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75-årsdagen till minne av befrielsen av förintelselägret Auschwitz 
På onsdag håller Europaparlamentet i en minnesceremoni för att hedra att det i år är
75 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades.
 
 
Slutomröstning om brexit 
På onsdag klockan 18.00 väntas Europaparlamentet godkänna avtalet om
Storbritanniens EU-utträde.
 
 
Gemensamma laddare och elektroniskt avfall: tuffare regler bör
införas 
På torsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som uppmanar till att göra
gemensamma laddare för alla mobila enheter obligatoriskt och minska det elektroniska
avfallet i EU.
 
 
Skydda urbefolkningarnas rättigheter 
På onsdag väntas Europaparlamentet fördöma den fortsatta kriminaliseringen och
trakasserierna av de som försvarar urbefolkningars rättigheter.
 
 
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/2020-01-29
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Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Pressekreterare - Bryssel

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Lena KRAFT
Pressekreterare - Stockholm

(+46) 8 5624 4454
(+46) 72 212 2714
lena.kraft@europarl.europa.eu

Jacob MARTINSSON LENOUVEL
Pressekreterare

+46 (0) 8 562 444 6
+46 (0) 709 98 96 06
jacob.martinsson-lenouvel@ep.europa.eu

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

2 I 7

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


75-årsdagen till minne av befrielsen av
förintelselägret Auschwitz
 
På onsdag håller Europaparlamentet i en minnesceremoni
för att hedra att det i år är 75 år sedan förintelselägret
Auschwitz befriades.
 
Ceremonin anordnas i samband med öppnandet av veckans plenarsammanträde i Bryssel.
 
Kammaren kommer att inleda med en tyst minut i närvaro av den världsberömda cellisten och
överlevande medlemmen av Auschwitz kvinnoorkester Anita Lasker-Wallfisch. Detta följs sedan
av ett musikaliskt framträdande av Mischa och Maxim Maisky, som kommer att framföra ”Jewish
Life: Prayer” av Ernest Bloch på piano och cello.
 
Med start cirka klockan 15.20 håller den italienska senatorn och Auschwitz-överlevaren Liliana
Segre i ett tal i kammaren, följt av anföranden av EU-kommissionens ordförande Ursula von der
Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel (bekräftas senare).
 
Karskikvartetten och mezzo-sopranen Naomi Couquet kommer också att framföra ”Kaddish” av
Maurice Ravel cirka klockan 15.45.
 
Ceremoni: onsdag, 29 januari
 
Mer information
EP Live
 EbS+
Pressmeddelande: Sassoli - “Lessons of history are being forgotten, Europe and world must
act against rising antisemitism” (21.01.2020)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”The European Union and
Holocaust remembrance” (EN/FR)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Supporting Holocaust survivors”
(EN/FR)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Slutomröstning om brexit
 
På onsdag klockan 18.00 väntas Europaparlamentet
godkänna avtalet om Storbritanniens EU-utträde.
 
Europaparlamentet  kommer  att  rösta  om  Storbr i tanniens  utträdesavtal  under
plenarsammanträdet i  Bryssel.  EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vice
ordförande Maroš Šefčovič,  Nikolina Brnjac från det kroatiska ordförandeskapet och EU:s
chefsförhandlare för  brexit  Michel  Barnier  väntas också delta  i  debatten med ledarna för
Europaparlamentets politiska grupper, som hålls innan omröstningen, med start cirka klockan
16.15.
 
Omröstningen i kammaren klockan 18.00 äger rum mot bakgrund av att ratificeringsförfarandet i
Storbritannien avslutats och att Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor sedan
tidigare godkänt  avtalet.  För  att  kunna träda i  kraft  måste utträdesavtalet  mellan EU och
Storbritannien godkännas av Europaparlamentet genom en enkel  majoritet  av de avgivna
rösterna (artikel 50 (2) i Europeiska unionens fördrag). Därefter måste texten också slutgiltigt
godkännas av EU-ländernas regeringar i rådet (kvalificerad majoritet).
 
Efter omröstningen kommer Europaparlamentets talman David Sassoli att göra ett uttalande
och därefter kommer de brittiska ledamöterna och ledarna för Europaparlamentets politiska
grupper att bjudas in till en kort ceremoni i Yehudi Menuhin-salen (Spaak-bygganden) för att
uppmärksamma det historiska ögonblicket. Denna ceremoni väntas starta cirka klockan 18.15.
 
Debatt  och  omröstning:  onsdag,  29  januari  Förfarande:  lagstiftningsresolution
(godkännandeförfarandet)
 
Mer information
Utkast till lagstiftningsresolution
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredraganden Guy Verhofstadt (Renew, BE)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The European Parliament after
Brexit” (14.01.2020)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The revised Brexit deal: What
has changed and next steps?” (22.10.2019)
Information från Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “The final countdown [What Think
Tanks are thinking]” (24.01.2020)
Läs mer om Europaparlamentets arbete med brexit
Europaparlamentets resolutioner och brexitstyrgruppens sammansättning
Europaparlamentets arbetsordning
Ljud- och bildmaterial om brexit för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Gemensamma laddare och elektroniskt avfall:
tuffare regler bör införas
 
På torsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som
uppmanar till att göra gemensamma laddare för alla mobila
enheter obligatoriskt och minska det elektroniska avfallet i
EU.
 
När det som är bra för konsumenten sammanfaller med det som är bra för miljön måste vi ta
tillfället i akt, framhöll ledamöterna under en plenardebatt den 13 januari.
 
De  förväntar  sig  nu  konkreta  åtgärder  från  EU-kommissionen,  t.ex.  en  standard  för  en
gemensam laddare och tydliga åtgärder för att hantera elektroniskt avfall. Vissa ledamöter vill
också att nya telefoner och laddare ska säljas separat.
 
Bakgrund
 
I direktivet om radioutrustning från 2014 uppmanar EU:s lagstiftare till att en gemensam laddare
bör utvecklas och gav EU-kommissionen makten att gå vidare med denna fråga genom en
delegerad akt.
 
Kommissionens strategi om att uppmuntra industrin att utveckla gemensamma laddare har dock
inte motsvarat lagstiftarnas mål. De frivilliga avtalen mellan de olika branschaktörerna har inte
genererat de önskvärda resultaten. Däremot har vissa framsteg gjorts, enligt kommissionen: år
2009 fanns det  fler  än  30 olika  laddningslösningar  medan det  i  dag finns  framför  allt  tre
varianter.
 
Enligt beräkningar genereras ungefär 50 miljoner ton elavfall, i genomsnitt mer än 6 kilo per
person, per år i världen. Totalt genererades 12,3 miljoner ton elavfall i Europa under 2016, vilket
motsvarar i genomsnitt 16,6 kilo per person.
 
Debatt: måndag, 13 januari Omröstning: torsdag, 30 januari Förfarande: icke lagstiftande
resolution
 
Mer information
Plenardebatt: anföranden om den gemensamma laddaren (skriftligt och videoklipp)
(13.01.2020)
Pressrum: ”En gemensam laddare för alla mobiltelefoner” (13.03.2014)
EU-kommissionen: ”Standard chargers for mobile phones”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_sv
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20140307IPR38122/en-gemensam-laddare-for-alla-mobiltelefoner
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_sv
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Skydda urbefolkningarnas rättigheter
 
På onsdag väntas Europaparlamentet fördöma den
fortsatta kriminaliseringen och trakasserierna av de som
försvarar urbefolkningars rättigheter.
 
Europaparlamentet  väntas  kräva  att  världens  länder  sätter  stopp  för  markrofferi  och
miljöförstöringsaktiviteter  och  uppmärksamma vikten  av  att  ta  urbefolkningars  situation  i
beaktande i  samband med det  pågående arbetet  med att  bekämpa klimatförändringarna.
 
I juli 2018 röstade Europaparlamentet om sin första resolution om urbefolkningars rättigheter
och krävde då att  dessa befolkningars  rättigheter  måste  skyddas fullt  ut,  inklusive deras
landområden,  territorier  och resurser.
 
Världens urbefolkningar beräknas bestå av över 370 miljoner människor i över 70 länder och
utgör omkring 5 procent av världens sammanlagda befolkning.
 
Debatt: onsdag, 29 januari Förfarande: uttalande av EU-kommissionen följt av en debatt
 
Mer information
Pressmeddelande: “MEPs call upon the EU to ensure the respect of the rights of indigenous
people” (03.07.2018)
Pressmeddelande - “Human rights: Guarani-Kaiowá people in Brazil, Mr Minhai Gui in China
and Mr Ildar Dadin in Russia” (24.11.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_SV.html
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180628IPR06834/meps-call-upon-the-eu-to-ensure-the-respect-of-the-rights-of-indigenous-people
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180628IPR06834/meps-call-upon-the-eu-to-ensure-the-respect-of-the-rights-of-indigenous-people
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161117IPR51558/human-rights-guarani-kaiowa-people-mr-gui-in-china-and-mr-dadin-in-russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161117IPR51558/human-rights-guarani-kaiowa-people-mr-gui-in-china-and-mr-dadin-in-russia


•

•

•
•

•

•

Andra ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om en
mängd andra ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Den  humanitära  situationen  på  de  grekiska  öarna,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen  -  utan  resolution,  debatt  onsdag  29  januari, 
Överbrygga lönegapet mellan kvinnor och män i EU, uttalande av kommissionen följt
av en resolution, debatt måndag 13 januari, omröstning torsdag 30 januari, 
Gör transportsektorn grönare, uttalande av kommissionen, debatt onsdag 29 januari, 
Kommissionens arbetsprogram 2020, uttalande av kommissionen följt av en debatt,
debatt torsdag 30 januari, 
Indiens nya medborgarskapslag,  icke lagstiftande resolution,  debatt  onsdag 29
januari,  omröstning torsdag 30 januari,  och 
Kalendern för Europaparlamentets sammanträdesperioder 2021 och 2022.
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