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Kvinnor i bolagsstyrelser: nya bindande EU-regler ska öka
könsfördelningen 
Alla stora börsnoterade företag i EU måste vidta åtgärder för att öka antalet kvinnor i
ledningen.
 
 
Europaparlamentet väntas förklara Ryssland som statlig sponsor av
terrorism 
På onsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som väntas förklara Ryssland
som en statlig sponsor av terrorism.
 
 
Parlamentet väntas anta ny lag för att skydda viktig infrastruktur 
På tisdag debatterar och röstar Europaparlamentet om nya regler som förbättrar
motståndskraften hos EU:s viktiga infrastruktur. 
 
 
Parlamentet firar sin 70-årsdag 
På tisdag klockan 11:30 anordnar Europaparlamentet en ceremoni i plenisalen för att
uppmärksamma inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma
församling 1952.
 
 
EU:s budget för 2023: fokus på Ukraina, energi och återhämtning 
Parlamentet väntas godkänna överenskommelsen om nästa års EU-budget som syftar
till att mer effektivt ta itu med konsekvenserna av kriget i Ukraina och återhämtningen
efter pandemin. 
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
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Kvinnor i bolagsstyrelser: nya bindande EU-
regler ska öka könsfördelningen
 
Alla stora börsnoterade företag i EU måste vidta åtgärder
för att öka antalet kvinnor i ledningen.
 
På tisdag morgon debatterar  Europaparlamentet  det  nya direktivet  om kvinnor i  styrelser.
Reglerna kommer att införa transparanta rekryteringsförfaranden i företag för att säkerställa att
minst  40  procent  av  de  icke-verkställande  styrelseledamöterna  eller  33  procent  av  alla
styrelseledamöter innehas av det  underrepresenterade könet senast  i  juli  2026. Små och
medelstora företag (med färre än 250 anställda) kommer dock inte att omfattas av direktivet.
 
Enligt de nya reglerna måste EU-länderna införa avskräckande och proportionerliga påföljder,
t i l l  exempel  böter ,  för  företag  som  inte  använder  öppna  och  t ransparanta
utnämningsförfaranden. Ett rättsligt organ ska också kunna ogiltigförklara den styrelse som
bolaget har valt om den inte följer det nya direktivet.
 
När direktivet har godkänts formellt av Europaparlamentet träder det i kraft 20 dagar efter det att
det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. EU-länderna skulle behöva genomföra reglerna
inom två år.
 
I dag är endast 30,6 procent av styrelsemedlemmarna i EU:s största börsnoterade företag
kvinnor, med stora skillnader mellan EU-länderna (från 45,3 procent i Frankrike till 8,5 procent i
Cypern).
 
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 22 november
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Pressmeddelande: “Women on boards: deal to boost gender balance in companies”
(07.06.2022)
Mer om medföredragande i utskottet för rättsliga frågor Lara Wolters (S&D, Nederländerna)
Mer om medföredragande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män Evelyn Regner (S&D, Österrike)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europeiska jämställdhetsinstitutet: de största börsnoterade företagen: ordförande,
styrelseledamöter och arbetstagarföreträdare
Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) - “Women on Board policies in member states
and the effects on corporate governance” (7 december 2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96998/EVELYN_REGNER/home
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv


Europaparlamentet väntas förklara Ryssland
som statlig sponsor av terrorism
 
På onsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som
väntas förklara Ryssland som en statlig sponsor av
terrorism.
 
I kriget mot Ukraina har den ryska militären intensifierat sina anfall mot civila mål, bland annat
energiinfrastruktur, sjukhus, vårdinrättningar, skolor och skyddsrum - vilket strider mot folkrätten
och internationell humanitär rätt. Genom att förklara Ryssland som statlig sponsor av terrorism
vill Europaparlamentet bereda väg för att president Vladimir Putin och den ryska regeringen ska
ställas till svars för dessa brott inför en internationell domstol.
 
Plenardebatten ägde rum under plenarsammanträdet i oktober.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Omröstning: onsdag 23 november
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Videoinspelning av debatten (18.10.2022)
Pressmeddelande: ”Parlamentet kräver en massiv ökning av det militära stödet till Ukraina”
(06.10.2022)
Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS): "Russia's war on Ukraine: Designating a state
as a sponsor of terrorism" (november 2022)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Parlamentet väntas anta ny lag för att skydda
viktig infrastruktur
 
På tisdag debatterar och röstar Europaparlamentet om nya
regler som förbättrar motståndskraften hos EU:s viktiga
infrastruktur. 
 
Lagstiftningen, som Europaparlamentet och rådet enats om, skulle stärka skyddet av EU:s
viktiga infrastruktur genom att  införa harmoniserade minimiregler för riskbedömningar och
nationella resiliensstrategier. Definitionerna av viktig infrastruktur och kommunikationsmetoder
skulle också harmoniseras och gemensamma kontaktpunkter skulle inrättas i varje EU-land för
att underlätta gränsöverskridande kommunikation.
 
De  nya  reglerna  skulle  gälla  för  elva  sektorer:  energi,  transporter,  bankverksamhet  och
finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, dricksvatten och avloppsvatten, livsmedel
(inklusive produktion, bearbetning och distribution), hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning
samt rymdsektorn.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Debatt: tisdag 22 november
 
Omröstning: tisdag 22 november
 
Mer information
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters
motståndskraft
Mer om föredragande Michal Šimečka (Renew Europe, Slovakien)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS): "Resilience of critical entities
- At a Glance" (16.11.2022)
Genomgång av Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS): “Question time - Protecting
critical infrastructure in the EU and countering hybrid attacks”
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_SV.html
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Parlamentet firar sin 70-årsdag
 
På tisdag klockan 11:30 anordnar Europaparlamentet en
ceremoni i plenisalen för att uppmärksamma inrättandet av
Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma
församling 1952.
 
Europaparlamentets talman Roberta Metsola väntas inleda ceremonin med ett anförande, följt
av tal i  kammaren av premiärministrarna i  Europaparlamentets tre värdländer - Frankrikes
Élisabeth Borne,  Belgiens Alexander  de Croo och Luxemburgs Xavier  Bettel.  Ceremonin
avslutas med ett musikaliskt framträdande av Beethovens ”Hymn till  glädjen” (Ode to Joy).
 
Bakgrund
 
Den  10  september  2022  inföll  70-årsdagen  av  det  första  mötet  i  Europeiska  kol-  och
stålgemenskapens (EKSG) gemensamma församling. Den sammankallades 1952 och bestod
av 78 utsedda parlamentsledamöter från de nationella parlamenten i varje medlemsland. Efter
inrättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
utvidgades EKSG:s gemensamma församling och döptes om till ”Europeiska parlamentariska
församlingen” 1958. År 1962 antog insitutionen namnet ”Europaparlamentet”.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Ceremoni: tisdag 22 november
 
Mer information
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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EU:s budget för 2023: fokus på Ukraina, energi
och återhämtning
 
Parlamentet väntas godkänna överenskommelsen om
nästa års EU-budget som syftar till att mer effektivt ta itu
med konsekvenserna av kriget i Ukraina och
återhämtningen efter pandemin. 
 
I överläggningarna med rådet har Europaparlamentet förhandlat fram ytterligare medel - över en
miljard euro utöver kommissionens ursprungliga förslag - så att EU bättre ska kunna hantera
konsekvenserna av kriget i Ukraina, energi- och klimatrelaterade frågor och återhämtningen från
covid-19-pandemin.
 
De  preliminära  siffrorna  i  EU:s  budget  för  2023  uppgår  till  186,6  miljarder  euro  i
åtagandebemyndiganden och 168,7 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. Läs mer i detta
pressmeddelande.
 
Efter omröstningen kommer Europaparlamentets talman att underteckna budgeten som lag.
 
Förhandlingarna  mellan  parlamentet,  rådet  och  kommissionen  avslutades  med  en
överenskommelse strax före tidsfristen för förlikningsperioden vid midnatt på måndagen den 14
november.
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 22 november
 
Omröstning: onsdag 23 november
 
Förfarande: budgetförfarandet
 
Mer information
EU:s budget 2023 - tidslinje och kort vägledning
Huvudföredragande för EU:s budget 2023 (för avsnitt III - Kommissionen): Nicolae Ştefănuță
(Renew Europe, Rumänien)
Föredragande för de övriga avsnitten: Niclas Herbst (EPP, Tyskland)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Faktablad om Europeiska unionen - budgetförfarandet
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/


Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 
Mer information om de övriga ärendena på plenarsammanträdets  dagordning finns i  den
engelska versionen av detta  nyhetsbrev.
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