
 

Sessionsinfo 8-10 juli 2020, plenarsammanträde i
Bryssel
 
Debatt med Angela Merkel om det tyska rådsordförandeskapets
prioriteringar 
På onsdag eftermiddag debatterar Europaparlamentet och Tysklands förbundskansler
Angela Merkel det nya tyska rådsordförandeskapets mål och prioriteringar för de
kommande sex månaderna.
 
 
Debatt om EU:s återhämtning och långtidsbudget med  Charles
Michel och Maroš Šefčovič 
På onsdag debatterar kammaren EU:s framtida finansiering och ekonomiska
återhämtning, inför toppmötet i Bryssel den 17 juli.
 
 
Stärk EU:s folkhälsostrategi efter covid-19-krisen 
På onsdag kväll debatterar Europaparlamentet en välbehövlig reform av EU:s
folkhälsopolitik med EU:s folkhälsokommissionär Stella Kyriakides.
 
 
Parlamentet röstar om en stor reform av EU:s vägtransportsektor 
Kammaren väntas ge sitt slutgiltiga godkännande till omfattande reformer för att
förbättra lastbilsförares arbetsförhållanden och bekämpa olagliga aktiviteter inom EU:s
vägtransportsektor. 
 
 
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/2020-07-08
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Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Slutgiltigt förslag till dagordning
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre
EPNewshub
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Debatt med Angela Merkel om det tyska
rådsordförandeskapets prioriteringar
 
På onsdag eftermiddag debatterar Europaparlamentet och
Tysklands förbundskansler Angela Merkel det nya tyska
rådsordförandeskapets mål och prioriteringar för de
kommande sex månaderna.
 
Angela  Merkel  kommer  att  närvara  vid  plenarsammanträdet  i  Bryssel  och  tala  inför
Europaparlamentet på onsdag cirka klockan 14.15. Detta följs sedan av en debatt med ledarna
för  parlamentets  politiska  grupper  och  kommissionsordförande  Ursula  von  der  Leyen.
Framförandet innebär också Angela Merkels första utlandsbesök sedan utbrottet av covid-19
tidigare i år.
 
Under mottot ”Tillsammans för Europas återhämtning” väntas det tyska rådsordförandeskapet
fokusera sitt arbete på att främja Europas ekonomiska återhämtning i svallvågorna från covid-
19-utbrottet, vilket inkluderar att försöka nå en överenskommelse mellan alla parter om både
EU:s återhämtningsplan och nästa långtidsbudget  för  åren 2021–2027. Så fort  stats-  och
regeringscheferna i Europeiska rådet är överens kan förhandlingarna med Europaparlamentet
inledas. Kammaren måste godkänna EU:s nya långtidsbudget för att den ska kunna träda i
kraft.
 
Förutom  att  försöka  hantera  konsekvenserna  av  pandemin  kommer  det  tyska
rådsordförandeskapet också att arbeta för att nå en överenskommelse i förhandlingarna om nya
förbindelser mellan EU och Storbritannien och öka takten i de pågående överläggningarna om
klimatförändringarna, digitaliseringen och Europas roll i världen.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 8 juli
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen
 
Mer information
EUs långtidsbudget - Jag räknar med Europa
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


Debatt om EU:s återhämtning och
långtidsbudget med  Charles Michel och Maroš
Šefčovič
 
På onsdag debatterar kammaren EU:s framtida finansiering
och ekonomiska återhämtning, inför toppmötet i Bryssel
den 17 juli.
 
I debatten i plenisalen i Bryssel, som äger rum på onsdag med start cirka klockan 15.30, deltar
också Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens vice ordförande
Maroš Šefčovič.
 
Den 19 juni sammanträdde EU:s stats- och regeringschefer, via videolänk, för att diskutera
planerna för  EU:s ekonomiska återhämtning,  med anledning av coronavirusutbrottet,  och
förslaget  om den reviderade långtidsbudgeten för  2021-2027 som presenterades av EU-
kommissionen den 27 maj  i  år.  Man lyckades då inte  komma överens om en gemensam
ståndpunkt.
 
Stats- och regeringscheferna kommer att träffas på nytt den 17 juli i Bryssel, denna gång fysiskt
, för att försöka komma överens om de konkreta förslag som Europeiska rådets ordförande
Charles Michel väntas presentera dessförinnan.
 
På  torsdagen  den  andra  juli  sade  Europaparlamentets  talman  David  Sassoli  att:
”Förhandlingarna börjar nu och parlamentet är redo. Kommissionsordförande Ursula von der
Leyens beslut att aktivera artikel 324 i EU:s fördrag understryker att alla institutioner är redo och
fullt engagerade i att tillhandahålla svar åt de europeiska medborgarna. I dag fick jag ett mandat
av talmanskonferensen, som består av ledarna för Europaparlamentets politiska grupper, att
förhandla fram villkoren för ett ambitiöst avtal.”
 
Så fort EU:s ledare har nått fram till en gemensam position om den nya långtidsbudgeten måste
Europaparlamentet godkänna (omröstning med absolut majoritet) innan den kan träda i kraft.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 8 juli
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, utan resolution
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https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
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.consilium.europa.eu/sv/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins


Mer information
Tal av Europaparlamentets talman David Sassoli den 19 juni, inför EU-toppmötet
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Outcome of the European Council video-
conference of 19 June 2020”
Brev från fem av ledarna för Europaparlamentets politiska grupper till EU:s stats- och
regeringschefer (18 juni)
Pressmeddelande: “EP negotiators: recovery plan crucial, but do not trade long-term for short-
term” (27.05.2020)
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
Frågor och svar om EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen)
Ljud- och bildmaterial för journalister
Ljud- och bildmaterial för journalister

Plenarsammanträde

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

5 I 9

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
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/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/20200115IPR70326/fragor-och-svar-om-eu-s-langtidsbudget-den-flerariga-budgetramen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Stärk EU:s folkhälsostrategi efter covid-19-krisen
 
På onsdag kväll debatterar Europaparlamentet en
välbehövlig reform av EU:s folkhälsopolitik med EU:s
folkhälsokommissionär Stella Kyriakides.
 
Covid-19-pandemin  har  efterlämnat  många  frågetecken  när  det  gäller  hur  EU  och  dess
medlemsländer hanterar folkhälsokriser. Europaparlamentet och EU:s hälsokommissionär Stella
Kyriakides väntas därför debattera hur man kan säkerställa att sjukvårdssystemen i EU är bättre
utrustade och  samordnade för  att  kunna hantera  framtida  pandemier  och  andra  hot  mot
människors  hälsa.  Debatten  äger  rum  i  plenisalen  i  Bryssel  på  onsdag  kväll  följt  av  en
omröstning  om en  resolution  på  fredag.
 
Bakgrund
 
Det är EU:s medlemsländer som främst ansvarar för folkhälsofrågor, och i  synnerhet vilar
ansvaret för sjukvårdssystemen på de nationella myndigheterna. EU har dock en viktig roll att
spela när det kommer till att förbättra den allmänna folkhälsan i unionen, förebygga och hantera
sjukdomar och harmonisera hälsostrategierna mellan medlemsländerna.
 
Europaparlamentet har regelbundet förespråkat inrättandet av en tydlig folkhälsopolitik på EU-
nivå. I en resolution om revideringen av förslaget om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 och
den  ekonomiska  återhämtningsplanen  med anledning  av  covid-19-pandemin  insisterade
kammaren  på  att  ett  nytt  fristående  europeiskt  folkhälsoprogram bör  inrättas.
 
EU-kommissionen har sedan dess presenterat ett förslag om ett nytt program (EU4Health) för
2021-2027 värt 9,4 miljarder euro som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 8 juli, klockan 20.00
 
Omröstning: fredag, 10 juli
 
Förfarande: resolutioner om aktuella ämnen
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “EU Strategy on COVID-19 vaccines must guarantee safety and
accessibility for all” (22.06.2020)
Stärkt EU-beredskap och krishantering för framtida hälsohot
EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset
Coronaviruset – vad gör EU? (EU-kommissionen)
Ljud- och bildmaterial för journalister
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78912/covid-19-eu-behover-ett-aterhamtningspaket-vart-tva-biljoner-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200512IPR78912/covid-19-eu-behover-ett-aterhamtningspaket-vart-tva-biljoner-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-eu-s-plan-for-ekonomisk-aterhamtning
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200604STO80507/starkt-eu-beredskap-och-krishantering-for-framtida-halsohot
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Parlamentet röstar om en stor reform av EU:s
vägtransportsektor
 
Kammaren väntas ge sitt slutgiltiga godkännande till
omfattande reformer för att förbättra lastbilsförares
arbetsförhållanden och bekämpa olagliga aktiviteter inom
EU:s vägtransportsektor. 
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om ändringar av de reviderade reglerna för utstationering
av lastbilsförare,  förares viloperioder  och för  att  garantera  en bättre  efterlevnad av EU:s
cabotageregler  (det  vill  säga  regler  för  transporter  av  varor  som  tillfälligt  utförs  av
utlandsetablerade transportföretag). Reformen syftar bland annat till att garantera skäliga och
rättvisa löner för förarna, förhindra systematiskt cabotagemissbruk och bekämpa användandet
av brevlådeföretag.
 
De nya reglerna, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt kommit överens med
EU-ländernas  representanter  i  rådet  om,  kommer  att  anses  godkända  såvida  inga
ändringsförslag som presenterats antas med en absolut majoritet av rösterna (det vill säga
minst 353 ja-röster).
 
En presskonferens med Europaparlamentets förhandlare Henna Virkkunen (EPP, FI), Ismail
Ertug (S&D, DE) och Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ) om det så kallade rörlighetspaketet
kommer att anordnas på torsdag morgon den nionde juli med start cirka klockan 10.00.
 
Kammaren väntas också anta de nya reglerna för ”e-transport”, som väntas möjliggöra för
papperslös transport över gränserna, i takt med att elektroniska transportdokument blir allt
vanligare, vilket kommer att spara både tid och pengar.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Följ  ärendena i  lagstiftningsdatabasen: 2017/0121(COD) (Konečná),  2017/0122(COD)
(Virkkunen), 2017/0123(COD) (Ertug), 2018/0140(COD) (Deli) Omröstning: onsdag, 8 juli
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, andra läsningen
 
Mer information
Pressmeddelande: ”Transport Committee approves major reform of road transport sector”
(08.06.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0121(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0122(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0123(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0140(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde i
Bryssel.
 

Skydd av EU:s budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i EU-
länderna, uttalanden av rådet och kommissionen/ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt torsdag den nionde juli, 
Utnämningar  av  ledamöter  till  nya  särskilda  utskott,  nytt  underutskott  och  ny
undersökningskommitté,  meddelande  av  talmannen:  fredag  den  tionde  juli, 
Nya åtgärder för att bekämpa penningtvätt, uttalanden av rådet och kommissionen
följt av en resolution, debatt onsdag den åttonde juli, omröstning fredag den tionde
juli, 
Främja  energilagringen  för  att  driva  på  utfasningen  av  fossila  bränslen,  icke
lagstiftande  resolution,  omröstning  fredag  den  tionde  juli, 
Situationen för romer i Europa, uttalanden av rådet och kommissionen följt av en
debatt, debatt torsdag den nionde juli, 
Bortföranden  av  barn  i  Japan,  resolution  om  aktuellt  ämne,  framställningar,
omröstning  onsdag  den  åttonde  juli, 
EU:s  årsrapport  om  mänskliga  rättigheter,  uttalande  av  kommissionens  vice
ordförande/EU:s  utrikeschef,  följt  av  en  debatt,  debatt  torsdag den  nionde juli, 
Europeiska  revisionsrätten:  omröstning  om  österrikisk  ledamotskandidat,
samrådsförfarandet,  omröstning  onsdag  den  åttonde  juli, 
585  miljoner  euro  i  EU-stöd  till  syriska  flyktingar  i  Syriens  grannländer,
budgetförfarandet,  omröstning  fredag  den  tionde  juli, 
Hedra offren för massakern i Srebrenica, uttalande av kommissionen, debatt fredag
den tionde juli, 
Europeiska medborgarinitiativ:  slutomröstning om förlängda tidsfrister,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  första läsningen, omröstning torsdag den nionde juli, 
Skydd av  människor  med intellektuella  funktionsnedsättningar  under  covid-19-
pandemin, resolution om aktuellt  ämne, framställningar, omröstning onsdag den
åttonde juli, 
Den  humanitära  situationen  i  Venezuela,  icke  lagstiftande  resolution,  debatt
onsdagen  den  18  december  (2019),  omröstning  torsdag  den  nionde  juli, 
Turkiets  destabiliserande  roll  i  Medelhavet,  uttalande  av  kommissionens  vice
ordförande/EU:s  utrikeschef,  följt  av  en  debatt,  debatt  torsdag den  nionde juli, 
Covid-19: EU måste återuppbygga den hårt drabbade kultursektorn, uttalande av
kommissionen, debatt fredag den tionde juli, omröstning i september, 
EU:s  hantering  av  farliga  kemikalier,  fråga  för  muntligt  besvarande  följt  av  en
resolution, debatt torsdag den nionde juli, omröstning fredag den tionde juli, och 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, icke lagstiftande resolution,
omröstning fredag den tionde juli.
 

Fler ärenden (på engelska)
 

EU budget 2018 report - combating fraud 
Role of Cohesion policy in tackling COVID-19 fallout,OQ 
COVID-19 : Rights of persons with intellectual disabilities, PETI resolution 
EIB activities 2018/19, INIs Cormand, Eickhout 
European Banking Authority (EBA): appointment of the Executive Director, Tinagli,
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