
 

Sessionsinfo 24-25 mars 2021, plenarsammanträde
 
Parlamentet väntas undanröja ytterligare ett hinder för covid-19-
återhämtningsplanen 
Parlamentet röstar om tre lagar om genomförandet av EU:s system för egna medel,
som banar väg för införandet av nya EU-inkomstkällor.
 
 
Digitalt grönt intyg: kammaren väntas påskynda godkännandet 
På torsdag väntas Europaparlamentet ta ställning till huruvida det ska tillämpa det
brådskande förfarandet för det föreslagna digitala gröna intyget. Debatten äger rum på
onsdag eftermiddag.
 
 
Parlamentet vill se åtgärder för att drastiskt minska mängden marint
skräp 
För att minska mängden skräp ute till havs väntas kammaren kräva tuffare
begränsningar av plastprodukter för engångsbruk, samt efterfråga fiskeutrustning
tillverkat av hållbart material.
 
 
Krav på gemensamma kritierier för säkert resande 
Turist- och resenäringarna bör inbegripas i de nationella återhämtningsplanerna, anser
ledamöterna, samtidigt som kriterier för säkert resande bör ingå i den nya EU-strategin
för turism.
 
 
Parlamentet väntas stå redo att vidta rättsliga åtgärder för att skydda
EU-budgeten 
På torsdag röstar kammaren om ett utkast till resolution som varnar för att ledamöterna
kommer att ta kommissionen till domstol om den misslyckas med att skydda EU:s
budget och värden.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2021-03-24
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Parlamentet väntas undanröja ytterligare ett
hinder för covid-19-återhämtningsplanen
 
Parlamentet röstar om tre lagar om genomförandet av EU:s
system för egna medel, som banar väg för införandet av
nya EU-inkomstkällor.
 
Parlamentet  väntas  debattera  och  rösta  om  tre  förordningar  om  genomförandet  av  det
reformerade systemet för EU:s intäkter. Lagarna kommer att utgöra ett komplement till  det
centrala nya beslutet om egna medel, som godkändes av Europaparlamentet i september och
av EU-ländernas representanter i rådet i december förra året, och som för närvarande håller på
att ratificeras av medlemsländerna (uppdaterad information om ratificeringen här). Beslutet om
egna  medel  kommer  också  att  göra  det  möjligt  för  EU  att  låna  750  miljarder  euro  för
återhämtningsplanen  ”NextGenerationEU.”
 
De tre lagarna innehåller bestämmelser om beräkning och förenkling av EU:s intäkter, om
hantering av kassaflödet och om övervaknings- och inspektionsrättigheter. Dessa behövs för att
säkerställa att den reformerade inkomstsidan i EU:s budget fortsätter att fungera smidigt.
 
Genom dessa omröstningar påskyndar Europaparlamentet reformen av EU:s intäkter så att
återhämtningsfonden NextGenerationEU på 750 miljarder  euro kan börja  användas.  Nya
inkomstkällor kommer också att innebära ytterligare finansiering av EU-budgeten, till exempel
genom  en  skatt  på  plast,  och  hjälpa  ti l l  att  återbetala  skulden  som  skapas  av
återhämtningsfonden. Ledamöterna väntas uppmana EU-länderna att ratificera beslutet om
egna medel så snart som möjligt.
 
Mer information om genomförandet av beslutet om egna medel finns här.
 
Ytterligare information
 
Debatt: onsdag, 24 mars
 
Omröstning: onsdag, 24 mars och torsdag, 25 mars 
 
Förfarande: två samrådsförfaranden och ett godkännandeförfarande
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0001.01.ENG
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200910IPR86815/vote-on-own-resources-meps-clear-way-for-covid-19-recovery-plan
https://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sv
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519


Mer information
Utkast till betänkande
Pressmeddelande om utskottsomröstningen (17.03.2021)
Mer om medföredraganden José Manuel Fernandes (EPP, Portugal)
Mer om medföredraganden Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrike)
Djupgående analys: “Reform of the EU own resources”
Utfrågning i budgetutskottet (17.03.2021) om EU:s egna medel, samt uttalanden av de
ansvariga ledamöterna
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (“Making available regulation”)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (“Implementing measures for the system of own resources
of the European Union”)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (“Collection of own resources accruing from value added
tax”)
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210312IPR99822/meps-clear-another-hurdle-for-the-covid-19-recovery-plan
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/135511/VALERIE_HAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)690963
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0133(NLE)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Digitalt grönt intyg: kammaren väntas påskynda
godkännandet
 
På torsdag väntas Europaparlamentet ta ställning till
huruvida det ska tillämpa det brådskande förfarandet för
det föreslagna digitala gröna intyget. Debatten äger rum på
onsdag eftermiddag.
 
EU-kommissionen lade fram förslaget till förordning om inrättandet av ett digitalt grönt intyg den
17 mars i år, och föreslog också att det bör antas innan sommaren. Förslaget syftar till  att
underlätta för säker och fri rörlighet inom EU under covid-19-pandemin. Intyget är tänkt att
innehålla information om huruvida en resenär har vaccinerats mot covid-19, om personen i
fråga mottagit ett negativt covid-19-testresultat, samt information om tidigare covid-19-smitta.
 
Parlamentet  kommer att  debattera det  digitala gröna intyget  för  första gången på onsdag
eftermiddag.  Dagen  efter,  på  torsdag,  väntas  kammaren  besluta  om  hur  förslaget  ska
behandlas  och  om  huruvida  det  brådskande  lagstiftningsförfarandet  ska  tillämpas.
 
Debatt: onsdag, 24 mars
 
Omröstning: torsdag, 25 mars
 
Förfarande: brådskande förfarande
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-163_SV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/preparation-of-the-european-council-meeting-of-25-and-26-march-2021-extracts-from-the-debate_I203593-V_v


Parlamentet vill se åtgärder för att drastiskt
minska mängden marint skräp
 
För att minska mängden skräp ute till havs väntas
kammaren kräva tuffare begränsningar av plastprodukter
för engångsbruk, samt efterfråga fiskeutrustning tillverkat
av hållbart material.
 
På torsdag väntas kammaren rösta om ett utkast till betänkande som understryker att marint
skräp, särskilt mikro- och nanoplaster, utgör ”en allvarlig fara för många havslevande djurarter”,
samt för fiskare och konsumenter. Texten framhåller att genomsnittskonsumenten av skaldjur
från Medelhavet får i sig 11 000 plastfragment per år. Det har också uppskattats att det marina
skräpet orsakar fiskerisektorn intäktsförluster på en till fem procent.
 
Parlamentet väntas också betona att fiskerisektorn bör främja den cirkulära ekonomin genom
bland annat insamling av skräp, återvinningsinsatser, återvinningsförädling och mer miljövänlig
utformning av fiskeredskap. Ledamöterna skriver att  fisket  och vattenbruket svarar för  27
procent av det marina skräpet och att endast 1,5 procent av fiskeredskapen för närvarande
återanvänds.
 
Ytterligare information
 
Debatt: onsdag, 24 mars 
 
Omröstning: torsdag, 25 mars 
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Utkast till betänkande om det marina skräpets påverkan på fisket
Mer om föredraganden Catherine Chabaud (Renew Europe, Frankrike)
Fiskeriutskottet
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210128STO96607/hur-vill-eu-uppna-en-cirkular-ekonomi-senast-till-ar-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0030_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197505/CATHERINE_CHABAUD/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/pech/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/ocean-protection_18105_pk


Krav på gemensamma kritierier för säkert
resande
 
Turist- och resenäringarna bör inbegripas i de nationella
återhämtningsplanerna, anser ledamöterna, samtidigt som
kriterier för säkert resande bör ingå i den nya EU-strategin
för turism.
 
På torsdag röstar Europaparlamentet om ett utkast till resolution om upprättandet av en EU-
strategi för hållbar turism. Debatten äger rum på onsdag. Ledamöterna väntas uppmana EU-
länderna att inbegripa turist- och resenäringarna i sina återhämtningsplaner och att överväga
tillfälligt reducerade momssatser på rese- och turisttjänster.
 
Ett  gemensamt vaccinationsintyg bör underlätta för  resande och kunna betraktas som ett
alternativ till PCR-tester och karantänskrav, enligt texten. Ett sådant intyg skulle kunna tas i bruk
så snart det finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att  vaccinerade personer inte sprider
viruset.
 
Utkastet till text uppmanar också EU-länderna att fullt ut tillämpa gemensamma kriterier för
säkert  resande  utan  dröjsmål.  Ledamöterna  förordar  införandet  av  ett  EU-hälso-  och
säkerhetsprotokoll för testning före avgång och att karantän endast ska användas som en sista
utväg.
 
Debatt: onsdag, 24 mars
 
Omröstning: torsdag, 25 mars
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Utkast till betänkande om upprättandet av en EU-strategi för hållbar turism
Videoklipp: intervju med föredraganden Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, Portugal)
Pressmeddelande om omröstningen i utskottet (25.02.2021)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Re-open EU
Ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0033_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/tran-committee---vote-on-establishing-an-eu-strategy-for-sustainable-tourism-ambiance-shots-of-the-meeting-statement-by-cludia-monteiro-de-aguiar-epppt-rapporteur_I202427-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210219IPR98210/tourism-meps-advocate-common-criteria-for-safe-and-clean-travel
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=en
https://reopen.europa.eu/sv/
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/coronavirus-outbreak-impact-on-economic-situation_17602_pk


Parlamentet väntas stå redo att vidta rättsliga
åtgärder för att skydda EU-budgeten
 
På torsdag röstar kammaren om ett utkast till resolution
som varnar för att ledamöterna kommer att ta
kommissionen till domstol om den misslyckas med att
skydda EU:s budget och värden.
 
Ledamöterna understryker vikten av att skydda återhämtningsfonden NextGenerationEU från
överträdelser  och att  värna EU:s värden.  De betonar  också att  tillämpningen av den nya
förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen måste bli föremål för gällande
regler och inte antagande av riktlinjer, som kommissionen meddelat att den förbereder. Utkastet
till text framhåller att dessa riktlinjer under alla omständigheter ändå måste vara klara senast
den första juni i år och att parlamentet bör rådfrågas innan de antas. Om kommissionen inte
fullgör sina skyldigheter och inte lämnar information till Europaparlamentet senast den första
juni kommer ledamöterna att betrakta detta som en underlåtenhet att agera och därefter vidta
åtgärder mot kommissionen i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget.
 
Mer information finns i den engelska versionen av detta nyhetsbrev.
 
Omröstning: onsdag, 24 mars (ändringsförslage) och torsdag, 25 mars (slutomröstning)
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS – “Protection of the Union's budget in case of 'rule
of law' deficiencies” (december 2020)
Europaparlamentets lagstiftningståg
Ljud- och bildmaterial för journalister
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https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL#LI2020433EN.01000101.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL#LI2020433EN.01000101.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12016E265
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-03-24/5/parliament-prepared-to-take-legal-action-to-protect-the-budget-meps-set-to-say
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
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.
 

En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling,
initiativbetänkande, debatt: onsdag, 24 mars, omröstning: torsdag, 25 mars, 
En EU-strategi för data, initiativbetänkande, debatt och omröstning: torsdag, 25 mars, 
EU:s  utvidgningspolit ik  och  init iativbetänkanden  om  Albanien,  Kosovo,
Nordmakedonien och Serbien,  initiativbetänkanden,  debatter  och omröstningar:
torsdag,  25 mars, 
Genomförandet av luftkvalitetsdirektiven, initiativbetänkande, debatt:  onsdag, 24
mars, omröstning: torsdag 25, mars, 
Debatt inför EU-toppmötet den 25–26 mars, plenardebatt utan resolution, debatt:
onsdag 24, mars, 
Situationen för  rättsstatsprincipen på Malta  och mordet  på journalisten Daphne
Caruana Galizia, uttalande av kommissionen följt av en debatt, debatt: torsdag, 25
mars, 
De  allmänna  riktlinjerna  för  utarbetandet  av  budgeten  för  2022,  avsnitt  III  –
kommissionen, budgetförfarandet, debatt: onsdag, 24 mars, omröstning: torsdag, 25
mars, 
En revidering av  EU:s  kapitalmarknadsregler,  ordinarie  lagstiftningsförfarandet,
överenskommelse efter  första  läsningen,  debatt:  onsdag,  24 mars,  omröstning:
torsdag,  25 mars.
 

Fler ärenden (på engelska)
 

Shaping digital education policy , debate Wed, vote Thu, Victor Negrescu 
Strengthening the international role of the euro, debate Wed, vote Thu, Maria Danuta
Hübner 
Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate
change, debate Wed, vote Thu, Tonino Picula 
Control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use
items,  debate  Thu,  vote  Thu,  Gregorová  (COD)  -  Implementation  of  Directive
2009/81/EC, concerning procurement in the fields of defence and security, and of
Directive 2009/43/EC, concerning the transfer of defence-related products, vote Wed,
Andreas Schwab 
Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention, debate Thu, no resolution
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