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EU:s hantering av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av
kriget i Ukraina 
Parlamentet väntas kräva nya åtgärder för att skydda EU-medborgarna från de
ekonomiska och sociala konsekvenserna av det ryska kriget mot Ukraina.
 
 
Ukraina: Kampen för att ställa krigsförbrytare inför rätta 
På torsdag debatterar och röstar Europaparlamentet om en resolution om hur EU
måste stödja Ukraina och Internationella brottmålsdomstolen i kampen mot straffrihet
för krigsförbrytelser.
 
 
Moldaviens president Maia Sandu talar inför Europaparlamentet 
På onsdag klockan 15.00 håller Moldaviens president Maia Sandu ett anförande i
Europaparlamentet i Bryssel. Talet väntas fokusera på kriget i Ukraina och dess
konsekvenser.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2022-05-18
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http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
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EU:s hantering av de sociala och ekonomiska
konsekvenserna av kriget i Ukraina
 
Parlamentet väntas kräva nya åtgärder för att skydda EU-
medborgarna från de ekonomiska och sociala
konsekvenserna av det ryska kriget mot Ukraina.
 
På torsdag  röstar  Europaparlamentet  om en  resolution  som väntas  slå  fast  hur  EU och
medlemsländerna  skulle  kunna  motverka  de  negativa  följderna  av  kriget  i  Ukraina  och
sanktionerna mot Ryssland. Ledamöterna anser att om EU skulle mildra dessa återverkningar
kommer det inte bara att hjälpa EU-medborgarna att överbrygga denna svåra period utan också
bidra till att upprätthålla allmänhetens beslutsamhet att stödja Ukraina samt möjliggöra för fler
ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Resolutionen kommer att utgå från den plenardebatt som
hölls den fjärde maj.
 
På torsdag kommer ledamöterna också att debattera europeisk solidaritet och energisäkerhet i
samband med Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av att Ryssland stoppar
sina gasleveranser till Polen och Bulgarien.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: Onsdag 4 maj (de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Rysslands krig mot
Ukraina)  och  torsdag  19  maj  (energisäkerhet  och  stopp  av  gasleveranser  till  Polen  och
Bulgarien)
 
Omröstning: torsdag 19 maj
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2653(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Ukraina: Kampen för att ställa krigsförbrytare
inför rätta
 
På torsdag debatterar och röstar Europaparlamentet om en
resolution om hur EU måste stödja Ukraina och
Internationella brottmålsdomstolen i kampen mot
straffrihet för krigsförbrytelser.
 
Ledamöterna väntas uppmana EU att stödja insatserna med att samla in bevis och skapa
underlag för rättsprocesser mot förövare av påstådda brott som begåtts under det ryska kriget i
Ukraina.
 
Resolutionen kommer också att fokusera på hur det internationella samfundet skulle kunna
hantera  de  misstänkta  brott  som  inte  omfattas  av  Internationella  brottmålsdomstolens
jurisdiktion,  samt  kunna  sätta  stopp  för  straffriheten  på  detta  område.
 
Utökad roll för Eurojust i kampen mot straffrihet
 
Parlamentet väntas också rösta om ett förslag om att utvidga Eurojusts mandat så att byrån kan
lagra och analysera bevis som rör krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.
Ledamöterna kommer inledningsvis att  besluta vid öppnandet  av plenarsammanträdet  på
onsdagseftermiddagen om huruvida de ska behandla detta ärende enligt  parlamentets så
kallade brådskande förfarande.  Om de enas om denna påskyndade tidtabell  kommer  en
omröstning  om förslaget  att  äga rum på torsdag.
 
Det uppdaterade mandatet skulle ge Eurojust - EU:s byrå för straffrättsligt samarbete - rätt att
behandla uppgifter om brott som folkmord och krigsförbrytelser. Det skulle också göra det
möjligt  för  Eurojust  att  dela  uppgifter  med Internationella  brottmålsdomstolen  och  andra
internationella organisationer samt med myndigheter i EU:s medlemsländer. En gemensam EU-
utredningsgrupp med stöd av Eurojust har varit verksam i Ukraina sedan mars 2022.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: torsdag 19 maj (krigsbrott)
 
Omröstningar: onsdag 18 maj (om tillämpningen av det brådskande förfarandet) och torsdag
19 maj (icke lagstiftande resolutioner och utvidgningen av Eurojusts mandat (bekräftas senare))
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https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/633/62/COM_COM(2022)0187_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_SV.html
https://www.eurojust.europa.eu/
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes


Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Eurojust)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (”EU-Ukraine”)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (”Russian
aggression against Ukraine”)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0130(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/eu-ukraine_1780
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/russian-aggression-against-ukraine_22401
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Moldaviens president Maia Sandu talar inför
Europaparlamentet
 
På onsdag klockan 15.00 håller Moldaviens president Maia
Sandu ett anförande i Europaparlamentet i Bryssel. Talet
väntas fokusera på kriget i Ukraina och dess
konsekvenser.
 
Som grannland  till  Ukraina  har  Moldavien  drabbats  särskilt  hårt  av  det  pågående kriget.
Förutom att landet har tagit emot ett stort antal ukrainska flyktingar har det också utsatts för
cyberattacker  och bevittnat  en rad säkerhetsincidenter  i  den ryskstödda utbrytarregionen
Transnistrien.
 
Mot  bakgrund  av  Rysslands  invasion  av  Ukraina  ansökte  Moldavien  formellt  om  EU-
medlemskap i  början av mars i  år.  I  en resolution som antogs den femte maj uppmanade
Europaparlamentet också EU att  ge landet status som EU-kandidatland.
 
Maia Sandu har varit Moldaviens president sedan december 2020. Hon har tidigare bland annat
varit premiärminister.
 
Efter talet i plenum kommer Europaparlamentets talman Roberta Metsola och Maia Sandu att
hålla en gemensam presskonferens cirka klockan 15.40.
 
På  onsdagseftermiddagen  väntas  ledamöterna  dessutom  debattera  si t t  år l iga
utvärderingsbetänkande om EU:s associeringsavtal med Moldavien. Omröstningen kommer att
äga rum på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Formellt sammanträde: onsdag 18 maj
 
Förfarande: formellt sammanträde Presskonferens: onsdag 18 maj klockan 15.40
 
 
Mer information
Pressmeddelande: “The EU must act and step up its support to Moldova following the Ukraine
war” (02.04.2022)
Pressmeddelande: “Parliament approves €150 million in assistance to Moldova” (24.03.2022)
Pressmeddelande: “MEPs greenlight the deployment of Frontex in the Republic of Moldova”
(24.03.2022)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud och bildmaterial för journalister (”EU-Moldova”)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28232/grant-moldova-eu-candidate-status-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26514/the-eu-must-act-and-step-up-its-support-to-moldova-following-the-ukraine-war
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26514/the-eu-must-act-and-step-up-its-support-to-moldova-following-the-ukraine-war
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220321IPR25920/parliament-approves-EU150-million-in-assistance-to-moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220323IPR26106/meps-greenlight-the-deployment-of-frontex-in-the-republic-of-moldova
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220323IPR26106/meps-greenlight-the-deployment-of-frontex-in-the-republic-of-moldova
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/eu-moldova_17507
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Tillfällig  handelsliberalisering  (Ukraina),  det  ordinarie  lagstiftningsförfarandet,
omröstning:  torsdag  19  maj; 
Förtryck av oppositionella och fackförbundsledare i Belarus, uttalande av rådet och
kommissionen följt av en resolution, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19
maj; 
Säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i EU,
samrådsförfarandet, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19 maj; 
Kommissionens rättsstatsrapport 2021, initiativbetänkande, debatt: onsdag 18 maj,
omröstning: torsdag 19 maj; 
Betänkande  om  kommissionens  rapporter  för  2021  om  Albanien  och
Nordmakedonien, initiativbetänkanden, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag
19 maj; 
Det  europeiska området  för  utbildning senast  2025 –  mikromeriter,  individuella
utbildningskonton och lärande för en hållbar miljö, fråga för muntligt besvarande,
debatt: torsdag 19 maj.
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