
 

Nyhedsbrev for plenarsamlingen i Strasbourg 4.
7. oktober 2021
 
Forholdet mellem EU og USA: MEP'erne debatterer over
partnerskabets fremtid 
Tirsdag formiddag vil Parlamentet drøfte status for det transatlantiske partnerskab,
behovet for større EU-autonomi og samarbejdet med Bidens administration
 
 
Stigende energipriser: MEP'erne skal drøfte tiltag for at begrænse
effekterne 
MEP'erne er bekymrede over de stigende prisers konsekvenser for forbrugere og
virksomheder og vil sammen med Rådet og Kommissionen drøfte mulige løsninger på
krisen.
 
 
Parlamentet ønsker EU skal opfylde sin ambition om nul trafikdræbte
inden 2050 
For at nå målet om nul trafikdræbte i EU inden 2050 vil MEP’erne kræve bedre
trafiksikkerhedsforanstaltninger, f.eks. en hastighedsgrænse på 30 km/t og
nultolerance over for spirituskørsel
 
 
Arktis: MEP'erne stemmer om beslutning, der opfordrer til fredeligt
samarbejde 
MEP’erne forventes at understrege behovet for konstruktivt internationalt samarbejde i
Arktis og samtidig give udtryk for bekymring over nye trusler mod stabiliteten i
regionen.
 
 
Reform af EU's politik til bekæmpelse af skadelig skattepraksis 
MEP'erne vil drøfte og stemme om, hvordan man kan tackle nogle bekymrende
skattepraksisser, som fremmer skatteundgåelse, underminerer konkurrencen og
skader borgernes tillid
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/da/agenda/briefing/2021-10-04
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Kontakter 
 
 

Mere
Forslag til endelig dagsorden
EP-live
Pressekonferencer og andre aktiviteter
EP Multimedia website
EP Newshub

Thomas HAAHR
Presseattaché i Bruxelles

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
presse-DK@europarl.europa.eu

Jacob LOLCK
Presseattaché i Danmark

(+45) 33 41 40 44
(+33) 3 881 74713 (STR)
(+45) 25 48 87 11
jacob.lolck@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/da/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Forholdet mellem EU og USA: MEP'erne
debatterer over partnerskabets fremtid
 
Tirsdag formiddag vil Parlamentet drøfte status for det
transatlantiske partnerskab, behovet for større EU-
autonomi og samarbejdet med Bidens administration
 
Under debatten forventes medlemmerne af Europa-Parlamentet at drøfte konsekvenserne for
det  transatlantiske  partnerskab  af  tilbagetrækningen  af  USA's  og  NATO's  tropper  fra
Afghanistan  samt  behovet  for  at  styrke  EU's  strategiske  autonomi  og  forsvarskapacitet.
Konsekvenserne af  det nyligt  bebudede militære samarbejde "AUKUS" og den tilknyttede
ubådsaftale vil  sandsynligvis også blive bragt op.
 
I en betænkning om fremtiden for forholdet mellem EU og USA, der blev vedtaget i juli, udtrykte
medlemmerne af Udenrigsudvalget håb om, at valget af Joe Biden ville stimulere nye impulser i
de bilaterale forbindelser og føre til et bedre engagement mellem de to magter, der kan arbejde
sammen som ligeværdige partnere. I denne betænkning glædede medlemmerne sig over USA's
fornyede forpligtelse til regelbaseret multilateralisme samt beslutningen om igen at tiltræde
Parisaftalen og Verdenssundhedsorganisationen.
 
Betænkningen opfordrer også til en koordineret holdning over for Rusland og Kina samt til et
tættere  samarbejde  om  vedvarende  energi  og  forskning,  udvikling  og  innovation  samt
bekæmpelse  af  terrorisme.
 
Teksten vil blive sat til endelig afstemning onsdag. Der er planlagt en pressekonference med
ordfører Tonino Picula (S&D, HR) tirsdag kl. 12.00 i Parlamentets pressekonferencesal Daphne
Caruana Galizia.
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
 
Debat: Tirsdag den 5. oktober
 
Afstemning tirsdag/onsdag, resultat onsdag den 6. oktober
 
Mere
Sagen skridt for skridt
Profil for ordføreren Tonino Picula (S & D, HR)
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste: Situationen i Afghanistan: Væsentlige benchmarks
for EU's engagement, 17.09.2021
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste: Fremme af demokrati i verden: EU-USA (
28.07.2021)
Gratis fotos og video- og lydmateriale
Kommissær Breton om AUKUS
Udvalget om Udenrigsanliggender
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038 (INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html


Stigende energipriser: MEP'erne skal drøfte
tiltag for at begrænse effekterne
 
MEP'erne er bekymrede over de stigende prisers
konsekvenser for forbrugere og virksomheder og vil
sammen med Rådet og Kommissionen drøfte mulige
løsninger på krisen.
 
Onsdag morgen vil medlemmerne af Europa-Parlamentet høre fra Kommissionen og Rådet om
mulige europæiske løsninger på energiprisstigningerne, da der er en voldsom stigning på grund
af den store efterspørgsel og de lave lagre i medlemslandene. Debatten skal fokusere på den
rolle,  som  energieffektivitetsforanstaltninger  og  vedvarende  energi  spiller  i  denne
sammenhæng,  samt  på  behovet  for  at  bekæmpe  energifattigdom.
 
Europa-Kommissionen har allerede sagt, at medlemslandene kan anvende indtægterne fra
EU's emissionshandelsordning (ETS) til at afbøde virkningerne af de kraftigt stigende priser,
navnlig deres samfundsmæssige konsekvenser. EU arbejder også på at oprette en ny fond
inden for rammerne af den nye klimapakke, der blev lagt frem den 14. juli.
 
* * *
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
 
Debat: Onsdag den 6. oktober
 
Procedure: Redegørelser fra Rådet og Kommissionen med debat
 
Mere
Gratis fotos og video- og lydmateriale
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304_pk


Parlamentet ønsker EU skal opfylde sin ambition
om nul trafikdræbte inden 2050
 
For at nå målet om nul trafikdræbte i EU inden 2050 vil
MEP’erne kræve bedre trafiksikkerhedsforanstaltninger,
f.eks. en hastighedsgrænse på 30 km/t og nultolerance
over for spirituskørsel
 
I denne beslutning, som medlemmerne af Europa-Parlamentet vil drøfte mandag og stemme om
tirsdag, bemærkes det, at omkring 22,700 mennesker hvert år dør på vejene i EU mens omkring
120,000 bliver alvorligt kvæstede. Fremskridtene med at nedbringe antallet af trafikdræbte er
stagneret  i  de  seneste  år,  og  EU har  ikke  opfyldt  sit  eget  mål  om at  halvere  antallet  af
trafikdræbte  mellem 2010  og  2020.
 
For at rette op på denne situation vil medlemmerne af Europa-Parlamentet opfordre til flere
investeringer i sikrere veje, en hastighedsgrænse på 30 km/t i beboelsesområder og områder,
hvor  der  er  et  stort  antal  cyklister  og  fodgængere,  samt  en  nultolerance  i  forhold  til
spirituskørsel.
 
Procedurekode: 2021/2014 (INI).
 
Debat: Mandag den 4. oktober
 
Afstemningsresultat: Tirsdag den 5. oktober, resultat onsdag den 6. oktober
 
Procedure: Ikke-lovgivningsmæssig beslutning
 
Mere
Udkast til resolution
EP-ordfører Elena Kountoura (Venstrefløjsen, EL)
Briefing fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste om trafiksikkerhed i EU
Sagen skridt for skridt
Gratis fotos, video- og lydmateriale — AI og robotteknologi

EP Samling

DA Pressetjenesten, Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume Duch Guillot
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000

5 I 7

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2014(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Arktis: MEP'erne stemmer om beslutning, der
opfordrer til fredeligt samarbejde
 
MEP’erne forventes at understrege behovet for konstruktivt
internationalt samarbejde i Arktis og samtidig give udtryk
for bekymring over nye trusler mod stabiliteten i regionen.
 
I en ny betænkning om geopolitiske og sikkerhedsmæssige udfordringer i Arktis fremhæver
MEP'erne,  at  Arktis  i  de seneste årtier  har  været  et  område med fred,  få  spændinger  og
konstruktivt samarbejde, og at de arktiske stater og det internationale samfund bør bevare det
som sådan. De understreger regionens strategiske og politiske betydning for EU som en arktisk
aktør og understreger, at Unionen er engageret i bæredygtig og fredelig langsigtet udvikling i
regionen.
 
MEP'erne udtrykker i betænkningen alvorlig bekymring over den gradvise russiske militære
opbygning i Arktis, som de mener går langt længere end legitime forsvarsformål.
 
Teksten vil blive drøftet tirsdag eftermiddag og sat til afstemning onsdag, mens resultaterne vil
blive offentliggjort torsdag.
 
Forud  for  afstemningen  på  plenarmødet  besøgte  en  delegation  af  medlemmer  af
Udenrigsudvalget  den  21.-24.  september  Danmark,  Grønland  og  Island  for  at  drøfte
internationalt  samarbejde  og  udfordringer  i  Arktis  med  politiske  repræsentanter  og
embedsmænd.
 
* * *
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
 
Procedurekode: 2020/2112 (INI).
 
Debat: Tirsdag den 5. oktober
 
Afstemning: Onsdag den 6. oktober, resultater torsdag den 7. oktober
 
Procedure: Initiativbetænkning
 
Mere
Profil for ordfører Anna Fotyga (ECR, Polen)
Sagen skridt for skridt
Parlamentets multimediecenter: Gratis fotos og video- og lydmateriale
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28353/ANNA_FOTYGA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2112(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Reform af EU's politik til bekæmpelse af skadelig
skattepraksis
 
MEP'erne vil drøfte og stemme om, hvordan man kan tackle
nogle bekymrende skattepraksisser, som fremmer
skatteundgåelse, underminerer konkurrencen og skader
borgernes tillid
 
Beslutningen, der vil blive drøftet onsdag og sat til afstemning torsdag, peger på det nuværende
forældelde system på både EU- og internationalt  plan, som kun er rettet mod fordelagtige
skattesatser til bestemte virksomheder til skade for alle andre, samtidig med at man ser bort fra
de skadelige generelle skatteordninger, der bliver mere almindelige i mange lande.
 
Tekstudkastet  indeholder  detaljerede  forslag  t i l  reform  af  Gruppen  vedrørende
Adfærdskodeksen,  et  uformelt  organ  i  Rådet,  der  har  t i l  opgave  at  vurdere
skatteforanstaltninger, der potentielt kan fremme skadelig skattekonkurrence. MEP'erne har
længe kritiseret dette organs anvendelsesområde og arbejdsmetoder med den begrundelse, at
de ikke er egnede til den tid vi lever i nu.
 
* * *
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
 
Procedurekode: 2020/2258 (INI).
 
Debat: Onsdag den 6. oktober
 
Afstemning og resultater: Torsdag den 7. oktober
 
Procedure: Initiativbetænkning
 
Mere
Udkast til resolution om reform af EU's politik for skadelig skattepraksis
Ordførerens profil: Aurore Lalucq (S & D, FR)
Sagen skridt for skridt
EP-undersøgelse — skadelig skattepraksis i EU: Definition, identifikation og anbefalinger
(31.05.2021)
Gratis fotos og video- og lydmateriale
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197697/AURORE_LALUCQ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f2258(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

