
 

Sessionsinfo 5-8 juli  2021, plenarsammanträde i
Strasbourg
 
Hbtqi-personers rättigheter i Ungern: debatt med rådet och
kommissionen 
Ledamöterna väntas debattera risken för diskriminering av hbtqi-personer i Ungern,
och situationen för rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i både Polen och
Ungern. 
 
 
Omröstning om en tillfällig lösning för att förhindra sexuellt
utnyttjande av barn på nätet 
Parlamentet tar ställning till en ny tillfällig förordning om frivilliga åtgärder i syfte att
upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna olagligt
material.
 
 
Ny skjuts åt infrastrukturprojekt som förbättrar EU:s regionala
förbindelser 
Kammaren väntas anta regler för att effektivisera utbyggnaden av projekt inom det
transeuropeiska transportnätet och frigöra 30 miljarder euro för transport-, energi- och
digitala projekt.
 
 
Skydda rättsstaten: kommissionen måste tillämpa nya
villkorlighetsordningen 
Parlamentet utvärderar kommissionens arbete med att ta fram riktlinjer för
tillämpningen av de nya regler som kopplar samman utbetalningen av EU-medel med
respekt för rättsstaten.
 
 
Europaparlamentet väntas kräva frisläppandet av Ahmadreza Djalali 
På torsdag debatterar och röstar parlamentet om en resolution som väntas kräva
frisläppandet av den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza
Djalali från iranskt fängelse.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
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Hbtqi-personers rättigheter i Ungern: debatt
med rådet och kommissionen
 
Ledamöterna väntas debattera risken för diskriminering av
hbtqi-personer i Ungern, och situationen för rättsstaten
och de grundläggande rättigheterna i både Polen och
Ungern. 
 
Den 15 juni antog det ungerska parlamentet nästan enhälligt (157 röster mot 1) nya regler som
under förevändning att bekämpa pedofili inskränker både yttrandefriheten och barns rättigheter.
Den  nya  ungerska  lagen  förbjuder  hbtqi-relaterat  innehåll  från  att  förekomma  i  skolors
utbildningsmaterial eller i tv-program för barn under 18 år. Ledamöterna väntas därför fråga ut
representanter från rådet och kommissionen om de ungerska myndigheterna brutit mot EU:s
lagar och om vilka åtgärder EU planerar att vidta för att skydda barns och hbtqi-personers
rättigheter. Plenardebatten äger rum på onsdag morgon följt av en omröstning om en resolution
på torsdag.
 
Ledamöterna  väntas  också  uppmana  rådet  och  kommissionen  att  redogöra  för  de  två
utfrågningar som rådet höll om situationen för rättsstaten i Ungern och Polen den 22 juni, vars
resultat inte har offentliggjorts. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro
över bristen på framsteg i artikel 7-förfarandena när det gäller situationen i Ungern och Polen
och över de fortsatta inskränkningarna av EU:s värden.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag, 7 juli Omröstning: torsdag, 8 juli Förfarande: uttalanden av rådet och
kommissionen följt av en icke lagstiftande resolution 
 
Mer information
Fråga för muntligt besvarande: ”Överträdelser av unionsrätten och hbtqi-personers rättigheter i
Ungern till följd av de lagändringar som antagits av det ungerska parlamentet” (22.06.2021)
Pressuttalande: “The latest aggression against LGBTIQ rights in Hungary is an ultimate breach
of EU values, say lead MEPs” (18.06.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (”LGBTIQ
freedom in the EU”)
Rättsstaten i fara i medlemsländer: Så kan EU agera (Nyhetsgrafik)
Studie: "Protecting EU common values within the Member States: An overview of monitoring,
prevention and enforcement mechanisms at EU level" (25.09.2020)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (”Rule of law”)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rattsstaten-i-fara-i-medlemslander-sa-kan-eu-agera-nyhetsgrafik
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/rule-of-law_18008_pk


Omröstning om en tillfällig lösning för att
förhindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet
 
Parlamentet tar ställning till en ny tillfällig förordning om
frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera
sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna olagligt
material.
 
Mot bakgrund av en betydande ökning av mängden material med sexuella övergrepp mot barn
på internet under covid-19-pandemin väntas ledamöterna och representanter för rådet och
kommissionen debattera det  nyligen överenskomna undantaget  från bestämmelserna om
konfidentialitet  för  elektronisk kommunikation och trafikdata som återfinns i  EU-lagen om
integritetsskydd och elektronisk kommunikation.
 
Enligt den nya överenskommelsen kommer leverantörer av webbaserade e-posttjänster och
meddelandetjänster att kunna vidta frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella
övergrepp mot barn på nätet, avlägsna olagligt material, och använda skanningstekniker för att
upptäcka nätgromning. Under onsdagens plenardebatt väntas ledamöterna fokusera på om
regeländringarna  är  lämpligt  utformade  för  att  både  skydda  barn  och  samtidigt  värna
människors  personliga  integritet,  samt  diskutera  mer  långsiktiga  lösningar.
 
Plenardebatten äger rum på måndag följt av en omröstning om en resolution på tisdag.
 
Bakgrund
 
Material på nätet som är kopplat till sexuella övergrepp mot barn upptäcks med hjälp av särskild
teknik  som skannar  innehåll,  till  exempel  bilder  och text,  eller  trafikdata.  Den teknik  som
används för att bekämpa sådant innehåll är till exempel envägskryptering för bilder och videor
eller klassificerare och artificiell intelligens för analys av textdata eller trafikuppgifter i syfte att
upptäcka nätgromning.
 
Den nya tillfälliga lagen kommer att gälla i högst tre år, eller färre om nya permanenta regler för
att hantera sexuella övergrepp mot barn på nätet antas under tiden.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  måndag,  5  jul i  Omröstning:  t isdag,  6  jul i  Förfarande:  ordinarie
lagstif tningsförfarandet,  överenskommelse  vid  första  behandlingen  
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219


Mer information
Utkast till betänkande
Mer om föredragande Birgit Sippel (S&D, Tyskland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Utredningstjänstens briefing: “Curbing the surge in online child abuse: The dual role of digital
technology in fighting and facilitating its proliferation” (23.11.2020)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


Ny skjuts åt infrastrukturprojekt som förbättrar
EU:s regionala förbindelser
 
Kammaren väntas anta regler för att effektivisera
utbyggnaden av projekt inom det transeuropeiska
transportnätet och frigöra 30 miljarder euro för transport-,
energi- och digitala projekt.
 
Parlamentets  och rådets  förhandlare nådde en preliminär  överenskommelse om den nya
uppgraderade Fonden för ett sammanlänkat Europa i mars i år. Fonden innehåller 30 miljarder
euro för tidsperioden 2021-2027. Den ska finansiera transport-, energi- och digitala projekt och
se till att viktiga transeuropeiska projekt, till exempel Rail Baltica, infrastruktur för alternativa
bränslen och laddning samt utbyggnaden av 5G till viktiga transportleder, slutförs i tid senast
2030.
 
Ledamöterna  väntas  också  godkänna  ett  annat  avtal  om  regler  för  det  transeuropeiska
transportnätet (TEN-T). Dessa regler kommer bland annat att förenkla tillståndsförfaranden för
TEN-T-projekt för att underlätta deras slutförande. EU-länderna måste också utse en myndighet
som ska fungera som kontaktpunkt för den projektansvarige och se till att det inte tar längre än
fyra år att få tillstånd att starta ett projekt.
 
Plenardebatten äger rum på tisdag morgon följt av en omröstning om en resolution senare
under dagen. Omröstningsresultatet meddelas på onsdag morgon.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag, 6 juli Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 7 juli Förfarande: ordinarie
lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid andra behandlingen
 
Mer information
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om
upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS DIREKTIV om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det
transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Fonden för ett sammanlänkat Europa)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (TEN-T)
Utredningstjänstens briefing om Fonden för ett sammanlänkat Europa (juni, 2020)
Ett sammanlänkat Europa (Kommissionens hemsida)
Europaparlamentets lagstiftningståg om rationaliseringen av TEN-T
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_SV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_SV.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_sv
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk


Skydda rättsstaten: kommissionen måste
tillämpa nya villkorlighetsordningen
 
Parlamentet utvärderar kommissionens arbete med att ta
fram riktlinjer för tillämpningen av de nya regler som
kopplar samman utbetalningen av EU-medel med respekt
för rättsstaten.
 
I  en debatt på tisdag och omröstning på onsdag (resultatet meddelas på torsdag morgon)
väntas ledamöterna upprepa sin ståndpunkt  om att  riktlinjer  för  tillämpningen av den nya
förordningen om budgetvillkor inte är nödvändiga. De anser också att det inte finns någonting
som hindrar kommissionen från att börja utreda eventuella brott mot rättsstatsprincipen i EU:s
medlemsländer.
 
Utkastet till resolution hänvisar också till brevet från Europaparlamentets talman David Sassoli
av den 23 juni, i vilket kommissionen uppmanas att omedelbart se till att förordningen tillämpas
fullt ut. Brevet klargör också att Europaparlamentet står redo att inleda ett domstolsförfarande
mot kommissionen om den inte skulle vidta åtgärder.
 
Bakgrund
 
EU-förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen utformades för att skydda
unionens budget från att missbrukas av EU-ländernas regeringar och trädde i kraft den första
januari 2021. Trots det har kommissionen inte föreslagit några åtgärder enligt de nya reglerna.
Europeiska  rådet  har  också  uppmanat  kommissionen  att  skjuta  upp  tillämpningen  av
förordningen så att EU-länderna kan bestrida den i EU-domstolen (Polen och Ungern inledde
rättsliga prövningar den elfte mars i år) och fram till att kommissionen hunnit utarbeta särskilda
riktlinjer för dess tillämpning.
 
I en resolution som antogs i mars i år upprepade Europaparlamentet sin ståndpunkt om att
tillämpningen av förordningen inte kan bli föremål för riktlinjer. Om kommissionen trots det anser
att sådana riktlinjer är nödvändiga ska de ha antagits före den första juni, framhöll kammaren.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag, 6 juli Omröstning: onsdag, 7 juli Omröstningsresultat meddelas: torsdag,
8 juli Förfarande: icke lagstiftande resolution
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
https://www.europarl.europa.eu/the-president/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201211IPR93622/nya-bindande-regler-som-kopplar-eu-utbetalningar-till-rattstatsvillkoret
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/sv/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay


Mer information
Pressmeddelande: "Rule of Law: start applying budget conditionality immediately" (01.07.2021)
Mer om föredragande Petri Sarvamaa (EPP, Finland)
Mer om föredragande Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “Hungary: Sassoli letter to von der Leyen - Commission must apply rule of
law regulation” (23.06.2021)
Pressmeddelande: “Rättsstatsprincipen: parlamentet förbereder rättsliga åtgärder mot
kommissionen” (10.06.2021)
Rättstatsprincipen: Ledamöterna pressar kommissionen att försvara EU-pengar
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210628IPR07246/rule-of-law-start-applying-budget-conditionality-immediately
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05528/rattsstatsprincipen-parlamentet-forbereder-rattsliga-atgarder-mot-kommissione
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05528/rattsstatsprincipen-parlamentet-forbereder-rattsliga-atgarder-mot-kommissione
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/rattstatsprincipen-ledamoterna-pressar-kommissionen-att-forsvara-eu-pengar
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/rule-of-law_18008_pk


Europaparlamentet väntas kräva frisläppandet
av Ahmadreza Djalali
 
På torsdag debatterar och röstar parlamentet om en
resolution som väntas kräva frisläppandet av den
dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren
Ahmadreza Djalali från iranskt fängelse.
 
Ahmadreza Djalali är en svensk-iransk specialist på katastrofmedicin och forskare som varit
verksam vid flera europeiska universitet, däribland Karolinska Institutet i Solna. År 2017 dömdes
han till  döden av  en iransk  domstol  för  ”korruption  på jorden”,  anklagad för  spioneri  och
samarbete med Israel. Domen föll efter ”erkännanden” som bland annat Amnesty International
har beskrivit som framtvingade under tortyr och efter att Ahmadreza Djalali hållits i isoleringscell
under lång tid.
 
Europaparlamentet kommer nu debattera och rösta om en resolution som väntas kräva att han
omedelbart släpps fri. Både plenardebatten och omröstningen äger rum på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt och omröstning: torsdag, 8 juli Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister

Plenarsammanträde

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

9 I 11

https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Det  slovenska  rådsordförandeskapets  prioriteringar,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt:  tisdag  6  juli; 
Resultatet av EU-toppmötet i juni, uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen,
debatt: onsdag 7 juli; 
Förstärkt  roll  för  Europeiska  läkemedelsmyndigheten  vid  krisberedskap  och
krishantering  avseende  läkemedel  och  medicintekniska  produkter,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  debatt:  onsdag  7  juli,  omröstning:  torsdag  8  juli; 
Inrättande  av  Asyl-,  migrations-  och  integrationsfonden  och  instrumentet  för
ekonomiskt  s töd  för  gränsförval tn ing  och  v iser ingspol i t ik ,  ord inar ie
lagstiftningsförfarandet - överenskommelse vid andra behandlingen, debatt: tisdag 6
juli, omröstning: onsdag 7 juli; 
Utländsk inblandning i demokratiska processer, fråga för muntligt besvarande till
EU:s utrikeschef, debatt: tisdag 6 juli; 
EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter (EU:s Magnitskij-akt),
fråga för muntligt  besvarande till  kommissionen och EU:s utrikeschef följt  av en
resolution,  debatt:  tisdag  6  juli,  omröstning:  onsdag  7  juli,  omröstningsresultat
meddelas:  torsdag  8  juli; 
Et t  a l lmänt  mi l jöhandl ingsprogram  för  un ionen  t i l l  2030,  ord inar ie
lagstiftningsförfarandet,  debatt:  onsdag  7  juli,  omröstning:  torsdag  8  juli, 
Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för
förnybar energi  och Europeiska havs- och fiskerifonden, initiativbetänkande och
ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt: måndag 5 juli,  omröstning: tisdag 6 juli; 
Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i  samband med
politiken  för  åldrande  efter  2020,  initiativbetänkande,  debatt:  måndag  5  juli,
omröstning:  onsdag  7  juli; 
Förtryck  av  oppositionella  i  Turkiet,  uttalande  av  EU:s  utrikeschef  följt  av  en
resolution,  debatt:  tisdag  6  juli,  omröstning:  torsdag  8  juli; 
Covid-19-krisens effekter på luftfartssektorn, fråga för muntligt besvarande till
kommissionen, debatt: torsdag 8 juli; 
Inrättandet av antarktiska havsskyddsområden och bevarandet av den biologiska
mångfalden  i  Södra  ishavet,  icke  lagstiftande  resolution,  debatt:  onsdag  7  juli,
omröstning:  torsdag  8  juli; 
Stopp för användningen av djur i forsknings- och försökssammanhang, uttalande av
kommissionen  följt  av  en  resolution,  debatt:  torsdag  8  juli,  omröstning:
plenarsammanträdet  i  september; 
Situationen i Nicaragua, uttalande av EU:s utrikeschef följt av en resolution, debatt:
tisdag 6 juli, omröstning: torsdag 8 juli; 
Inbördeskriget i Tigray, uttalande av EU:s utrikeschef, debatt: tisdag 6 juli; och 
Resolutioner  om  mänskliga  rättigheter  (Hongkong  och  Saudiarabien),  icke
lagstiftande  resolutioner,  debatt  och  omröstning:  torsdag  8  juli.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 

Financial activities of the European Investment Bank, annual report 2020 + control of
the financial activities of the European Investment Bank, annual report 2019, Silva
Pereira and Eickhout, debate Monday, vote Tuesday, result Wednesday; 
The  70th  anniversary  of  the  Geneva  Convention,  Council  and  Commission
statements, without resolution, debate Tue;
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Annual report on the functioning of the Schengen area, Debate Tuesday, Fajon, INI,
vote Wednesday, result Thursday; 
Internal Security Fund, no debate, vote Monday, Hohlmeier COD; 
Citizens’  dialogues and Citizens’  participation in  theEU decision-makin,  Scholz,
debate Monday,  vote and result  Wednesday; 
EU-NATO cooperation in the context of transatlantic relations, López Isturiz, debate
Monday (INI), vote and result Wednesday; 
Trade related aspects and implications of COVID-19, Van Brempt, debate Monday
(INI), vote Tuesday, result Wednesday; 
Review of the macroeconomic legislative framework, Marques, debate Mon, vote
Tue, vote and result Thursday; 
Joint debate on Visa Information System (VIS), visa processing and conditions for
accessing other EU information systems for VIS, Rangel, debate Tue, vote and result
Wednesday; 
State of play of the implementation of the EU Digital Covid Certificate regulations,
Commission statement without resolution, debate Wednesday; 
Commission statement - Commission Work Programme 2022, Wednesday
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