
 

Sessionsinfo 25-28 mars 2019, Strasbourg
 
Nya upphovsrättsregler för internet 
På tisdag röstar Europaparlamentet om den informella överenskommelsen med EU-
ländernas regeringar i rådet om nya upphovsrättsregler för internet.
 
 
Nytt förbud mot plastprodukter för engångsbruk 
Kammaren väntas godkänna ett förbud mot plastprodukter för engångsbruk från och
med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick och bomullspinnar.
 
 
Minska koldioxidutsläppen från bilar 
På onsdag håller Europaparlamentet i en slutomröstning om planerna att minska
koldioxidutsläppen från nya bilar och skåpbilar i EU senast 2030.
 
 
Slut på tidsomställningen mellan sommar- och vintertid 
Europaparlamentet röstar om förslaget att sluta med tidsomställningen mellan sommar-
och vintertid från och med 2021.
 
 
Gör EU:s elmarknad renare och mer konsumentvänlig 
På tisdag röstar Europaparlamentet om nya regler för EU:s elmarknad.
 
 
Reformer för att bekämpa eko- och skattebrott 
Europaparlamentet väntas rösta om en detaljerad färdplan om hur EU ska kunna
bekämpa ekonomisk brottslighet bättre.
 
 
Reformen av EU:s vägtransportsektor 
På onsdag röstar Europaparlamentet om att ändra reglerna för utstationering av
chaufförer, för att kunna komma åt olagligheter inom godstransportsektorn.
 
 
Andra ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en mängd andra ärenden under
veckans plenarsammanträde.
 
 

 

Plenarsammanträde
21-03-2019 - 14:05
Referensnummer: 20190314BRI31655
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http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2019-03-25

 
 
Sessionsinfo 25-28 mars 2019, Strasbourg
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
EuroparlTV
Presskonferenser och andra händelser
Europaparlamentets audiovisuella avdelning
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Pressekreterare Bryssel

(+32) 2 283 18 34 (BXL)
(+33) 3 8817 2420 (STR)
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Tiia MUSTONEN
Pressekreterare Stockholm
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tiia.mustonen@ep.europa.eu

Lena KRAFT
Pressekreterare Stockholm
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Nya upphovsrättsregler för internet
 
På tisdag röstar Europaparlamentet om den informella
överenskommelsen med EU-ländernas regeringar i rådet
om nya upphovsrättsregler för internet.
 
Den preliminära överenskommelsen, som föregåtts av tre år långa politiska förhandlingar mellan
Europaparlamentet och EU:s medlemsländer, syftar till att se till att upphovsrättsliga rättigheter
och skyldigheter också gäller på nätet. De nya reglerna skulle stärka positionen för förläggare
och nyhetsutgivare när de förhandlar om licensavtal med internetplattformar som t.ex. Youtube
eller nyhetsaggregatorer som Google News eller Facebook. En mängd andra åtgärder i avtalet
syftar också till att garantera att internet förblir ett område som kännetecknas av yttrandefrihet.
 
De nya reglerna skulle dessutom göra det lättare att använda upphovsrättsskyddat material för
forskning som utförs med hjälp av text- och datautvinning, för att på så sätt undanröja den stora
konkurrensnackdel som de europeiska forskarna för närvarande upplever. De upphovsrättsliga
restriktionerna skulle heller inte gälla för innehåll som används i t.ex. undervisning.
 
Debatt och omröstning: tisdag, 26 mars Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
Presskonferens: tisdag, 26 mars, 15:00 
 
Mer information
Pressmeddelande: Överenskommelse klar om upphovsrätt på nätet (14.02.2019)

Mer om föredraganden Axel Voss (EPP, DE)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Frågor och svar om direktivet om upphovsrätt
Headlines: Copyright - New rules for the digital age
Frågor och svar om direktivet om upphovsrätt (EU-kommissionen)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190212IPR26152/overenskommelse-klar-om-upphovsratt-pa-natet
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190111IPR23225/fragor-och-svar-om-direktivet-om-upphovsratt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Nytt förbud mot plastprodukter för engångsbruk
 
Kammaren väntas godkänna ett förbud mot plastprodukter
för engångsbruk från och med 2021. Det handlar bland
annat om tallrikar, bestick och bomullspinnar.
 
Utkastet till den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt enats med
EU-ländernas regeringar i rådet om, slår fast ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor
senast 2029, och att 25 procent av innehållet i plastflaskor 2025 måste vara återvunnen plast -
ett mål som sedan ska höjas till 30 procent 2030.
 
Omröstningen äger rum i kammaren på onsdag.
 
De nya reglerna skulle dessutom stärka principen om att förorenaren betalar, särskilt när det
gäller  tobak,  genom  att  ett  utökat  producentansvar  införs,  i  kombination  med  utökat
producentansvar när det gäller fiskeredskap, för att se till att tillverkarna, och inte yrkesfiskarna,
får bära kostnaderna för de nät som tappas bort i havet.
 
Bakgrund
 
Enligt EU-kommissionen är mer än 80 procent av det marina skräpet plast. De produkter som
omfattas av den nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent av allt marint avfall. På grund av
den långsamma nedbrytningen förblir plast ofta kvar i haven och på stränderna i EU och resten
av världen. Resthalter av plast påträffas dessutom med jämna mellanrum hos marina arter –
t.ex. havssköldpaddor, sälar, valar och fåglar, men även i fisk och skaldjur – och har därför
kommit att ingå i den mänskliga livsmedelskedjan.
 
Debatt och omröstning: onsdag, 27 mars Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet,
överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Utkast till överenskommelse med rådet
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (22.01.2019)
Mer om föredraganden Frédérique Ries (ALDE, BE)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: Single-use plastics and fishing
gear
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: Plastics in a circular economy
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Minska koldioxidutsläppen från bilar
 
På onsdag håller Europaparlamentet i en slutomröstning
om planerna att minska koldioxidutsläppen från nya bilar
och skåpbilar i EU senast 2030.
 
Europaparlamentets förhandlare har redan informellt enats med EU-ländernas regeringar i rådet
om ett  högre mål (37,5 procent) än det som EU-kommissionen ursprungligen föreslog (30
procent)  för  att  minska  utsläppen  från  nya  bilar  i  EU  senast  2030.  Utkastet  till  den  nya
lagstiftningen slår också fast ett utsläppsminskningsmål på 31 procent för nya skåpbilar senast
2030.
 
Sociala konsekvenser av övergången till en koldioxidsnål värld
 
Utkastet klargör att tillverkare av produkter som inte lever upp till kraven skulle behöva betala
avgifter för extra utsläpp. EU-kommissionen måste också senast 2023 utvärdera om dessa
inbetalda belopp bör gå till att finansiera en rättvis omställning till utsläppsfri rörlighet, och en
utveckling av kompetensen bland arbetstagarna inom bilindustrin.
 
Debatt: tisdag, 26 mars
 
Omröstning: onsdag, 27 mars
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Utkast till överenskommelse med rådet
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (22.10.2019)
Mer om föredraganden Miriam Dalli (S&D, MT)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”CO2 standards for new cars and
vans”
Studie: “Post 2020 CO2 emission targets for cars and vans: the right level of ambition?”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Slut på tidsomställningen mellan sommar- och
vintertid
 
Europaparlamentet röstar om förslaget att sluta med
tidsomställningen mellan sommar- och vintertid från och
med 2021.
 
Parlamentets arbete med denna fråga leds av den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog.
EU-länder som vill behålla sommartid permanent bör ställa om klockan för sista gången den
sista söndagen i mars 2021, enligt Europaparlamentets förslag. De länder som i stället föredrar
att behålla standardtid (vintertid) kan ändra om visarna för sista gången den sista söndagen i
oktober 2021.
 
Omröstningen äger rum i kammaren på tisdag.
 
Ledamöterna vill också att EU-länderna ska samordna de respektive besluten för att inte skapa
störningar på den inre marknaden. För att kunna träda i kraft måste Europaparlamentet nu enas
med EU-ländernas regeringar i rådet om lagändringarna.
 
Bakgrund
 
Europaparlamentet uppmanade den 18 februari  förra året EU-kommissionen att  utvärdera
behovet av EU:s sommartidsdirektiv och, om nödvändigt, presentera ett förslag till revidering av
reglerna.
 
Efter en konsultation med svar från fler än 4,6 miljoner deltagare, varav en majoritet uttryckte
stöd för att sluta med tidsomställningarna, beslutade EU-kommissionen också att lägga fram
förslaget.
 
Debatt:  måndag,  25  mars  Omröstning:  tisdag,  26  mars  Förfarande:  ordinarie
lagstiftningsförfarandet
 
Mer information

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade
tidsomställningar
Pressmeddelande om utskottsomröstningen (04.03.2019)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Discontinuing seasonal changes
of time” (november 2018)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96672/MARITA_ULVSKOG/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


Gör EU:s elmarknad renare och mer
konsumentvänlig
 
På tisdag röstar Europaparlamentet om nya regler för EU:s
elmarknad.
 
Kammaren väntas anta fyra nya lagar relaterade till EU:s elmarknad och därmed avsluta arbetet
med paketet om ren energi för alla i EU.
 
Ett av huvudsyftena med de nya reglerna är att ta itu med hindren för den gränsöverskridande
handeln med el, i syfte att göra det lättare att handla med förnybar energi över gränserna inom
EU och  därmed fortsätta  ansträngningarna  för  att  nå  EU:s  bindande mål  om 32  procent
förnybara  energikällor  år  2030.
 
De mest förorenande kolkraftverken i Europa kommer heller inte längre att få statligt stöd för att
stå i beredskap i samband med efterfrågetoppar på el, t.ex. under ovanligt kalla vintrar.
 
Smarta mätare, dynamisk prissättning och byte av leverantörer
 
Den nya lagstiftningen strävar dessutom efter att göra EU:s elmarknad mer konkurrenskraftig
och konsumentorienterad genom att ge konsumenter tillgång till  smarta mätare, dynamisk
prissättning och en möjlighet att byta leverantör utan kostnad inom en period på högst tre
veckor (och högst 24 timmar år 2026).
 
För att bättre skydda konsumenter mot plötsliga elförsörjningsbrister kommer elsektorn också
att ges bättre möjligheter att hantera risker och fler uppgifter och befogenheter kommer att
tilldelas EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer).
 
Debatt: måndag, 25 mars
 
Omröstning: tisdag, 26 mars
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Mere
 Pressmeddelande efter omröstningen i utskottet (23.01.2019)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: den inre marknaden för el (omarbetning av förordning)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Internal market for electricity
(Regulation)”
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: gemensamma regler för den inre marknaden för el
(omarbetning av direktiv)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: gemensamma regler för den inre
marknaden för el (omarbetning av direktiv)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: Riskberedskap inom elsektorn
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Risk-preparedness in the
electricity sector”
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (Acer)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ” European Union Agency for the
Cooperation of Energy Regulators (ACER)”
Mer om föredraganden Jerzy Buzek (EPP, PL)
Mer om föredraganden  Flavio Zanonato (S&D, IT)
Mer om föredraganden  Morten Helveg Petersen (ALDE, DK)
Ljud- och bildmaterial för journalister
 Provisional agreement on the Internal market for electricity. Recast (Regulation)
Provisional agreement on Common rules for the internal market in electricity. Recast (Directive)
Provisional agreement on Risk-preparedness in the electricity sector
Provisional agreement on the European Union Agency for the Cooperation of Energy
Regulators (ACER)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039-AM-001-062_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect


Reformer för att bekämpa eko- och skattebrott
 
Europaparlamentet väntas rösta om en detaljerad färdplan
om hur EU ska kunna bekämpa ekonomisk brottslighet
bättre.
 
Den 70 sidor långa rapporten, som är ett resultat av ett års arbete i det särskilda utskottet för
frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3), uppmanar
nationella myndigheter att förbättra sitt  EU-samarbete inom skatte- och finansområdet.
 
Omröstningen äger rum i kammaren på tisdag.
 
Ledamöterna förespråkar också nya lagar och inrättandet av nya organ på både EU-nivå och
internationell nivå, som t.ex. en europeisk ekobrottspolis och ett övervakningsorgan med fokus
på penningtvätt.
 
Rapporten pekar vidare ut sju EU-länder - Belgien, Cypern, Ungern, Irland, Luxemburg, Malta
och Nederländerna -  som potentiella skatteparadis och efterlyser dessutom ett  slut  på så
kallade ”guldvisum”, genom vilka tredjelandsmedborgare beviljas medborgarskap i EU enbart i
utbyte mot investeringar.
 
Bakgrund
 
Efter allt fler avslöjanden under de senaste fem åren (Luxleaks, Panamadokumenten, Football
leaks och Paradise Papers) beslutade Europaparlamentet den första mars förra året att inrätta
ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3).
Utskottet har sedan dess hållit i 18 utfrågningar, 10 olika diskussioner med finansministrar och
EU-kommissionärer och dessutom genomfört en mängd besök till olika länder - USA, Isle of
Man (Storbritannien), Danmark, Estland och Lettland.
 
Debatt: måndag, 25 mars Omröstning: tisdag, 26 mars Förfarande: icke lagstiftande
resolution Presskonferens: tisdag 26 mars, 15.30
 
Mer information
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (27.02.2019)
Mer om medföredraganden Luděk Niedermayer (EPP, CZ)
Mer om medföredraganden Jeppe Kofod (S&D, DK)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
All dokumentation relaterat till det särskilda utskottets arbete
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Reformen av EU:s vägtransportsektor
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om att ändra reglerna
för utstationering av chaufförer, för att kunna komma åt
olagligheter inom godstransportsektorn.
 
Reformförslagen syftar till att förbättra regelefterlevnaden inom EU:s vägtransportsektor för att
bättre kunna komma åt olagliga verksamheter, som t.ex. användandet av brevlådeföretag. De
nya reglerna skulle också definiera vilka transportområden som ska omfattas av EU-reglerna
om utstationering av arbetstagare, bland annat gällande minimilön, och ändra bestämmelserna
om chaufförers viloperioder.
 
För att kunna träda i kraft skulle Europaparlamentet först behöva enas med EU-ländernas
regeringar i  rådet om det nya regelverket.
 
Debatt och omröstning: onsdag, 27 mars Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Utkast till betänkande
Utkast till betänkande
Utkast till betänkande

Mer information om rörlighetspaketet
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk
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Andra ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en
mängd andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Brexit  och  EU-toppmötet  i  mars,  uttalanden  från  Europeiska  rådet  och  EU-
kommissionen,  debatt  onsdag  27  mars, 
Skydda konsumenters rättigheter online och offline, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt och omröstning tisdag 26 mars, 
Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena
ämnen i arbetet, ordinarie lagstiftningsförfarandet, omröstning onsdag 27 mars, 
53 rapporter om beviljande av ansvarsfrihet, ansvarsfrihet, debatt och omröstning
tisdag 26 mars, 
Kvaliteten på dricksvatten, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt onsdag 27 mars,
omröstning torsdag 28 mars, 
Inrättande  av  en  ram  för  att  underlätta  hållbara  investeringar,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  debatt  och  omröstning  torsdag  28  mars, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  debatt  tisdag 26 mars,  omröstning onsdag 27 mars, 
Inrättande  av  instrumentet  för  grannskapspolitik,  utvecklingssamarbete  och
internationellt samarbete, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt tisdag 26 mars,
omröstning onsdag 27 mars, 
Inrättande  av  instrumentet  för  stöd  inför  anslutningen  (IPA  III),  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  debatt  tisdag  26  mars,  omröstning  onsdag  27  mars, 
Inrättande  av  ”Erasmus”:  Unionens  program för  utbildning,  ungdom och  idrott,
ordinarie  lagstiftningsförfarandet,  debatt  och  omröstning  torsdag  28  mars, 
Situationen i Algeriet och på Krim, uttalande från EU-kommissionens förste vice
ordförande/EU:s utrikeschef, debatt tisdag 26 mars, 
Rättsstatsprincipen på Malta och i Slovakien, fråga för muntligt besvarande till EU-
kommissionen och rådet med resolution, debatt måndag 25 mars, och 
Situationen  i  Venezuela,  uttalande  från  EU-kommissionens  förste  vice
ordförande/EU:s  utrikeschef  med  en  resolution,  debatt  tisdag  12  mars  (förra
plenarsammanträdet),  omröstning  torsdag  28  mars.
 

Ytterligare ärenden (på engelska)
 
 
 

Fundamental rights of people of African descent, resolution, vote Tuesday
 
Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027), Costa, vote Wed
 
Visa exemption Kosovo, Fajon, vote Thu
 
Interoperabilty between EU ionformation systems, Melo/Lenaers, vote Thu
 
EU Switzerland Institutional Framework Agreement, Frunzulica, vote Tue
 
European Crowdfunding Service Providers, Fox, vote Wed
 
Delegated Regulation establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, vote
Wed
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Objection establishing as part  of  the Internal  Security  Fund,  the instrument  for
financial  support  for  external  borders  and visa,  vote  Wed
 
Time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length in
case of cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiencyand
safety performance, Delli vote Tue
 
Representative actions for the protection of the collective interests of consumers,
Didier, debate Mon, vote Tue
 
Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters, Boni,
debate Mon, vote Tue
 
CE marked fertilising products, Turcanu, debate Wed, vote Thu
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