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Rysslands upptrappning av anfallskriget mot Ukraina 
På onsdag debatterar Europaparlamentet den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina,
inklusive mobiliseringen av ryska reservister och de så kallade ”folkomröstningarna” i
ockuperade områden.
 
 
Energi: pristak och åtgärder för att minska förbrukningen i EU 
Parlamentet väntas anta en resolution som utvärderar de förslag som lagts fram av
EU-kommissionen för att skydda konsumenter och företag från stigande
energikostnader.
 
 
En gemensam laddare för de mest använda elektroniska produkterna 
Parlamentet väntas godkänna den nya lagen om en gemensam laddningslösning för
mobiltelefoner, surfplattor och annan bärbar elektronik i EU.
 
 
Parlamentet debatterar demonstrationerna för kvinnors rättigheter i
Iran 
På tisdagseftermiddagen debatterar ledamöterna och EU:s utrikeschef Josep Borrell
de landsomfattande protesterna mot den islamiska regimen i Iran.
 
 
Hälsounionen: förbättrade EU-insatser i samband med
folkhälsokriser 
Ledamöterna väntas godkänna provisoriska lagar för att stärka EU:s förmåga att
förebygga och kontrollera smittsamma sjukdomar och hantera gränsöverskridande hot
mot folkhälsan.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/sv/agenda/briefing/2022-10-03
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Rysslands upptrappning av anfallskriget mot
Ukraina
 
På onsdag debatterar Europaparlamentet den senaste
utvecklingen i kriget i Ukraina, inklusive mobiliseringen av
ryska reservister och de så kallade ”folkomröstningarna” i
ockuperade områden.
 
Ledamöterna väntas uppmana EU och medlemsländerna att reagera kraftfullt på Rysslands
upptrappning av kriget och Kremls åtgärder för att annektera ukrainska territorier. Den senaste
säkerhetskrisen som orsakats av flera oförklarliga läckor i Nord Stream-ledningarna i Östersjön
kommer också att bli föremål för debatt.
 
Parlamentarikerna väntas kräva att det militära stödet till Ukraina trappas upp och samordnas
mer effektivt och att de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland skärps ytterligare. De väntas
dessutom uppmana EU att öka sina ansträngningar för att förhindra att sanktionerna kringgås,
särskilt med hjälp av länder utanför EU.
 
En resolution kommer att läggas fram för omröstning på torsdag.
 
Bakgrund
 
Den senaste  tiden har  de  facto-myndigheterna i  flera  ukrainska regioner  som är  olagligt
ockuperade av Ryssland hållit så kallade ”folkomröstningar” om deras annektering till Ryssland.
Kreml har också meddelat  att  man mobiliserar 300 000 reservister för  att  slåss i  Ukraina,
samtidigt  som president Vladimir  Putin hotat  med att  använda kärnvapen i  kriget.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 5 oktober Omröstning: torsdag 6 oktober 
 
Mer information
Pressuttalande: “MEPs condemn the holding of sham referendums in parts of Ukraine
occupied by Russia” (21.09.2022)
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Energi: pristak och åtgärder för att minska
förbrukningen i EU
 
Parlamentet väntas anta en resolution som utvärderar de
förslag som lagts fram av EU-kommissionen för att skydda
konsumenter och företag från stigande energikostnader.
 
För att lätta på det ökade trycket som energipriserna sätter på europeiska hushåll och företag
har EU-kommissionen föreslagit exceptionella åtgärder för att minska efterfrågan på el, vilket
bör bidra till  att  sänka konsumenternas elkostnader. Kommissionen har också presenterat
åtgärder för att  omfördela energisektorns överskottsintäkter till  slutkunderna.
 
Parlamentet höll en debatt om detta under det senaste plenarsammanträdet.
 
Bakgrund
 
Mot bakgrund av kriget i  Ukraina har avbrottet i  de ryska gasleveranserna lett till  skyhöga
elpriser och volatilitet på marknaden, vilket har fått kommissionen och EU:s medlemsländer att
överväga nya politiska alternativ, till exempel pristak eller att frikoppla gas- och elpriserna från
varandra.
 
Under de senaste månaderna har Europaparlamentet och rådet antagit en krisplan för att fylla
på gasreserverna. Kommissionen har också presenterat en REPowerEU-plan samt åtgärder för
att minska gasförbrukningen i hela EU.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 13 september Omröstning: onsdag 5 oktober Förfarande: icke lagstiftande
resolution
 
Mer information
Pressmeddelande: “Energy prices: MEPs call for swift measures to shield consumers and
businesses” (13.09.2022)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2830(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/energy-prices_20304


En gemensam laddare för de mest använda
elektroniska produkterna
 
Parlamentet väntas godkänna den nya lagen om en
gemensam laddningslösning för mobiltelefoner, surfplattor
och annan bärbar elektronik i EU.
 
Från  och  med  slutet  av  2024  måste  en  hel  uppsättning  små  och  medelstora  bärbara
elektroniska  produkter,  som mobiltelefoner,  surfplattor,  digitalkameror  och  hörlurar,  vara
utrustade med en laddningsport av USB typ C. Den nya lagen är en del av en bredare satsning
för  att  göra  produkter  i  EU  mer  hållbara,  minska  det  elektroniska  avfallet  och  göra
konsumenternas  liv  enklare.
 
Genom direktivet harmoniseras tekniken för snabb laddning ytterligare. EU:s konsumenter
kommer också att få tillgång till mer tydlig information om laddningsegenskaper samt kunna
köpa ny elektronik med eller utan laddningsanordning.
 
De nya reglerna väntas leda till att fler laddare återanvänds och kommer hjälpa konsumenterna
att  spara  upp  till  250  miljoner  euro  per  år  på  onödiga  inköp  av  laddare.  Kasserade  och
oanvända  laddare  står  för  cirka  11  000  ton  elektroniskt  avfall  per  år.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt och omröstning: tisdag 4 oktober Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet
Presskonferens: tisdag 4 oktober klockan 14.30 
 
Mer information
Pressmeddelande: “Deal on common charger: reducing hassle for consumers and curbing e-
waste” (07.06.2022)
Mer om föredragande Alex Agius Saliba (S&D, Malta)
Pressmeddelande: ”Gemensam laddare: efterlängtat förslag på begäran av
Europaparlamentet” (24.09.2021)
Briefing av Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: ”A common charger for electronic
devices: Revision of the Radio Equipment Directive”
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_4613
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210920IPR13170/gemensam-laddare-efterlangtat-forslag-pa-begaran-av-europaparlamentet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210920IPR13170/gemensam-laddare-efterlangtat-forslag-pa-begaran-av-europaparlamentet
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698819
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/common-eu-charger_20301


Parlamentet debatterar demonstrationerna för
kvinnors rättigheter i Iran
 
På tisdagseftermiddagen debatterar ledamöterna och EU:s
utrikeschef Josep Borrell de landsomfattande protesterna
mot den islamiska regimen i Iran.
 
Demonstrationerna utlöstes  av  att  den 22-åriga Mahsa Amini  dödades i  Teheran den 16
september av Irans moralpolis, som misshandlade henne för att hon, enligt dem, bar sin hijab
på  ett  felaktigt  sätt.  Sedan  dess  har  protesterna  skakat  landet  och  resulterat  i  många
demonstranters  död.
 
Samtidigt som Irans hårdföra president Ebrahim Raisi har meddelat att Mahsa Aminis död
kommer att utredas har han också lovat att slå ner protesterna hårt.
 
Utöver debatten röstar Europaparlamentet om en resolution om Iran på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 4 oktober Omröstning: torsdag 6 oktober Förfarande: uttalande av EU:s
utrikeschef följt av en icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Pressuttalande: “Statement by Cornelia Ernst, Chair of Parliament’s delegation for relations
with Iran, on the death of Mahsa Amini and the violence against protesters in Iran”
(22.09.2022)
Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Iran
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/d-ir/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/d-ir/documents/communiques
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Hälsounionen: förbättrade EU-insatser i
samband med folkhälsokriser
 
Ledamöterna väntas godkänna provisoriska lagar för att
stärka EU:s förmåga att förebygga och kontrollera
smittsamma sjukdomar och hantera gränsöverskridande
hot mot folkhälsan.
 
Genom att  utvidga  mandatet  för  Europeiska  centrumet  för  förebyggande och  kontroll  av
sjukdomar vill  EU vara bättre förberett och mer effektivt kunna samordna sina insatser vid
eventuella framtida hälsokriser. Detta innebär ökat samarbete mellan myndigheter och organ på
EU-, nationell- och internationell nivå, bättre insamling av relevanta och jämförbara data för hela
EU samt noggrannare övervakning av de nationella hälso- och sjukvårdssystemen för  att
bedöma deras förmåga att  hantera olika sjukdomsutbrott.
 
Parlamentet  väntas också rösta  om nya åtgärder  som skulle  göra det  möjligt  för  EU och
medlemsländerna att hantera framtida allvarliga gränsöverskridande hot mot folkhälsan på ett
effektivare sätt. Det ska bland annat säkerställas genom förbättrad planering av förebyggande
åtgärder, beredskap och insatser samt införandet av tydligare regler för gemensam upphandling
av läkemedel och medicintekniska produkter.
 
Måndagens  plenardebatt  och  tisdagens  omröstningar  kommer  att  slutföra  det  första
lagstiftningspaketet för en europeisk hälsounion som bygger på lärdomarna från covid-19-
pandemin.
 
På  torsdag eftermiddag kommer  Europaparlamentet  också  att  debattera  kommissionens
strategi för att upprätthålla EU:s beredskap för pandemier och insatser under de kommande
månaderna.
 
Bakgrund
 
Som ett led i  uppbyggnaden av en europeisk hälsounion föreslog kommissionen den elfte
november 2020 en ny hälsosäkerhetsram, baserad på erfarenheterna av hanteringen av covid-
19-pandemin.  Paketet  innehåller  tre  rättsakter:  en  starkare  roll  för  Europeiska
läkemedelsmyndigheten, en utvidgning av mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande
och kontroll av sjukdomar och ett förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot
folkhälsan.
 
 
 
* * *
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000024_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000024_SV.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220114IPR21015/halsounion-forstarkt-roll-for-europeiska-lakemedelsmyndigheten
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220114IPR21015/halsounion-forstarkt-roll-for-europeiska-lakemedelsmyndigheten
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation


YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt:  måndag  3  oktober  Omröstningar:  tisdag  4  oktober  Förfarande:  ordinarie
lagstiftningsförfarandet
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (gränsöverskridande hot)
Mer om föredragande (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar):
Joanna Kopcińska (ECR, Polen)
Mer om föredragande (gränsöverskridande hot): Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe,
Frankrike)
Europaparlamentets arbete på folkhälsoområdet
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0320(COD)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/package/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Förslaget att avbryta EU-stöd till Ungern, uttalanden av rådet och kommissionen,
debatt: tisdag 4 oktober; 
Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, frågestund, debatt: tisdag 4 oktober; 
Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet, uttalanden av rådet och
kommissionen, debatt: onsdag 5 oktober; 
Ytterligare flexibilitet för att hantera konsekvenserna av Ryska federationens militära
angrepp Fast (flexibelt stöd till territorier) – Care, ordinarie lagstiftningsförfarandet,
debatt: måndag 3 oktober, omröstning: tisdag 4 oktober; 
Tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid
gemenskapens  f lygplatser  på  grund  av  covid-19-pandemin,  ordinarie
lagstiftningsförfarandet,  omröstning:  tisdag  4  oktober  och  torsdag  6  oktober; 
Situationen för romer som lever i bosättningar i EU, frågor för muntligt besvarande till
rådet och kommissionen följt av en resolution, debatt: tisdag 4 oktober, omröstning:
onsdag 5 oktober; 
Centrala mål för Cites CoP19-mötet i Panama, icke lagstiftande resolution, debatt:
tisdag 4 oktober, omröstning: onsdag 5 oktober; 
Långlivade organiska föroreningar, ordinarie lagstiftningsförfarandet, omröstning:
tisdag 4 oktober; 
Livsmedelstrygghet:  krav  på  en  EU-strategi  för  gödselmedel,  uttalande  av
kommissionen,  debatt:  torsdag  6  oktober; 
Strävan efter ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU: vägen framåt,
initiativbetänkande, debatt: måndag 3 oktober, omröstning: tisdag 4 oktober; 
Bättre  skydd  för  haven  och  den  marina  biologiska  mångfalden,  uttalande  av
kommissionen följt av en resolution, debatt: måndag 3 oktober, omröstning: onsdag 5
oktober; 
Omfattande översvämningar i  Pakistan,  uttalanden av rådet  och kommissionen,
debatt:  onsdag 5 oktober; 
Resultatet av kommissionens översyn av handlingsplanen med 15 punkter om handel
och hållbar utveckling, fråga för muntligt besvarande till kommissionen följt av en
resolution, debatt: onsdag 5 oktober, omröstning: torsdag 6 oktober; 
Resolutioner  om  mänskliga  rättigheter  (Haiti,  Myanmar  och  Etiopien),  icke
lagstiftande resolutioner, debatt: onsdag 5 oktober, omröstning: torsdag 6 oktober.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 

An EU approach for Space Traffic management - an EU contribution addressing a
global challenge, Oral question to the Commission, with resolution, Thursday; 
Countering the anti-European and anti-Ukrainian propaganda of Putin’s European
cronies, topical debate, Wednesday; 
Question  Time  (Commission)  -  Tackling  depopulation  through  cohesion  policy
instrument,  Tuesday; 
Institutional racism in the EU and the breach of fundamental rights of EU citizens
Commission statement, no resolution, Wednesday; 
The EU's actions in the field of freedom of religion or belief worldwide. Council and
Commission statements, no resolution, Monday.
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