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Slutomröstning om reformen av EU:s jordbrukspolitik  
På tisdag väntas parlamentsledamöterna ge grönt ljus till EU:s nya gemensamma
jordbrukspolitik. Den nya versionen ska vara grönare, mer rättvis, flexibel och
transparent.
 
 
COP26: debatt om klimatuppgörelsen i Glasgow 
På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet resultatet av det senaste
klimattoppmötet i Glasgow (COP26).
 
 
Svjatlana Tsichanouskaja talar inför Europaparlamentet  
På onsdag klockan 12.00 väntas den belarusiska oppositionsledaren Svjatlana
Tsichanouskaja tala inför ledamöterna i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg.
 
 
Främja laglig arbetskraftsinvandring till EU  
Europaparlamentet väntas kräva åtgärder för att underlätta laglig invandring till EU.
Sådan migration behövs för att möta Europas demografiska utmaningar och
arbetsmarknadens behov.
 
 
Hälsounionen: förbättra EU:s läkemedelspolitik 
Parlamentet kommer att lägga fram förslag om hur EU ska kunna åtgärda
läkemedelsbrister, förbättra patienters tillgång till behandlingar och öka insynen i
priserna.
 
 
Råvaror av avgörande betydelse: EU måste bygga upp sin egen
försörjning  
På onsdag röstar Europaparlamentet om ett nytt betänkande som belyser hur
beroende EU är av viktiga resurser som behövs för den digitala och gröna
omställningen.
 
 
Krav på ett snabbt införande av ett europeiskt socialförsäkringskort  
På måndag väntas ledamöterna fråga ut kommissionen om dess planer på att införa
ett europeiskt socialförsäkringskort som ska minska den administrativa bördan för
mobila arbetstagare.
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Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2021-11-22

 
 
Sessionsinfo 22-25 november 2021, plenarsammanträde i
Strasbourg
 

Kontaktpersoner 
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Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub
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Tiia MUSTONEN
Pressekreterare - Stockholm/Strasbourg

(+46) 8 5624 4454
(+33) 3 881 74728 (STR)
(+46) 70 998 9627
tiia.mustonen@europarl.europa.eu

Plenarsammanträde

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

3 I 12



Slutomröstning om reformen av EU:s
jordbrukspolitik 
 
På tisdag väntas parlamentsledamöterna ge grönt ljus till
EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik. Den nya
versionen ska vara grönare, mer rättvis, flexibel och
transparent.
 
I juni i år nådde Europaparlamentets och rådets förhandlare en överenskommelse om det nya
regelverket, som syftar till att anpassa den gemensamma jordbrukspolitiken till EU:s miljö- och
klimatåtaganden.  Dessa  åtaganden  måste  återspeglas  i  nationella  strategiska  planer,  i
jordbruksmetoder och i det sätt som direktstödet och medlen i fonden för landsbygdsutveckling
fördelas. Reformen kommer att träda i kraft 2023.
 
För att se till att EU-stödet fördelas rättvist kommer små- och medelstora jordbruk att få en
minimiandel av direktstödet och unga jordbrukare kommer få särskilt stöd från direktstödet och
budgeten för landsbygdsutveckling i varje medlemsland. Arbetsvillkoren på gårdarna kommer
att övervakas genom samarbeten mellan nationella yrkesinspektörer och den gemensamma
jordbrukspolitikens utbetalande organ. En permanent krisreserv kommer att inrättas för att
hjälpa jordbrukare i samband med pris- eller marknadsinstabilitet och informationen om slutliga
stödmottagare kommer att bli mer öppen tack vare ett datautvinningsverktyg.
 
Debatten äger rum på tisdag morgon klockan 09.00 följt  av en omröstning klockan 12.00 -
resultatet meddelas klockan 16.00. Ordföranden för jordbruksutskottet och föredragandena
kommer därefter att  hålla en presskonferens klockan 16.15 efter att  omröstningsresultatet
meddelats.
 
 
* * *
 
 
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
D e b a t t  o c h  o m r ö s t n i n g :  t i s d a g  2 3  n o v e m b e r  F ö r f a r a n d e :  o r d i n a r i e
lagstiftningsförfarandet, första läsningen Presskonferens: tisdag 23 november klockan
17.15 med jordbruksutskottets ordförande Norbert Lins och föredragandena Peter Jahr,
Ulrike Müller och Eric Andrieu
 

Plenarsammanträde

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

4 I 12



Mer information
Pressmeddelande: “EU farm policy reform: Parliament and Council strike a deal” (28.06.2021)
Vanliga frågor om trepartsöverenskommelsen
Mer om föredraganden för de strategiska planerna: Peter Jahr (EPP, Tyskland)
Mer om föredraganden för den övergripande förordningen: Ulrike Müller (Renew Europe,
Tyskland)
Mer om föredraganden för den samlade marknadsordningen: Eric Andrieu (S&D, Frankrike)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (de strategiska planerna)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/113892/ERIC_ANDRIEU/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


COP26: debatt om klimatuppgörelsen i Glasgow
 
På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet
resultatet av det senaste klimattoppmötet i Glasgow
(COP26).
 
Innan FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) inleddes krävde Europaparlamentet högre globala
ambitioner för att uppnå ett starkt resultat vid toppmötet. Det var på lördagen den 13 november
som klimatpakten i Glasgow antogs, efter två veckors förhandlingar. På onsdag morgon klockan
09.00 kommer parlamentsledamöterna att debattera resultatet av klimatmötet.
 
Här kan du läsa de första reaktionerna på klimatpakten i Glasgow från Pascal Canfin (Renew
Europe, Frankrike) och Peter Liese (EPP, Tyskland), som ledde Europaparlamentets delegation
till  COP26. Parlamentets delegation höll  möten med ministrar,  parlamentariker och andra
delegater från flera länder,  däribland Kina, Brasilien, USA, Ryssland, Pakistan, Sydafrika,
Turkiet, Bangladesh och Maldiverna, samt med företrädare för internationella organisationer och
icke-statliga organisationer från Europa och utvecklingsländer.
 
Bakgrund
 
Europaparlamentet  har  länge drivit  på för  en mer  ambitiös  EU-lagstiftning om klimat  och
biologisk mångfald och utlyste ett  klimatnödläge den 28 november 2019.  I  juni  i  år  antog
parlamentet  den  europeiska  klimatlagen.  Den  omvandlar  det  politiska  åtagandet  i  den
europeiska  gröna  given  om att  EU ska  vara  klimatneutralt  senast  2050  till  en  bindande
skyldighet  för  EU  och  medlemsländerna.  Den  höjer  också  EU:s  mål  att  minska
växthusgasutsläppen från 40 procent till minst 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års
nivåer. I juli i år presenterade kommissionen det så kallade 55 %-paketet för att göra det möjligt
för EU att nå det mer ambitiösa 2030-målet.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION Debatt:  onsdag 24  november  Förfarande:  debatt  om
aktuellt  ämne
 
Mer information
Studie “The COP26 Climate Change Conference: Status of climate negotiations and issues at
stake” (oktober 2021)
Så bekämpar EU klimatförändringarna
Eurobarometer om klimatförändringar
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister om COP26

Plenarsammanträde

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

6 I 12

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211014IPR14913/klimatforandringar-hoj-ambitionerna-for-att-uppna-ett-starkt-resultat-vid-cop26
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211109RES16902/20211109RES16902.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3541
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180703STO07129/sa-bekampar-eu-klimatforandringarna
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Svjatlana Tsichanouskaja talar inför
Europaparlamentet 
 
På onsdag klockan 12.00 väntas den belarusiska
oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja tala inför
ledamöterna i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg.
 
Svjatlana Tsichanouskajas besök äger rum mot bakgrund av den fortsatta geopolitiska krisen
vid gränsen mellan Polen och Belarus. Den belarusiska auktoritära regimen anklagas för att ha
forslat migranter främst från Mellanöstern till landets gräns mot EU, och i synnerhet Polen, som
hämnd för de sanktioner som EU har infört.
 
Som svar på detta har EU enats om att utvidga unionens befintliga restriktiva åtgärder mot
Belarus för att rikta in sig på bland annat flygbolag och tjänstemän som är inblandade i att föra
migranter till gränsområdena mellan EU och Belarus.
 
Situationen vid polsk-belarusiska gränsen
 
På tisdagseftermiddagen - dagen innan - kommer parlamentsledamöterna också att hålla en
separat plenardebatt med rådet och kommissionen om de säkerhetsmässiga och humanitära
konsekvenserna av situationen i Belarus och vid dess gräns mot EU.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 23 november Tal: onsdag 24 november Förfarande: uttalanden av rådet
och kommissionen, formellt sammanträde
 
Mer information
Pressmeddelande: “Poland-Belarus border: MEPs alarmed by humanitarian and political crisis”
(10.11.2021)
Pressmeddelande: “Belarus: consider taking the Lukashenka regime to international court,
MEPs ask” (07.10.2021)
Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Belarus
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (EU-Belarus)
Multimediapaket
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https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210930IPR13933/belarus-consider-taking-the-lukashenka-regime-to-international-court-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/d-by/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


Främja laglig arbetskraftsinvandring till EU 
 
Europaparlamentet väntas kräva åtgärder för att underlätta
laglig invandring till EU. Sådan migration behövs för att
möta Europas demografiska utmaningar och
arbetsmarknadens behov.
 
En ny talangreserv för  att  matcha tredjelandsmedborgares kvalifikationer  med potentiella
arbetsgivare i EU, ett ambitiöst inreseprogram för arbetstagare från tredjeländer med låg och
medelhög utbildning samt särskilda åtgärder för egenföretagare och entreprenörer är några av
de förslag som parlamentsledamöterna väntas rösta om för att kunna erbjuda nya möjligheter till
laglig invandring till EU.
 
Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska
centerpartisten Abir Al-Sahlani.
 
Andra förslag i utkastet till betänkande handlar om att förbättra rörligheten inom EU för varaktigt
bosatta personer som inte är EU-medborgare och minska byråkratin för individer som vill ha
rätt  att  vistas  och  arbeta  i  ett  EU-medlemsland.  Ledamöterna  väntas  också  uppmana
kommissionen att vidta åtgärder för att underlätta erkännandet av yrkeskvalifikationer, garantera
lika rättigheter för arbetstagare från länder utanför EU och bekämpa arbetskraftsexploatering.
 
Utkastet till  lagstiftningsbetänkande som utarbetats av utskottet för medborgerliga fri-  och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor kommer att debatteras i kammaren på tisdag följt av
en omröstning på torsdag. För att antas måste det få stöd av en majoritet i Europaparlamentet.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  tisdag  23  november  Omröstning:  torsdag  25  november  Förfarande:
lagstiftningsinitiativbetänkande
 
Mer information
Pressmeddelande: “Laglig migration: fler möjligheter för företagare från tredjeländer”
(27.10.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197400/ABIR_AL-SAHLANI/home
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_sv
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0314_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211019IPR15241/laglig-migration-fler-mojligheter-for-foretagare-fran-tredjelander
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211019IPR15241/laglig-migration-fler-mojligheter-for-foretagare-fran-tredjelander
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


Hälsounionen: förbättra EU:s läkemedelspolitik
 
Parlamentet kommer att lägga fram förslag om hur EU ska
kunna åtgärda läkemedelsbrister, förbättra patienters
tillgång till behandlingar och öka insynen i priserna.
 
Det utkast till betänkande som antagits av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
kommer att  debatteras i  plenum på måndag kväll  följt  av en omröstning om förslagen på
onsdag. Betänkandet är Europaparlamentets bidrag till kommissionens plan att uppdatera EU:s
läkemedelslagstiftning år 2022.
 
De viktigaste rekommendationerna i  utkastet  till  betänkande handlar om att  ta itu med de
grundläggande orsakerna till läkemedelsbrist, se till att patienter har tillgång till säkra, rimligt
prissatta och effektiva läkemedelsbehandlingar, öka insynen i priser och offentlig finansiering av
forskning och utveckling samt att stärka EU:s tillverknings- och försörjningsresiliens.
 
Bakgrund
 
Den 25 november förra året antog kommissionen en läkemedelsstrategi för Europa, ett viktigt
initiativ inom ramen för Europeiska hälsounionen. Målet är att ge EU:s läkemedelspolitik en
långsiktig vision: att se till att den är kristålig och hållbar. EU strävar också efter att stärka sin
ställning som global ledare och säkerställa tillgång till  läkemedel till  överkomliga priser för
patienter.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  måndag  22  november  Omröstning:  onsdag  24  november  Förfarande:
initiativbetänkande
 
Mer information
Utkast till betänkande
Pressmeddelande: “EU Health: MEPs call for a future-proof EU pharmaceutical policy”
(12.10.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredragande Dolors Montserrat (EPP, Spanien)
Lagstiftningståget
Europaparlamentets hemsida: EU:s hälsopolitik
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (covid-19)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (hälso- och
sjukvård)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_sv
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe/09-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/healthcare-safety_19602_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/healthcare-safety_19602_pk


Råvaror av avgörande betydelse: EU måste
bygga upp sin egen försörjning 
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om ett nytt
betänkande som belyser hur beroende EU är av viktiga
resurser som behövs för den digitala och gröna
omställningen.
 
Råvaror av avgörande betydelse (Critical Raw Materials) är mycket viktiga inom en mängd olika
tillämpningsområden  och  behövs  för  att  tillverka  ett  stort  antal  varor.  Den  pågående
omställningen till digitala, högeffektiva och klimatneutrala ekonomier kommer också att leda till
en betydligt större efterfrågan på dessa råvaror. Det beror bland annat på att den teknik som
behövs för att kunna uppnå målen i Parisavtalet är beroende av sådana råvaror. Det handlar till
exempel om batterier eller elmotorer.
 
I  utkastet till  text efterlyses en EU-strategi för att  öka Europas strategiska oberoende och
motståndskraft när det gäller försörjning av råvaror av avgörande betydelse. För att uppnå detta
måste EU bygga upp välfungerande sekundärmarknader för återvunna resurser. Nya material
måste komma från EU, källorna måste diversifieras och mer forskning bör inriktas på hållbara
alternativ.  Parlamentsledamöterna  uppmanar  också  EU:s  medlemsländer  att  överväga
strategisk  lagerhållning.
 
Enligt EU-kommissionen är försörjningen av många råvaror av avgörande betydelse starkt
koncentrerad till länder utanför EU. Kina står för 98 procent av EU:s försörjning av sällsynta
jordartsmetaller.
 
Debatten i kammaren äger rum på måndag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  måndag  22  november  Omröstning:  onsdag  24  november  Förfarande:
initiativbetänkande  
 
Mer information
Utkast till betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Mer om föredragande Hildegard Bentele (EPP, Tyskland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Critical raw materials in EU external policies:
Improving access and raising global standards” (12.05.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0474
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197408/HILDEGARD_BENTELE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2011(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690606
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690606
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/


Krav på ett snabbt införande av ett europeiskt
socialförsäkringskort 
 
På måndag väntas ledamöterna fråga ut kommissionen om
dess planer på att införa ett europeiskt
socialförsäkringskort som ska minska den administrativa
bördan för mobila arbetstagare.
 
Ett europeiskt socialförsäkringskort kommer att göra det möjligt för mobila arbetstagare att
presentera information om sitt socialförsäkringsskydd och sina rättigheter i ett digitalt format till
myndigheterna i det land där de arbetar. De kommer därför att kunna identifieras snabbare och
få sina handlingar kontrollerade i realtid. De blanketter som mobila arbetstagare för närvarande
måste visa upp är ofta inte uppdaterade och kan bli föremål för bedrägerier.
 
Parlamentsledamöterna väntas uppmana EU-kommissionen att  påskynda lanseringen av
initiativet så att EU-arbetstagare kan börja använda kortet så snart som möjligt. De väntas
också insistera på att EU:s dataskyddsregler ska tillämpas strikt i processen.
 
Omröstningen om resolutionen äger rum på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: måndag 22 november Omröstning: torsdag 25 november Förfarande: fråga för
muntligt besvarande till kommissionen följt av en resolution
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pilotprojekt om det europeiska socialförsäkringskortet
Lagstiftningståget
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2620(RSP)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1545&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-european-social-security-number
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/social-europe_19401_pk
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Resultatet av senaste EU-toppmötet den 21-22 oktober, uttalanden av Europeiska
rådets ordförande och kommissionens ordförande, debatt: tisdag 23 november; 
Den rådande covid-19-situationen, uttalande av kommissionen, debatt: måndag 22
november; 
Rättsstaten och grundläggande rättigheter  i  Slovenien,  uttalanden av rådet  och
kommissionen följt av en icke lagstiftande resolution, debatt: onsdag 24 november,
omröstning: plenarsammanträdet i december; 
EU:s budget 2022 ,  budgetförfarandet,  debatt:  tisdag 23 november,  omröstning:
onsdag 24 november; 
EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt, initiativbetänkande, debatt:
måndag 22 november, omröstning: tisdag 23 november; 
Istanbulkonventionen, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt: torsdag 25
november; 
Situationen i  Bosnien och Hercegovina,  uttalanden av rådet  och kommissionen,
debatt:  tisdag 23 november; 
Polisvåld mot romer i EU, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt: tisdag 23
november; 
EU:s  strategi  för  sällsynta  sjukdomar,  fråga  för  muntligt  besvarande  til l
kommissionen,  debatt:  onsdag  24  november; 
Resolutioner  om  mänskliga  rättigheter  (Somalia,  Wagnergruppen,  Kamerun),
brådskande resolutioner  (icke  lagstiftande),  debatt  och  omröstning:  torsdag 25
november; 
EU-stöd till Spanien (Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för
uppsagda arbetstagare), budgetförfarandet, omröstning: torsdag 25 november.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 

State of the Energy Union, Commission statement, Wed, no resolution; 
International  ports’  congestions and increased transport  costs affecting the EU,
Commission statement  Thu,  no resolution; 
Presentation of the Court of Auditors’ Annual report, Wed, with Klaus-Heiner Lehne; 
Multilateral negotiations in view of the 12th WTO Ministerial Conference in Geneva,
30 November to 3 December 2021, Commission statement, Tue, with resolution; 
Revision of the Financial regulation in view of entry into force of 2021-2027 MFF; 
The safety of truck parking lots in the EU, non-legislative resolution, voted Thu.
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