
 

Sessionsinfo 22-23 juni 2022, plenarsammanträde
i Bryssel
 
Klimatförändringar: Europaparlamentet röstar om sin ståndpunkt om
lagar om koldioxidprissättning 
På onsdag röstar ledamöterna om reformen av EU:s system för handel med
utsläppsrätter, den föreslagna mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och en
ny social klimatfond.
 
 
Parlamentet röstar om planerna på att fylla på EU:s gasreserver före
vintern 
På torsdag röstar ledamöterna om planerna på att fylla på EU:s gasreserver snabbare
för att garantera försörjningen under vintern. Lagförslaget lades fram med anledning av
kriget i Ukraina.
 
 
Debatt om det stundande EU-toppmötet 
På onsdag debatterar Europaparlamentet sina prioriteringar inför EU-toppmötet den
23-24 juni. Ledamöterna väntas också kräva att Ukraina och Moldavien beviljas status
som EU-kandidatländer.
 
 
“Det här är Europa”: Kroatiens premiärminister Andrej Plenković
talar i Europaparlamentet 
På onsdag klockan 15:00 debatterar ledamöterna Europeiska unionens
framtidsutsikter med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2022-06-22
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Klimatförändringar: Europaparlamentet röstar
om sin ståndpunkt om lagar om
koldioxidprissättning
 
På onsdag röstar ledamöterna om reformen av EU:s
system för handel med utsläppsrätter, den föreslagna
mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och en ny
social klimatfond.
 
På onsdag väntas Europaparlamentet på nytt rösta om de tre lagförslag som ingår i det så
kallade 55 %-paketet (”Fit For 55 in 2030”). Omröstningen äger rum igen med anledning av att
ledamöterna tidigare röstade ner den förslagna översynen av EU:s system för handel med
utsläppsrätter vid plenarsammanträdet i Strasbourg den åttonde juni. Plenardebatten ägde rum
den sjunde juni.
 
55 %-paket är EU:s plan för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast
2030 jämfört med 1990 års nivåer. Det innehåller också målet att uppnå nettonollutsläpp av
växthusgaser (klimatneutralitet) senast 2050, i enlighet med bestämmelserna i den europeiska
klimatlagen.
 
De antagna texterna kommer att utgöra Europaparlamentets mandat för förhandlingar med EU-
ländernas representanter i rådet om de slutgiltiga lagarna.
 
Följande tilltänkta lagar är föremål för omröstning:
 
Reformen av EU:s utsläppshandelssystem
 
-  Gratisrätter  till  industrier  ska  fasas  ut  snabbare  och  medborgare  inkluderas  senare  i
utsläppshandelssystemet  II.
 
EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)
 
- Bredare räckvidd och snabbare genomförande av det nya instrumentet för koldioxidläckage.
 
Den sociala klimatfonden
 
- En ny fond för att hjälpa dem som är mest drabbade av energi- och mobilitetsfattigdom med att
klara av de ökade kostnaderna för energiomställningen.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_3541'
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32130/fit-for-55-environment-committee-to-work-on-way-forward-on-carbon-pricing-laws
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=d57afb1d-9c97-f8fd-19e3-e2351a25fec3&date=20220607
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220516IPR29663/fit-for-55-in-2030-meps-put-forward-demands-on-emissions-trading-system-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220516IPR29647/cbam-meps-push-for-higher-ambition-in-new-carbon-leakage-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220516IPR29635/social-climate-fund-to-help-those-most-affected-by-energy-and-mobility-poverty


Debatt: tisdag 7 juni
 
Omröstning: onsdag 22 juni
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Pressmeddelande: “Fit for 55: Environment Committee to work on way forward on carbon-
pricing laws” (09.06.2022)
Pressmeddelande: “Climate change: MEPs push for accelerated EU action and energy
independence” (17.05.2022)
Pressmeddelande: “Klimatneutralt EU senast 2050: Europaparlamentet godkänner EU:s nya
klimatlag” (24.06.2021)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Infographic on the relationships between the
various “Fit for 55” files”
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: "Review of the EU ETS: Fit for 55" (01.06.2022)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: "EU carbon border adjustment mechanism"
(01.06.2022)
Europaparlamentets multimediecentrum (55%-paketet)
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/climateaction/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729455
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729462
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729462
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/fit-for-55_23701


Parlamentet röstar om planerna på att fylla på
EU:s gasreserver före vintern
 
På torsdag röstar ledamöterna om planerna på att fylla på
EU:s gasreserver snabbare för att garantera försörjningen
under vintern. Lagförslaget lades fram med anledning av
kriget i Ukraina.
 
Utkastet till förordning, som Europaparlamentets förhandlare redan enats med EU-ländernas
representanter i rådet om, slår fast att infrastrukturen för gaslagring inom EU ska vara fylld till
minst 80 procent av sin kapacitet senast den första november 2022, samtidigt som EU-länderna
och operatörerna bör sträva efter att  nå 85 procent.  Målet  kommer sedan att  höjas till  90
procent  under  de  följande  åren,  för  att  skydda  Europas  invånare  från  eventuella
försörjningschocker. I  den föreslagna texten uppmanas också EU-länderna att  diversifiera
energiförsörjningskällorna och öka energieffektiviteten.
 
Det föreslagna regelverket klassificerar gaslagringsanläggningar som kritisk infrastruktur. Alla
operatörer av lagringsanläggningar ska därför certifieras för att undvika risker för yttre påverkan.
Om bedömningen visar att det finns risker och att det saknas åtgärder för att undanröja dessa
risker kan det bli nödvändigt för en operatör att avyttra lagringsanläggningen.
 
Bakgrund
 
Det  nya  lagförslaget  lades  fram  av  EU-kommissionen  den  23  mars,  med  anledning  av
Rysslands  krig  mot  Ukraina.  Europaparlamentet  beslutade  den  femte  april  att  påskynda
behandlingen av förslaget och gav två dagar senare sitt stöd till planerna och fastställde sin
förhandlingsposition.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt och omröstning: torsdag 23 juni
 
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Pressmeddelande: “Gas storage: Committee MEPs confirm deal with Council” ( 02.06.2022)
Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: "Regulation on gas storage" (20.06.2022)
Frågor och svar om de nya EU-reglerna för gaslager (EU-kommissionen)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220516IPR29634/deal-on-eu-plans-to-restock-gas-reserves-before-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220516IPR29634/deal-on-eu-plans-to-restock-gas-reserves-before-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220405IPR26703/meps-back-urgency-procedure-to-refill-gas-reserves-before-next-winter
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26536/meps-back-plans-to-restock-gas-reserves-before-next-winter
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220602IPR32045/gas-storage-committee-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/QANDA_22_1937
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv


Debatt om det stundande EU-toppmötet
 
På onsdag debatterar Europaparlamentet sina
prioriteringar inför EU-toppmötet den 23-24 juni.
Ledamöterna väntas också kräva att Ukraina och
Moldavien beviljas status som EU-kandidatländer.
 
EU-toppmötet den 23-24 juni kommer att fokusera på kriget i Ukraina, konferensen om Europas
framtid och ekonomiska frågor. Den 23 juni kommer EU:s stats- och regeringschefer också att
träffa politiska ledare från västra Balkan för att diskutera utsikterna för länderna i regionen att
ansluta sig till EU.
 
När det gäller konferensen om Europas framtid antog Europaparlamentet den nionde juni en
resolution i vilken ledamöterna uppmanade EU:s stats- och regeringschefer att sammankalla ett
konvent för att inleda en översyn av fördragen. Detta skulle säkerställa att EU så snart som
möjligt vidtar åtgärder för att ge stöd till konferensens resultat och visar sin vilja att ta sig an
medborgarnas krav på institutionella reformer.
 
Efter  den inledande plenardebatten om det  stundande EU-toppmötet  väntas ledamöterna
diskutera med företrädare för rådet och EU-kommissionen möjligheterna att bevilja Ukraina,
Moldavien  och  Georgien  status  som EU-kandidatländer.  I  ett  uttalande  den  nionde  juni
uppmanade Europaparlamentets talmanskonferens (talman och de politiska gruppernas ledare)
EU:s stats- och regeringschefer att bevilja Ukraina och Moldavien status som kandidatländer, i
enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och som början på en meritbaserad
process, och att arbeta för att Georgien ska beviljas samma status, vilket skulle uppfylla det
georgiska folkets legitima strävanden.
 
En resolution om anslutningsmöjligheterna för Ukraina, Moldavien och Georgien kommer att
läggas fram för omröstning på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatter: onsdag 22 juni
 
Omröstning: torsdag 23 juni
 
Mer information
Konferensen om Europas framtid: Förslag för EU-förändring
Europaparlamentets hemsida ”Stand with Ukraine”
Så stödjer EU Ukraina
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32122/parlamentet-inleder-processen-for-att-andra-eu-fordragen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32122/parlamentet-inleder-processen-for-att-andra-eu-fordragen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/konferensen-om-europas-framtid
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/ukraina
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv


“Det här är Europa”: Kroatiens premiärminister
Andrej Plenković talar i Europaparlamentet
 
På onsdag klockan 15:00 debatterar ledamöterna
Europeiska unionens framtidsutsikter med Kroatiens
premiärminister Andrej Plenković.
 
Detta är den fjärde plenardebatten om EU i en serie med rubriken ”Det här är Europa”. Sedan
tidigare har Estlands premiärminister Kaja Kallas (mars), Italiens premiärminister Mario Draghi
(maj) och Irlands premiärminister Micheál Martin (juni) hållit anföranden i plenum.
 
Andrej  Plenkovićs  tal  kommer  att  följas  av  en  runda  med  anföranden  av  ledarna  för
Europaparlamentets  politiska  grupper.
 
Andrej Plenković blev Kroatiens premiärminister 2016. Han var tidigare en av tolv kroatiska
observatörer  i  Europaparlamentet  från april  2012 till  juli  2013,  innan han sedermera blev
fullvärdig ledamot efter Kroatiens första EU-val. Han förblev Europaparlamentariker fram till sin
utnämning till premiärminister.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 22 juni
 
 
Mer information
Biografi - Andrej Plenković
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister ("Det här är
Europa")
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220304IPR24788/war-in-ukraine-meps-outline-their-vision-for-europe-s-future-security
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://vlada.gov.hr/prime-minister-14968/14968
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/this-is-europe-debates_22603
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/this-is-europe-debates_22603
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Ettårig förlängning av den rättsliga ramen för  EU:s digitala covidintyg,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet -  överenskommelse vid första behandlingen, omröstning:
torsdag 23 juni; 
Kopplingar mellan extremistiska partier i EU och regimen i Ryssland, uttalanden av
rådet och kommissionen, debatt: torsdag 23 juni; 
Zambias  president  Hakainde  Hichilema  talar  i  Europaparlamentet,  formellt
sammanträde,  tal:  torsdag  23  juni; 
Genomföranderapport  om  faci l i te ten  för  återhämtning  och  resi l iens,
initiativbetänkande,  debatt:  onsdag  22  juni,  omröstning:  torsdag  23  juni; 
Betänkande  om  kommiss ionens  rappor t  fö r  2021  om  Montenegro ,
initiativbetänkande,  debatt:  onsdag  22  juni,  omröstning:  torsdag  23  juni; 
EU-stöd till arbetstagare i Frankrike och Grekland (Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare), omröstning: torsdag 23 juni; 
Utnämning av Stephanus Abraham Blok till  ämbetet som ledamot av Europeiska
revisionsrätten, samrådsförfarandet, omröstning: torsdag 23 juni; 
Genomförandet  av  ink luder ingsåtgärder  inom  Erasmus+  2014–2020,
initiativbetänkande,  debatt:  onsdag  22  juni,  omröstning:  torsdag  23  juni.
 

 
Fler ärenden (på engelska)
 

Exceptional temporary support under EAFRD in response to the impact of Russia’s
invasion of Ukraine. Ordinary legislative procedure. Vote on urgent procedure request
(rule 163), Wednesday; 
Implementation and delivery of the Sustainable Development Goals. Own-initiative
report. Debate Wednesday, vote Thursday; 
Future of EU-Africa trade relations. Own-initiative report. Debate Wednesday, vote
Thursday; 
Future  of  EU  international  investment  policy.  Own-initiative  report.  Debate
Wednesday,  vote  Thursday; 
Draft  amending  budget  for  financing  reception  costs  of  people  fleeing  Ukraine.
Budgetary  procedure.  Debate  Wednesday,  vote  Thursday; 
Illegal logging in the EU. PETI resolution. Debate 7 June, vote Thursday.
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