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Nyhedsbrev for plenarsamlingen 19.
23. oktober 2020
Parlamentet skal stemme om EU's fremtidige landbrugspolitik
MEP'erne skal debattere og stemme om planer om at gøre EU's landbrugspolitik mere
bæredygtig, modstandsdygtig og fleksibel samt sikre fødevaresikkerheden i hele EU.

3

Parlamentet skitserer sine prioriteter for opkommende lov om
digitale tjenester
MEP’ernes krav til, hvordan digitale tjenester, herunder onlineplatforme og
markedspladser, bør reguleres, vil blive drøftet mandag og sat til afstemning tirsdag.

5

Parlamentet vil bane vejen for EU's første regler om kunstig
intelligens
MEP’erne vil skitsere deres vision for, hvordan EU bedst kan regulere kunstig
intelligens (AI) med henblik på at fremme innovation, etiske standarder og tillid til
teknologi.

7

Europa-Kommissionen fremlægger sit arbejdsprogram for 2021
MEP'erne vil kommentere på Kommissionens arbejdsprogram for 2021, der bliver
fremlagt tirsdag kl. 15.00.

9

Europa-Parlamentets formand bekendtgør Sakharovprismodtageren
for 2020
Parlamentets formandskonference (EP's formand, Sassoli og formændene for de
politiske grupper) træffer afgørelse om vinderen af Sakharovprisen for tankefrihed i
2020 om torsdagen.

10

http://www.europarl.europa.eu//news/da/agenda/briefing/2020-10-19
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Parlamentet skal stemme om EU's fremtidige
landbrugspolitik
MEP'erne skal debattere og stemme om planer om at gøre
EU's landbrugspolitik mere bæredygtig, modstandsdygtig
og fleksibel samt sikre fødevaresikkerheden i hele EU.
Debatten er berammet til tirsdag morgen, og afstemningen finder sted over flere omgange i
løbet af ugen.
Medlemmerne af Europa-Parlamentet er rede til at bakke op om en politisk ændring, der vil gøre
det nemmere at tilpasse den fælles landbrugspolitik til de enkelte medlemsstaters behov. De
nationale regeringer bør udarbejde strategiske planer, der præciserer, hvordan de har til hensigt
at gennemføre EU's mål i praksis. Kommissionen vil kontrollere resultaterne og ikke kun
medlemslandenes overholdelse af EU's regler.
Planer om at øge obligatoriske klima- og miljøvenlige tiltag, som hver landbruger skal overholde
for at modtage direkte støtte, og øge den økonomiske støtte til frivillige tiltag indgår også i
reformpakken. MEP'erne vil også stemme om forslag om at reducere betalingerne til større
bedrifter og kanalisere flere penge til mindre bedrifter og unge landbrugere for at hjælpe dem
med at håndtere kriser og forenkle reglerne for gennemførelse af kontrol.
Når Parlamentet har truffet sin afgørelse, vil det være rede til at indlede forhandlinger med EU's
ministre om reformpakken.
Baggrund
Den seneste reform af EU's landbrugspolitik, der blev indført i 1962, stammer fra 2013.
De nuværende regler for den fælles landbrugspolitik udløber den 31. december 2020. De skal
erstattes af overgangsregler, indtil den igangværende reform af den fælles landbrugspolitik er
vedtaget og godkendt af Parlamentet og Rådet.
Den fælles landbrugspolitik tegner sig for 34,5% af EU's budget for 2020 (58.12 mia. EUR).
Omkring 70% af budgettet for den fælles landbrugspolitik støtter seks til syv millioner EUbedrifter.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER
Debat:T irsdag den 20. oktober
Afstemning: Tirsdag den 20. oktober — fredag den 23. oktober
Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure
Type dokumenter: Forordninger (3x)

Mere
Sagen skridt for skridt (strategiske planer)
Sagen skridt for skridt (den fælles markedsordning for landbrugsprodukter)
Sagen skridt for skridt (finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik)
EP-forskning: Strategiske planer under den fælles landbrugspolitik (december 2018)
EP-forskning: Ændring af den fælles landbrugspolitik til ændring af forordningerne om den
fælles markedsordning for landbrugsprodukter, kvalitetsordninger og foranstaltninger for
fjerntliggende regioner (oktober 2019)
EP-forskning: Horisontal forordning om den fælles landbrugspolitik (juni 2019)
EP-forskning: Hen imod den fælles landbrugspolitik efter 2020 — sammenligning af
reformpakken med de nuværende forordninger (september 2018)
Undersøgelse: Den fælles landbrugspolitik efter 2020:vurdering af EU's lovgivningsforslag
(oktober 2018)
Gratis fotos, video- og lydmateriale
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Parlamentet skitserer sine prioriteter for
opkommende lov om digitale tjenester
MEP’ernes krav til, hvordan digitale tjenester, herunder
onlineplatforme og markedspladser, bør reguleres, vil blive
drøftet mandag og sat til afstemning tirsdag.
Med den kommende lov om digitale tjenester sigter Den Europæiske Union mod at forme den
digitale økonomi, ikke blot på EU-plan, men også at sætte standarden for resten af verden,
ligesom den gjorde med databeskyttelse.
I to særskilte rapporter om lovgivningsmæssige initiativer opfordrer Udvalget for det Indre
Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget Kommissionen til at behandle og afhjælpe de
nuværende mangler i online-miljøet i sin lov om digitale tjenester, der skal forelægges inden
årets udgang.
Begge udvalg kræver en bindende "notice-and-action" mekanisme for at bekæmpe ulovligt
indhold på nettet .MEP'erne fra udvalget for det indre marked ønsker også, at
onlinemarkedspladser er retligt forpligtede til at være gennemsigtige og udveksle oplysninger
med brugerne, f.eks. om usikre produkter, der sælges online, strengere regler om
forbrugerbeskyttelse og effektive håndhævelses- og tilsynsforanstaltninger. Der skal også
fremsættes særlige regler for at forebygge (i stedet for blot at afhjælpe) markedssvigt forårsaget
af store platforme.
Retsudvalget opfordrer til juridisk klarhed for platforme og garantier for at beskytte brugernes
grundlæggende rettigheder, herunder adgang til domstolsprøvelse og strengere regler til
bekæmpelse af skadeligt indhold som f.eks. falske nyheder. MEP'erne ønsker også, at
brugerne har mere kontrol over, hvad de ser online (herunder kan fravælge indhold), mindre
indgribende målrettede annoncer, mere gennemsigtig dataindsamling og en europæisk enhed
til at overvåge og pålægge bøder.
En tredje, ikke-lovgivningsmæssig beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige
og Indre Anliggender fokuserer på spørgsmål om grundlæggende rettigheder og opfordrer til, at
indholdsfjernelse er "omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende" for at sikre ytringsog informationsfriheden samt privatlivets fred og databeskyttelse. Medlemmerne af EuropaParlamentet gør også opmærksom på, at en mikromålretning baseret på folks sårbarheder er
problematisk, og det samme gælder udbredelsen af hadefuld tale og desinformation og
anmoder om gennemsigtighed i forbindelse med onlineplatformenes monetarisering.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER
Procedurekoder: 2020/2018 (INL)/2020/2019 (INL)/2020/2022 (INI).
Debat: Mandag den 19. oktober
Afstemning: Tirsdag den 20. oktober, offentliggørelse af resultaterne onsdag den 21. oktober
Procedure: Lovgivningsmæssige initiativbetænkninger (af IMCO og JURI (forretningsordenens
artikel 47) og ikkebindende betænkning (fra LIBE)

Mere
Rapport fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Sagen skridt for skridt — Digital Services Act: Forbedring af det indre markeds funktion
Rapport fra Retsudvalget
Sagen skridt for skridt — Digital Services Act: tilpasning af kommercielle og civilretlige regler til
kommercielle enheder, der opererer online
Sagen skridt for skridt - Digital Services Act and fundamental rights issues posed
Undersøgelser om loven om digitale tjenester (EP's Forskningstjeneste)
Gratis fotos, video- og lydmateriale
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Parlamentet vil bane vejen for EU's første regler
om kunstig intelligens
MEP’erne vil skitsere deres vision for, hvordan EU bedst
kan regulere kunstig intelligens (AI) med henblik på at
fremme innovation, etiske standarder og tillid til teknologi.
Debatten er berammet til at finde sted mandag, afstemningen om to lovgivningsinitiativer og en
yderligere tekst om tirsdagen.
Europa-Parlamentet er blandt de første til at fremsætte anbefalinger om, hvad AI-reglerne bør
omfatte, når det drejer sig om etik, ansvar og intellektuelle ejendomsrettigheder, således at EU
kan blive en global leder mens AI udvikles. Kommissionens forslag forventes at blive fremlagt i
begyndelsen af næste år.
I den lovgivningsmæssige initiativbetænkning om etiske aspekter understreges det, at den
fremtidige lovgivning bør tage hensyn til flere vejledende principper, herunder en
menneskecentreret og menneskebaseret kunstig intelligens; sikkerhed, gennemsigtighed og
ansvarlighed; beskyttelse mod partiskhed og forskelsbehandling; klageadgang; social og
miljømæssig ansvarlighed og respekt for de grundlæggende rettigheder.
Der opfordres til, at der vedtages en fremtidsorienteret ramme for ansvar i den
lovgivningsmæssige initiativbetænkning om civilretligt ansvar, som vil gøre dem, der
beskæftiger sig med høj-risiko AI ansvarlige, hvis der sker en skade. Reglerne bør omfatte
beskyttelse af liv, sundhed, fysisk integritet, ejendom og væsentlig immateriel skade, hvis det
medfører et "verificerbart økonomisk tab".
Den tredje tekst kræver et effektivt system for intellektuelle ejendomsrettigheder og garantier for
EU's patentregler. Den addresserer spørgsmål såsom juridisk person, ophavsret,
forretningshemmeligheder og beskyttelse af kreativt arbejde, der anvender kunstig intelligens
samt det der er genereret af kunstig intelligens.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Procedurekode: 2020/2012 (INL), 2020/2014 (INL), 2020/2015 (INL)
Debat: Mandag den 19. oktober
Afstemning: Tirsdag den 20. oktober, offentliggørelse af resultaterne onsdag den 21. oktober
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Procedure: Lovgivningsmæssige initiativbetænkninger (etik og civilretligt ansvar) og
ikkebindende betænkning (IPR)

Mere
Udkast til betænkning om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og
relaterede teknologier
Udkast til betænkning om civilretligt ansvar for kunstig intelligens
Udkast til betænkning om intellektuelle ejendomsrettigheder til udvikling af kunstig intelligens
Pressemeddelelse om afstemning i udvalget (01.10.2020)
Pressekonference efter afstemning i udvalget (01.10.2020)
Undersøgelser af kunstig intelligens (EP's Forskningstjeneste)
Gratis fotos, video- og lydmateriale
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Europa-Kommissionen fremlægger sit
arbejdsprogram for 2021
MEP'erne vil kommentere på Kommissionens
arbejdsprogram for 2021, der bliver fremlagt tirsdag kl.
15.00.
Efter debatten om unionens tilstand med formand Ursula von der Leyen i Parlamentet den 16.
september vil Kommissionen fremlægge sine planer for at sætte gang i genopretningen efter
COVID-19-krisen og opbygge en robust, klimaneutral og digitalt avanceret EU-økonomi, som
ikke lader nogen i stikken.
I sin hensigtserklæring fra 16.09.2020 til Parlamentets formand, David Sassoli og det tyske
formandskab, udpegede von der Leyen centrale indsatsområder for 2021. Brevet markerede
starten på den interinstitutionelle dialog om prioriteterne for det kommende år.

Debat: Tirsdag den 20. oktober
Procedure: Erklæring fra Kommissionen efterfulgt af en runde af talere fra de politiske
grupper

Mere
Unionens tilstand 2020
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 - skridt for skridt
Briefing fra EP's Forskningstjeneste om Kommissionens seks prioriteter
Gratis fotos, video- og lydmateriale
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Europa-Parlamentets formand bekendtgør
Sakharovprismodtageren for 2020
Parlamentets formandskonference (EP's formand, Sassoli
og formændene for de politiske grupper) træffer afgørelse
om vinderen af Sakharovprisen for tankefrihed i 2020 om
torsdagen.
Prismodtageren/prismodtagerne vil blive meddelt af Parlamentets formand, David Sassoli i
plenarsalen torsdag, kl. 12.00.
Finalisterne i år er:

• Den demokratiske opposition i Hviderusland repræsenteret ved et koordineringsråd,
et initiativ af modige kvinder samt repræsentanter for politikere og civilsamfund

• Guapinol aktivister og Berta Cáceres i Honduras
• Mgr Najeeb Michaeel, ærkebiskop af Mosul, Irak.
Her er der flere oplysninger om Sakahrov prisen og alle kandidaterne i år.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Meddelelse: Torsdag den 22. oktober
Procedure: Sakharovprisen 2020

Mere
Pressemeddelelse:"Sakharov-prisen 2020: MEP'erne vælger finalisterne" (12.10.2020)
Audiovisuelle pakke: indlæg ved AFET's formand David McAllister, formand for DEVE, Tomas
Tobé og DROI's formand Maria Arena, om de tre finalister til Sakharovprisen 2020
Sakharovprismodtager
Gratis fotos, video og lyd — Sakharov-prisen 2020
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