
 
På gång i Europaparlamentet: Digitala gröna
intyg, EU-investeringar och relationerna med
Storbritannien
 
Vid plenarsessionen 26-29 april kommer ledamöterna att rösta om EU:s
investeringsprogram, de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien, samt
planerna på ett digitalt grönt intyg.
 

Digitalt grönt intyg 
Parlamentet kommer att staka ut sin ståndpunkt om kommissionens förslag till ett digitalt grönt
intyg, vilket ska underlätta säkert resande inom EU under pandemin.
 
EU-investeringar 
EU:s investeringar kommer att vara centrala för att få igång Europas ekonomi efter pandemin.
Parlamentet röstar om finansiering för att främja ett grönt, digitalt och rustat EU fram till år 2027
. Bland programmen som ska godkännas finns Horisont Europa för forskning och innovation,
LIFE-programmet för miljö och klimatåtgärder, Digitala Europa och civilskyddsmekanismen.
 
Ledamöterna kommer också att rösta om finansieringen under åren 2021-2027 för den
Europeiska försvarsfonden, EU:s rymdprogram och globaliseringsfonden, samt programmet för
den inre marknaden.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210323IPR00654/parliament-fast-tracks-procedure-to-adopt-digital-green-certificate-by-june
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210323IPR00654/parliament-fast-tracks-procedure-to-adopt-digital-green-certificate-by-june
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-langtidsbudget/20200131STO71519/eu-s-langtidsbudget-helt-enkelt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210414STO02008/life-programme-more-eu-support-for-climate-action
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210414STO02010/digital-transformation-importance-benefits-and-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200304STO73957/covid-19-boosting-eu-s-response-capacity-for-emergencies
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20190612STO54310/eu-army-myth-what-is-europe-really-doing-to-boost-defence
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20181116STO19212/the-final-frontier-how-the-eu-supports-space-programmes
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20181211STO21522/european-globalisation-adjustment-fund-helping-redundant-workers


Avtalet med Storbritannien 
Kammaren kommer att rösta om EU:s handels- och samarbetsavtal med Storbritannien och
Nordirland, som provisoriskt varit ikraft sedan den 1 januari. Ledamöternas godkännande krävs
för att överenskommelsen ska kunna träda ikraft permanent.
 
Skyddade tågresenärer 
Parlamentet förväntas också ge grönt ljus till nya regler för att bättre skydda och hjälpa
tågresenärer vid förseningar och inställda avgångar.
 
Terroristinnehåll på nätet 
Ledamöterna röstar också om nya regler för att förhindra spridningen av terroristinnehåll på
nätet. Internetplattformar tvingas ta bort flaggat innehåll eller göre det otillgängligt inom en
timme.
 
Relationer med Ryssland, Turkiet, Kina och Indien 
Ledamöterna kommer att diskutera den senaste utvecklingen i relationerna mellan EU och
Ryssland - inklusive fängslandet av Aleksej Navalnyj. De kommer även att debattera
relationerna med Turkiet, samt Kinas sanktioner nyligen mot ett antal europeiska verksamheter
och politiker. Parlamentet kommer också att rösta om sin ståndpunkt om hur banden mellan EU
och Indien ska se ut framöver.
 
Ledamöterna kommer också att rösta om ett obligatoriskt öppenhetsregister för
intresseorganisationer som vill påverka EU:s policyutformning, ta ställning till en reform av en
global skattepolicy och kräva en klimatneutral sjöfart till år 2050.
 
Vad är din syn på områdena och andra på EU:s agenda? Gör din röst hörd och säg din mening.
 
Mer information
Följ sessionen live
Sessionsöversikt
Audiovisuellt material
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20181005STO15109/rail-passenger-rights-new-rules-to-better-protect-eu-travellers
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20181005STO15109/rail-passenger-rights-new-rules-to-better-protect-eu-travellers
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/terrorism/20190919STO61425/ledamoter-natforetag-ska-plocka-bort-terroristinnehall-pa-natet-inom-en-timme
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/terrorism/20190919STO61425/ledamoter-natforetag-ska-plocka-bort-terroristinnehall-pa-natet-inom-en-timme
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20210128STO96606/eu-russia-relations-under-strain-what-are-the-causes
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20210128STO96606/eu-russia-relations-under-strain-what-are-the-causes
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20170426STO72401/eu-turkey-relations-between-cooperation-and-tensions
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20210408STO01627/eu-india-boosting-cooperation-from-trade-to-climate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20210408STO01627/eu-india-boosting-cooperation-from-trade-to-climate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191129STO67756/utslapp-fran-flygplan-och-fartyg-fakta-och-siffror-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20210414STO02004/konferens-om-europas-framtid-gor-din-rost-hord
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/agenda/briefing/2020-10-05
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home

