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Tillståndet i EU: kommissionsordförande von der Leyen talar inför
kammaren 
I efterdyningarna av covid-19-utbrottet och den efterföljande ekonomiska krisen står
Europaparlamentet nu redo att utvärdera von der Leyen-kommissionens arbete hittills.
 
 
Egna medel: kammaren redo att bana väg för återhämtningsplanen
efter covid-19 
Europaparlamentet står redo att skynda på förfarandet som kommer att göra det
möjligt för EU att låna 750 miljarder euro för återhämtningsplanen ”Next Generation
EU”.
 
 
Parlamentet röstar om att stärka EU civilskyddskapacitet efter 2020 
Kammaren väntas uppmana till att EU:s civilskyddsmekanisms kapacitet måste
förbättras, så att man i framtiden ska kunna hantera omfattande akutsituationer som
covid-19-krisen bättre.
 
 
EU-medel för att stödja regioner som drabbas mest av
energiomställningen 
Kammaren väntas anta sin position inför förhandlingarna med rådet om att inrätta
fonden för en rättvis omställning, som syftar till att dämpa de sociala konsekvenserna
av en grönare ekonomi.
 
 
Covid-19: harmonisera testförfaranden och riskbedömningar inom
EU 
På tisdag debatterar kammaren bristen på samordning inom EU när det gäller
hälsoutvärderingar kopplade till covid-19, med representanter för EU-ländernas
regeringar i rådet och kommissionen.
 
 
Bekämpa föroreningar genom läkemedel 
Europaparlamentet väntas kräva fler åtgärder för att förbättra användningen och
bortskaffandet av läkemedel, i syfte att minska riskerna för miljön och människors
hälsa.
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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/2020-09-14

 
 
Sessionsinfo 14-17 september 2020, plenarsammanträde i
Bryssel
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Tillståndet i EU: kommissionsordförande von der
Leyen talar inför kammaren
 
I efterdyningarna av covid-19-utbrottet och den
efterföljande ekonomiska krisen står Europaparlamentet nu
redo att utvärdera von der Leyen-kommissionens arbete
hittills.
 
På onsdag morgon klockan 09.15 håller kommissionsordförande Ursula von der Leyen i sitt
första tal om tillståndet i Europeiska unionen (State of the European Union). Hon väntas då
presentera hur kommissionens arbete har gått med att försöka bekämpa covid-19-pandemin
och den efterföljande ekonomiska krisen,  samt presentera sin vision för  den ekonomiska
återhämtningen,  kampen mot  klimatförändringarna och en bedömning av den nuvarande
situationen i  Europas närområde.
 
Ledarna  för  Europaparlamentets  politiska  grupper  kommer  därefter  att  utvärdera
kommissionens arbete och lägga fram sina synpunkter  om prioriteringarna inför  nästa år.
 
Webbseminarium
 
På tisdag den 15 september klockan 16.00 direktsänder Europaparlamentet ett program inför
den kommande plenardebatten.  Europaparlamentets vice talman Othmar Karas och flera
utskottsordföranden kommer då att diskutera EU:s prioriteringar och svara på tittarnas och
civilsamhällets frågor och idéer.
 
Fler än 150 evenemang äger dessutom rum i de olika EU-länderna. Mer information finns på
den särskilda hemsidan om tillståndet i unionen.
 
Bakgrund
 
Debatten  om  tillståndet  i  EU  är  ett  viktigt  ögonblick  för  EU:s  demokratiskt  valda
parlamentsledamöter att utvärdera EU-kommissionens arbete. Den väntas i år att fokusera på
viktiga  frågor  som  den  sociala  och  ekonomiska  återhämtningen,  klimatförändringarna,
ungdomsarbetslösheten  och  migration.
 
Den årliga  tillställningen  är  av  stor  vikt  när  det  kommer  till  att  främja  ett  mer  öppet  och
demokratiskt EU. Det är ett tillfälle att föra EU närmare medborgarna och uppmärksamma årets
viktigaste utmaningar och planerade politiska åtgärder.  Medborgerliga rättigheter och den
demokratiska processen står i  centrum för denna unika plenardebatt.
 
Det första talet om tillståndet i EU hölls i Strasbourg den sjunde september 2010 av dåvarande
kommissionsordföranden José Manuel Barroso.
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/en/program/


YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Onsdag, 16 september
 
Mer information
Information till medierna
Debatten om tillståndet i unionen
Tillståndet i unionen 2020 (EU-kommissionen)
Videoklipp (EU-kommissionen)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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Egna medel: kammaren redo att bana väg för
återhämtningsplanen efter covid-19
 
Europaparlamentet står redo att skynda på förfarandet som
kommer att göra det möjligt för EU att låna 750 miljarder
euro för återhämtningsplanen ”Next Generation EU”.
 
Ledamöterna  har  påskyndat  förfarandet  och  kommer  att  rösta  redan  i  samband  med
plenarsammanträdet i september om sitt lagstiftningsyttrande som gäller beslutet om egna
medel (”Own Resources Decision”). Detta kommer att ta bort ett betydande hinder och snabba
på arbetet med att implementera den senare, och mycket viktiga, EU-lagstiftningen, som i sin
tur  kommer  att  göra  det  möjligt  för  EU-kommissionen  att  låna  750  miljarder  euro  på
marknaderna  för  den  nya  återhämtningsfonden.
 
Onsdagens omröstning kommer att  möjliggöra för EU-ländernas representanter i  rådet att
skyndsamt anta beslutet om egna medel och inleda ratificeringsprocessen i de 27 EU-ländernas
parlament – så att återhämtningsplanen kan lanseras så snart som möjligt.
 
Mer information finns i utkastet till betänkande som utarbetats av ledamöterna José Manuel
Fernandes (EPP, PT) och Valérie Hayer (Renew Europe, FR).
 
Bakgrund
 
Parlamentets omröstning om lagstiftningsyttrandet är ett viktigt steg som kommer att möjliggöra
för EU-ländernas representanter i rådet att anta beslutet om egna medel och för de nationella
parlamenten att ratificera alltihopa. Beslutet om egna medel (”Own Resources Decision”) utgör
den rättsliga grund som tillhandahåller intäktskällorna inom ramen för EU-budgeten.
 
Beslutet om egna medel kommer också att utgöra den rättsliga grunden för att kunna låna
pengar på finansmarknaderna för att finansiera EU:s återhämtningsinstrument ”Next Generation
EU”  (NGEU).  Rådet  antar  beslutet  genom  enhäll ighet  efter  att  ha  konsulterat
Europaparlamentet. Innan beslutet om egna medel kan träda i kraft, vilket väntas ske i januari
nästa år tillsammans med EU:s nya långtidsbudget, måste det först ratificeras av alla EU-länder.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Måndag, 14 september
 
Omröstning: Onsdag, 16 september 
 
Förfarande: Samrådsförfarandet
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2


Mer information
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (01.09.2020)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “Future EU financing and recovery: Parliament’s role and next steps”
(22.07.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlamentet röstar om att stärka EU
civilskyddskapacitet efter 2020
 
Kammaren väntas uppmana till att EU:s
civilskyddsmekanisms kapacitet måste förbättras, så att
man i framtiden ska kunna hantera omfattande
akutsituationer som covid-19-krisen bättre.
 
EU:s civilskyddsmekanism har tidigare framgångsrikt hjälpt EU-länderna med att rädda liv,
inklusive  i  samband med covid-19-krisen.  Pandemin har  dock  visat  att  strukturen på det
nuvarande krishanteringssystemet har sina begränsningar i samband med att många länder
drabbas av samma akuta problem samtidigt. Ledamöterna väntas därför rösta om en ny lag
som syftar till att stärka den roll som EU har genom rescEU, för att säkerställa att EU-länderna i
framtiden inte måste förlita sig på egna resurser och frivilligt stöd när de försöker hantera
liknande kriser. I de pågående förhandlingarna om EU:s nya budget och återhämtningsfond har
Europaparlamentet  också  ställt  sig  bakom  den  av  EU-kommissionen  föreslagna  ökade
budgeten  för  rescEU.
 
Debatten i kammaren äger rum på måndag och omröstningen om den nya lagen på onsdag.
 
Bakgrund
 
EU:s  civilskyddsmekanism,  som  inrättades  2013,  syftade  inledningsvis  till  att  förbättra
samarbetet med att förhindra, hantera och förbereda sig inför olika katastrofer. Om ett EU-land
skulle överväldigas av en akutsituation kan det begära frivilligt stöd från andra länder tack vare
denna mekanism.
 
rescEU inrättades 2019 i syfte att göra det möjligt för EU att direkt bistå medlemsländer som
drabbats  av  katastrofer.  Dess  flygplan  och  helikoptrar  har  bistått  länder  med  att  rädda
människoliv i samband med jordbävningar, orkaner, översvämningar och skogsbränder, och
dessutom hjälpt till med att evakuera EU-medborgare – inklusive fler än 75 000 i samband med
den nuvarande covid-19-krisen. Genom rescEU har EU också tillhandahållit  de nationella
sjukvårdssystemen under pandemin med medicinsk utrustning, som t.ex. respiratorer, personlig
skyddsutrustning, behandlingar och laboratorieutrustning.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Måndag, 14 September
 
Omröstning: Onsdag, 16 September
 
Förfarande: Ordinarie lagstiftningsförfarandet
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_sv


Mer information
Utkast till betänkande om EU:s civilskyddsmekanism
Mer om föredraganden Nikos Androulakis (S&D, Grekland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
EU-kommissionens förslag till ändring av EU:s civilskyddsmekanism (02.06.2020)
Pressmeddelande: “EU:s långtidsbudget måste förbättras innan den kan godkännas av
parlamentet” (23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_SV.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


EU-medel för att stödja regioner som drabbas
mest av energiomställningen
 
Kammaren väntas anta sin position inför förhandlingarna
med rådet om att inrätta fonden för en rättvis omställning,
som syftar till att dämpa de sociala konsekvenserna av en
grönare ekonomi.
 
Centrala delar i utkastet till betänkande inkluderar inrättandet av ett ”grönt belöningssystem”,
förslaget om en medfinansieringsgrad på upp till 85 procent av kostnaderna för stödberättigade
projekt i hela EU, överförandet av resurser från andra sammanhållningsfonder på frivillig basis,
och förslaget om att utvidga fondens tillämpningsområde.
 
För att kunna säkerställa att förhandlingarna med EU-ländernas representanter i rådet kan
inledas så snart som möjligt har Europaparlamentets utskott för regional utveckling begärt att
både utkastet till betänkande och förhandlingsmandatet läggs fram i kammaren samtidigt för en
omröstning. Om kammaren skulle rösta nej till ett utskotts beslut om att inleda förhandlingar kan
betänkandet bara bli föremål för en omröstning under det efterföljande plenarsammanträdet,
och  därmed  skulle  förhandlingarna  mellan  Europaparlamentet,  rådet  och  kommissionen
försenas.  Det  framgår  av  artikel  71  i  arbetsordningen.
 
Bakgrund
 
Den 14 januari i år presenterade EU-kommissionen ett lagförslag om att inrätta fonden för en
rättvis  omställning (”Just  Transition Fund”),  som syftar  till  att  mildra de socioekonomiska
konsekvenserna för de regioner som påverkas mycket av den gröna energiomställningen. Det
var också ett första lagförslag som genomför de prioriteringar som lagts fram inom ramen för
den europeiska gröna given (”European Green Deal”). Kommissionen föreslog dessutom i slutet
av maj i år en markant ökning av medlen till den tilltänka fonden.
 
YTTERLIGARE  INFORMATION   Omröstning:  T isdag,  15  september  (om
ändringsförslagen), onsdag, 16 september (slutomröstning). Slutresultatet meddelas på
torsdag, 17 september, klockan 08.30 Förfarande: Ordinarie lagstiftningsförfarandet,
första läsningen (mandat)
 
Mer information
Pressmeddelande om utskottsomröstningen (08.07.2020)
Mer om föredraganden Manolis Kefalogiannis (EPP, Grekland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS – “Just Transition Fund” (03.07.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_SV.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM%3A2020%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM%3A2020%3A460%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM%3A2020%3A460%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Covid-19: harmonisera testförfaranden och
riskbedömningar inom EU
 
På tisdag debatterar kammaren bristen på samordning
inom EU när det gäller hälsoutvärderingar kopplade till
covid-19, med representanter för EU-ländernas regeringar i
rådet och kommissionen.
 
Ledamöterna väntas uppmärksamma att den nuvarande tendensen i många EU-länder att utse
andra  länder  till  ”röda  zoner”  och  stänga  gränserna  måste  ersättas  med ett  gemensamt
tillvägagångssätt  på  EU-nivå.
 
Kammaren kommer också att diskutera bristen på gemensamma förfaranden när det gäller att
beräkna  antalet  bekräftade  covid-19-fall  inom  EU  och  väntas  uppmana  till  bättre
testningsmöjligheter. Testningsmöjligheterna i EU-länderna varierar för närvarande mellan 173
och 6000 per 100 000 invånare i veckan.
 
Debatten i kammaren äger rum på tisdag klockan 14.30 till 15.30, följt av en omröstning om en
resolution på torsdag.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Tisdag, 15 September
 
Omröstning: Torsdag, 17 September
 
Förfarande: Icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Pressmeddelande om debatten i utskottet (02.09.2020)
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar: ”Latest COVID-19 situation for
the EU/EEA and the UK”
Europaparlamentet: EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset
Plattformen “Reopen Europe” med uppdaterad reseinformation från alla EU-länder
Coronaviruset: EU-kommissionen föreslår större tydlighet och ökad samordning av åtgärder
som begränsar den fria rörligheten i EU (04.09.2020)
Pressmeddelande: “Schengen: kammaren vill se ett snabbt återinförande av den fria
rörligheten” (20.06.2020)
Covid-19: Kommissionen presenterar samordnade insatser på EU-nivå för att motverka
Coronavirusets ekonomiska konsekvenser (13.03.2020)
Ljud- och bildmaterial om covid-19 för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset
https://reopen.europa.eu/sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81222/schengen-kammaren-vill-se-ett-snabbt-aterinforande-av-den-fria-rorligheten
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200615IPR81222/schengen-kammaren-vill-se-ett-snabbt-aterinforande-av-den-fria-rorligheten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Bekämpa föroreningar genom läkemedel
 
Europaparlamentet väntas kräva fler åtgärder för att
förbättra användningen och bortskaffandet av läkemedel, i
syfte att minska riskerna för miljön och människors hälsa.
 
På torsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som väntas kräva nya åtgärder för att
bekämpa föroreningar genom läkemedel, som i dag orsakar långvarig skada på ekosystemen,
minskar läkemedlens effektivitet och ökar resistensen mot antibiotika. Parlamentet debatterar
också dessa frågor redan på måndag. Åtgärder skulle kunna inkludera främjandet av en mer
försiktig användning av mediciner, utvecklandet av en mer miljövänlig tillverkning och bättre
avfallshantering.
 
Ledamöterna är bekymrade över den allt ökande läkemedelsförbrukningen per capita inom EU.
De vill att EU-länderna ska börja dela med sig av bästa praxis med varandra, framför allt när det
gäller frågor som rör antibiotikaanvändning och bortskaffandet av oanvända mediciner, i syfte
att förhindra eventuella långsiktigta negativa konsekvenser för människors hälsa.
 
Kammaren väntas också betona behovet av att vidare utveckla mer ”miljövänliga läkemedel”,
som är lika användbara för patienterna men mindre skadliga för miljön.
 
Bakgrund
 
EU-kommissionen offentliggjorde i mars i år ett meddelande om EU:s strategi för läkemedel i
miljön, som slår fast en mängd möjliga åtgärder inom detta område.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Måndag, 14 september
 
Omröstning: Torsdag, 17 september
 
Förfarande: Icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Följ ärendet lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “MEPs call for action to tackle pharmaceutical pollution” (05.03.2020)
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https://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde i
Bryssel.
 

Den  europeiska  kultursektorns  återhämtning  efter  covid-19,  icke  lagstiftande
resolution,  debatt  fredagen  den  10  juli,  omröstning  torsdag  17  september, 
Förhindra framtida brister på mediciner,  icke lagstiftande resolution, omröstning
torsdag 17 september, 
Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och
lätta nyttofordon och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon,
ordinarie lagstiftningsförfarandet, omröstning onsdag 16 september, 
Vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs
förbrukning av eldningsolja, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt måndag 14
september, omröstning onsdag 16 september, 
Intensifierade  EU-insatser  för  att  skydda  och  återställa  världens  skogar,  icke
lagstiftande  resolution,  omröstning  tisdag  15  september, 
Situationen i flyktinglägret i Moria, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt
torsdag 17 september, 
Rättsstatsprincipen  och  grundläggande  rättigheter  i  Polen,  icke  lagstiftande
resolution (Polen); fråga för muntligt besvarande till kommissionen utan resolution,
debatt måndag 14 september, omröstning torsdag 17 september, 
De ökade spänningarna i östra Medelhavet, uttalande av EU:s utrikeschef följt av en
icke lagstiftande resolution, debatt  tisdag 15 september,  omröstning torsdag 17
september, 
Situationen i Ryssland, Belarus och Libanon, uttalanden av EU:s utrikeschef följt av
icke lagstiftande resolutioner (Ryssland och Belarus), debatter tisdag 15 september,
omröstningar torsdag 17 september, 
Vapenexport från EU, icke lagstiftande resolution, debatt måndag 14 september,
omröstning onsdag 16 september, 
EU:s associeringsavtal med Georgien, icke lagstiftande resolution, debatt måndag 14
september, omröstning onsdag 16 september, och 
Mänskliga rättigheter: situationen på Filippinerna, i Demokratiska republiken Kongo
och Moçambique, icke lagstiftande resolutioner, debatter och omröstningar torsdag
17 september.
 

Fler ärenden (på engelska)
 

Sexual exploitation and abuse of children, Council and Commission statements, 
Greening measures for Eramus+, Creative Europe, EU Solidarity Corps, Fareng
(INI), 
Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock, Cuffe (INI), 
Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe,
Franz (INI), 
Measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic, vote on
urgent, and 
Procedure request (Rule 163) on Monday and vote on regulation on Thursday.
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