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Sessionsinfo 1-4 oktober 2018, Strasbourg
Ledamöterna vill se renare bilar på EU:s vägar fram till 2030
Ett utkast till ny lag som innehåller krav på minskade koldioxidutsläpp från nya bilar är
föremål för en omröstning i kammaren på onsdag.

3

Uppdaterade regler för audiovisuella medietjänster
På tisdag ska kammaren rösta om en ny lag för audiovisuella medietjänster. Syftet är
att garantera att onlineplattformars kataloger till minst 30 procent består av europeiska
produktioner.

4

Debatt om EU-toppmötet den 18-19 oktober
I en debatt på tisdag morgon ska ledamöterna slå fast sina prioriteringar för EUtoppmötet i Bryssel den 18-19 oktober. Toppmötet väntas till stor del handla om brexit.

5

Rättsstaten i Rumänien: debatt om domstolsväsendets oberoende
På onsdag ska kammaren debattera hur de senaste rättsliga reformerna i Rumänien
påverkar maktdelningen i landet. Rumäniens premiärminister Viorica Dăncilă väntas
också delta i debatten.

6

Estlands premiärminister Jüri Ratas debatterar Europas framtid i
kammaren
Estlands premiärminister Jüri Ratas blir den tionde stats- eller regeringschefen att
debattera Europas framtid med ledamöterna och EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker.

7

Det fria flödet av icke-personuppgifter: kammaren röstar om EU:s
femte frihet
Hindren mot den fria rörligheten för icke-personuppgifter som hanteras av företag och
myndigheter bör förbjudas i EU, enligt nya regler som kammaren ska rösta om på
torsdag.

9

Andra ärenden på dagordningen
Parlamentet behandlar också ett antal andra ärenden under veckans
plenarsammanträde.
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Ledamöterna vill se renare bilar på EU:s vägar
fram till 2030
Ett utkast till ny lag som innehåller krav på minskade
koldioxidutsläpp från nya bilar är föremål för en
omröstning i kammaren på onsdag.
Europaparlamentets miljöutskott föreslår ett högre mål på 45 procent för att minska utsläppen
från nya bilar i EU fram till 2030 (jämfört med EU-kommissionens föreslagna 30 procent), med
ett mellanliggande mål på 20 procent fram till 2025. I lagförslaget finns också liknande mål för
nya skåpbilar.
Biltillverkare skulle också behöva säkerställa att utsläppssnåla och utsläppsfria fordon - som
släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer - har en marknadsandel på 40 procent av
försäljningen av nya bilar och skåpbilar år 2030, med ett mellanliggande mål på 20 procent fram
till år 2025.
Bakgrund
Transport är den enda sektorn i EU inom vilken koldioxidutsläppen fortfarande ökar, enligt
texten. För att kunna uppfylla de åtaganden som gjordes vid klimatkonferensen i Paris 2015
(COP21) måste utfasningen av fossila bränslen från hela transportsektorn snabbas på - för att
kunna uppnå nollutsläpp till mitten av århundradet.
Samtidigt håller den globala bilindustrin på att förändras snabbt, mycket tack vare nya
innovationer inom elektriska drivsystem. Om den europeiska industrin är sen när det gäller att
medverka i den energiomställning som krävs för transportsektorn, kommer den att förlora sin
ledande roll, framhåller ledamöterna.
Debatt: tisdag, 2 oktober Omröstning: onsdag, 3 oktober Förfarande: ordinarie
lagstiftningsförfarandet Presskonferens: onsdag 3 oktober, 15.00

Mer information
Förslaget om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (11.09.2018)
Mer om föredraganden Miriam Dali (S&D, MT)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från parlamentets utredningstjänst EPRS: “CO2 standards for new cars and vans”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Uppdaterade regler för audiovisuella
medietjänster
På tisdag ska kammaren rösta om en ny lag för
audiovisuella medietjänster. Syftet är att garantera att
onlineplattformars kataloger till minst 30 procent består av
europeiska produktioner.
Den reviderade lagen kommer att gälla för programföretag, men också för videotjänster på
begäran (video-on-demand) och videodelningsplattformar på internet, som exempelvis Netflix
och Facebook, och för direktsändningar på videodelningsplattformar.
De nya reglerna, som också är utformade för att skydda barn, innehåller ett krav på plattformar
att vidta åtgärder mot flaggat innehåll som uppviglar till våld, hat och terrorism, och striktare
bestämmelser för marknadsföring och produktplacering i barnprogram.
Nya regler för marknadsföring
Nya regler för marknadsföring finns också definierade i lagen. Reklam kan endast stå för högst
20 procent av den dagliga sändningsperioden mellan klockan 06.00 och 18.00.
Omröstning: tisdag, 2 oktober Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
Presskonferens: onsdag, 3 oktober från 10.00 till 10.30 med parlamentets föredraganden
Petra Kammerevert (S&D, DE) och Sabine Verheyen (EPP, DE)

Mer information
Konsoliderad text enligt överenskommelse med rådet
Pressmeddelande: “CULT Committee endorses the agreement on new audiovisual media
rules” (11.07.2018)
Mer om föredraganden Sabine Verheyen (EPP, DE)
Mer om föredraganden Petra Kammerevert (S&D, DE)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från parlamentets utredningstjänst EPRS: ”The Audiovisual Media Services
Directive”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Debatt om EU-toppmötet den 18-19 oktober
I en debatt på tisdag morgon ska ledamöterna slå fast sina
prioriteringar för EU-toppmötet i Bryssel den 18-19 oktober.
Toppmötet väntas till stor del handla om brexit.
Med bara drygt sex månader kvar till Storbritanniens formella EU-utträde den 29 mars 2019 ska
EU-ländernas stats- och regeringschefer (i konstellationen EU27) träffas i Bryssel för att
diskutera läget i förhandlingarna om Storbritanniens utträdesavtal.
Debatt: tisdag, 2 oktober
Förfarande: debatt utan resolution

Mer information
Preliminär dagordning - Europeiska rådet (18.10.2018)
Ljud- och bildmaterial för journalister
Europaparlamentets resolutioner om brexit
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Rättsstaten i Rumänien: debatt om
domstolsväsendets oberoende
På onsdag ska kammaren debattera hur de senaste
rättsliga reformerna i Rumänien påverkar maktdelningen i
landet. Rumäniens premiärminister Viorica Dăncilă väntas
också delta i debatten.
Europaparlamentet ska dessutom rösta om en resolution om situationen i Rumänien. Denna
omröstning är planerad till plenarsammanträdet i Strasbourg i november.
Kammaren höll en debatt om rättsstaten i Rumänien redan i februari, med anledning av de
omfattande gatuprotester som följde på att det rumänska parlamentet godkänt en översyn av
hur rättsväsendet i landet är organiserat och ändringar av reglerna för intressekonflikter. Den
rumänska strafflagen och straffprocesslagen har också modifierats, men dessa ändringar håller
för närvarande på att granskas av landets författningsdomstol.
En mängd demonstrationer ägde rum förra månaden för att protestera mot korruption och
ändringarna av rättsväsendet. Flera människor skadades då i sammandrabbningar mellan
demonstranter och kravallpolis.
EU-kommissionen varnade i januari för konsekvenserna som dessa rättsliga ändringar kan få
när det gäller den rumänska rättsstatens oberoende och landets förmåga att bekämpa
korruption effektivt. Innan den planerade debatten i kammaren på onsdag ska ledamöterna i
parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera saken närmare tillsammans
med EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Denna debatt kommer att
äga rum på måndagen den första oktober.
Debatt: onsdag, 3 oktober
Omröstning: november
Förfarande: uttalanden från kommissionen och rådet, med resolution

Mer information
”2017 Progress report of Romania under the Cooperation and Verification Mechanism”
(15.11.2017)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Estlands premiärminister Jüri Ratas debatterar
Europas framtid i kammaren
Estlands premiärminister Jüri Ratas blir den tionde statseller regeringschefen att debattera Europas framtid med
ledamöterna och EU-kommissionens ordförande JeanClaude Juncker.
Debatten startar på onsdag morgon klockan 10.00.
Jüri Ratas har varit Estlands premiärminister sedan november 2016 och är partiordförande för
det estniska Centerpartiet.
Sedan tidigare har liknande anföranden om Europas framtid hållits av:

• Irlands taoiseach (premiärminister) Leo Varadkar den 17 januari 2018,
• Kroatiens premiärminister Andrej Plenković den 6 februari 2018,
• Portugals premiärminister António Costa den 14 mars 2018,
• Frankrikes president Emmanuel Macron den 17 april 2018,
• Belgiens premiärminister Charles Michel den 3 maj 2018,
• Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel den 30 maj 2018,
• Nederländernas premiärminister Mark Rutte den 13 juni 2018,
• Polens premiärminister Mateusz Morawiecki den 4 juli 2018, och
• Greklands premiärminister Alexis Tsipras den 11 september 2018.
EU:s nästa stats- eller regeringschef att debattera Europas framtid i kammaren blir Rumäniens
president Klaus Johannis. Hans besök är schemalagt i samband med det andra
plenarsammanträdet i Strasbourg den 22-25 oktober.
Europaparlamentets talman Antonio Tajani och Jüri Ratas håller också i en gemensam
pressträff efter debatten på onsdag, med start cirka klockan 12.30.
Debatt: onsdag, 3 oktober
Förfarande: debatt utan resolution

SV

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

7 I 10

Plenarsammanträde
Pressträff: onsdag, 3 oktober, klockan 12.30

Mer information
Europas framtid: så har Parlamentet förbättrat Europa
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Det fria flödet av icke-personuppgifter:
kammaren röstar om EU:s femte frihet
Hindren mot den fria rörligheten för icke-personuppgifter
som hanteras av företag och myndigheter bör förbjudas i
EU, enligt nya regler som kammaren ska rösta om på
torsdag.
Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan enats om med EU-ländernas
regeringar i ministerrådet, skulle förbjuda nationella regler som kräver att uppgifter måste lagras
eller hanteras i ett särskilt medlemsland.
Parlamentets förhandlare har letts av den svenska moderaten Anna Maria Corazza Bildt.
Konkreta exempel på ”icke-personuppgifter” är exempelvis aggregerade och anonymiserade
datamängder som används för stordataanalyser, uppgifter om precisionsjordbruk vilka kan bidra
till övervakning och optimering av användningen av bekämpningsmedel och vatten, och
uppgifter om underhållsbehov för industriella maskiner.
Den nya förordningen syftar till att bana väg för artificiell intelligens, molnbaserade tjänster och
analys av stordata.
Bakgrund
Förordningen om det fria flödet av icke-personuppgifter är tänkt att komplettera den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR), som föreskriver fri rörlighet och dataportabilitet för
personuppgifter inom Europeiska unionen. Tillsammans skulle lagarna skapa en ram för ett
gemensamt dataområde i EU. Data väntas således bli den femte friheten på den inre
marknaden, efter friheterna för personer, varor, tjänster och kapital.
Debatt: onsdag, 3 oktober
Omröstning: torsdag, 4 oktober
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse efter första läsningen

Mer information
Utkastet till kompromisstext om förordningen om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (12.07.2018
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från parlamentets utredningstjänst EPRS: ”Free flow of non-personal data in the
European Union”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Andra ärenden på dagordningen
Parlamentet behandlar också ett antal andra ärenden under
veckans plenarsammanträde.
• Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande, ordinarie
lagstiftningsförfarandet, debatt onsdag 3 oktober, omröstning torsdag 4 oktober,

• EU-stöd till uppsagda arbetstagare i Nederländerna, budgetförfarandet, omröstning
tisdag 2 oktober,

• Återdragande av reserven för stöd till Turkiet, budgetförfarandet, omröstning tisdag 2
oktober,

• Högtidligt möte med Montenegros president Milo Đukanović, anförande tisdag 2
oktober,

• EU-stöd till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, uttalande från EUkommissionen, debatt tisdag 2 oktober,

• Situationen i Jemen, icke lagstiftande resolution, debatt tisdag 2 oktober, omröstning
torsdag 4 oktober,

• Bedömning av medicinsk teknik, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt måndag 1
oktober, omröstning onsdag 3 oktober,

• Penningtvätt i EU:s banksektor, debatt onsdag 3 oktober,
• Mervärdesskattesatser & förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan
medlemsstaterna, samrådsförfarandet, debatt tisdag 2 oktober, omröstning onsdag 3
oktober,
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), ordinarie
lagstiftningsförfarandet, debatt onsdag 3 oktober, omröstning torsdag 4 oktober,
Resolutioner om mänskliga rättigheter, icke lagstiftande resolutioner, debatter och
omröstningar torsdag 4 oktober,
Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom
disintermediering, fråga för muntligt besvarande till EU-kommissionen, debatt onsdag
3 oktober,
Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter,
uttalanden av EU-kommissionen och rådet, debatt onsdag 3 oktober,
Paketet om strategin för offentlig upphandling, debatt och omröstning torsdag 4
oktober,
EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende
på mänskliga rättigheter, fråga för muntligt besvarande, debatt tisdag 2 oktober,
Förlorad rösträtt i EU, fråga för muntligt besvarande till EU-kommissionen och rådet,
debatt tisdag 2 oktober,
Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17, uttalande
från EU-kommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag
3 oktober,
Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel, uttalande från EUkommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag 3
oktober,
EU:s agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden,
uttalande från EU-kommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober,
omröstning onsdag 3 oktober.
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