
 

Sessionsinfo 8-11 mars 2021, plenarsammanträde i
Bryssel
 
Konferensen om Europas framtid: EU-ledarna väntas skriva under
gemensam förklaring 
På onsdag väntas EU:s ledare underteckna den gemensamma förklaringen om
konferensen om Europas framtid, som ska ta sig an både gamla och nya utmaningar
inom EU.
 
 
Parlamentet uppmärksammar den internationella kvinnodagen i
kammaren 
Talman David Sassoli och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern håller i
anföranden under Europaparlamentets firande av den internationella kvinnodagen på
måndag.
 
 
Strategiska och innovativa investeringar: kammaren röstar om
InvestEU-programmet 
Parlamentet väntas anta det nya InvestEU-programmet, som kommer att mobilisera
offentliga och privata investeringar och garantera enklare tillgång till finansiering.
 
 
Programmet EU för hälsa: Parlamentet väntas anta EU:s nya
hälsoprogram 
Kammaren håller sin slutomröstning om programmet EU för hälsa på 5,1 miljarder euro
för tidsperioden 2021–2027, som syftar till att stärka EU:s hälso- och sjukvårdssystem
mot framtida hot. 
 
 
Koldioxidavgift på EU-importer för att höja de globala
klimatambitionerna 
Parlamentet väntas kräva en ny koldioxidavgift på EU-importer från mindre
klimatambitiösa länder. Syftet är att höja de globala klimatambitionerna och förhindra
så kallat ”koldioxidläckage”.
 
 
Företag måste skydda mänskliga rättigheter och miljön inom sina
värdekedjor 
Ledamöterna vill se bindande EU-regler som slår fast en standard för ansvarsfullt
företagande och håller företag ansvariga för skador på människor eller miljön.
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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/2021-03-08
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Mer information
Slutgiltigt förslag till föredragningslista
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
EP Multimedia Centre: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub
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Pressekreterare - Bryssel/Strasbourg
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(+32) 470 88 29 42
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MUSTONEN TIIA
Pressekreterare - Stockholm/Strasbourg
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http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2021-03-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0


Konferensen om Europas framtid: EU-ledarna
väntas skriva under gemensam förklaring
 
På onsdag väntas EU:s ledare underteckna den
gemensamma förklaringen om konferensen om Europas
framtid, som ska ta sig an både gamla och nya utmaningar
inom EU.
 
På onsdag kommer den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid att
undertecknas av Europaparlamentets talman David Sassoli, Portugals premiärminister António
Costa,  som representerar  det  roterande rådsordförandeskapet,  samt  EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen. Detta kommer att dra igång det gemensamma arbetet och
debatterna om hur EU:s politik och institutioner ska utformas i framtiden. Förklaringen innehåller
EU-institutionernas  åtagande  att  ”gemensamt  lyssna  på  européerna  och  att  följa  upp
rekommendationerna från konferensen”, i enlighet med institutionernas befogenheter i EU-
fördraget.
 
Genom att använda en inkluderande, öppen och transparent strategi väntas människor med
olika bakgrund, företrädare för civilsamhället och andra intressenter på europeisk, nationell,
regional och lokal nivå kunna delta i konferensen och föra fram sina önskemål och krav. Detta
kommer att ske genom en mängd konferensevenemang och debatter som anordnas runtom i
EU samt genom en interaktiv flerspråkig digital plattform.
 
Läs också det senaste uttalandet av Europaparlamentets talmanskonferens efter dess beslut
om att godkänna den gemensamma förklaringen.
 
Ceremoni: onsdag, 10 mars
 
Förfarande: formellt sammanträde
 
Mer information
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
(07.05.2020)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Conference on the Future of Europe”
(11.06.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Parlamentet uppmärksammar den
internationella kvinnodagen i kammaren
 
Talman David Sassoli och Nya Zeelands premiärminister
Jacinda Ardern håller i anföranden under
Europaparlamentets firande av den internationella
kvinnodagen på måndag.
 
Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern väntas i ett videomeddelande (inspelat i förväg)
fokusera sitt anförande på kvinnligt ledarskap under covid-19-tider samt dela med sig av sina
erfarenheter med att hantera pandemin i  egenskap av en politisk ledare på toppnivå. Hon
väntas också betona hur kvinnor ofta arbetat i  främsta ledet med att bekämpa viruset och
understryka att fler kvinnor måste inkluderas i ledarskapspositioner och beslutsfattande på alla
nivåer  för  att  säkerställa  att  pandemiåtgärderna  möter  al la  människors  behov.
Europaparlamentets talman David Sassoli håller också i ett anförande med anledning av den
internationella kvinnodagen i samband med plenarsammanträdets öppnande.
 
Evenemang på sociala medier
 
Tidigare samma dag, klockan 11:00, kommer ordföranden för Europaparlamentets utskott för
kvinnors rättigheter och jämställdhet, Evelyn Regner (S&D, Österrike), att delta i en Facebook
Live-session  och  svara  på  frågor  från  allmänheten  om  jämställdhetssituationen  i  EU:s
medlemsländer samt tala om hur pandemin har förvärrat många svårigheter som kvinnor runt
om i Europa möter i sin vardag. Du kan ta del av denna Facebook Live här.
 
Klockan 12:00 väntas Evelyn Regner också leda en diskussion med den polska modellen och
aktivisten Anja Rubik live via Instagram. Du kan se denna Instagram Live här.
 
Ceremoni: måndag, 8 mars
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Mer information
Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2021 om könsperspektivet under covid-19-
krisen och tiden efter krisen
Nyheter – Internationella kvinnodagen 2021
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Achieving gender equality in the face of the
pandemic and existing challenges” (januari 2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “COVID-19: The need for a gendered response”
(februari 2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Women in politics in the EU: State of play”
(februari 2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Thematic digest: Women leading the fight
against Covid-19” (mars 2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Infographic: The coronavirus crisis: an emerging
gender divide?”
Audiovisuellt klipp – “Women and the impact of the COVID-19 crisis”
Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor: ”Internationella
kvinnodagen 2021”
Ljud- och bildmaterial – den internationella kvinnodagen 2021
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/international-women-s-day-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/international-women-s-day_4601_pk


Strategiska och innovativa investeringar:
kammaren röstar om InvestEU-programmet
 
Parlamentet väntas anta det nya InvestEU-programmet,
som kommer att mobilisera offentliga och privata
investeringar och garantera enklare tillgång till
finansiering.
 
Debatten och omröstningen äger rum på tisdag och omröstningsresultatet meddelas samma
dag klockan 19.00.
 
Ett belopp på 26 miljarder euro (i löpande priser) har avsatts från EU-budgeten som en garanti
för InvestEU. Programmet väntas mobilisera 400 miljarder euro i investeringar i hela Europeiska
unionen under tidsperioden 2021–2027.
 
Europaparlamentets  förhandlare  nådde fram till  en  informell  överenskommelse  med EU-
ländernas representanter i rådet om InvestEU-programmet i december förra året. Programmet
syftar till att främja strategiska investeringar i läkemedelstillverkning, medicinska förnödenheter
och skyddsutrustning, samt i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik inom EU.
Europaparlamentets förhandlare i utskotten för budgetfrågor och ekonomi- och valutafrågor har
också säkerställt kapitalstöd till små och medelstora företag som har påverkats negativt av
covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen.
 
InvestEU, som är en del av återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder
euro, kommer också att bidra med finansiering av hållbara projekt, förutsatt att de kan påvisa att
de har en positiv miljö-, klimat- och social påverkan.
 
Debatt: tisdag, 9 mars
 
Omröstningsresultat meddelas: tisdag, 9 mars, 
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse efter första läsningen
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Hemsida: InvestEU
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”The InvestEU programme: Continuing EFSI in
the next MFF”
Mer om medföredraganden José Manuel Fernandes (EPP, PT)
Mer om medföredraganden Irene Tinagli (S&D, IT)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_sv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/investeu_18001_pk


Programmet EU för hälsa: Parlamentet väntas
anta EU:s nya hälsoprogram
 
Kammaren håller sin slutomröstning om programmet EU
för hälsa på 5,1 miljarder euro för tidsperioden 2021–2027,
som syftar till att stärka EU:s hälso- och sjukvårdssystem
mot framtida hot. 
 
Debatten  på  tisdag  morgon  kommer  att  följas  av  en  omröstning  om  den  preliminära
överenskommelsen om det nya programmet som parlamentets förhandlare och EU-ländernas
representanter  i  rådet  nådde fram till  den 14 december  förra  året.  Omröstningsresultatet
meddelas klockan 19.00.
 
Enligt kompromissförslaget kommer programmet EU för hälsa (EU4Health) att bidra där EU
verkligen kan tillföra  mervärde,  till  exempel  med att  hantera gränsöverskridande hot  mot
folkhälsan, göra mediciner och medicinsk utrustning mer tillgängligt till överkomliga priser, samt
stödja inrättandet av ett ”europeiskt hälsodataområde” (European health data space). Mer
information om de specifika bestämmelserna finns här.
 
Mer information
 
I maj förra året lade kommissionen fram förslag om det nya fristående programmet EU för hälsa
för 2021–2027, som en del av insatserna för att bekämpa covid-19-krisen. Programmet syftar till
att bättre förbereda EU för omfattande gränsöverskridande hot mot folkhälsan och göra de
nationella hälso- och sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga. Detta bör i sin tur skapa bättre
förutsättningar för EU att hantera framtida pandemier, men också andra långsiktiga utmaningar
som till exempel en åldrande befolkning och ojämlikheter inom hälsoområdet.
 
Debatt: tisdag, 9 mars
 
Omröstningsresultat meddelas: tisdag, 9 mars, 
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”EU4Health programme” (03.02.2021)
Mer om föredraganden Cristian-Silviu Bușoi (EPP, RO)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_sv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu4health_18003_pk


Koldioxidavgift på EU-importer för att höja de
globala klimatambitionerna
 
Parlamentet väntas kräva en ny koldioxidavgift på EU-
importer från mindre klimatambitiösa länder. Syftet är att
höja de globala klimatambitionerna och förhindra så kallat
”koldioxidläckage”.
 
Ledamöterna  väntas  debattera  och  rösta  om ett  utkast  till  resolution  som uppmanar  till
inrättandet av en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).
Texten betonar att EU:s höjda klimatambitioner inte får resultera i så kallat ”koldioxidläckage”
och att de globala klimatåtgärderna inte kommer att vara till någon nytta om EU-produktionen
flyttar till länder med mindre ambitiösa regler för utsläpp av växthusgaser utanför EU.
 
Alla världens länder bör uppmuntras att höja sina klimatambitioner för att nå målen i Parisavtalet
, enligt utkastet till text. För att skapa incitament för handelssektorerna inom och utanför EU att
minska koldioxidutsläppen väntas ledamöterna föreslå ett koldioxidpris på importer av vissa
produkter från länder utanför EU som inte är lika klimatambitiösa. En sådan koldioxidavgift för
dock inte användas som ett verktyg för handelsprotektionism, enligt parlamentarikerna.
 
Mer information
 
EU-kommissionen väntas presentera ett lagförslag om en EU-mekanism för koldioxidjustering
vid gränserna under det andra kvartalet i år, som en del i arbetet med den europeiska gröna
given (European Green Deal). Kommissionen väntas också presentera ett förslag på hur EU
ska kunna låta de intäkter som genereras finansiera delar av EU-budgeten.
 
Europaparlamentet har spelat en viktig roll när det gäller att öka det politiska trycket för en mer
ambitiös EU-lagstiftning på klimatområdet och utlyste ett klimatnödläge den 28 november 2019.
 
Debatt: måndag, 8 mars Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 10 mars  Förfarande:
initiativbetänkande
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Utkast till betänkande om en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna
EU:s gröna giv – system för koldioxidjustering vid gränserna
Pressmeddelande: “EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030”
(08.10.2020)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Climate change and climate action”
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utlyser-klimatnodlage
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_SV.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/eu-s-klimatlag-ledamoterna-vill-minska-utslappen-med-60-till-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/eu-s-klimatlag-ledamoterna-vill-minska-utslappen-med-60-till-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/european-green-deal_17506_pk


Företag måste skydda mänskliga rättigheter och
miljön inom sina värdekedjor
 
Ledamöterna vill se bindande EU-regler som slår fast en
standard för ansvarsfullt företagande och håller företag
ansvariga för skador på människor eller miljön.
 
Utkastet till lagstiftningsinitiativ om ”företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet”, som
utarbetats av ledamöterna i parlamentets utskott för rättsliga frågor, uppmanar kommissionen
att snabbt lägga fram en ny lag i syfte att säkerställa att företag hålls ansvarsskyldiga och
skadeståndsansvariga om de skadar – eller bidrar till att skada – mänskliga rättigheter, miljön
eller  god  förvaltning.  De  nya  reglerna  bör  garantera  ett  bättre  skydd  för  brottsoffer  och
säkerställa att de som drabbas har tillgång till rättsmedel. Regelverket är också tänkt att omfatta
alla företag som vill ha tillgång till EU:s inre marknad, inklusive de som är etablerade i länder
utanför Europeiska unionen.
 
Debatten äger rum på måndag och omröstningen på onsdag.
 
Mer information
 
EU-kommissionen offentliggjorde i februari förra året en studie som slog fast att enbart ett av tre
företag i EU för närvarande vidtar åtgärder för tillbörlig aktsamhet. 70 procent av de europeiska
företag som undersökts stödjer dock inrättandet av ett EU-omfattande regelverk på samma
område. I  en debatt med ledamöterna i  utskottet för rättsliga frågor i  september förra året
framhöll  EU:s  kommissionär  för  rättsliga  frågor  Didier  Reynders  att  EU-kommissionens
kommande lagförslag, som väntas presenteras under det första halvåret i år, kommer att vara
en integrerad del av den europeiska gröna given och den ekonomiska återhämtningsplanen för
Europa.
 
 Debatt: måndag, 8 mars Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 10 mars Förfarande:
lagstiftningsinitiativ
 
Mer information
Utkast till betänkande med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga
aktsamhet och ansvarsskyldighet
Pressmeddelande: “MEPs: Hold companies accountable for harm caused to people and
planet” (27.01.2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Towards a mandatory EU system of due
diligence for supply chains” (22.10.2020)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Corporate due diligence and corporate
accountability” (20.10.2020)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Mediefriheten i Polen, Ungern och Slovenien, uttalanden av rådet och kommissionen,
debatt: onsdag 10 mars, 
Hbtqi-rättigheter  i  EU,  icke  lagstiftande  resolution,  debatt:  onsdag  10  mars,
omröstningsresultat  meddelas:  torsdag  11  mars, 
OpenLux-avslöjandena, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt: onsdag 10
mars, 
Den europeiska planeringsterminen, initiativbetänkanden, debatt: onsdag 10 mars,
omröstningsresultat meddelas torsdag: 11 mars, 
Fiskerikontroll,  ordinarie  lagstiftningsförfarandet,  debatt:  t isdag  9  mars,
omröstningsresultat  meddelas  onsdag:  10  mars, 
Fastställande  av  harmoniserade  vil lkor  för  saluföring  av  byggprodukter,
initiativbetänkande, debatt: måndag 8 mars, omröstningsresultat meddelas: onsdag
10 mars, 
Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019, initiativbetänkande, debatt: tisdag 9
mars, omröstning: onsdag 10 mars (slutresultat meddelas: torsdag 11 mars), 
Barns rättigheter, fråga för muntligt besvarande till kommissionen och en resolution,
debatt: onsdag 10 mars, omröstningsresultat meddelas: torsdag 11 mars, 
Administrativt samarbete i fråga om beskattning, samrådsförfarandet, debatt: måndag
8 mars, omröstningsresultat meddelas: onsdag 10 mars, 
Inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet i ljuset av FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, initiativbetänkande, debatt:
måndag 8 mars, omröstningsresultat meddelas: onsdag 10 mars, 
Utvärdering av förordningen om geoblockering, fråga för muntligt besvarande till
kommissionen, debatt: torsdag 11 mars, 
Aktivera  den  nya  villkorlighetsordningen  för  rättsstatsprincipen,  uttalande  av
kommissionen,  debatt:  torsdag  11  mars, 
Hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, uttalande av kommissionen,
debatt: tisdag 9 mars, 
Situationen i Syrien, debatt med EU:s utrikeschef och en resolution, debatt: tisdag 9
mars, omröstningsresultat meddelas: torsdag 11 mars, 
Genomförandet den europeiska pelaren för sociala rättigheter, uttalanden av rådet
och kommissionen, debatt: onsdag 10 mars, 
Situationen i Georgien, debatt med EU:s utrikeschef, debatt: tisdag 9 mars, 
Resolutioner  om situationen för  mänskliga rättigheter  (Demokratiska republiken
Kongo,  Bahrain,  Kambodja),  icke  lagstiftande  resolutioner,  debatter  och
omröstningar:  torsdag  11  mars.
 

 
Övriga ärenden (på engelska)
 
Votes on requests for urgent procedure (Rule 163), Mon
 

Equivalence of forest reproductive material produced in the UK 6 (COD), 
Equivalence of  field inspections and equivalence of  checks on practices for  the
maintenance of varieties of agricultural plant species carried out in the UK (COD), 
EU Pledge for Afghanistan at 2020 Geneva Conference Commission, Oral question,
debate Thu,
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Requests for waiver of the immunity of Valter Flego, Nuno Melo, Carles Puigdemont i
Casamajó, Antoni Comín i Oliveres and Clara Ponsatí Obiols, vote Mon, 
Long term vision for rural areas, debate Thu, Oral question - Commission,  
Respecting  the  partnership  principle,  in  the  preparation  and  implementation  of
National  Recovery and Resilience Plans,  and ensuring good governance of  the
spending,  Debate Thu,  Commission statement, 
Programme to upgrade customs checks and cooperation between authorities. vote
Wed.
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