
 

Sessionsinfo 4-7 juli  2022, plenarsammanträde i
Strasbourg
 
Parlamentet röstar om EU-kommissionens plan om att inkludera
naturgas och kärnkraft i EU:s taxonomi 
Ledamöterna väntas besluta om de ska lägga in sitt veto mot EU-kommissionens plan
att klassa viss kärnteknisk- och gasverksamhet som miljömässigt hållbara ekonomiska
verksamheter.
 
 
Digitala tjänster: EU tar täten med att tygla teknikjättar och skydda
användarna 
EU:s nya banbrytande regler tvingar internetföretagen att skydda användarna från
olagligt innehåll, öka ansvarsskyldigheten och begränsar teknikjättarnas
marknadsinflytande.
 
 
Debatt om resultatet av EU-toppmötet den 23-24 juni 
På onsdag morgon debatterar ledamöterna resultatet av EU-toppmötet den 23-24 juni
med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens vice
ordförande Maroš Šefčovič.
 
 
Tjeckiens premiärminister Petr Fiala presenterar det tjeckiska
rådsordförandeskapets prioriteringar 
På onsdag morgon klockan 09:00 debatterar ledamöterna programmet för det
kommande tjeckiska rådsordförandeskapet med landets premiärminister Petr Fiala.
 
 
Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis talar i plenum 
På tisdag klockan 10.30 debatterar ledamöterna EU:s utmaningar och framtid med
Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis.
 
 
Parlamentet väntas fördöma upphävandet av aborträtten i USA 
Ledamöterna väntas upprepa sitt krav på säker tillgång till abort samt fördöma att
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inte längre respekteras fullt ut
i USA.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.

Plenarsammanträde
30-06-2022 - 14:47
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Parlamentet röstar om EU-kommissionens plan
om att inkludera naturgas och kärnkraft i EU:s
taxonomi
 
Ledamöterna väntas besluta om de ska lägga in sitt veto
mot EU-kommissionens plan att klassa viss kärnteknisk-
och gasverksamhet som miljömässigt hållbara ekonomiska
verksamheter.
 
Debatten i plenum äger rum på tisdag följt av en omröstning på onsdag.
 
Kommissionen antog den delegerade akten om taxonomi den nionde mars i år. I den föreslås
att  viss  kärnkrafts-  och gasverksamhet  på  vissa villkor  ska tas  med i  förteckningen över
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som omfattas av den så kallade EU-taxonomin.
 
Parlamentet och EU-ländernas representanter i rådet har fram till den elfte juli i år på sig att
besluta  om de  ska  lägga  in  sitt  veto  mot  EU-kommissionens  förslag.  Den  14  juni  antog
ledamöterna i  utskottet  för ekonomi och valutafrågor och utskottet  för miljö,  folkhälsa och
livsmedelssäkerhet  en invändning mot  kommissionens förslag.  Om en absolut  majoritet  i
Europaparlamentet (353 ledamöter) gör detsamma måste kommissionen dra tillbaka eller ändra
förslaget.
 
Bakgrund
 
Taxonomiförordningen är en del av kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar
tillväxt  och  syftar  till  att  främja  gröna  investeringar  och  förhindra  så  kallad  grönmålning
(”greenwashing”).
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 5 juli Omröstning: onsdag 6 juli Förfarande: invändning mot delegerade
akt
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https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_sv
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_sv
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_sv


Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Pressmeddelande: “Taxonomy: MEPs object to Commission’s plan to include gas and nuclear
activities” (14.06.2022)
Förslaget till invändning
EU:s taxonomi: den kompletterande delegerade akten för att påskynda utfasningen av fossila
bränslen (02.02.2022)
Meddelande från kommissionen om paketet om hållbar finansiering (21.04.2021)
Gemensamma forskningscentrumet: “Dedicated Assessment of Nuclear Energy”
Plattformen för hållbar finansiering
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#nuclear
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package


Digitala tjänster: EU tar täten med att tygla
teknikjättar och skydda användarna
 
EU:s nya banbrytande regler tvingar internetföretagen att
skydda användarna från olagligt innehåll, öka
ansvarsskyldigheten och begränsar teknikjättarnas
marknadsinflytande.
 
Parlamentet väntas hålla den slutliga omröstningen om den nya lagen om digitala tjänster
(DSA) och lagen om digitala marknader (DMA), två viktiga lagförslag som syftar till att hantera
de samhälleliga och ekonomiska effekterna av teknikindustrins framfart. Reglerna fastställer
standarder för ett säkrare och öppnare digitalt rum för användarna och en mer rättvis digital
marknad för företagen.
 
Enligt den föreslagna lagen om digitala tjänster måste plattformar på nätet - till exempel sociala
medier och marknadsplatser - vidta åtgärder för att skydda sina användare från olagligt innehåll
och olagliga varor.  Mycket stora plattformar och tjänster på nätet kommer att  omfattas av
strängare skyldigheter som är tänkta att stå i proportion till de risker de företagen utgör för
samhället. Stora teknikföretag kommer att behöva vara mer öppna med sin verksamhet och
tvingas  agera  för  att  förhindra  spridning  av  desinformation  och  negativa  effekter  på
grundläggande rättigheter. Riktad reklam kommer att begränsas och ”mörka mönster” (dark
patterns) samt andra vilseledande metoder kommer att förbjudas.
 
Lagen om digitala marknader fokuserar på de orättvisa metoder som används av de största
internetplattformarna som fungerar som ”grindvakter” på den digitala marknaden, till exempel
sociala nätverk, meddelandetjänster och sökmotorer.  Syftet är att  skapa lika villkor för att
uppmuntra tillväxt och innovation samt större valmöjligheter för användarna.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt :  måndag  4  jul i  Omröstning:  t isdag  5  jul i  Förfarande:  ordinarie
lagst i f tningsförfarandet  Presskonferens:  t isdag  5  jul i ,  k lockan  14:00  
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Mer information
Pressmeddelande: “Digital Services Act: agreement for a transparent and safe online
environment” (23.04.2022)
Pressmeddelande: “Deal on Digital Markets Act: EU rules to ensure fair competition and more
choice for users” (24.03.2022)
Mer om föredraganden (lagen om digitala tjänster) - Christel Schaldemose (S&D, Danmark)
Mer om föredraganden (lagen om digitala marknader) - Andreas Schwab (EPP, Tyskland)
Samling av studier
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703347/IPOL_BRI(2022)703347_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Debatt om resultatet av EU-toppmötet den 23-24
juni
 
På onsdag morgon debatterar ledamöterna resultatet av
EU-toppmötet den 23-24 juni med Europeiska rådets
ordförande Charles Michel och EU-kommissionens vice
ordförande Maroš Šefčovič.
 
På toppmötet beviljade EU:s stats- och regeringschefer Ukraina och Moldavien status som EU-
kandidatländer. De slog också fast att Georgien bör tilldelas kandidatstatus så snart landet har
tagit itu med de prioriteringar som anges i EU-kommissionens yttrande om Georgiens ansökan
om EU-medlemskap.  Deltagarna på toppmötet  diskuterade dessutom Rysslands krig  mot
Ukraina,  uppföljningen  av  konferensen  om Europas  framtid,  EU:s  förbindelser  med sina
europeiska partner samt ekonomiska frågor. Inför mötet träffade de politiska ledarna från EU
också sina motsvarigheter från västra Balkan.
 
Under plenardebatten den 22 juni inför EU-toppmötet uppmanade ledamöterna EU:s stats- och
regeringschefer att ta tillfället i akt att utvidga och reformera EU samt att ge grönt ljus till en
översyn av EU-fördragen, vilket Europaparlamentet sedan tidigare har begärt.
 
I en resolution som antogs den 23 juni strax före toppmötets början krävde Europaparlamentet
också att Ukraina och Moldavien ”utan dröjsmål” måste beviljas status som EU-kandidatländer.
Denna status bör även beviljas Georgien så snart landets regering har visat resultat på de
politikområden som EU-kommissionen har angett.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 6 juli Förfarande: uttalande av Europeiska rådet och kommissionen
 
Mer information
Pressmeddelande: ”Bevilja EU-kandidatstatus till Ukraina och Moldavien utan dröjsmål, kräver
Europaparlamentarikerna” (23.06.2022)
Pressmeddelande: “MEPs say EU leaders must grab the opportunity to expand and reform the
EU” (22.06.2022)
Tal av Europaparlamentets talman Roberta Metsola på EU-toppmötet
Europeiska rådets slutsatser
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220616IPR33216/bevilja-eu-kandidatstatus-till-ukraina-och-moldavien-kraver-europaparlamentet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220616IPR33216/bevilja-eu-kandidatstatus-till-ukraina-och-moldavien-kraver-europaparlamentet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220623IPR33715/it-s-time-eu-candidate-status-will-strengthen-ukraine-and-europe-metsola
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf


Tjeckiens premiärminister Petr Fiala presenterar
det tjeckiska rådsordförandeskapets
prioriteringar
 
På onsdag morgon klockan 09:00 debatterar ledamöterna
programmet för det kommande tjeckiska
rådsordförandeskapet med landets premiärminister Petr
Fiala.
 
Mottot för Tjeckiens rådsordförandeskap, som inleds den första juli,  är ”Europe as a task:
rethink, rebuild, repower” och anknyter till ett tal som hölls av landets förste president Václav
Havel. Mottot understryker behovet av att omvärdera EU:s nuvarande politik och förhållningssätt
med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.
 
Det tjeckiska rådsordförandeskapets huvudprioriteringar är hanteringen av den nuvarande
flyktingkrisen och Ukrainas återhämtning efter kriget, energisäkerhet, Europas försvarsförmåga
och  cybersäkerhet  samt  att  främja  motståndskraften  i  den  europeiska  ekonomin  och  de
demokratiska  institutionerna.
 
Parlamentets talman Roberta Metsola och premiärminister Petr Fiala kommer att  hålla en
gemensam presskonferens på onsdag klockan 11.15 (bekräftas senare).
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 6 juli Förfarande: uttalande av rådet och kommissionen 
 
Mer information
Det tjeckiska rådsordförandeskapets prioriteringar
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/


Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis
talar i plenum
 
På tisdag klockan 10.30 debatterar ledamöterna EU:s
utmaningar och framtid med Greklands premiärminister
Kyriakos Mitsotakis.
 
Kyriakos Mitsotakis tal i Strasbourg kommer att följas av en omgång inlägg från ledarna för
Europaparlamentets politiska grupper. Detta är den femte 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), Irlands premiärminister Micheál Martin (juni) och
Kroatiens premiärminister Andrej Plenković (juni) hållit anföranden i plenum.
 
Kyriakos Mitsotakis svors in som Greklands premiärminister den åttonde juli 2019. Han valdes
första gången in i det grekiska parlamentet 2004 och tjänstgjorde som minister mellan juni 2013
och januari 2015. Kyriakos Mitsotakis utsågs senare i januari 2016 till ordförande för sitt parti
och antog då rollen som oppositionsledare.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 5 juli
 
Förfarande: prioriterad debatt
 
Mer information
Den grekiske premiärministerns hemsida

Plenarsammanträde

SV Presstjänsten, Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Slå växelnumret (32-2) 28 33000

10 I 13

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://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home


Parlamentet väntas fördöma upphävandet av
aborträtten i USA
 
Ledamöterna väntas upprepa sitt krav på säker tillgång till
abort samt fördöma att kvinnors sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter inte längre respekteras fullt ut i USA.
 
Med anledning av att USA:s högsta domstol den 24 juni röstade för att upphäva ett garanterat
nat ionel l t  skydd  för  aborträtt igheter  hål ler  ledamöterna  i  en  plenardebatt  på
måndagseftermiddagen, där en majoritet väntas bekräfta sitt stöd för garanterad tillgång till
laglig och säker abortvård. Kammaren röstar därefter om en resolution på torsdag.
 
Den nionde juni antog Europaparlamentet en resolution som krävde att det banbrytande målet
Roe mot Wade måste upprätthållas. Högsta domstolens beslut kommer att göra det möjligt för
varje amerikansk delstat att begränsa eller förbjuda abort.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: måndag 4 juli Omröstning: torsdag 7 juli Förfarande: uttalande av kommissionen
följt av en resolution 
 
Mer information
Pressuttalande: “Robert Biedroń reacts to US Supreme Court overturning abortion rights”
(27.06.2022)
Pressmeddelande: “Right to safe and legal abortion must be safeguarded, MEPs demand”
(09.06.2022)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220627IPR33921/robert-biedron-reacts-to-us-supreme-court-overturning-abortion-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220627IPR33921/robert-biedron-reacts-to-us-supreme-court-overturning-abortion-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32144/right-to-safe-and-legal-abortion-must-be-safeguarded-meps-demand
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32144/right-to-safe-and-legal-abortion-must-be-safeguarded-meps-demand
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Kroatiens  införande  av  euron  den  1  januari  2023,  samrådsförfarandet,  debatt:
måndag  4  juli,  omröstning:  tisdag  5  juli; 
Kopplingar mellan extremistiska och populistiska partier i EU och den ryska regimen,
uttalanden av rådet och kommissionen, debatt: onsdag 6 juli; 
Nationell vetorätt på skatteområdet, icke lagstiftande resolution, debatt: torsdag 23
juni, omröstning: onsdag 6 juli; 
Underlätta  export  av  ukrainska  jordbruksprodukter,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt:  onsdag  6  juli; 
Livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna, initiativbetänkande, debatt: tisdag 5 juli,
omröstning: onsdag 6 juli; 
Följderna av Brexit för Nordirland, uttalanden av rådet och kommissionen följt av en
resolut ion,  debat t :  onsdag  6  ju l i ,  omröstn ing:  under  et t  kommande
plenarsammanträde; 
Beskattning  av  oförutsedda  vinster  för  energibolag,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt:  onsdag  6  juli; 
Den politiska utvecklingen på västra Balkan (Bosnien och Hercegovina, Kosovo och
Serbien), initiativbetänkanden, debatt: tisdag 5 juli, omröstning: onsdag 6 juli; 
Säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt och omröstning: torsdag 7 juli; 
En ambitiös politik för biologisk mångfald, frågestund med kommissionen, debatt:
tisdag 5 juli; 
Kvinnofattigdom i Europa, initiativbetänkande, debatt: måndag 4 juli,  omröstning:
tisdag 5 juli; 
Gemensamma europeiska åtgärder  för  omsorg,  initiativbetänkande,  debatt  och
omröstning:  tisdag 5  juli; 
Psykisk hälsa i det digitala arbetslivet, initiativbetänkande, debatt och omröstning:
tisdag 5 juli; 
Krisen med ökade levnadskostnader, uttalanden av rådet och kommissionen, debatt;
tisdag 5 juli; 
Våld och omänsklig  behandling av asylsökare vid  gränsen mellan Spanien och
Marocko,  uttalande av kommissionen,  debatt:  måndag 4 juli; 
EU:s handelsförbindelser med Indien och regionen Indiska oceanen/Stilla havet,
initiativbetänkanden,  kortfattade  presentationer  i  plenum:  måndag  4  juli,
omröstningar:  tisdag  5  juli; 
Särskilda åtgärder för att mildra konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands
militära  aggression  mot  Ukraina,  ordinarie  lagstiftningsförfarandet,  omröstning:
onsdag 6  juli; 
Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning –
årsrapport 2020, initiativbetänkande, debatt: onsdag 6 juli, omröstning: torsdag 7 juli; 
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet, initiativbetänkanden, debatt:
onsdag 6 juli, omröstning: torsdag 7 juli; 
Resolutioner  om mänskliga  rättigheter  (Hongkong,  Brasilien  och  Tadzjikistan),
brådskande  resolutioner,  debatt:  onsdag  6  juli,  omröstning:  torsdag  7  juli.
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•

•

•

•
•

•

Temporary trade liberalisation measures for Moldova (INTA, Gregorová), vote on
Tuesday; 
EU action  plan  for  the  social  economy  (EMPL,  Cañas),  debate  Tuesday,  vote
Wednesday; 
Amendment to Parliament’s Rules of Procedure concerning Rule 216 on committee
meetings (AFCO, Bischoff), vote on Wednesday; 
The Three Seas Initiative: challenges and opportunities. Topical debate, Wednesday; 
Recent heat wave and drought in the EU. Commission statement, with resolution.
Debate Thursday, vote in next plenary session; 
Developing  an  EU Cycling  Strategy.  Oral  question  to  the  Commission,  without
resolution.  Debate  Thursday.
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