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Aleksej Navalnyj tilldelas årets Sacharovpris för tankefrihet 
Den ryske oppositionspolitikern och antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj kommer
att tilldelas parlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2021 vid en ceremoni på onsdag
klockan 12.00.
 
 
Stopp för nätjättarnas orättvisa metoder 
Parlamentet väntas rösta om sin ståndpunkt om lagen om digitala marknader, som
fastställer regler för vad stora onlineplattformar får göra och inte göra inom EU.
 
 
Jämställdhet: underlätta kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och
minska löneskillnaderna  
Ledamöterna väntas kräva att EU och dess medlemsländer vidtar konkreta åtgärder
för att upprätthålla kvinnors rättigheter och minska ojämlikheterna mellan könen.
 
 
Debatt om nästa toppmöte i december och EU:s hantering av covid-
19 
På onsdag morgon debatterar ledamöterna sina prioriteringar inför EU-toppmötet den
16 december och EU:s hantering av covid-19-pandemin.
 
 
Rädsla för en rysk invasion av Ukraina: debatt med Josep Borrell 
På tisdagseftermiddagen väntas ledamöterna debattera den storskaliga ryska militära
upptrappningen längs den ukrainska gränsen med EU:s utrikeschef Josep Borrell.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2021-12-13
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Aleksej Navalnyj tilldelas årets Sacharovpris för
tankefrihet
 
Den ryske oppositionspolitikern och
antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj kommer att
tilldelas parlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2021 vid
en ceremoni på onsdag klockan 12.00.
 
Aleksej Navalnyj sitter för närvarande fängslad i Ryssland och kan därför inte själv närvara vid
prisutdelningen i  Europaparlamentets  plenisal  i  Strasbourg.  Hans dotter  Daria  Navalnaja
kommer att  ta  emot  priset  på hans vägnar  av Europaparlamentets  talman David  Sassoli.
 
Talman Sassoli och Leonid Volkov, som arbetade som Aleksej Navanyjs stabschef under hans
presidentvalskampanj  2018,  väntas  också  hålla  en  gemensam  presskonferens  efter
prisceremonin, med start klockan 12.45 i  Europaparlamentets presskonferensrum Daphne
Caruana Galizia.
 
Dessutom kommer Leonid Volkov och Daria Navalnaja att  delta i  ett  presseminarium som
anordnas av Europaparlamentet på tisdag den 14 december klockan 15.30.
 
Du kan se både ceremonin och presskonferensen direkt på nätet via EP Live och EbS.
 
Här kan du läsa mer om de andra nominerade till årets Sacharovpris.
 
Innan ceremonin väntas ledamöterna i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET),
utvecklingsfrågor (DEVE) och underutskott för mänskliga rättigheter (DROI) också hålla i en
debatt med både Daria Navalnaja och Leonid Volkov. Denna debatt äger rum på måndag den
13 december klockan 19.45 - 21.15.
 
Mer information
 
Sacharovpriset för tankefrihet,  som är uppkallat efter den sovjetiske fysikern och politiske
dissidenten Andrej Sacharov, delas ut av Europaparlamentet varje år. Det inrättades år 1988 för
att hedra individer och organisationer som kämpar för att försvara mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter världen över.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Prisceremoni: onsdag 15 december
 

Plenarsammanträde

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

3 I 12

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211201IPR18502/press-seminar-european-parliament-sakharov-prize
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/sacharovpriset-2021-de-nominerade
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/deve/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/droi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sv/home


Förfarande: prisceremoni
 
Presskonferens: onsdag 15 december klockan 12.45 med Europaparlamentets talman David
Sassoli och Leonid Volkov
 
Mer information
Pressmeddelande: ”Aleksej Navalnyj tilldelas Europaparlamentets Sacharovpris 2021”
(20.10.2021)
Sacharovgemenskapen
Europaparlamentets multimediecentrum: EU-Ryssland
Europaparlamentets multimediecentrum: Sacharovpriset 2021
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Stopp för nätjättarnas orättvisa metoder
 
Parlamentet väntas rösta om sin ståndpunkt om lagen om
digitala marknader, som fastställer regler för vad stora
onlineplattformar får göra och inte göra inom EU.
 
Lagförslaget svartlistar vissa metoder som används av stora nätplattformar som fungerar som
digitala ”grindvakter”. Det skulle också göra det möjligt för EU-kommissionen att genomföra
marknadsundersökningar  och  straffa  beteenden  som  inte  uppfyller  kraven.  Debatten  i
kammaren  äger  rum  på  tisdag  följt  av  en  omröstning  på  onsdag.
 
I Europaparlamentets förslag till lagen om digitala marknader, som utarbetats av utskottet för
den inre marknaden och konsumentskydd, fastställs nya skyldigheter och förbud som är direkt
tillämpliga på digitala jättar, i syfte att säkerställa rättvis konkurrens.
 
Lagen  kommer  att  gäl la  för  de  större  företag  som  t i l lhandahål ler  så  kal lade
”kärnplattformstjänster” och är mest benägna att tillämpa orättvisa affärsmetoder. Det rör sig
bland  annat  om  onlinebaserade  förmedlingstjänster,  sociala  nätverk,  sökmotorer,
operativsystem,  annonseringstjänster  online,  molntjänster  och videodelningstjänster  som
uppfyller de relevanta kriterierna för att betecknas som "grindvakter". Ledamöterna vill också
inkludera webbläsare, digitala assistenter och smart-tv i lagens tillämpningsområde.
 
Andra ändringar av EU-kommissionens ursprungliga förslag rör definitionen av "grindvakter" på
grundval av vissa tröskelvärden, förteckningen över skyldigheter och förbud ("do’s and don’ts"),
inklusive nya bestämmelser om riktad reklam och interoperabilitet för tjänster, begränsningar för
”konkur rensdödande  fö rvärv ” ,  EU:s  verks tä l l i ghe tså tgärder ,  de  na t ione l la
konkur rensmynd ighe te rnas  ro l l  och  bö te r .
 
Mer information finns i detta pressmeddelande.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 14 december
 
Omröstning: slutresultat på onsdag 15 december
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
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Mer information
Utkast till betänkande
Videoinspelning: presskonferens med föredraganden Andreas Schwab (EPP, Tyskland) -
23.11.2021
Mer om föredraganden Andreas Schwab (EPP, Tyskland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Jämställdhet: underlätta kvinnors tillgång till
arbetsmarknaden och minska löneskillnaderna 
 
Ledamöterna väntas kräva att EU och dess medlemsländer
vidtar konkreta åtgärder för att upprätthålla kvinnors
rättigheter och minska ojämlikheterna mellan könen.
 
I ett utkast till betänkande uppmanar ledamöterna EU-länderna att vidta praktiska åtgärder för
att se till att kvinnor har samma tillgång till arbetsmarknaden som män, med lika löner och lika
rättigheter  på  sina  arbetsplatser.  Debatten  i  plenisalen  äger  rum på  måndag  följt  av  en
omröstning  på  onsdag.
 
Med anledning av det ökade våldet mot kvinnor under covid-19-pandemin uppmanar texten
också EU-länderna att se till att de nationella polismyndigheterna vidtar åtgärder mot eventuella
förövare.  För  att  ta  itu  med könsrelaterat  våld väntas ledamöterna dessutom upprepa att
Bulgarien,  Lett land,  Litauen,  Slovakien,  Tjeckien  och  Ungern  måste  rat i f icera
Istanbulkonventionen  och  att  det  behövs  omfattande  EU-lagstiftning  på  detta  område.
 
Europaparlamentet väntas slutligen påminna om att tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter är en grundläggande rättighet som inte på något sätt får urvattnas eller dras
tillbaka, och att nekad abortvård utgör en form av våld mot kvinnor.
 
Bakgrund
 
Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutetsjämställdhetsindex är EU minst 60 år ifrån att uppnå
fullständig jämställdhet. EU:s resultat i jämställdhetsindexet har endast gått upp med 4,9 poäng
sedan 2010.  EU-länderna uppnådde i  genomsnitt  68 av 100 poäng 2021,  och mer än en
tredjedel  av dem fick mindre än 60 poäng.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: måndag 13 december
 
Omröstning: onsdag 15 december
 
Förfarande: initiativbetänkande
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Mer information
Utkast till betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen
2018–2020
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredraganden Sandra Pereira (Vänstern, Portugal)
Europaparlamentets utredningstjänsts publikation Topical digest: jämställdhet (oktober 2021
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Debatt om nästa toppmöte i december och EU:s
hantering av covid-19
 
På onsdag morgon debatterar ledamöterna sina
prioriteringar inför EU-toppmötet den 16 december och
EU:s hantering av covid-19-pandemin.
 
På toppmötet kommer stats- och regeringscheferna att diskutera det senaste när det gäller
covid-19-pandemin och EU:s hantering av både folkhälsokrisen och den ekonomiska krisen.
Andra  ärenden på dagordningen är  de  stigande energipriserna i  Europa,  säkerhets-  och
försvarsfrågor  samt  utrikesfrågor.
 
I debatten i kammaren deltar också representanter för det slovenska rådsordförandeskapet och
EU-kommissionen.
 
Ledamöterna, rådet och kommissionen väntas också diskutera EU:s hantering av de globala
nya utbrotten av covid-19 och de framväxande covid-19-varianterna.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION Debatt: onsdag 15 december
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, utan resolution
 
Mer information
Dagordningen för EU-toppmötet den 16 december
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
Pressmeddelande: "The EU is prepared to tackle ongoing pandemic challenges, says EMA
chief" (30.11.2021)
De senaste uppdateringarna om covid-19 från Europeiska läkemedelsmyndigheten
Uppdateringar om covid-19 från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar
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Rädsla för en rysk invasion av Ukraina: debatt
med Josep Borrell
 
På tisdagseftermiddagen väntas ledamöterna debattera
den storskaliga ryska militära upptrappningen längs den
ukrainska gränsen med EU:s utrikeschef Josep Borrell.
 
Ryssland har nyligen flyttat tusentals trupper nära Ukrainas östra gräns, trots att den ryska
regeringen har förnekat alla planer på att attackera grannlandet.
 
Ledande politiker i väst, däribland ledarna för USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och
Italien, har uppmanat Ryssland att trappa ned de nuvarande spänningarna, samtidigt som de
har signalerat att  de är beredda att reagera kraftfullt  på eventuella ryska aggressioner, till
exempel genom att utfärda hårda ekonomiska sanktioner.
 
Parlamentet debatterar frågan på tisdag eftermiddag följt av en omröstning om en resolution på
torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 14 december 
 
Omröstning: torsdag 16 december
 
Förfarande: uttalande av EU:s utrikeschef, följt av en resolution
 
Mer information
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

30-årsdagen av Sovjetunionens upplösning, uttalande av talmannen och de politiska
grupperna, debatt: måndag 13 december; 
De nationella återhämtningsplanerna, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt:
onsdag 15 december; 
EU:s värden i Slovenien, uttalanden av rådet och kommissionen följt av en resolution,
debatt: onsdag 24 november, omröstning: torsdag 16 december; 
En anpassning av EU:s asylregler för att hantera flyktingar från Belarus, uttalanden
av rådet och kommissionen, debatt: onsdag 15 december; 
Et t  i n te rna t ione l l t  i ns t rument  fö r  o f fen t l i g  upphand l ing ,  o rd inar ie
lags t i f tn ings för fa randet ,  omrös tn ingsresu l ta t :  t i sdag  14  december ; 
Ghanas president Nana Addo Akufo-Addo talar inför Europaparlamentet, högtidligt
sammanträde, tal: tisdag 14 december; 
Bekämpning av könsrelaterat våld: nätvåld, lagstiftningsinitiativbetänkande, debatt:
måndag 13 december, omröstning: tisdag 14 december; 
Hot mot grundläggande rättigheter i Polen, uttalanden av rådet och kommissionen,
debatt: onsdag 15 december; 
Europaåret  för  ungdomar  2022,  ordinarie  lagstiftningsförfarandet,  debatt  och
omröstning:  tisdag  14  december; 
Situationen i Nicaragua, uttalande av EU:s utrikeschef följt av en resolution, debatt:
tisdag 14 december, omröstning: torsdag 16 december; 
Utmaningar  och  framtidsutsikter  för  multilaterala  system för  vapenkontroll  och
nedrustning med avseende på massförstörelsevapen, initiativbetänkande, debatt:
måndag 13 december, omröstning: onsdag 15 december; 
En ny inriktning för EU:s humanitära insatser, initiativbetänkande, debatt: tisdag 14
december,  omröstning:  onsdag  15  december,  slutgiltigt  omröstningsresultat
meddelas:  torsdag  16  december; 
Samarbete  i  kampen  mot  organiserad  brotts l ighet  på  västra  Balkan,
initiativbetänkande, debatt: tisdag 14 december, omröstning: onsdag 15 december,
slutgiltigt omröstningsresultat meddelas: torsdag 16 december; 
Ett EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus, fråga för muntligt besvarande
till kommissionen, debatt: torsdag 16 december; 
EU-stöd till  Kroatien (Europeiska unionens solidaritetsfond),  Spanien och Italien
(Europeiska  fonden  för  justering  för  globaliseringseffekter  för  uppsagda
arbetstagare),  budgetförfarandet,  omröstning:  tisdag  14  december; 
Resolutioner  om mänskliga  rättigheter  (Ryssland,  Kuba,  Serbien),  brådskande
resolutioner,  debatt  och  omröstning:  torsdag  16  december.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 

Deliberations of the Committee on Petitions in 2020, Falca, INI; 
The impact of organised crime on own ressources of the EU and on the misuse of EU
funds with a particular focus on shared management, Zdechovsky, CONT, INI; 
Evaluation of preventive measures for avoiding corruption, irregular spending and
misuse of  EU and national  funds in case of  emergency funds and crisis-related
spending,  Rivasi,  CONT, INI; 
Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive, ITRE, Kelly, INI; 
Democracy at work: A European framework for employees' participation rights and
the revision of the European Works Council Directive, Bischoff, EMPL;
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Outcome  of  Global  Summit  Nutrition  for  Growth  (Japan,  7-8  December)  and
increased  food  insecurity  in  developing  countries,  Commission  Statement; 
Health technology assessment, Wölken, ENVI, 2nd reading; 
Barriers to the free movement of goods, Oral Question to the Commission, IMCO; 
MeToo and harrassment, the consequences for the EU institutions, OQ FEMM, with
resolution; 
Implementation of the Kimberley Process Certification scheme, oral question, with
INTA resolution; 
The European Commission Guidelines on inclusive language, topical debate in the
persence of the European Commission; 
 EC/Gabon  Fisheries  Partnership  Agreement:  Implementing  Protocol,  Bilbao
Barandica,  PECH.  
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