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Europaparlamentet röstar om förändringar inom EU-kommissionen  
På onsdag röstar kammaren om utnämningen av Mairead McGuinness som ny EU-
kommissionär och om den nya politiska portfölj som tilldelats den nuvarande
kommissionären Valdis Dombrovskis.
 
 
EU:s klimatlag: omröstning om nya utsläppsminskningsmål för 2030 
För att uppnå klimatneutralitet senast 2050 måste EU först enas om mer ambitiösa
utsläppsminskningsmål för 2030, anser ledamöterna.
 
 
En permanent övervakningsmekanism för att skydda europeiska
värden 
På onsdag väntas Europaparlamentet anta det nya lagstiftningsinitiativ som syftar till
att bekämpa auktoritära och inskränkande tendenser i EU-länderna.
 
 
Budgeten: inga EU-medel till länder som inte respekterar
rättsstatsprincipen 
Europaparlamentet är allt mer oroat över försöken att vattna ur den budgetmekanism
som skulle villkora framtida EU-utbetalningar med respekt för rättsstatsprincipen.
 
 
Mänskliga rättigheter: fallet Dawit Isaak 
På torsdag debatterar och röstar Europaparlamentet om en resolution om den
fängslade svensk-eritreanske journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde i Bryssel.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2020-10-05
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Sessionsinfo 5-8 oktober 2020, plenarsammanträde i
Bryssel
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre
EPNewshub
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Europaparlamentet röstar om förändringar inom
EU-kommissionen 
 
På onsdag röstar kammaren om utnämningen av Mairead
McGuinness som ny EU-kommissionär och om den nya
politiska portfölj som tilldelats den nuvarande
kommissionären Valdis Dombrovskis.
 
Innan omröstningen i hela kammaren kommer Mairead McGuinness (Irland) – som utnämnts till
ny  kommissionär  med  ansvar  för  f inansiel l  stabi l i tet ,  f inansiel la  t jänster  och
kapitalmarknadsunionen  –  och  Valdis  Dombrovskis  (Lettland)  –  som  är  tilltänkt  ny
handelskommissionär – att frågas ut i tre timmar i Europaparlamentets ansvariga utskott. Denna
utfrågning äger rum på fredag den andra oktober.
 
Båda utfrågningar kommer att följas upp av möten där utskottsordförandena och de politiska
gruppernas representanter (samordnarna) ska utvärdera de båda kandidaternas behörighet och
lämplighet.
 
Den femte oktober väntas sedan parlamentets utskottsordförandekonferens (”Conference of
Committee Chairs”) utvärdera resultatet av de två utfrågningarna och presentera sina slutsatser
till  talmanskonferensen  (parlamentets  talman  och  de  politiska  gruppernas  ledare).
Talmanskonferensen kommer att  ansvara för den slutgiltiga bedömningen och besluta om
huruvida utfrågningarna formellt  bör avslutas eller inte.
 
Det sista mötet äger rum den sjätte oktober och omröstningen i kammaren är schemalagd på
onsdag den sjunde oktober.
 
Omröstning: onsdag, 7 oktober
 
Förfarande: förslag till beslut
 
 
Mer information
Pressinformation om utfrågningarna
Förändringar i EU-kommissionen 2020
Europaparlamentets arbetsordning: “Parlamentets godkännande av kommissionskollegiet i
dess helhet”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/kommissionsforandringar-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home


EU:s klimatlag: omröstning om nya
utsläppsminskningsmål för 2030
 
För att uppnå klimatneutralitet senast 2050 måste EU först
enas om mer ambitiösa utsläppsminskningsmål för 2030,
anser ledamöterna.
 
På tisdag debatterar kammaren EU-kommissionens förslag om en ny europeisk klimatlag. Den
syftar till att omvandla de politiska löften som utfärdats om att EU ska bli klimatneutralt senast
2050 till  juridiskt  bindande skyldigheter  så att  människor  och företag kan få den rättsliga
säkerhet  och förutsägbarhet  som behövs för  att  planera för  omställningen.
 
I ett utkast till betänkande kräver ledamöterna att växthusgasutsläppen måste minska med 60 %
senast  2030,  jämfört  med  nivåerna  år  1990.  De  insisterar  på  att  både  EU  och  alla
medlemsländer  individuellt  måste  bli  klimatneutrala  senast  2050.
 
Europaparlamentets  arbete  med denna lag  leds  av  den svenska socialdemokraten  Jytte
Guteland.  Omröstningen i  kammaren äger  rum på onsdag.
 
Väsentlig del av den europeiska gröna given
 
EU-kommissionen presenterade den föreslagna EU-klimatlagen i mars i år, det vill säga ett år
efter att EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet beslutat att stödja målet om att
uppnå klimatneutralitet senast 2050. Syftet med lagen är att omvandla EU:s ambition med att
uppnå klimatneutralitet till rättsligt bindande krav. Den 17 september i år ändrade kommissionen
förslaget för att införliva ett nytt utsläppsminskningsmål för 2030.
 
Parlamentet  har  spelat  en  viktig  roll  när  det  kommer  till  att  trycka  på  för  mer  ambitiös
klimatlagstiftning på EU-nivå. Ledamöterna utlyste den 28 november förra året ett klimatnödläge
.
 
Webbseminarium
 
På  måndag  den  femte  oktober  klockan  14.00  -  16.00  håller  Europaparlamentet  i  ett
webbseminarium  för  journalister  och  huvudansvariga  ledamöter  om  EU:s  klimatlag.
 
Debatt: tisdag, 6 oktober
 
Omröstning: onsdag, 7 oktober
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124991/JYTTE_GUTELAND/home
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_SV.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
http://www.europarl.europa.eu/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf


Mer information
Utkastet till betänkande om EU:s klimatlag
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “EU climate law: MEPs want to increase emission reductions target to 60%
by 2030” (11.09.2020)
Utkast till betänkande om den europeiska klimatlagen
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”European Climate Law”
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Climate change and climate action”
Pressmeddelande: ”Klimatförändringarna ska vara Europaparlamentets främsta prioritet”
(29.11.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_SV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191129IPR67710/klimatforandringarna-ska-vara-europaparlamentets-framsta-prioritet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191129IPR67710/klimatforandringarna-ska-vara-europaparlamentets-framsta-prioritet
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/european-green-deal_14101_pk


En permanent övervakningsmekanism för att
skydda europeiska värden
 
På onsdag väntas Europaparlamentet anta det nya
lagstiftningsinitiativ som syftar till att bekämpa auktoritära
och inskränkande tendenser i EU-länderna.
 
Utkastet till resolution, som utarbetats av den slovakiske liberalen Michal Šimečka, förespråkar
ett objektivt och evidensbaserat verktyg som skulle kunna tillämpas på alla EU-länder på ett
likvärdigt, objektivt och rättvist sätt, i syfte att skydda och stärka demokratin, rättsstatsprincipen
och de grundläggande rättigheterna för alla europeiska medborgare. EU behöver en ”stabil,
omfattande och positiv agenda” för att effektivt skydda och stärka de värden som återges i
artikel 2 i EU:s fördrag, lyder texten som tidigare godkänts av utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter.
 
En ny ”årlig övervakningscykel” som inbegriper både förebyggande och korrigerande åtgärder –
allt  från landsspecifika rekommendationer  (som skulle  kunna baseras på den europeiska
planeringsterminen)  till  budgetvillkor  –  skulle  integrera  och  komplettera  existerande
mekanismer, t.ex. de som återges i artikel 7 i EU:s fördrag och kommissionens årsrapport om
rättsstatsprincipen. Se föredragandens uttalande här.
 
I sitt installationstal i juli förra året och i hennes politiska riktlinjer åtog sig EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen att återkomma med ett förslag om en ny lagstiftningsakt så fort
Europaparlamentet antar en resolution som begär det, förutsatt att en majoritet av ledamöterna
stödjer det.
 
Debatt: måndag, 5 oktober
 
Vote: tisdag, 6 oktober (ändringsförslagen) och onsdag, 7 oktober (slutomröstning) 
 
Förfarande: lagstiftningsresolution
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Rättsstaten i fara i medlemsländer: Så kan EU agera (Nyhetsgrafik)
Den europeiska rättsstatsmekanismen - faktablad
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “European added value of an EU mechanism on
democracy, the rule of law and fundamental rights - Preliminary assessment” (30.09.2020)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Protecting the rule of law in the EU: Existing
mechanisms and possible improvements” (06.11.2019)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Parliament's right of legislative initiative”
(12.02.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1756
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-fundamental-rights-final-vote-simeka_I195136-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_SV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rattsstaten-i-fara-i-medlemslander-sa-kan-eu-agera-nyhetsgrafik
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_sv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/rule-of-law_10601_pk


Budgeten: inga EU-medel till länder som inte
respekterar rättsstatsprincipen
 
Europaparlamentet är allt mer oroat över försöken att
vattna ur den budgetmekanism som skulle villkora framtida
EU-utbetalningar med respekt för rättsstatsprincipen.
 
I  takt  med  att  förhandlingarna  om  EU:s  nästa  långtidsbudget  fortsätter  väntas
Europaparlamentet  påminna EU-länderna om att  man enbart  tänker  godkänna den nästa
budgetramen  om  den  inbegriper  en  stark  mekanism  som  skulle  se  till  att  framtida  EU-
utbetalningar minskas eller ställs in om ett medlemsland inte respekterar rättsstatsprincipen.
 
Debatten med rådet och kommissionen är schemalagd på måndag den femte oktober.
 
Bakgrund
 
I en resolution som Europaparlamentet antog efter EU:s stats- och regeringschefers uppgörelse
om den nya långtidsbudgeten i juli beklagade ledamöterna att Europeiska rådet vattnat ur EU-
kommissionens och parlamentets försök att upprätthålla rättsstatsprincipen, grundläggande
rättigheter  och  demokratin  inom  ramen  för  långtidsbudgeten  och  den  föreslagna
återhämtningsplanen  ”Next  Generation  EU”.
 
EU-ländernas representanter i rådet antog sitt mandat om att inleda lagstiftningsförhandlingarna
med Europaparlamentet om förordningen om rättsstatsvillkoret på onsdagen den 30 september.
 
Debatt: måndag, 5 oktober
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen
 
Mer information
Pressmeddelande: ”EU:s långtidsbudget måste förbättras innan den kan godkännas av
parlamentet” (23.07.2020)
Europaparlamentets resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska rådets
extra möte den 17–21 juli 2020
Legislative train for the “rule of law conditionality” regulation
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Protecting the EU budget against generalised
rule of law deficiencies” (25.06.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_SV.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200722IPR83804/eu-s-langtidsbudget-maste-forbattras-innan-den-kan-godkannas-av-parlamentet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200722IPR83804/eu-s-langtidsbudget-maste-forbattras-innan-den-kan-godkannas-av-parlamentet
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home


Mänskliga rättigheter: fallet Dawit Isaak
 
På torsdag debatterar och röstar Europaparlamentet om en
resolution om den fängslade svensk-eritreanske
journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak.
 
Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea utan rättegång sedan 2001 efter att ha anklagats för
förräderi  av  den  eritreanska  regimen.  År  2017  nominerades  han  till  mottagare  av
Europaparlamentets  Sacharovpris  för  tankefrihet.
 
Du kan följa torsdagens debatt direkt i kammaren via EP Live. Den föreslagna resolutionen
kommer också att finnas tillgänglig på Europaparlamentets hemsida.
 
Omröstningsresultatet meddelas i kammaren på torsdag eftermiddag.
 
Debatt och omröstning: torsdag, 8 oktober
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/de-ar-arets-finalister-till-sacharovpriset-2017
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/de-ar-arets-finalister-till-sacharovpriset-2017
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde i
Bryssel.
 

Slutsatserna från det särskilda EU-toppmötet den 1-2 oktober och förberedelserna
inför EU-toppmötet den 15-16 oktober - debatt med Charles Michel, uttalanden av
rådet och kommissionen, debatt tisdag 6 oktober, 
Situationen för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien,
icke lagstiftande resolution, debatt måndag 5 oktober, omröstning onsdag 7 oktober
(ändringsförslagen) och torsdag 8 oktober (slutomröstning), 
Förbättra det europeiska ungdomsgarantiinitiativet, frågor för muntliga besvaranden,
icke lagstiftande resolution, debatt måndag 5 oktober, omröstning torsdag 8 oktober, 
EU:s budget för 2021, budgetförfarandet, debatt måndag 5 oktober, 
Färdigställ kapitalmarknadsunionen och främja EU:s finansteknik, icke lagstiftande
resolutioner, debatt onsdag 7 oktober, omröstning torsdag 8 oktober, 
EU-regler för plattformar för gräsrotsfinansiering, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
andra läsningen (med preliminär överenskommelse), omröstning måndag 5 oktober, 
Skandalerna med Wirecard och FinCEN, uttalanden av rådet och kommissionen,
debatter onsdag 7 oktober och torsdag 8 oktober, 
Direktivet om kvinnor i  styrelser,  uttalanden av rådet och kommissionen, debatt
måndag 5 oktober, 
Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt, icke lagstiftande resolution, debatt
tisdag 6 oktober, omröstning onsdag 7 oktober, 
Förhindra spridningen av covid-19 på vårdinrättningar,  uttalanden av rådet  och
kommissionen,  debatt  torsdag 8 oktober, 
Det  framtida  samarbetet  om  Eurotunneln  i  samband  med  brexit,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet  -  brådskande förfarandet,  omröstning onsdag 7 oktober
(ändringsförslagen)  och torsdag 8 oktober  (slutomröstning), 
Situationen i Nagorno-Karabach, Iran och Venezuela, debatt med EU:s utrikeschef,
debatt onsdag 7 oktober, 
Ämnen  som är  skadliga  för  barn,  åtgärder  som omfattas  av  det  föreskrivande
förfarandet  med  kontroll,  omröstning  onsdag  7  oktober,  och 
Situationen för mänskliga rättigheter i Nicaragua och Saudiarabien, icke lagstiftande
resolutioner, debatter och omröstningar torsdag 8 oktober.
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