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Polen: utmaningar för EU:s rättsordning och europeiska värden 
Parlamentet väntas debattera den polska författningsdomstolens senaste beslut med
landets premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen.
 
 
Parlamentet kräver åtgärder efter skandalen med ’Pandora papers' 
Europaparlamentet väntas redogöra för vad som måste göras för att täppa till de
kryphål som har möjliggjort det massiva skatteundandragande som avslöjades i
utredningen av ’Pandora papers’.
 
 
Klimatförändringar: Parlamentet kräver ett ambitiöst resultat vid
COP26  
Inför FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow väntas parlamentsledamöterna kräva
snabbare klimatåtgärder i hela världen och att EU ska förbli världsledande i kampen
mot klimatförändringarna.
 
 
Från jord till bord: ny strategi för mer hållbara livsmedel 
Parlamentet väntas presentera planer för hur Europa kan producera hälsosammare
mat och samtidigt trygga livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets miljöpåverkan.
 
 
EU och Taiwan: ledamöterna vill se starkare band 
Parlamentet väntas uppmana till närmare förbindelser mellan EU och Taiwan.
Ledamöterna varnar samtidigt för de fortsatta spänningarna över Taiwansundet.
 
 
Övriga ärenden på dagordningen 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans
plenarsammanträde.
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Strasbourg
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Polen: utmaningar för EU:s rättsordning och
europeiska värden
 
Parlamentet väntas debattera den polska
författningsdomstolens senaste beslut med landets
premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
 
På tisdag väntas parlamentsledamöterna, Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen debattera den polska författningsdomstolens
senaste kontroversiella dom som slår fast att hörnstenar i EU-fördraget (artiklarna 1 och 19)
strider mot polsk lag. Domen ifrågasätter både EU-rättens fastslagna företräde över nationell lag
och huruvida beslut från EU-domstolen ska vara bindande för nationella domstolar. Beskedet
kom mitt  under  pågående och  långvariga  tvister  mellan  Polen  och  EU:s  institutioner  om
rättsstatsprincipen, efterlevnaden av EU-domstolens avgöranden och rättsväsendets oberoende
.
 
Parlamentet  väntas  återigen  uppmana  kommissionen  att  utan  dröjsmål  ut lösa
villkorlighetsordningen för skydd av EU:s budget och inleda ett överträdelseförfarande mot
regeringen i Warszawa.
 
Debatten följs av en omröstning om en resolution på torsdag.
 
Ett år sedan Polen införde ett de facto-förbud mot abort
 
På onsdag kommer ledamöterna också att hålla i en debatt som uppmärksammar ettårsdagen
av  det  nästan  totala  abortförbudet  i  Polen.  Det  kontroversiella  beslutet  från  Polens
författningsdomstol, som trädde i kraft i januari i år, har lett till månader av protester. Domen
begränsar den lagliga aborträtten i landet till fall av våldtäkt eller incest, eller när graviditeten
äventyrar moderns liv.
 
 
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 19 oktober och onsdag 20 oktober
 
Omröstning: torsdag 21 oktober
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175


Mer information
“Poland: lead MEPs urge the Commission to activate conditionality mechanism”
(pressmeddelande, 08.10.2021)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december
2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten
Europaparlamentets multimediecentrum: rättsstaten in Polen
Europaparlamentets multimediecentrum: våld mot kvinnor
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Parlamentet kräver åtgärder efter skandalen
med ’Pandora papers'
 
Europaparlamentet väntas redogöra för vad som måste
göras för att täppa till de kryphål som har möjliggjort det
massiva skatteundandragande som avslöjades i
utredningen av ’Pandora papers’.
 
På torsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som formellt kommer att förmedla den
indignation som ledamöterna enhälligt uttryckte under en debatt i plenum under det senaste
plenarsammanträdet. Parlamentarikerna väntas också lyfta fram de brådskande åtgärder som
de  anser  att  EU  och  de  nationella  myndigheterna  nu  måste  vidta  för  att  täppa  till  de
skatterelaterade  kryphålen.
 
Många ledamöter väntas hävda att även om den mest ökända skatteflykt som avslöjades i
’Pandora papers’ utförs av tredjelandsmedborgare i jurisdiktioner utanför EU så kommer både
EU-medlemsländer och medborgare inte att kunna ta sig ur skandalen oskadda.
 
Enligt Europaparlamentet är det hög tid för de europeiska regeringarna att på allvar driva på en
politik för att undanröja en skattepraxis som inte bara utgör ett hot mot de offentliga finanserna
utan som också anses vara helt oacceptabel för den breda allmänheten.
 
Europaparlamentet kommer också att hålla i två andra debatter på temat att bekämpa skadliga
finansiella  metoder.  På  onsdag  kommer  parlamentsledamöterna  och  representanter  för
kommissionen att  diskutera vilka insatser och regler  som bör stärkas för  att  bättre kunna
bekämpa penningtvätt samt det globala skatteavtal som nyligen slöts av G20-länderna och
OECD och som väntas godkännas under G20-toppmötet i Rom i slutet av oktober.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: onsdag 6 oktober
 
Omröstning: torsdag 21 oktober
 
Förfarande: icke lagstiftande resolution
 
Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Klimatförändringar: Parlamentet kräver ett
ambitiöst resultat vid COP26 
 
Inför FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow väntas
parlamentsledamöterna kräva snabbare klimatåtgärder i
hela världen och att EU ska förbli världsledande i kampen
mot klimatförändringarna.
 
Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över att de mål som tillkännagavs vid klimattopmötet i
Paris 2015 skulle leda till en uppvärmning långt över tre grader senast år 2100, jämfört med
förindustriella nivåer. De vill också att EU behåller sin position som världsledande i kampen mot
klimatförändringarna. Parlamentarikerna väntas också kräva att alla länder ska fokusera på en
grön ekonomisk återhämtning efter pandemin och höja sina klimatmål för 2030 i linje med
Parisavtalet.
 
Debatten om prioriteringarna inför FN:s klimatkonferens i Glasgow äger rum på onsdag följt av
en omröstning om en resolution på torsdag.
 
På tisdag kommer ledamöterna och företrädare för det slovenska rådsordförandeskapet och
EU-kommissionen också att debattera riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi samt
rätten till en hälsosam miljö.
 
En omröstning om en resolution om riktlinjerna för statligt stöd äger rum på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatter: COP26: onsdag 20 oktober; Riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi
samt rätten till en hälsosam miljö: tisdag 19 oktober
 
Omröstningresultat meddelas: COP26/Riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi:
torsdag 21 oktober
 
Förfarande: icke lagstiftande resolutioner
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Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (COP26)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi)
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (Rätten till en hälsosam miljö)
Pressmeddelande - Klimatneutralt EU senast 2050: Europaparlamentet godkänner EU:s nya
klimatlag (24.06.2021)
Så bekämpar EU klimatförändringarna (24.06.2021)
Europaparlamentets utredningstjänst: 'EU climate action policy: Responding to the global
emergency' (18.03.2021)
Europaparlamentets multimediecentrum: COP26
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Från jord till bord: ny strategi för mer hållbara
livsmedel
 
Parlamentet väntas presentera planer för hur Europa kan
producera hälsosammare mat och samtidigt trygga
livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets
miljöpåverkan.
 
Europaparlamentet väntas välkomna den nya från jord till bord-strategin som presenterades av
EU-kommissionen i  maj i  år.  Ledamöterna understryker samtidigt  vikten av att  förse EU:s
konsumenter med hälsosamma, djurvänliga och rimligt prissatta livsmedel av god kvalitet. De
väntas också kräva att Europas lantbrukare får en rättvis andel av vinsten från försäljningen av
hållbart producerade livsmedel.
 
Parlamentet väntas också kräva en omställning när det gäller de europeiska konsumenternas
matvanor. Hälsosammare vanor måste främjas. Ledamöterna efterlyser bland annat åtgärder
för att minska den börda som högförädlade livsmedel med höga halter av salt, socker och fett
utgör för folkhälsan.
 
Parlamentarikerna  väntas  också  lyfta  fram  behovet  av  ökad  hållbarhet  i  varje  länk  i
livsmedelskedjan, samt av mer mark för ekologiskt jordbruk och bindande mål för att minska
användningen av bekämpningsmedel. Varje individ - från lantbrukare till slutkonsument - har en
roll att spela.
 
Debatten i kammaren äger rum på måndag följt av en omröstning om en resolution på tisdag.
Omröstningsresultatet meddelas på onsdag morgon.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: måndag 18 oktober
 
Omröstningsresultat meddelas: onsdag 20 oktober
 
Förfarande: initiativbetänkande
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Mer information
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets utredningstjänst: “‘Farm to Fork’ strategy: Striving for healthy and
sustainable food”
EU-kommissionen: “Farm to Fork strategy draft action plan” (20.05.2020)
Pressmeddelande: ”Parlamentet stöder den europeiska gröna given men vill höja
ambitionsnivån” (15.01.2020)
Europaparlamentets multimediecentrum: den europeiska gröna given
Europaparlamentets multimediecentrum: från jord till bord
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/farm-to-fork_17702_pk


EU och Taiwan: ledamöterna vill se starkare band
 
Parlamentet väntas uppmana till närmare förbindelser
mellan EU och Taiwan. Ledamöterna varnar samtidigt för
de fortsatta spänningarna över Taiwansundet.
 
I  ett  nytt  betänkande understryker ledamöterna i  utskottet  för  utrikesfrågor att  EU och de
taiwanesiska myndigheterna snarast måste inleda en konsekvensbedömning, ett  offentligt
samråd  och  ett  sonderingsförfarande  beträffande  ett  nytt  bilateralt  investeringsavtal.
Ledamöterna lyfter fram betydelsen av de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna
mellan EU och Taiwan, även om frågor som rör teknik och utbyggnad av 5G, folkhälsa, liksom
viktigt samarbete om kritiska insatsvaror såsom halvledare.
 
Parlamentets arbete med detta betänkande har letts av sverigedemokraten Charlie Weimers.
 
Parlamentarikerna är också oroliga över Kinas fortsatta militära stridslystnad, påtryckningar,
anfallsövningar, luftrumskränkningar och desinformationskampanjer riktade mot Taiwan. De vill
att EU gör mer för att hantera dessa spänningar och skydda Taiwans demokrati och status som
en viktig EU-partner.
 
Debatten i plenisalen äger rum på tisdag följt av en omröstning på onsdag.
 
Omröstningsresultatet meddelas på torsdag.
 
* * *
 
YTTERLIGARE INFORMATION
 
Debatt: tisdag 19 oktober Omröstning: onsdag 20 oktober
 
Förfarande: initiativbetänkande
 
Mer information
Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor
Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister
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Övriga ärenden på dagordningen
 
Europaparlamentet debatterar och röstar också om
följande ärenden under veckans plenarsammanträde.
 

Den ökande högerextremismen och rasismen i  Europa, uttalanden av rådet och
kommissionen, debatt:  onsdag 20 oktober; 
Handgripliga  avvisningar  vid  EU:s  yttre  gränser,  uttalanden  av  rådet  och
kommissionen,  debatt:  onsdag  20  oktober; 
Insyn i EU när det gäller utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin, icke
lagstiftande  resolution,  debatt:  torsdag  16  september,  omröstning:  torsdag  21
oktober; 
De politiska prioriteringarna inför EU-toppmötet i oktober, uttalanden av rådet och
kommissionen, debatt: onsdag 20 oktober; 
EU-kommissionens arbetsprogram för 2022, uttalanden av rådet och kommissionen,
debatt: tisdag 19 oktober; 
Situationen  för  kulturarbetare  och  den  kulturella  återhämtningen  i  EU,
initiativbetänkande,  debatt:  måndag 18 oktober,  omröstning:  tisdag 19 oktober,
omröstningsresultat  meddelas:  onsdag 20 oktober; 
Europas medier i det digitala decenniet: En handlingsplan för att stödja återhämtning
och omvandling, initiativbetänkande, debatt: måndag 18 oktober, omröstning: tisdag
19 oktober, omröstningsresultat meddelas: onsdag 20 oktober; 
En EU-strategi för att minska metanutsläppen, initiativbetänkande, debatt: onsdag 20
oktober, omröstningsresultat meddelas: torsdag 21 oktober; 
Den politiska situationen i Tunisien, uttalande av EU:s utrikesrepresentant följt av en
resolution, debatt: tisdag 19 oktober, omröstning: torsdag 21 oktober; 
Ansvarsförsäkring för  motorfordon och kontroll  av att  försäkringsplikten fullgörs
beträffande sådan ansvarighet, ordinarie lagstiftningsförfarandet - överenskommelse
efter första behandlingen, debatt och omröstning: torsdag 21 oktober; 
EU:s budget för 2022, budgetförfarandet,  debatt:  tisdag 19 oktober,  omröstning:
onsdag 20 oktober; 
Ansvarsfrihet  för  genomförandet  av  budgeten  för  Europeiska  gräns-  och
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019, debatt: torsdag 21 oktober, omröstning:
budgetståndpunkt - onsdag 20 oktober, beslut om ansvarsfrihet - torsdag 21 oktober; 
Sysselsättning och socialpolitik  i  euroområdet 2021,  initiativbetänkande, debatt:
måndag 18 oktober, omröstning: tisdag 19 oktober, omröstningsresultat meddelas:
onsdag 20 oktober.
 

Övriga ärenden (på engelska)
 

Nikolaj Villumsen (EMPL A9-0275/2021) - Protecting workers from asbestos, debate
Mon; 
Corina Crețu (CONT A9-0273/2021) - The effectiveness of Member States' use of EU
Solidarity Fund money in cases of natural disasters, debate Mon; 
Pascal  Durand  (CONT A9-0276/2021)  -  2019  Discharge:  EU general  budget  -
Council  and  European  Council,  Vote  Tue; 
Esther de Lange, Irene Tinagli (ECON A9-0003/2021) - Credit servicers and credit
purchasers, Vote Tue; 
The outcome of the Western Balkans summit, no resolution, Council and Commission
statements, Wednesday; 
The humanitarian situation in Haiti  following the recent earthquake, Commission
statement, Wednesday; 
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• The proposal  to build a ‘single market  for  philanthropy’,  Commission statement,
Thursday.
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