att säsongsarbetare från länder utanför EU ska få samma rättigheter som
EU-medborgare när det gäller minimiålder för anställning, lön, uppsägning, arbetstider,
ledighet och hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen. De ska också ha rätt att gå med i
ett fackförbund och ha tillgång till social trygghet, pension, fortbildning, rådgivning om
säsongsarbete som erbjuds av arbetsförmedlingar och andra allmänna tjänster, med
undantag för bostadstjänster. De nya reglerna innehåller också system för återkommande
säsongsarbetare.

Rättvis behandling

Enligt den provisoriska överenskommelsen ska personer som vill bli säsongsarbetare i EU
skicka med i ansökan ett bindande anställningserbjudande där det klart och tydligt står
vilken lön och vilka arbetstider som gäller. Efter krav från parlamentets förhandlare ska
anställningserbjudandet också visa att arbetarna får lämpliga bostäder. I de fall där
arbetsgivarna står för bostaden får de inte ta ut en orimlig hyra. Hyran får inte heller dras
automatiskt från arbetarnas lön.

Anställningsavtal och anständigt boende

Det här är första gången som EU lagstiftar om säsongsarbete. Reglerna kommer inte att
påverka enskilda EU-länders rätt att själva bestämma hur många säsongsarbetare man
vill släppa in. Varje land blir nu skyldigt att fastställa en maxtid för hur länge
säsongsarbetare får stanna: mellan fem och nio månader under en tolvmånadersperiod.
Inom denna period ska säsongsarbetarna få förlänga sina kontrakt eller byta arbetsgivare.

Säsongsarbetare från länder utanför EU får bättre arbets- och levnadsvillkor,
däribland lämpligt boende, enligt ett lagförslag som parlamentet röstar om på
onsdag. De nya reglerna ska stoppa utnyttjande och motverka att tillfälliga besök
blir permanenta. EU-kommissionen uppskattar att mer än 100 000 säsongsarbetare
kommer till EU varje år. Förhandlare från parlamentet och EU-ländernas ministerråd
har provisoriskt enats om hur reglerna ska se ut.

Bättre sociala rättigheter och arbetsvillkor för
säsongsarbetare i EU

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0428%26language%3Dsv
/news/en/news-room/content/20131029IPR23320/html/Non-EU-seasonal-workers-EPCouncil-deal-on-better-social-rights-and-conditions
/meps/sv/4519/CLAUDE_MORAES_home.html%3Bjsessionid%3D4BED9777FFE97719294870D2E27ED37B.node2
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D586553


20140127NEW33816 - 11/16

Filmklipp från EU-kommissionen om hur försvarssystemet fungerar•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från lag till förslag•    
Mer om föredraganden Christofer Fjellner (EPP, SE)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (21 januari, 2014)•    
Förslag till betänkande •    

Mer information

Twitter: #antidumping, #subsidised, #imports

Presskonferens: onsdag 5 februari kl 14:00

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), första läsningen

Omröstning: onsdag 5 februari

Debatt: tisdag 4 februari

För att anpassa sig till förändringar i den globala handeln ser EU just nu över sina regler
för försvar av handeln, bland annat åtgärder mot dumpning och statsunderstöd. De flesta
av EU:s åtgärder mot dumpning och statsunderstöd riktar sig mot import från Kina. Efter
omröstningen väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.

På onsdag röstar parlamentet om förslag på att skärpa EU:s verktyg för att försvara
handeln mot dumpad eller statsunderstödd import. Reglerna är tänkta att göra det
enklare för små företag att driva fall av illojal konkurrens från länder utanför EU. De
ska också korta tiden som det behövs för att utreda misstänkt dumpning så att EU
kan reagera snabbare. Den svenske moderaten Christofer Fjellner leder
parlamentets arbete med frågan.

Stärkt EU-försvar mot dumpning
Plenarsammanträde
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Pressmeddelande från EU-kommissionen om 2030-strategin•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från lag till förslag•    
Mer om föredraganden Konrad Szymański (ECR, PL)•    
Mer om föredraganden Anne Delvaux (EPP, BE)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (22 januari 2014)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Twitter: #EU2030, #climate, #energy

Presskonferens: onsdag 5 februari, kl 14

Förfarande: icke-bindande resolution

Omröstning: onsdag 5 februari

Debatt: tisdag 4 februari

Ledamöterna väntas ge både beröm och kritik till de klimatförslag som kommissionen lade
fram den 22 januari. EU:s klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030 bygger vidare på
det energi- och klimatpaket som gäller för perioden fram till år 2020 liksom på
kommissionens "Energifärdplan för 2050: En säker, konkurrenskraftig och koldioxidsnål
energisektor är möjlig".

På onsdag röstar parlamentet om en icke-bindande resolution från parlamentets
utskott för miljö respektive industri och energi om EU:s klimat- och miljöstrategi för
år 2030. Textförslaget föreslår att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent,
att 30 procent av energin ska vara förnybar och att energieffektiviteten ökar med 40
procent. Till skillnad från EU-kommissionen vill utskotten att målen ska vara
bindande.

Klimatmål för 2030: 40 procent mindre koldioxid, 30
procent förnybar energi

Plenarsammanträde
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Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från lag till förslag•    
Mer om föredraganden Bernhard Rapkay (S&D, DE)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Presskonferens: tisdag 4 februari, kl 9:30

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), första läsningen

Omröstning: tisdag 4 februari

Debatt: måndag 3 februari

Reglerna föreslås undanta vissa offentliga handlingar från de system med legalisering
eller "apostiller" som ibland krävs för att visa att de är äkta. Det ska också bli lättare att få
kopior och översättningar godkända. Standardiserade flerspråkiga EU-blanketter (för
födsel, död, äktenskap, registrerat partnerskap och rättslig status eller företrädarskap för
ett företag) bör också finnas tillgängliga. Parlamentets utskott för rättsliga frågor föreslår
att man tar fram ytterligare 11 blanketter.

På tisdag röstar ledamöterna om ett antal förslag som ska spara tid och pengar för
personer som flyttar från ett EU-land till ett annat. De nya reglerna ska förenkla
tillvägagångssättet för att kontrollera äktheten på vissa officiella handlingar, som
personbevis eller vigselbevis. Enligt förslaget ska det tas fram flerspråkiga
blanketter som alternativ till nationella blanketter för att skära ner på
översättningsbehovet.

Förslag för att minska byråkratin när man flyttar
mellan EU-länder

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2014-0017%26language%3Dsv
/meps/sv/1906/BERNHARD_RAPKAY_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2013/0119%28COD%29%26l%3Den


20140127NEW33816 - 14/16

Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Pablo Arias Echeverria  (EPP, ES):•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Twitter: #parceldelivery

Förfarande: icke-bindande resolution

Omröstning: tisdag 4 februari

Oro för att varan inte kommer fram, eller skadas på vägen, liksom osäkerhet för vad som
gäller om man vill lämna tillbaka varan är vanliga skäl till att personer väljer att inte handla
på nätet. I denna icke-bindande resolution, framtagen av spanjoren Pablo Arias
Echeverria (EPP-gruppen), finns ett antal rekommendationer som skulle kunna leda till att
avhjälpa dessa problem.

Hemsidor för att jämföra priser, flexibla avhämtningsställen, brevlådor där paket får
plats liksom system för att spåra paketen på nätet skulle tillsammans kunna göra
paketleveranser inom EU billigare, enklare och pålitligare. Det säger en
icke-bindande resolution som parlamentet tar ställning till på tisdag.

Näthandel: krav på pålitligare paketleveranser inom
EU

Plenarsammanträde
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EU och HBT-personers rättigheter (faktablad)•    
HBT-undersökningen (17 maj 2013)•    
Lagstiftningsdatabasen: följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Ulrike Lunacek (Greens/EFA, AT)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (17 december 2013)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

Debatt: måndag 3 februari Omröstning: tisdag 4 februari Förfarande: icke-bindande
resolution Presskonferens: tisdag 4 februari, kl 15 Twitter: #LGBT, #homophobia

Resolutionsförslaget betonar att strategin måste respektera EU-ländernas behörigheter.

Parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter röstade med 40 röster mot 2 (och 6
nedlagda röster) igenom resolutionen som djupt beklagar att HBTI-personers
grundläggande rättigheter fortfarande inte vidmakthålls fullt ut i EU. Ledamöterna
uppmanade EU-kommissionen, EU-länderna och EU:s byråer att gemensamt ta fram en
övergripande flerårig strategi, det vill säga en färdplan, en strategi eller en handlingsplan,
för att skydda HBTI-personernas grundläggande rättigheter i områden som arbetslivet,
utbildning, hälsa, varor och tjänster, familj, rörelsefrihet, yttrandefrihet, hatbrott och asyl.

EU bör ta fram en handlingsplan för att skydda de mänskliga rättigheterna för
homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), enligt en
resolution som parlamentet röstar om på tisdag. I förra årets HBT-undersökning,
utförd av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, visade det sig att 47 procent av
alla HBT-personer upplevt diskriminering eller trakasserier medan 26 procent
utsatts för fysisk misshandel under året som följde undersökningen.

Grundläggande rättigheter för HBTI-personer i EU
Plenarsammanträde
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Engelska versionen av Sessionsinfo•    
Mer information

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

• Döda flyktingar vid grekiska kusten (debatt onsdag)
• Syriska flyktingar i Bulgarien (debatt onsdag)

• EU-stöd för att få igång Grönlands diamantindustri (omröstning tisdag och onsdag,
två ärenden)

• Klaus-Heiner Lehne - ny tysk kandidat till revisionsrätten (omröstning tisdag)
• Ursprungsmärkning av kött (omröstning torsdag)

• Bosnien-Hercegovina, Fyrom, Montenegro: vägen mot EU-medlemskap (debatt
onsdag, omröstning torsdag)

• Debatt om skatt på finansiella tjänster (tisdag)
• Antikrisåtgärder för stålindustrin (debatt måndag, omröstning tisdag)

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.

Övriga ärenden på dagordningen
Plenarsammanträde
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