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Förbindelserna mellan EU och USA: stor debatt om partnerskapets
framtid 
På tisdag morgon väntas kammaren debattera det aktuella läget för det transatlantiska
partnerskapet mellan EU och USA och hur EU ska samarbeta med president Joe
Bidens administration
 
 
Energikostnader: debatt om åtgärder för att begränsa effekterna av
prisökningar 
Parlamentet och representanter för rådet och kommissionen väntas debattera de
kraftigt ökande energipriserna i Europa samt möjliga åtgärder för att stävja krisen.
 
 
Parlamentet vill att EU ska uppfylla sin ambition om noll dödsolyckor
i trafiken senast 2050 
För att nå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050 väntas ledamöterna
kräva tuffare trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. en hastighetsgräns på 30 km/h och
nolltolerans mot rattfylleri.
 
 
Arktis: parlamentarikerna uppmanar till fred och minskade
spänningar 
Parlamentsledamöterna väntas betona behovet av konstruktivt internationellt
samarbete i Arktis, samtidigt som de uttrycker sin oro över nya hot mot stabiliteten i
regionen.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
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Förbindelserna mellan EU och USA: stor debatt
om partnerskapets framtid
 
På tisdag morgon väntas kammaren debattera det aktuella
läget för det transatlantiska partnerskapet mellan EU och
USA och hur EU ska samarbeta med president Joe Bidens
administration
 
Under  debatten kommer ledamöterna att  diskutera konsekvenserna av USA:s och Natos
tillbakadragande från Afghanistan för det transatlantiska partnerskapet, samt behovet av att
stärka EU:s strategiska oberoende och försvarsförmåga. Det nyligen tillkännagivna militära
samarbetet mellan Australien, Storbritannien och USA - mer känt som Aukus - väntas också bli
föremål för debatt.
 
I ett betänkande om framtiden för förbindelserna mellan EU och USA som antogs i juli uttryckte
ledamöterna  i  utskottet  för  utrikesfrågor  sin  förhoppning  om att  valet  av  Joe  Biden  som
amerikansk president kommer att stimulera det bilaterala partnerskapet och leda till  bättre
förbindelser mellan de två makterna, så att de kan arbeta tillsammans som jämbördiga partner. I
betänkandet  välkomnade  parlamentarikerna  USA:s  förnyade  åtagande  om regelbaserad
mul t i la tera l ism  och  landets  beslut  at t  å ter  ansluta  s ig  t i l l  Par isavta let  och
Vär ldshälsoorganisat ionen.
 
 
Texten efterlyser också en samordnad europeisk och amerikansk hållning gentemot Ryssland
och Kina och ett närmare samarbete om ren energi och forskning, utveckling och innovation
samt bekämpning av terrorism.
 
Ledamöterna väntas rösta om betänkandet på onsdag (slutomröstning). På tisdag klockan
12.00 håller föredraganden Tonino Picula (S&D, Kroatien) i en presskonferens i parlamentets
presskonferensrum Daphne Caruana Galizia i Strasbourg.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 5 oktober
 
Omröstning: tisdag 5 oktober (ändringsförslag) och onsdag 6 oktober (slutomröstning)
 
Förfarande: initiativbetänkande
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Mer information
Utskottet för utrikesfrågorhttps://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afet/home.html
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Mer om föredragande Tonino Picula (S&D, Kroatien
Europaparlamentets utredningstjänst: “The situation in Afghanistan: Essential benchmarks for
EU engagement” (17.09.2021)
Europaparlamentets utredningstjänst: “Advancing democracy in the world: EU-US Explainer”
(28.07.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Energikostnader: debatt om åtgärder för att
begränsa effekterna av prisökningar
 
Parlamentet och representanter för rådet och
kommissionen väntas debattera de kraftigt ökande
energipriserna i Europa samt möjliga åtgärder för att stävja
krisen.
 
På onsdag morgon väntas Europaparlamentet debattera möjliga europeiska lösningar som svar
på de ökande energipriserna i Europa. I debatten deltar också representanter för kommissionen
och  det  slovenska  rådsordförandeskapet.  De  ökande  gaspriserna  är  ett  resultat  av  hög
efterfrågan och begränsade lager i EU:s medlemsländer. Debatten väntas också fokusera på
den roll som åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi spelar i detta sammanhang,
liksom på behovet av att ta itu med energifattigdom.
 
EU-kommissionen har redan meddelat att intäkterna från EU:s utsläppshandelssystem skulle
kunna användas av medlemsländerna för att mildra effekterna av de skenande priserna och
dess  samhällskonsekvenser.  EU  arbetar  också  med  att  inrätta  en  social  fond  i  detta
sammanhang,  inom  ramen  för  det  nya  klimatpaketet  som  tillkännagavs  den  14  juli.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 6 oktober
 
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen följt av en debatt
 
Mer information
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Parlamentet vill att EU ska uppfylla sin ambition
om noll dödsolyckor i trafiken senast 2050
 
För att nå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast
2050 väntas ledamöterna kräva tuffare
trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. en hastighetsgräns på 30
km/h och nolltolerans mot rattfylleri.
 
I utkastet till resolution som kammaren väntas debattera på måndag och rösta om på tisdag
(slutresultat meddelas på onsdag) konstaterar ledamöterna att antalet dödsfall på vägarna i EU
fortfarande är  omkring 22 700 varje  år,  samt att  cirka 120 000 människor  årligen skadas
allvarligt. Framstegen mot att minska antalet dödsolyckor i EU har också stagnerat under de
senaste åren, vilket innebar att målet om att halvera antalet döda mellan 2010 och 2020 inte
nåddes, enligt texten.
 
För att råda bot på detta väntas parlamentsledamöterna kräva mer investeringar i  säkrare
vägar, en hastighetsbegränsning på 30 km/h i bostadsområden och områden där det finns
många cyklister och fotgängare, samt en nolltolerans mot rattfylleri.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: måndag 4 oktober
 
Omröstning: tisdag 5 oktober Omröstningsresultat meddelas: onsdag 6 oktober 
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Utkast till resolution
Mer om föredragande Elena Kountoura (Vänstern, Grekland)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”Road safety in the EU” (26.02.2019
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Arktis: parlamentarikerna uppmanar till fred och
minskade spänningar
 
Parlamentsledamöterna väntas betona behovet av
konstruktivt internationellt samarbete i Arktis, samtidigt
som de uttrycker sin oro över nya hot mot stabiliteten i
regionen.
 
I ett nytt betänkande om de geopolitiska och säkerhetsrelaterade utmaningarna i Arktis påpekar
ledamöterna i utskottet för utrikesfrågor att regionen under de senaste årtiondena präglats av
fred, låga spänningar och konstruktivt internationellt samarbete. De arktiska staterna och det
internationella samfundet måste därför sträva efter att  bevara det som ett  sådant område.
Parlamentarikerna bekräftar på nytt att Arktis är strategiskt och politiskt betydelsefullt för EU,
eftersom unionen är en berörd part i regionen. De understryker också EU:s åtagande om att
vara en ansvarsfull aktör, som söker långsiktigt hållbar och fredlig utveckling av Arktis.
 
Ledamöterna uttrycker vidare sin oro över den gradvisa ryska militära upptrappningen i Arktis,
som de inte anser kan motiveras av situationen på marken och dessutom väsentligt överstiger
de legitima försvarssyftena.
 
Parlamentet väntas debattera texten på tisdag eftermiddag följt av en omröstning på onsdag
(slutgiltigt omröstningsresultat meddelas på torsdag).
 
En delegation av ledamöter från utskottet för utrikesfrågor besökte Danmark, Grönland och
Island den 21-24 september för att diskutera internationellt samarbete och utmaningar i Arktis
med politiska företrädare och tjänstemän.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag, 5 oktober
 
Omröstning: onsdag 6 oktober Omröstningsresultat meddelas: torsdag 7 oktober
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Mer om föredragande Anna Fotyga (ECR, Polen
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Situationen i Belarus, uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, följt  av en resolution, debatt:
tisdag 5 oktober, omröstning: torsdag 7 oktober; 
Tillståndet  för  EU:s  it-försvarskapacitet,  uttalande  av  vice  ordföranden  för
kommiss ionen/un ionens  höga  represen tan t  fö r  u t r i kes  f rågor  och
säkerhetspolitik/initiativbetänkande, debatt: tisdag 5 oktober, omröstning: onsdag 6
oktober, slutresultat meddelas: torsdag 7 oktober; 
Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av
artificiell intelligens i brottsärenden, initiativbetänkande, debatt: måndag 4 oktober,
omröstning: tisdag 5 oktober, omröstningsresultat meddelas: torsdag 7 oktober; 
Europeiska unionens asylbyrå, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt: torsdag 7
oktober, omröstning: kommande plenarsammanträde; 
Ungerns  och  Polens  återhämtningsplaner,  uttalande  av  kommissionen,  debatt:
onsdag  6  oktober; 
Framtida folkhälsokriser, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt: tisdag 5
oktober; 
Skyddet  av  personer  med  funktionsnedsättning  genom  framställningar,
initiativbetänkande,  debatt:  måndag  4  oktober,  omröstning:  onsdag  6  oktober,
omröstningsresultat  meddelas:  torsdag  7  oktober; 
Reformering  av  EU:s  politik  mot  skadlig  skattepraxis  (inbegripet  reformen  av
uppförandekodgruppen), initiativbetänkande, debatt: onsdag 6 oktober, omröstning:
torsdag 7 oktober; 
Ökade insatser  för  att  bekämpa penningtvätt,  fråga för  muntligt  besvarande till
kommissionen,  debatt:  torsdag 7  oktober; 
Effekten  av  våld  i  nära  relationer  och  vårdnadstvister  på  kvinnor  och  barn,
initiativbetänkande,  debatt:  måndag  4  oktober,  omröstning;  tisdag  5  oktober,
omröstningsresultat  meddelas:  onsdag  6  oktober; 
Utvärdering  av  unionens  åtgärder  för  turismsektorn  i  Europa  när  slutet  på
sommarsäsongen närmar  sig,  fråga  för  muntligt  besvarande till  kommissionen,
debatt:  tisdag  5  oktober; 
Desinformation  och  sociala  plattformars  roll,  fråga  för  muntligt  besvarande  till
kommissionen,  debatt:  tisdag  5  oktober; 
Genomföranderapporten om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i
Turkiet, initiativbetänkande, debatt: tisdag 5 oktober, omröstning: onsdag 6 oktober,
omröstningsresultat meddelas: torsdag 7 oktober; 
Utvecklingspolitikens  roll  som  svar  på  förlusten  av  biologisk  mångfald  i
utvecklingsländerna,  inom  ramen  för  genomförandet  av  Agenda  2030,
initiativbetänkande,  debatt:  måndag  4  oktober,  omröstning:  tisdag  5  oktober,
omröstningsresultat  meddelas:  onsdag  6  oktober; 
Situationen i Tigray, uttalande av kommissionen följt av en resolution, debatt: tisdag 5
oktober, omröstning: torsdag 7 oktober; 
Resolutioner  om  mänskliga  rättigheter  (Myanmar,  Rwanda  och  Texas),  icke
lagstiftande  resolutioner,  debatter  och  omröstningar:  torsdag  7  oktober.
 

 
Övriga ärenden (på engelska)
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Banking Union - Annual Report 2020. Hübner; 
Environment:  The  Aarhus  Regulation  (Debate:  19/05/2021,  vote:  20/05/2021),
Doleschal; 
Rebuilding  fish  stocks  in  the  Mediterranean  Sea:  assessment  and  next  steps,
Stancanelli.
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