
 

Sessionsinfo 25-28 november 2019, Strasbourg
 
Valet av den nya EU-kommissionen 
På onsdag röstar Europaparlamentet om det nya kommissionskollegiet, precis efter att
den tilltänkta ordföranden Ursula von der Leyen presenterat sina kandidater och
program.
 
 
Klimatkris: Europaparlamentet vill uppnå klimatneutralitet senast
2050 
EU bör åta sig att uppnå målet om nettonollutsläpp senast 2050, skriver ledamöterna i
ett utkast till resolution som kammaren röstar om på torsdag.
 
 
LUX-filmpriset 2019 
På onsdag klockan 13.00 kommer Europaparlamentets talman David Sassoli att
meddela vem som vinner LUX-filmpriset 2019. 
 
 
Oleg Sentsov tar emot sitt Sacharovpris 
På tisdag kommer Europaparlamentet att anordna en prisceremoni för förra årets
Sacharovpristagare Oleg Sentsov, som nyligen släpptes från ett ryskt fängelse.
 
 
Stoppa våldet mot kvinnor: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen 
På måndag eftermiddag debatterar Europaparlamentet Istanbulkonventionen och
andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld.
 
 
Slutomröstning om nästa års EU-budget 
Europaparlamentet står redo att godkänna överenskommelsen om EU:s budget för
2020, som syftar till att stärka klimatåtgärderna, forskning, infrastruktur och initiativ för
ungdomar.
 
 
Andra ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en mängd andra ärenden under
veckans plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2019-11-25

Plenarsammanträde
21-11-2019 - 19:33
Referensnummer: 20191118BRI66836
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Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
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Press Officer in Sweden
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/
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Valet av den nya EU-kommissionen
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om det nya
kommissionskollegiet, precis efter att den tilltänkta
ordföranden Ursula von der Leyen presenterat sina
kandidater och program.
 
Europaparlamentets talmanskonferens (talman och de politiska gruppernas ledare) förklarade
parlamentsutfrågningarna av kommissionärskandidaterna vara avslutade på torsdagen den 21
november. Dessa utfrågningar för att avgöra kandidaternas lämplighet ägde rum mellan den 30
september och 8 oktober, och slutligen den 14 november för de tre ersättningskandidaterna
(från Frankrike, Rumänien och Ungern).
 
När  Europaparlamentet  tar  stäl lning  t i l l  den  nya  EU-kommissionen  gäl ler  det
kommissionskollegiet  i  sin  helhet,  baserat  på  förslaget  från  kommissionens  tillträdande
ordförande och rådet. För att den nya kommissionen ska godkännas krävs en enkel majoritet av
rösterna (med namnupprop) i kammaren och själva omröstningen är schemalagd på onsdag
klockan  12.00.  Innan  omröstningen  ska  Ursula  von  der  Leyen  också  presentera  de  nya
kommissionärerna  och  sitt  program i  plenum,  följt  av  en  debatt  med  ledamöterna.
 
Om den godkänns kommer den nya kommissionen att tillträda den första december.
 
Debatt och omröstning: onsdag, 27 november
 
Förfarande: Val av EU-kommissionen
 
Mer information
Särskild hemsida: utfrågningarna av kommissionärskandidaterna
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (presentation)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (omröstningen)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Parliamentary scrutiny of the
European Commission: Implementation of Treaty provisions”
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Commission as ”caretaker
administration
Europaparlamentets arbetsordning - Val av kommissionen
Ljud- och bildmaterial för journalister
Särskild hemsida för utfrågningarna av kommissionärskandidaterna
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Klimatkris: Europaparlamentet vill uppnå
klimatneutralitet senast 2050
 
EU bör åta sig att uppnå målet om nettonollutsläpp senast
2050, skriver ledamöterna i ett utkast till resolution som
kammaren röstar om på torsdag.
 
Med anledning av FN:s nästa klimatkonferens i  Madrid (COP25) den 2-13 december ska
kammaren debattera och rösta om en ny resolution som uppmanar EU att  lägga fram sin
strategi  för  att  uppnå klimatneutralitet  senast  2050.  Detta  skulle  garantera  att  EU förblir
världsledande i  kampen mot  klimatförändringarna.
 
Utkastet till resolution om COP25 vill att den nya ”europeiska gröna given” (European Green
Deal), som meddelats av EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen, ska
innehålla ett mål att minska växthusgasutsläppen med 55 procent senast 2030, för att kunna
uppnå klimatneutralitet senast 2050.
 
Debatten om resolutionen äger rum i kammaren i Strasbourg på måndag och omröstningen på
torsdag.
 
En delegation från Europaparlamentet kommer att  närvara vid klimatkonferensen i  Madrid
mellan den 9-14 december.
 
På måndag håller Europaparlamentet också i en separat debatt om den pågående klimatkrisen,
följt av en omröstning om ytterligare en resolution, också på torsdag.
 
Debatt: måndag, 25 november
 
Omröstning: torsdag, 28 november
 
Förfarande: icke-bindande resolution
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
COP25 - hemsida
Pressmeddelande om omröstningen i Europaparlamentets miljöutskott (06.11.2019)
Studie om COP25
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


LUX-filmpriset 2019
 
På onsdag klockan 13.00 kommer Europaparlamentets
talman David Sassoli att meddela vem som vinner LUX-
filmpriset 2019. 
 
Årets tre finalbidrag är filmerna ”Cold Case Hammarskjöld” (Danmark/Norge/Sverige/Belgien),
r e g i s s e r a d  a v  M a d s  B r ü g g e r ,  ” G u d  f i n n s ,  h e n n e s  n a m n  ä r  P e t r u n y a ”
(Nordmakedonien/Belgien/Slovenien/Kroatien/Frankrike), regisserad av Teona Mitevska och ”
The Realm” (Spanien/Frankrike), regisserad av Rodrigo Sorogoyen.
 
Europaparlamentet står för kostnaderna för att texta alla finalbidragen till EU:s 24 officiella språk
och producerar också ett digitalt filmpaket (DCP) för varje EU-land.
 
Vinnarfilmen kommer dessutom att anpassas för åskådare med syn- eller hörselnedsättning,
och stöttas av Europaparlamentet i samband med internationell marknadsföring. Vinnaren utses
av ledamöterna.
 
En  presskonferens  med  Europaparlamentets  vice  talman  Klara  Dobrev  (S&D,  HU),
kulturutskottets ordförande Sabine Verheyen (EPP, DE) och de tre filmernas regissörer är
schemalagd på onsdag eftermiddag klockan 15.30.
 
LUX-filmpriset syftar till  att  främja europeisk filmindustri  genom att stötta distributionen av
europeiska produktioner och skapa debatt om viktiga politiska och samhälleliga frågor. Det
delades ut för första gången 2007.
 
Prisceremoni:  onsdag,  27  november  klockan  13.00  Förfarande:  prisceremoni
Presskonferens:  onsdag,  27  november  klockan  15.30
 
Mer information
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
http://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Oleg Sentsov tar emot sitt Sacharovpris
 
På tisdag kommer Europaparlamentet att anordna en
prisceremoni för förra årets Sacharovpristagare Oleg
Sentsov, som nyligen släpptes från ett ryskt fängelse.
 
Den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov var förra årets mottagare av Europaparlamentets
Sacharovpris. Han satt dock nyligen fängslad i Ryssland för ”förberedelse till terrordåd” mot det
ryska de facto-styret på Krim men släpptes i samband med en fångutväxling mellan Ryssland
och Ukraina den sjunde september i år.
 
Prisceremonin,  vid  vilken  Oleg  Sentsov  kommer  att  närvara,  äger  rum på  tisdag den 26
november  klockan 12.00-12.30  i  Europaparlamentet  i  Strasbourg.
 
Sacharovpriset för tankefrihet delas ut av Europaparlamentet varje år. Det inrättades 1988 för
att hedra individer och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter.
 
Prisceremoni: tisdag, 26 november
 
Förfarande: prisceremoni
 
Presskonferens:  tisdag,  26  november  klockan 12.45 -  13.15 med Oleg Sentsov och
Europaparlamentets  talman David Sassoli
 
Mer information
Uttalande av Europaparlamentets talman David Sassoli i samband med frigivningen av Oleg
Sentsov (07.09.2019)
Sacharovpriset 2018
Ljud- och bildmaterial för journalister: Sacharovpriset 2018
Tidigare pristagare
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sv/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html


Stoppa våldet mot kvinnor: EU:s anslutning till
Istanbulkonventionen
 
På måndag eftermiddag debatterar Europaparlamentet
Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa
könsrelaterat våld.
 
På måndag den 25 november,  Internationella dagen för  avskaffande av våld mot kvinnor,
debatterar  Europaparlamentet  EU:s  anslutning  till  den  så  kallade  Istanbulkonventionen.
Ledamöterna väntas uppmana de EU-länder som ännu inte ratificerat konventionen att göra det
utan dröjsmål och dessutom vidta alla nödvändiga lagstiftningsmässiga och politiska åtgärder
för att förhindra våld mot kvinnor och flickor.
 
Debatten kommer sedan att sammanfattas i en resolution som kammaren röstar om på torsdag.
 
För att uppmärksamma den internationella dagen kommer Europaparlamentet i Strasbourg
också att lysa upp i orange på måndag kväll.
 
Bakgrund
 
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, också känd
som Istanbulkonventionen, är det första rättsligt bindande internationella instrumentet på detta
område. Den innehåller ett heltäckande ramverk med åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor,
stödja offer och bestraffa förövare.
 
EU skrev  under  konventionen  den  13  juni  2017,  men  sju  EU-länder  har  fortfarande  inte
ratificerat den: Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Litauen, Lettland, Slovakien och Storbritannien.
 
Debatt: måndag, 25 november
 
Omröstning: torsdag, 28 november
 
 Förfarande: icke bindande resolution
 
Mer information
Europaparlamentets resolution av den 12 september 2017 om förslaget till rådets beslut om
ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Violence against women in the
EU: state of play” (02.09.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk



Slutomröstning om nästa års EU-budget
 
Europaparlamentet står redo att godkänna
överenskommelsen om EU:s budget för 2020, som syftar
till att stärka klimatåtgärderna, forskning, infrastruktur och
initiativ för ungdomar.
 
För  den  sista  årsbudgeten  inom  ramen  för  EU:s  långtidsbudget  2014-2020  har
Europaparlamentet  säkrat  850  miljoner  euro  i  ytterligare  finansiering,  jämfört  med  EU-
kommissionens budgetförslag, för att stödja ledamöternas prioriteringar: klimatåtgärder (mer än
500 miljoner euro extra), innovation, forskning, utveckling och initiativ för unga.
 
Slutomröstningen i kammaren äger rum på onsdag.
 
För en detaljerad uppdelning och reaktioner på det avtal som Europaparlamentet och EU-
ländernas regeringar i rådet enades om den 18 november, läs parlamentets, kommissionens
och rådets pressmeddelanden.
 
Omkring 93 procent av EU-budgeten går till konkreta mål och verksamheter. Pengarna används
bland annat för att främja människors tillvaro, städer, regioner, lantbrukare, forskare, studenter,
företag och olika organisationer.
 
Den  överenskomna  EU-budgeten  för  2020  uppgår  t i l l  168,688  mil jarder  euro  i
åtagandebemyndiganden (det som EU åtar sig att investera år 2020 och senare, eftersom
många projekt och program löper över flera år). Betalningsbemyndigandena (vad som konkret
kommer att spenderas 2020) har slagits fast till 153,6 miljarder euro.
 
Omröstning: onsdag, 27 november Förfarande: budgetförfarandet
 
Mer information
Pressmeddelande om överenskommelsen mellan Europaparlamentet och   rådet (18.11.2019
Monika Hohlmeier (EPP, DE), huvudföredragande (kommissionens avsnitt i budgeten)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), föredragande för de övriga avsnitten
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Faktablad om Europeiska unionen - Budgetförfarandet
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Andra ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en
mängd andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Kommande EU-toppmötet (12-13 december), debatt utan resolution, debatt tisdag 26
november,  
Barns rättigheter, icke lagstiftande resolution, debatt onsdagen den 13 november,
omröstning tisdag 26 november,  
Nya och förnyade ledamöter av Europeiska revisionsrätten,  samrådsförfarande,
omröstning tisdag 26 november,   
Situationen i Bolivia, icke bindande resolution, debatt onsdagen den 13 november,
omröstning torsdag 28 november,  
Airbus:  skydda det  europeiska jordbruket  från amerikanska tullar,  uttalande av
kommissionen  följt  av  en  resolution,  debatt  måndag 25  november,  omröstning
torsdag  28  november,   
Ekonomiskt stöd till Grekland (EU:s solidaritetsfond), budgetförfarandet, omröstning
onsdag 27 november,  
Skydda EU:s kulturarv från extrema väderförhållanden, uttalande av kommissionen,
debatt tisdag 26 november,  
Debatter om utrikesfrågor (det östra grannskapet, Libanon, Irak, Iran, Israel och
Palestina), uttalanden av kommissionens vice ordförande/EU:s utrikeschef, debatt
onsdag 27 november,  
30 år sedan sammetsrevolutionen, uttalande av kommissionen, debatt måndag 25
november,  
Ryskt agerande mot litauiska åklagare, icke lagstiftande resolution, debatt måndag
25 november, omröstning torsdag 28 november, och  
Resolutioner om mänskliga rättigheter (Algeriet, Kuba och Haiti), icke lagstiftande
resolutioner, debatter och omröstningar torsdag 28 november.
 

Fler ärenden (på engelska) 
 

EU-Ukraine Agreement amending the trade preferences for poultry meat and poultry
meat preparations provided for by the EU-Ukraine Association , Agreement, - Györi
(COD), vote Tue
 
Public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free
zones, Commission statement; debate Tue
 
Crisis of the WTO appellate body, Commission statement ; debate Tue, vote on
resolution Thu
 
EU/US agreement ...quotas high-quality beef Legislative, resolution vote on Thu
 
Protection of forest and environmental defenders in the EU, Commission statement,
debate Thu
 
EU response to extreme weather and its impact on urban areas and cultural heritage,
Commission statement and debate Tuesday
 
Interference from other countries in our democracies and elections - topical debate
on Wed
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• EU-ACP  on-going  negotiations  for  a  new  partnership  agreement,  OQs  with
resolution,  debate  Thu
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