
 

Sessionsinfo 17-19 juni 2020, plenarsammanträde
i Bryssel
 
Parlamentet debatterar EU:s långtidsbudget och ekonomiska
återhämtning 
Kammaren väntas, inför det stundande EU-toppmötet den 19 juni, framföra sina
ståndpunkter om EU:s framtida finansiering och ekonomiska återhämtning efter covid-
19-pandemin.
 
 
EU och Storbritannien: utvärdering av förhandlingarna om ett nytt
partnerskap 
Parlamentet kommer att utvärdera de framsteg som hittills gjorts i förhandlingarna
mellan EU och Storbritannien om ett nytt partnerskap i en resolution som kammaren
röstar om på torsdag.
 
 
Konferensen om Europas framtid: ledamöterna driver på för start till
hösten 
Europaparlamentet vill att konferensen om Europas framtid drar igång så snart som
möjligt och tar hänsyn till nya utmaningar som uppdagades i samband med covid-19-
utbrottet.
 
 
George Floyds död: kammaren debatterar rasism i EU och i övriga
världen 
På onsdag debatterar Europaparlamentet polisvåld riktat mot afroamerikaner och den
senaste tidens omfattande demonstrationer mot rasism i USA och runt om i Europa.
 
 
Desinformation och dess konsekvenser för yttrandefriheten 
På torsdag morgon debatterar Europaparlamentet vilka konsekvenser bekämpningen
av covid-19-viruset fått för de grundläggande rättigheterna inom EU.
 
 
Schengen: ledamöterna vill se ett snabbt återinförande av den fria
rörligheten 
På fredag röstar Europaparlamentet om en resolution som väntas utvärdera den
aktuella situationen inför öppnandet av de inre gränserna i Schengenområdet.
 
 
Skydda strategiska industrier från utländska övertaganden
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På onsdag debatterar Europaparlamentet, rådet och kommissionen planerna på att
skydda europeiska industrier som försvagats av covid-19-krisen.
 
 
Grön finansiering: kriterier för hållbara investeringar 
På torsdag väntas Europaparlamentet godkänna nya regler för att kunna avgöra
huruvida en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar.
 
 
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/2020-06-17
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Mer information
Slutgiltigt förslag till dagordning
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre
EPNewshub

Viktor ALMQVIST
Pressekreterare - Bryssel/Strasbourg

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
press-SV@europarl.europa.eu
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Parlamentet debatterar EU:s långtidsbudget och
ekonomiska återhämtning
 
Kammaren väntas, inför det stundande EU-toppmötet den
19 juni, framföra sina ståndpunkter om EU:s framtida
finansiering och ekonomiska återhämtning efter covid-19-
pandemin.
 
Den 19 juni kommer EU:s stats- och regeringschefer att sammanträda, via videolänk, för att
diskutera planerna för EU:s ekonomiska återhämtning, med anledning av coronavirusutbrottet,
och förslaget om den nya långtidsbudgeten som presenterades av EU-kommissionen den 27
maj i år.
 
Europapar lamentets  ta lman  David  Sassol i  har  sedan  t id igare  kommenterat
återhämtningspaketet på följande vis: ”Det är uppenbart för [Europaparlamentet] att det inte går
att sänka ambitionsnivån som uttrycks i kommissionens paket. Det som kommer att beslutas
under  de  närmaste  veckorna  kommer  att  påverka  människors  liv  under  de  kommande
årtiondena. Som den enda direktvalda institutionen som företräder EU:s medborgare måste
Europaparlamentet hållas fullt involverad när det gäller genomförandet av återhämtningsplanen.
Vi kommer att slå fast prioriteringar så att stödet riktas dit det behövs som mest och får störst
betydelse för Europas medborgare.”
 
Enligt rådet kommer EU-ledarnas diskussion att utgöra en ”grundlig förberedelse” för ett nytt
toppmöte vid ett senare tillfälle.
 
I  plenardebatten  i  kammaren på  onsdag den 17  juni  deltar,  förutom ledamöterna,  också
representanter  för  det  kroatiska  rådsordförandeskapet  och  kommissionen.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 17 juni
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, utan resolution
 
Presskonferens: Ett direktsänt webbseminarium för journalister, ”Next Generation EU
recovery  plan  and  the  revised  EU  long-term  budget",  med  Europaparlamentets
budgetförhandlare och EU-kommissionär Elisa Ferreira är schemalagt på tisdag, 16 juni,
klockan 14.30 – 16.30.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200526IPR79817/eu-s-framtid-pa-spel-debatt-om-kommissionens-forslag-till-aterhamtningspaket
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200526IPR79817/eu-s-framtid-pa-spel-debatt-om-kommissionens-forslag-till-aterhamtningspaket
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/european-council/2020/06/19/


Mer information
Pressmeddelande – ”Covid-19: EU behöver ett återhämtningspaket värt två biljoner euro”
(15.05.2020)
Europaparlamentets resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna
medel och återhämtningsplanen
Pressmeddelande: “EP negotiators: recovery plan crucial, but do not trade long-term for short-
term” (27.05.2020)
Frågor och svar om EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen)
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78912/covid-19-eu-behover-ett-aterhamtningspaket-vart-tva-biljoner-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78912/covid-19-eu-behover-ett-aterhamtningspaket-vart-tva-biljoner-euro
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200115IPR70326/fragor-och-svar-om-eu-s-langtidsbudget-den-flerariga-budgetramen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


EU och Storbritannien: utvärdering av
förhandlingarna om ett nytt partnerskap
 
Parlamentet kommer att utvärdera de framsteg som hittills
gjorts i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om
ett nytt partnerskap i en resolution som kammaren röstar
om på torsdag.
 
Utkastet till text har utarbetats av ledamöterna i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor
och  internationella  handelsfrågor,  i  samarbete  med  flera  särskilda  utskott  och
Europaparlamentets samordningsgrupp ”UK Coordination Group” (UKCG). Utkastet uppreperar
ledamöternas tidigare ståndpunkt om vikten av att hålla sig till  de överenskommelser som
skrevs under av EU och Storbritannien i oktober 2019, och Europaparlamentets stöd för EU:s
chefsförhandlare Michel Barnier.
 
Bakgrund
 
EU:s mål är att omvandla den så kallade ”politiska förklaringen”, som är en text om de framtida
förbindelserna som EU och Storbritannien sedan tidigare enats om, till  en officiell  rättslig
handling.  Ledamöterna  fortsätter  också  att  noga  övervaka  och  kräva  ett  fullständigt
genomförande av utträdesavtalet, som slår fast reglerna för Storbritanniens EU-utträde. Den
nuvarande övergångsperioden kan förlängas med upp till ett eller två år, om båda parter är
överens om det senast den 30 juni i år.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 17 juni
 
Omröstning: torsdag, 18 juni
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Pressmeddelande: ”EU och Storbritanniens framtida förbindelser: garantera rättvis konkurrens”
(12.02.2020)
Mer om föredraganden Kati Piri (S&D, NL)
Mer om föredraganden Christophe Hansen (EPP, LU)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Brexit: Påverkan och konsekvenser
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_sv
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_sv
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200206IPR72011/eu-och-storbritanniens-framtida-forbindelser-garantera-rattvis-konkurrens
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200206IPR72011/eu-och-storbritanniens-framtida-forbindelser-garantera-rattvis-konkurrens
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


Konferensen om Europas framtid: ledamöterna
driver på för start till hösten
 
Europaparlamentet vill att konferensen om Europas framtid
drar igång så snart som möjligt och tar hänsyn till nya
utmaningar som uppdagades i samband med covid-19-
utbrottet.
 
Efter en debatt med det kroatiska rådsordförandeskapet och kommissionen på onsdag kväll
kommer  Europaparlamentet,  på  torsdag  morgon,  att  rösta  om en  resolution  som väntas
uppmana till  att  konferensen  om Europas  framtid  ska  inledas  så  snart  som möjligt  efter
sommaren. Konferensen, som kommer att anordnas gemensamt av Europaparlamentet, EU-
ländernas representanter i rådet och EU-kommissionen, var tänkt att dra igång redan i maj i år
och sedan pågå i två år, men har försenats på grund av covid-19-pandemin.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 17 juni Omröstning: onsdag, 17 juni (ändringsförslag) och torsdag, 18
juni (slutomröstning) Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Utkast till resolution
Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-
19-pandemin och dess konsekvenser
Uttalande av Europaparlamentets talmanskonferens om Schumandeklarationens årsdag
(08.05.2020)
Pressmeddelande: “Conference on the Future of Europe should start by September, say
MEPs” (26.05.2020)
Europaparlamentets studie (EPRS): “Preparing the Conference on the Future of Europe”
(03.12.2019)
EP Multimedia Centre: free photos, video and audio material
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0170_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200507IPR78608/uttalande-av-europaparlamentets-talmanskonferens-om-schumandeklarationens-arsdag
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200507IPR78608/uttalande-av-europaparlamentets-talmanskonferens-om-schumandeklarationens-arsdag
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


George Floyds död: kammaren debatterar rasism
i EU och i övriga världen
 
På onsdag debatterar Europaparlamentet polisvåld riktat
mot afroamerikaner och den senaste tidens omfattande
demonstrationer mot rasism i USA och runt om i Europa.
 
Debatten följs av en omröstning om en resolution på fredag. Ledamöterna kommer tillsammans
med representanter för det kroatiska rådsordförandeskapet och kommissionen att diskutera
rasism, diskriminering och det polisvåld som ofta drabbar olika minoriteter, t.ex. människor med
afrikanskt ursprung.
 
Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter höll den femte juni i en debatt om
den aktuella situationen i USA efter George Floyds död. George Floyd var en afroamerikansk
man som avled i samband med ett polisingripande i den amerikanska staden Minneapolis den
25 maj i år. Hans död har lett till omfattande protester och demonstrationer mot rasism och
polisvåld både i USA och runt om i Europa.
 
På  fredag  väntas  kammaren  dessutom  anta  en  resolut ion  som  sammanfattar
Europaparlamentets  ståndpunkter  om  dessa  frågor.
 
I mars förra året uppmanade ledamöterna också EU och medlemsländerna att vidta åtgärder för
att  bekämpa  den  strukturella  rasismen  i  Europa.  De  krävde  då  bland  annat  ett  slut  på
rasprofileringen  inom  straffrätten  och  terrorismbekämpningen.
 
Debatt: onsdag, 17 juni
 
Omröstning: fredag, 19 juni
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, med resolution
 
Mer information
Pressmeddelande: “End racist discrimination against Afro-European people in the EU”
(26.03.2019)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/droi-committee-meeting_20200605-0900-COMMITTEE-DROI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-racism-and-xenophobia_14806_pk


Desinformation och dess konsekvenser för
yttrandefriheten
 
På torsdag morgon debatterar Europaparlamentet vilka
konsekvenser bekämpningen av covid-19-viruset fått för de
grundläggande rättigheterna inom EU.
 
På torsdag morgon debatterar kammaren, EU:s utrikeschef Josep Borrell och representanter för
det kroatiska rådsordförandeskapet konsekvenserna av de nationella nödåtgärderna för att
bekämpa coronaviruset  för  de  grundläggande rättigheterna.  Debatten  väntas  framför  allt
fokusera  på  hur  utländska  aktörer,  genom  desinformationskampanjer,  försökt  påverka
yttrandefriheten inom EU, genom att utnyttja den rådande osäkerheten och människors rädslor.
 
Kammaren väntas också kommentera EU-kommissionens senaste gemensamma meddelande
kopplat till den europeiska handlingsplanen för demokrati och lagen om digitala tjänster.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: torsdag, 18 juni Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen följt av en
debatt (utan resolution)
 
Mer information
På förstasidan: ”Pressfriheten behöver skyddas under coronapandemin”
Hur tacklar man desinformation?
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://euvsdisinfo.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1591873061977&uri=CELEX%3A52020JC0008
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200423STO77709/pressfriheten-behover-skyddas-under-coronapandemin
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/tackla-desinformation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_16003_pk


Schengen: ledamöterna vill se ett snabbt
återinförande av den fria rörligheten
 
På fredag röstar Europaparlamentet om en resolution som
väntas utvärdera den aktuella situationen inför öppnandet
av de inre gränserna i Schengenområdet.
 
Efter återinförandet av de inre gränskontrollerna för att begränsa spridningen av covid-19-
pandemin  har  EU-länderna  börjat  lätta  på  kontrollerna  och  relaterade  reserestriktioner.
Kammaren kommer därför  att  debattera  hur  man ska kunna återgå till  ett  fullt  fungerade
Schengenområde tillsammans med representanter för det kroatiska rådsordförandeskapet och
kommissionen på onsdag.
 
På fredag röstar Europaparlamentet också om en resolution som understryker vikten av ett fullt
fungerande Schengenområde för att värna den fria rörligheten och garantera EU:s ekonomiska
återhämtning efter  coronaviruspandemin.  Kammaren väntas också motsätta  sig  alla  icke
samordnade och enskilda åtgärder från de olika EU-länderna och understryka principen om
icke-diskriminering i samband med öppnandet av de inre gränserna.
 
Bakgrund
 
 
Schengenområdet omfattar de flesta EU-länder, förutom Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland och
Rumänien. Länder utanför EU som har anslutit  sig till  Schengenområdet är Island, Norge,
Schweiz och Liechtenstein. Europa firar snart Schengenområdets 35-årsjubileum - ett avtal som
undertecknades  den  14  juni  1985  i  Schengen  (Luxemburg)  för  att  avskaffa  de  inre
gränskontrollerna  i  Europa.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  torsdag,  18  juni  Omröstning:  fredag,  19  juni  Förfarande:  fråga för  muntligt
besvarande till  rådet  och kommissionen,  följt  av  en resolution
 
Mer information
Mer om föredraganden Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Fråga för muntligt besvarande till kommissionen: Situationen i Schengenområdet efter covid-
19-utbrottet
Fråga för muntligt besvarande till rådet: Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet
Europaparlamentets studie (EPRS): “The impact of coronavirus on Schengen borders”
(27.04.2020)
Färdplan för att lätta på coronarestriktionerna
Rörligt material: “Infoclip: Covid-19 - Green corridor at the Dutch-Belgian border”
EP Multimedia Centre. free photos, video and audio material
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2640(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000037_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_sv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-covid-19-green-corridor-belgium-dutch-border_I190788-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Skydda strategiska industrier från utländska
övertaganden
 
På onsdag debatterar Europaparlamentet, rådet och
kommissionen planerna på att skydda europeiska
industrier som försvagats av covid-19-krisen.
 
EU-kommissionen inledde i april ett samråd bland EU:s medlemsländer om ett utkast till förslag
om att utvidga den tillfälliga ramen för statligt stöd, som antogs den 19 mars i år för att stödja
EU-ländernas ekonomier i samband med coronavirusutbrottet.
 
Förslaget  skulle  möjliggöra  för  stöd  i  form av  rekapitaliseringsåtgärder,  som kommer  att
komplettera möjligheten som EU-länderna har att köpa befintliga tillgångar. Detta skulle vara
särskilt viktigt när EU-länderna ingriper för att förhindra att utländska köpare tar över strategiska
företag.
 
Debatt: onsdag, 17 juni förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen
 
Mer information
Coronaviruset: Uttalande från kommissionen om samråd med medlemsstaterna om dess
förslag om att ytterligare utvidga den tillfälliga ramen för statligt stöd till
rekapitaliseringsåtgärder
Europaparlamentets studie (EPRS): “State Aid and the pandemic”
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Grön finansiering: kriterier för hållbara
investeringar
 
På torsdag väntas Europaparlamentet godkänna nya regler
för att kunna avgöra huruvida en ekonomisk verksamhet är
miljömässigt hållbar.
 
Den nya lagen kommer att slå fast sex miljömål och tillåta att en ekonomisk verksamhet klassas
som miljömässigt hållbar om den bidrar till åtminstone ett av målen utan att avsevärt skada
något av de andra.
 
Att fastställa tydliga ”gröna” kriterier för investerare är nyckeln till att skaffa mer offentlig och
privat finansiering för att göra EU koldioxidneutralt senast 2050, enligt vad som anges i den
europeiska gröna given. EU-kommissionen uppskattar att Europa behöver cirka 260 miljarder
euro per år i extrainvesteringar under det kommande decenniet för att uppnå de nuvarande
klimat- och energimålen för 2030.
 
I  samband  med  omröstningen  i  Europaparlamentet  på  torsdag  klockan  10.30  kommer
talmannen att rekommendera kammaren att bekräfta överenskommelsen med EU-ländernas
regeringar i rådet om de nya reglerna. Såvida inga ändringsförslag presenteras kommer de
alltså att anses godkända.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Omröstning:  torsdag,  18  juni  Förfarande:  ordinarie  lagstiftningsförfarandet  (andra
läsningen)
 
Mer information
Utkast till recommendation: “Establishment of a framework to facilitate sustainable investment”
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredraganden Bas Eickhout (De gröna/EFA, NL)
Mer om föredragande Sirpa Pietikainen (EPP, FI)
Pressmeddelande: “Parlamentet stöder den europeiska gröna given men vill höja
ambitionsnivån” (15.01.2020)
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/�vriga%20�renden%20p�%20dagordningen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-economic-situation_15716_pk
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde i
Bryssel.
 
Övriga ärenden
 

Enklare regler för att uppmuntra banker att låna till företag och hushåll, ordinarie
lagstiftningsförfarandet, omröstning fredag 19 juni, 
Bättre arbetsvillkor för gräns- och säsongsarbetare, icke lagstiftande resolution,
debatt  torsdag 18 juni,  omröstning fredag 19 juni, 
Covid-19:  mer  stöd  til l  lantbrukare  från  Europeiska  jordbruksfonden  för
landsbygdsutveckling, ordinarie lagstiftningsförfarandet (brådskande förfarandet),
omröstning fredag 19 juni, 
Konsekvenserna av covid-19 för EU:s utrikespolitik, uttalande av EU-kommissionens
vice ordförande/EU:s utrikeschef följt av en debatt, debatt torsdag 18 juni, 
EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet, icke lagstiftande
resolution, debatt torsdag 18 juni, omröstning fredag 19 juni, 
EU:s förbindelser med västra Balkan, icke lagstiftande resolution, omröstning fredag
19 juni, 
Situationen i  Hong Kong, uttalande av EU-kommissionens vice ordförande/EU:s
utrikeschef följt av en resolution, debatt torsdag 18 juni, omröstning fredag 19 juni, 
Turism i samband med covid-19-krisen, icke lagstiftande resolution, debatt onsdag
17 juni, omröstning fredag 19 juni, 
De  allmänna  riktlinjerna  för  utarbetandet  av  budgeten  för  2021,  avsnitt  III  –
kommissionen,  budgetförfarandet,  omröstning  onsdag  17  juni, 
Stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond till  Italien, Portugal, Spanien och
Österrike, budgetförfarandet, omröstning onsdag 17 juni, 
EU:s handikappstrategi efter 2020, icke lagstiftande resolution, debatt tisdag 16 juni,
omröstning torsdag 18 juni, 
Intressekonflikter – Tjeckiens premiärminister, icke lagstiftande resolution, debatt 15
januari, omröstning fredag 19 juni, 
Europeiska medborgarinitiativ: förlängda tidsfrister, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
omröstning onsdag 17 juni och torsdag 18 juni, 
Nya särskilda utskott, nytt underutskott och ny undersökningskommitté, omröstning
om förslag från talmanskonferensen, omröstning torsdag 18 juni och fredag 19 juni,
och 
Resolution om kroniskt trötthetssyndrom, icke lagstiftande resolution, omröstning
onsdag 17 juni.
 

Fler ärenden (på engelska)
 

New protocols to EU fisheries agreements with Cape Verde, Guinea-Buissau and
São Tomé e Príncipe, Aguiar, Ferreira, Melo, vote Wed, 
Annual report Banking Union 2019, Marques, vote Fri, 
Annual report Competition Policy 2019, Yon-Courtin, vote Fri, 
Community statistics on migration and asylum, Oetjen, vote Thu, 
Land grabbing and deforestation in the Amazonas, debate Fri, and 
The EU's response to the possible Israeli annexation in the West Bank, debate Thu.
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