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EU-konsumenter kommer snart att kunna försvara sina rättigheter
kollektivt 
Konsumenter som drabbas av olagliga metoder kommer snart att kunna vidta
kollektiva åtgärder och begära ersättning.
 
 
Mediefrihet: oro över försök att tysta kritiker och attacker mot
journalister 
Parlamentarikerna är oroliga för att mediepluralismen är hotad i flera EU-länder. De
varnar för det ökade trycket mot och trakasserier av journalister.
 
 
EU:s konsumenter: Europaparlamentet väntas kräva ”rätten till
reparation” 
Parlamentet väntas debattera och rösta om olika förslag om hur man kan förbättra
hållbarheten inom EU. Fokus ligger bland annat på att främja återanvändning och
reparation av produkter.
 
 
Parlamentet debatterar utvecklings- och biståndseffektivitet 
Parlamentet debatterar och röstar om hur man bättre kan samordna utvecklingsbistånd
för att hjälpa partnerländer att nå målen för hållbar utveckling och förverkliga FN:s
Agenda 2030.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen  
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2020-11-23
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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
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EU-konsumenter kommer snart att kunna
försvara sina rättigheter kollektivt
 
Konsumenter som drabbas av olagliga metoder kommer
snart att kunna vidta kollektiva åtgärder och begära
ersättning.
 
Efter  den  överenskommelse  som  nåddes  med  EU:s  ministrar  i  juni  2020  väntas
Europaparlamentet  på  onsdag godkänna rådets  ståndpunkt  om ett  utkast  till  direktiv  om
grupptalan  för  att  skydda konsumenternas  kollektiva  intressen inom EU.
 
Enligt de nya reglerna, som debatteras på tisdag morgon, blir EU-länderna skyldiga att införa ett
system med grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen mot överträdelser,
och se till  att  det finns ett  bra skydd mot rättegångsmissbruk (”abusive lawsuits”).  Genom
direktivet  ges  godkända  enheter  (t.ex.  konsumentorganisationer)  som  utsetts  av
medlemsländerna rätt att ansöka om förbudsföreläggande och/eller gottgörelse åt en grupp
konsumenter som lidit skada på grund av en näringsidkare, samtidigt som tillgången till rättslig
prövning förbättras.
 
Direktivet skiljer mellan godkända enheter som har rätt att väcka talan i det medlemsland där de
har utsetts (inhemsk grupptalan) och enheter med rätt att väcka talan i andra medlemsländer
(gränsöverskridande grupptalan). Harmoniserade kriterier kommer att gälla för utseende av
godkända enheter för gränsöverskridande grupptalan. Reglerna kommer att vara tillämpliga på
grupptalan som väcks den dag då direktivet börjar tillämpas eller därefter.
 
Debatt:  tisdag,  24  november  Omröstningsresultat  meddelas:  onsdag,  25  november
Förfarande:  ordinarie  lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets
direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
Pressmeddelande: “New rules to help consumers join forces to seek compensation”
(26.03.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/sv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/sv/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/


Mediefrihet: oro över försök att tysta kritiker och
attacker mot journalister
 
Parlamentarikerna är oroliga för att mediepluralismen är
hotad i flera EU-länder. De varnar för det ökade trycket mot
och trakasserier av journalister.
 
På måndag debatterar Europaparlamentet situationen för mediefriheten inom EU. Ledamöterna
röstar  därefter  om en resolution som särskilt  fokuserar  på politisk  inblandning,  skydd för
journalister, olika hot som t.ex. spridningen av hat och desinformation och internetplattformars
roll.
 
Utkastet till text som antagits av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter varnar för försök
av regeringarna i vissa EU-länder att tysta kritiska och oberoende medier. Parlamentarikerna
insisterar  också  på  att  inga  EU-medel  bör  kanaliseras  til l  regeringskontrollerade
nyhetsorganisationer  eller  propagandaorgan.
 
Representanter för kommissionen och det tyska rådsordförandeskapet väntas också delta i
debatten.
 
Ungerns iblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien
 
I  en  separat  debatt  på  onsdag  väntas  ledamöterna  också  diskutera  Ungerns  påstådda
iblandning  i  medierna  i  Slovenien  och  Nordmakedonien.  Även  i  denna  debatt  deltar
representanter  för  EU-kommissionen  och  det  tyska  rådsordförandeskapet.
 
Debatt: måndag, 23 november (mediefriheten i EU), onsdag, 25 november (ungersk politisk
inblandning)  Omröstningsresultat  meddelas:  onsdag,  25  november  Förfarande:  icke
lagstiftande  resolution
 
Mer information
Mer om föredraganden Magdalena Adamowicz (EPP, PL)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressfriheten behöver skyddas under coronapandemin
Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2018 om mediernas mångfald och frihet i
Europeiska unionen
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/press-freedom-in-eu_13601_pk


EU:s konsumenter: Europaparlamentet väntas
kräva ”rätten till reparation”
 
Parlamentet väntas debattera och rösta om olika förslag
om hur man kan förbättra hållbarheten inom EU. Fokus
ligger bland annat på att främja återanvändning och
reparation av produkter.
 
Debatten äger rum på måndag och omröstningen på onsdag.
 
I texten till resolution om en mer hållbar inre marknad uppmanar ledamöterna kommissionen att
bevilja EU:s konsumenter ”rätten till reparation”, bland annat genom att göra reparationer mer
attraktiva som alternativ till kassering, systematiska och kostnadseffektiva. Man förespråkar
bland annat garantier för utbytta delar eller bättre tillgång till information om reparationer och
underhåll.
 
Parlamentarikerna insisterar också på mer stöd till marknaderna för andrahandsförsäljning,
kräver  åtgärder  för  att  bekämpa metoder som avsiktligt  minskar  produkters livslängd och
uppmanar till en mer hållbar produktion. Texten upprepar Europaparlamentets krav om att införa
gemensamma laddare för mobiltelefoner i syfte att minska mängden elektroniskt avfall. Man
överväger dessutom om produkter och tjänster bör märkas i enlighet med deras förväntade
livslängd (t.ex. med en slitagemätare och tydlig information).
 
 
Debatt: måndag, 23 november 
 
Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 25 november 
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Pressmeddelande: “EU consumers should enjoy a “right to repair”” (26.10.2020)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredragande David Cormand (De gröna/EFA, FR)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197503/DAVID_CORMAND/home


Parlamentet debatterar utvecklings- och
biståndseffektivitet
 
Parlamentet debatterar och röstar om hur man bättre kan
samordna utvecklingsbistånd för att hjälpa partnerländer
att nå målen för hållbar utveckling och förverkliga FN:s
Agenda 2030.
 
Debatten  äger  rum  på  måndag  och  omröstningen  om  initiativbetänkandet  på  onsdag.
Parlamentets arbete med denna fråga leds av den svenske moderaten Tomas Tobé, som också
är ordförande för Europaparlamentets utvecklingsutskott.
 
Ledamöterna väntas uppmana kommissionen att presentera ny lagstiftning för att samordna
EU:s  och  medlemsländernas  biståndsprogram och  att  offentliggöra  halvårsrapporter  om
biståndseffektivitet, med fokus på gemensam planering, genomförandeåtgärder och de resultat
som uppnås av EU:s institutioner, EU-länderna och de utvecklingsprojekt som handhas av
europeiska lokala och regionala myndigheter.
 
Debatt: måndag, 23 november
 
Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 25 november
 
Mer information
Pressmeddelande: “MEPs: ‘Scale-up coordination and effectiveness in EU development
policy.’” (29.10.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197402/TOMAS_TOBE/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/deve/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201024IPR90126/meps-scale-up-coordination-and-effectiveness-in-eu-development-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201024IPR90126/meps-scale-up-coordination-and-effectiveness-in-eu-development-policy
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/
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Övriga ärenden på dagordningen 
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Produktsäkerhet på den inre marknaden, initiativbetänkande, debatt måndag 23
november, omröstningsresultat meddelas onsdag 25 november, 
Ny konsumentagenda, uttalande av kommissionen, debatt måndag 23 november, 
En  ny  industristrategi  för  EU,  icke  lagstiftande  resolution,  debatt  måndag  23
november,  omröstningsresultat  meddelas  onsdag  25  november, 
Prioriteringarna  inför  Europeiska  rådets  nästa  möte,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt  onsdag  25  november, 
Utvärdering av valet till Europaparlamentet, icke lagstiftande resolution, debatt tisdag
23 november, omröstningsresultat meddelas torsdag 26 november, 
Utnämning  av  en  ledamot  (Frank  Elderson,  Nederländerna)  i  Europeiska
centralbankens direktion, samrådsförfarandet, omröstningsresultat meddelas tisdag
24 november, 
Bekämpa hemlöshet inom EU, resolution om aktuellt  ämne, omröstningsresultat
meddelas måndag 23 november, 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och
Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott
till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband
med ett hot mot folkhälsan, budgetförfarandet, omröstningsresultat meddelas tisdag
24 november, 
Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen - årsrapport för
2018-2019,  icke  lagst i f tande  resolut ion,  debatt  t isdag  24  november,
omröstningsresultat  meddelas  onsdag  25  november, 
Situationen på norra Cypern, uttalande av EU:s utrikeschef följt av en resolution,
debatt tisdag 24 november, omröstningsresultat meddelas torsdag 26 november, 
Covid-19-pandemins  utrikespolitiska  konsekvenser,  initiativbetänkande,  debatt
måndag  23  november,  omröstningsresultat  meddelas  onsdag  25  november, 
Parlamentet  vill  se ett  fullt  fungerande Schengenområde, resolution om aktuellt
ämne, omröstningsresultat  meddelas tisdag 24 november, 
En ny läkemedelsstrategi för Europa, uttalande av kommissionen, debatt torsdag 26
november, 
Avskaffande av tullar på vissa produkter, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt
torsdag 26 november, omröstningsresultat meddelas torsdag 26 november, 
”The Abraham Accords”, uttalande av EU:s utrikeschef, debatt tisdag 24 november, 
De facto-förbudet mot aborter i Polen, uttalanden av rådet och kommissionen följt av
en resolution, debatt onsdag 25 november, omröstningsresultat meddelas torsdag 26
november, 
Strafflöshet för  brott  som begås mot journalister,  uttalande av EU:s utrikeschef,
debatt  torsdag 24 november, 
Istanbulkonventionen, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt onsdag 25
november, 
Resolutioner om mänskliga rättigheter (Algeriet, Etiopien, Belarus), icke lagstiftande
resolutioner, debatter torsdag 26 november, omröstningsresultat meddelas torsdag
26 november.
 

Fler ärenden (på engelska)
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The new LGBTIQ Equality Strategy, Council and Commission statements, 
Service in  the Member States of  judicial  and extrajudicial  documents in  civil  or
commercial  matters,  Roberti,  vote Mon, 
Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in
civil or commercial matters, Radev, vote Mon, 
EU Trade Policy Review, Oral question, debate Tue, vote Thu, 
Amendment of the VAT directive to temporarily exempt COVID-19 vaccines, test kits
and related services from VAT, vote Mon.
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