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Tillståndet i EU: Ursula von der Leyen håller tal i plenum  
På onsdag den 15 september klockan 09.00 väntas EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen att hålla sitt tal om tillståndet i EU inför parlamentet. Talet följs av
en debatt i plenum.
 
 
Kammaren debatterar den humanitära situationen och
säkerhetsläget i Afghanistan  
På tisdag debatterar parlamentsledamöterna och EU:s utrikeschef Josep Borrell hur
EU bör hantera krisen i Afghanistan. Debatten följs av en omröstning om en resolution
på torsdag.
 
 
Hälsounionen: främja förebyggande av sjukdomar och
gränsöverskridande samarbete  
Parlamentet väntas debattera och rösta om två lagar för att stärka det Europeiska
centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och bättre hantera
gränsöverskridande hälsohot.
 
 
Hbtqi-personers rättigheter och åtgärder mot diskriminering i EU  
På måndag röstar Europaparlamentet om en resolution som fokuserar på de problem
och den diskriminering som hbtqi-personer och hbtqi-familjer upplever i Europa.
Resultatet meddelas på tisdag.
 
 
EU-blåkortet: nytt system för att locka till sig högkvalificerad
arbetskraft  
Parlamentet väntas ge sitt slutliga godkännande till reformen av EU:s blåkortsdirektiv,
som ska underlätta anställning av högkvalificerade tredjelandsmedborgare i Europa.
 
 
EU-Ryssland: ny strategi för att motverka Kremls politik och främja
demokratin 
Parlamentet väntas uppmana EU att slå tillbaka mot Rysslands aggressiva politik och
samtidigt lägga grunden för samarbete med ett framtida demokratiskt land.
 
 
Plattformsarbetare: Parlamentet väntas kräva lika sociala rättigheter
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Parlamentet väntas debattera och rösta om ett resolutionsförslag som föreslår att
arbetstagare på digitala arbetsplattformar bör ha samma rättigheter och skydd som
traditionella arbetstagare
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2021-09-13

 
 
Sessionsinfo 13-16 september 2021, plenarsammanträde i
Strasbourg
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Mer information
Slutgiltigt förslag till dagordning
Se plenarsammanträdet direkt på nätet
Presskonferenser och andra händelser
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
EPNewshub
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Tillståndet i EU: Ursula von der Leyen håller tal i
plenum 
 
På onsdag den 15 september klockan 09.00 väntas EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att hålla
sitt tal om tillståndet i EU inför parlamentet. Talet följs av
en debatt i plenum.
 
Ursula von der Leyen förväntas beskriva resultatet av EU-kommissionens arbete under det
gångna året, särskilt insatserna för att bekämpa covid-19 och den ekonomiska krisen till följd av
pandemin. Hon kommer också att dela med sig av sin vision för hur EU ska möta de utmaningar
som  unionen  står  inför,  inklusive  den  ekonomiska  återhämtningen,  kampen  mot
klimatförändringarna,  digitaliseringsagendan  och  konferensen  om  Europas  framtid.
 
I  sina anföranden väntas parlamentsledamöterna utvärdera kommissionens arbete och de
initiativ som planeras för det kommande året.  De kommer också att  presentera sina egna
åsikter och idéer. Den årliga debatten om tillståndet i EU är en möjlighet för parlamentarikerna
att granska EU-kommissionens arbete och planer samt bidra till att slå fast EU:s inriktning.
 
Bakgrund
 
Debatten  om  tillståndet  i  EU  är  ett  viktigt  ögonblick  för  EU:s  demokratiskt  valda
parlamentsledamöter att granska EU-kommissionens arbete. Den årliga tillställningen är av stor
vikt när det kommer till att främja ett mer öppet och demokratiskt EU. Det är ett tillfälle att föra
EU närmare medborgarna och uppmärksamma årets viktigaste utmaningar och planerade
politiska åtgärder. Medborgerliga rättigheter och den demokratiska processen står i centrum för
denna unika plenardebatt.
 
Följ talet och debatten här.
 
Debatt: onsdag 15 september
 
Mer information
Debatten om tillståndet i den Europeiska unionen 2020
Studie: "The six policy priorities of the von der Leyen Commission State of play in autumn
2021"
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/debatten-om-tillstandet-i-eu-2021-sa-foljer-du-den
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/tillstandet-i-eu-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/state-of-european-union-2021_20101_pk


Kammaren debatterar den humanitära
situationen och säkerhetsläget i Afghanistan 
 
På tisdag debatterar parlamentsledamöterna och EU:s
utrikeschef Josep Borrell hur EU bör hantera krisen i
Afghanistan. Debatten följs av en omröstning om en
resolution på torsdag.
 
Ledamöterna och Josep Borrell väntas framför allt diskutera hur EU bör hantera den humanitära
krisen  och  migrationskrisen,  hjälpa  människor  i  nöd  samt  skydda  dem  som  är  i  fara  i
Afghanistan, särskilt kvinnor och barn. De kommer också debattera vilket stöd EU kan erbjuda
afghanska flyktingar och personer som fortfarande försöker lämna landet samt hur Europeiska
unionen ska kunna samarbeta med de talibanstyrda myndigheterna i Kabul.
 
Förutom  humanitära  frågor  har  den  senaste  utvecklingen  i  Afghanistan  också  lett  till
diskussioner om vilka omedelbara lärdomar EU bör dra av Natos tillbakadragande. Utöver det
väntas  dessutom  frågor  kring  säkerhetssituationen  i  Europa,  den  gemensamma
försvarspolitiken inom EU, Europeiska unionens strategiska oberoende och behovet av att
stärka Europas militära position avhandlas under debatten.
 
Bakgrund
 
Den 15 augusti återtog talibanerna makten i Afghanistan, vilket utlöste en kris i landet och
tusentals människor försökte fly med flyg och landvägen. Som en följd av krisen uppmanade
Europaparlamentets talman David Sassoli till en stark och gemensam europeisk röst på den
internationella scenen.
 
Du kan följa plenardebatten via EP Live och EbS+.
 
Debatt: tisdag 14 september
 
Omröstningsresultat: torsdag 16 september
 
Förfarande: uttalande av EU:s utrikeschef följt av en resolution
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/


Hälsounionen: främja förebyggande av
sjukdomar och gränsöverskridande samarbete 
 
Parlamentet väntas debattera och rösta om två lagar för att
stärka det Europeiska centrumet för förebyggande och
kontroll av sjukdomar och bättre hantera
gränsöverskridande hälsohot.
 
När ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet antog sin ståndpunkt om
de två lagförslagen före sommaruppehållet föreslog de ett antal sätt att förbättra EU:s kapacitet
att  förebygga och  kontrollera  sjukdomar.  Detta  ska  möjliggöras  genom en utvidgning  av
mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) så att
det också omfattar större icke-smittsamma sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar,
cancer och diabetes. Parlamentarikerna efterfrågar också förstärkt samordning mellan EU:s
organ och deras nationella och internationella motsvarigheter, samt ett bättre deltagande från
EU-medlemsländernas sida.
 
I ståndpunkterna beskrivs också hur EU bör stärka förebyggande, beredskap och insatser när
det kommer till att hantera framtida allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Det
kan  till  exempel  handla  om  tydligare  förfaranden  och  ökad  insyn  i  EU:s  gemensamma
upphandlingsavtal  och  avtal  om  förhandsbeställningar.
 
Bakgrund
 
Som en del i arbetet med att skapa en europeisk hälsounion föreslog EU-kommissionen den
elfte  november  förra  året  en  ny  hälsosäkerhetsram  som  bygger  på  erfarenheterna  från
hanteringen av coronaviruspandemin. Paketet innehåller ett förslag till förordning om allvarliga
gränsöverskridande hot  mot  människors hälsa och ett  förslag om att  stärka mandatet  för
Europeiska centrumet  för  förebyggande och kontroll  av sjukdomar.
 
Debatt: måndag 13 september
 
Omröstningsresultat: onsdag 15 september
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://www.ecdc.europa.eu/en


Mer information
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (gränsöverskridande hälsohot)
Europaparlamentets utredningstjänst: “Building up resilience to cross-border health threats:
Moving towards a European health union” (20.04.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_SV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Hbtqi-personers rättigheter och åtgärder mot
diskriminering i EU 
 
På måndag röstar Europaparlamentet om en resolution
som fokuserar på de problem och den diskriminering som
hbtqi-personer och hbtqi-familjer upplever i Europa.
Resultatet meddelas på tisdag.
 
Texten, som utarbetats av parlamentets utskott för framställningar, efterfrågar ett alleuropeiskt
erkännande av samkönade makar och registrerade partnerskap. Ledamöterna betonar att
dessa EU-medborgare måste få åtnjuta samma rättigheter som alla andra i EU. De skriver
också att föräldrar i regnbågsfamiljer konsekvent måste erkännas som föräldrar till sina barn.
 
Parlamentet väntas vidare uppmana EU-kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande mot
Rumänien med anledning av att den rumänska regeringen underlåtit att verkställa en dom från
EU-domstolen som framhåller att bestämmelserna om "makar" i EU-lagstiftningen bör utvidgas
till att omfatta samkönade par. Utkastet till resolution pekar också på den diskriminering som
hbtqi-personer  utsätts  för  i  Polen  och  Ungern,  och  uppmanar  till  ytterligare  EU-åtgärder
(överträdelseförfaranden,  rättslig  prövning och budgetverktyg)  för  att  hantera situationen.
 
Omröstning: måndag 13 september
 
Omröstningsresultat: tisdag 14 september
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Utkast till resolution
Pressmeddelande: “EP Petitions Committee calls for upholding EU rights of rainbow families”
(15.07.2021)
Mer om föredragande Dolors Montserrat (EPP, Spanien)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Studie: “Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU” (08.03.2021)
Pressmeddelande: ”Ungern: Europaparlamentet motsätter sig kraftigt den nya hbtqi-fientliga
lagen” (08.07.2021)
Europaparlamentets resolution av den 17 september 2020 om förslaget till rådets beslut om
fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter
rättsstatsprincipen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&doclang=EN&pageIndex=0&cid=4865695
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&doclang=EN&pageIndex=0&cid=4865695
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210701IPR07502/ungern-europaparlamentet-motsatter-sig-kraftigt-den-nya-hbtqi-fientliga-lagen
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210701IPR07502/ungern-europaparlamentet-motsatter-sig-kraftigt-den-nya-hbtqi-fientliga-lagen
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_SV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


EU-blåkortet: nytt system för att locka till sig
högkvalificerad arbetskraft 
 
Parlamentet väntas ge sitt slutliga godkännande till
reformen av EU:s blåkortsdirektiv, som ska underlätta
anställning av högkvalificerade tredjelandsmedborgare i
Europa.
 
I  maj  i  år  enades  Europaparlamentets  och  rådets  förhandlare  om  en  översyn  av  EU:s
blåkortsdirektiv från 2009 för att göra det lättare för arbetsgivare i EU:s medlemsländer att
anställa tredjelandsmedborgare. Reformen föreslogs av EU-kommissionen 2016 och kommer
att vara den enda lagändringen på EU-nivå på området laglig arbetskraftsinvandring de senaste
åren.
 
Det reviderade direktivet om villkor för inresa och vistelse innehåller flexiblare kriterier, inklusive
en lägre tröskel för den minimilön som sökande måste tjäna för att kvalificera sig för ett blåkort.
Det utökar också arbetstagarnas rättigheter genom förenklad rörlighet inom EU och snabbare
förfaranden för familjeåterförening.
 
Debatt: tisdag 14 september
 
Omröstningsresultat: onsdag 15 september
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen
 
Mer information
Pressmeddelande: “Committee endorses revised EU Blue Card rules for highly qualified non-
EU nationals wishing to work in the EU” (03.06.2021)
Mer om föredragande Javier Moreno Sánchez (S&D, Spanien)
Briefing av Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Revision of the EU Blue Card
Directive”
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Plenarsammanträde

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

9 I 13

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en


EU-Ryssland: ny strategi för att motverka Kremls
politik och främja demokratin
 
Parlamentet väntas uppmana EU att slå tillbaka mot
Rysslands aggressiva politik och samtidigt lägga grunden
för samarbete med ett framtida demokratiskt land.
 
I en ny utvärdering av hur de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland utvecklas klargör
parlamentsledamöterna att det finns en skillnad mellan det ryska folket och president Vladimir
Putins regim. Den senare är, menar de, ”en stagnerande auktoritär kleptokrati som leds av en
livstidspresident omgiven av en krets oligarker”.
 
Ledamöterna betonar dock att Ryssland kan ha en demokratisk framtid. Med detta i åtanke
uppmanar  de  rådet  att  anta  en  EU-strategi  för  ett  framtida  demokratiskt  Ryssland,  med
incitament  och  villkor  för  att  stärka  inhemska  demokratiska  tendenser.
 
Debatt: tisdag 14 september 
 
Omröstning: onsdag 15 september
 
Omröstningsresultat: torsdag 16 september
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Utkast till rekommendation
Mer om föredragande Andrius Kubilius (EPP, Litauen)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Videoklipp: uttalande av Andrius Kubilius (EPP, Litauen), föredragande
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/eu-russia_18701_pk


Plattformsarbetare: Parlamentet väntas kräva
lika sociala rättigheter
 
Parlamentet väntas debattera och rösta om ett
resolutionsförslag som föreslår att arbetstagare på digitala
arbetsplattformar bör ha samma rättigheter och skydd som
traditionella arbetstagare
 
I betänkandet uttrycks oro över det falska egenföretagandet och de dåliga arbetsvillkoren för
personer  som  arbetar  för  digitala  plattformar,  til l  exempel  för  matleveranser  och
transporttjänster, vilket beror på bristen på rättssäkerhet inom sektorn. Parlamentsledamöterna
väntas därför kräva ett nytt lagstiftningsförslag för att se till att dessa plattformsarbetare får
rättvisa och öppna arbetsvillkor, en hälsosam och säker arbetsmiljö och tillgång till förhandlingar
om kollektivavtal.
 
De förespråkar också att plattformsarbetare bör ha rätt till transparenta, icke-diskriminerande
och etiska algoritmer.
 
Debatt: måndag 13 september
 
Omröstning: onsdag 15 september
 
Omröstningsresultat: torsdag 16 september 
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i
samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
Pressmeddelande: “MEPs demand equal working conditions for platform workers”
(14.07.2021)
Mer om föredragande Sylvie Brunet (Renew Europe, Frankrike)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Studie: “The platform economy and precarious work”
EU-kommissionen: "First stage social partners consultation on platform work"
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210708IPR08016/meps-demand-equal-working-conditions-for-platform-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210708IPR08016/meps-demand-equal-working-conditions-for-platform-workers
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197576/SYLVIE_BRUNET/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2186(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_656
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.
 

Situationen  för  mediefriheten  och  rättsstaten  i  Polen,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen följt  av en resolution,  debatt:  onsdag 15 september,  omröstning:
torsdag 16 september; 
Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom
forskning, lagstadgad testning och utbildning, resolution om aktuellt ämne, debatt:
torsdag 8 juli, omröstningsresultat meddelas: torsdag 16 september; 
Naturkatastrofer  under  sommaren  2021,  fråga  för  muntligt  besvarande  till
kommissionen,  debatt:  tisdag  14  september; 
EU:s klimatpaket för  2030 (”Fit  for  55”),  uttalanden av rådet och kommissionen,
debatt:  tisdag 14 september; 
Rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt
brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget, lagstiftningsinitiativ, debatt:
onsdag 15 september, omröstning: torsdag 16 september; 
Instrumentet  för  stöd inför  anslutning (IPA III),  ordinarie lagstiftningsförfarandet,
omröstning:  tisdag  14  september  (antas  automatiskt  i  händelse  av  inga
ändringsförslag); 
En  ny  EU–Kina-strategi,  initiativbetänkande,  debatt:  tisdag  14  september,
omröstningsresultat  meddelas:  torsdag  16  september; 
Avslöjandena om Pegasus-projektet, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt:
onsdag 15 september; 
Inrättande  av  brexitjusteringsreserven,  ordinarie  lagstiftningsförfarandet  -
överenskommelse  efter  första  behandlingen,  debatt:  tisdag  14  september,
omröstningsresultat  meddelas:  onsdag  15  september; 
Genomförandet  av EU:s krav på utbyte av upplysningar i  fråga om beskattning:
framsteg, lärdomar och hinder att övervinna, initiativbetänkande, debatt: onsdag 15
september, omröstning: torsdag 16 september; 
Situationen i  Libanon,  icke lagstiftande resolution,  debatt:  tisdag 14 september,
omröstningsresultat  meddelas:  torsdag 16 september; 
Förstärkt  transparens och integritet  i  EU:s institutioner  genom inrättande av ett
oberoende EU-organ för etiska frågor, initiativbetänkande, omröstning: torsdag 16
september; 
Förlängning av giltighetsperioden för  gemenskapens växtförädlarrätt  för  arterna
sparris  och  artgrupperna  blomsterlökar,  vedartade  små  bärbuskar  och
prydnadsbuskar, ordinarie lagstiftningsförfarandet - överenskommelse efter första
behandlingen, omröstning: måndag 13 september, omröstningsresultat meddelas:
tisdag 14 september; 
Resolutioner om mänskliga rättigheter (Kuba, Förenade Arabemiraten, Kenya), icke
lagstiftande resolutioner, debatter och omröstningar: torsdag 16 september.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 
 
 

Guidelines for the employment policies of the Member States (Ďuriš Nicholsonová),
vote Monday; 
Association of  the Overseas Countries and Territories with the European Union
(Tobé),  vote Monday; 
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Presentation by the Council of its position on the draft general budget - 2022 financial
year, debate Wednesday; 
EU contribution to transforming global  food systems to achieve the Sustainable
Development Goals,  OQ Commission,  Wednesday; 
Reversing  the  negative  social  consequences  of  the  COVID-19  pandemic,  OQ,
Wednesday;
 
Request  for  defence  of  the  privileges  and  immunities  of  Guy  Verhofstadt,
Dzhambazki,  vote  Monday; 
Towards Future-proof Inland Waterway Transport (IWT) in Europe, Nagtegaal, vote
Monday; 
United States sanctions and the rule of law, OQ Commission, Thursday.
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