
 

 

Andra plenarsessionen 
22–23 oktober  

Bästa ledamot av konferensens plenarförsamling!  

Välkommen till den andra plenarsessionen för konferensen om Europas framtid, som 
kommer att äga rum den 22–23 oktober 2021 i Europaparlamentets lokaler i 

Strasbourg. Den 22 oktober 2021 kommer förmöten1 att anordnas, och den 23 oktober 

2021 kommer konferensens plenarsession att äga rum kl. 09.00–12.30 och kl. 14.00–
17.00.  

Om du ännu inte har gjort det ber vi dig att fylla i anmälningsblanketten online via 

länken i din inbjudan. Du måste anmäla dig för att avsluta ackrediteringsprocessen 

och underlätta andra viktiga praktiska aspekter. 

När du kommer till Europaparlamentets lokaler, använd Weiss-ingången och följ 
skyltarna till välkomstdisken (”welcome desk”), som kommer att finnas i 
Emilio Colombo-galleriet på första våningen (Weiss-byggnaden). Här kommer 

våra kollegor att hälsa dig välkommen och hjälpa dig till rätta. Det är också här du får 
alla relevanta handlingar, ditt id-kort och det passerkort du behöver för att komma in i 
lokalerna, såvida du inte redan har fått dessa handlingar.  

Nedan finns en handledning med praktisk information. Om du har frågor kan du även 

vända dig till välkomstdisken.  

Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen till Strasbourg.  

Det gemensamma sekretariatet för konferensen om Europas framtid 

  

                                              

1 När det gäller tidpunkten för förmötena, se punkt 2.5 nedan.  

PRAKTISK HANDLEDNING 
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1 Plats 

Konferensens plenarförsamling kommer att hållas i Europaparlamentets lokaler i 

Strasbourg, Kammaren (”plenisalen”) för plenarförsamlingens möte finns i Louise 
Weiss-byggnaden och är markerad med ett H på kartan. Det är också möjligt att delta 

på distans, vilket i så fall ska anges på anmälningsblanketten. De praktiska detaljerna 
om hur man deltar på distans kommer i förväg att skickas till de ledamöter av 
plenarförsamlingen som har anmält sig för deltagande på distans. 

1.1 TILLTRÄDE TILL BYGGNADERNA  

Om du inte har ett passerkort till Europaparlamentet bör du använda Louise Weiss-
ingången (allée du Printemps). Vänligen ta med dig din inbjudan. Du kan använda 

parkeringshuset De Madariaga.  

 

1.2 VÄLKOMSTDISK OCH KONTOR 

Det kommer att finnas en välkomstdisk i Emilio Colombo-galleriet i Weiss-
byggnaden. Våra kollegor vid dessa diskar kan hjälpa dig till rätta och se till att du får 

alla nödvändiga handlingar, ditt id-kort och ditt passerkort. Ledamöter som redan har 
ett passerkort för att komma in i Europaparlamentet (från den senaste 



 

 

plenarförsamlingen) ombes vänligen att ta med det. Våra kollegor kan också svara 

på frågor. Diskarna är öppna torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 09.00–18.00, 
fredagen den 22 oktober 2021 kl. 08.00–18.00 och lördagen den 23 oktober 2021 kl. 

08.00–10.00. 

Under konferensens plenarförsamling kan Europaparlamentet tillhandahålla 
kontorsutrymme för konferensdeltagarna. Om du vill använda vårt kontorsutrymme 

kan du skicka ett e-postmeddelande till commonsecretariat@futureu.europa.eu 

senast tisdagen den 19 oktober 2021.  

 

2 Plenum  

2.1 TALARTID 

Plenarsessionen kommer att äga rum den 23 oktober 2021 i Europaparlamentets 

lokaler i Strasbourg kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.00. 

Talarlistorna för varje del av plenarmötet bör översändas till det gemensamma 

sekretariatet: commonsecretariat@futureu.europa.eu senast fredagen 
den 22 oktober kl. 12.00. Den talartid som tilldelats plenardelarna kommer att 

meddelas i god tid. Utöver den på förhand tilldelade talartiden kommer det att finnas 
en begränsad möjlighet att begära ordet i 30 sekunder för att ge svar direkt eller för 
att ställa en fråga till en fysiskt närvarande talare (talartid med ”blått kort”) under 

förmiddags- och eftermiddagsdebatterna. Detta alternativ kommer bara att kunna 
användas av ledamöter som är fysiskt närvarande i plenisalen. Antalet blå kort per 
plenardel och debatt kommer att meddelas tillsammans med talartiden. 

Plenarförsamlingens ledamöter kommer också att få mer information om hur man 
använder blå kort vid sina respektive platser i kammaren. 

Om du planerar att ansluta dig på distans kommer du att få uppgifter om 

anslutningen i förväg. Våra tekniker kommer att kontakta dig före konferensens 

plenarförsamling för att testa anslutningen. 

Observera att du kommer att tala från talarstolen i mitten av plenisalen. När du 

använder ett blått kort kommer du dock att tala från din sittplats.  

2.2 PLATSFÖRDELNING 

Konferensens plenarförsamling äger rum i plenisalen/kammaren som specificeras 
ovan. Sittplatserna kommer att tilldelas i alfabetisk ordning. Alla ledamöter av 
konferensens plenarförsamling kan vända sig till välkomstdisken för att få information 

om var de ska sitta. Vaktmästarna kommer att vägleda dig från entrén i plenisalen till 
din sittplats. Så snart du har slagit dig ner, ska du föra in ditt id-kort (som du också får 
i välkomstdisken) i kortläsaren. En nära medarbetare per ledamot kommer att erbjudas 
plats på läktaren eller i medhörningsrummet.  

mailto:commonsecretariat@futureu.europa.eu.
mailto:commonsecretariat@futureu.europa.eu.


 

 

2.3 TOLKNING 

För plenarsessionerna kommer tolkning att tillhandahållas på EU:s 24 officiella 
språk. Det betyder att du kan tala och lyssna på dessa språk.  

2.4 HANDLINGAR 

De relevanta dokumenten hittar du i konferensdelen av den flerspråkiga digitala 
plattformen sju dagar innan plenarförsamlingen inleds. 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary 

2.5 FÖRMÖTEN 

De nio arbetsgrupperna kommer att sammanträda vid två tillfällen: kl. 11.00–13.00 och 
kl. 14.00–16.00 fredagen den 22 oktober. Mer specifik kommunikation om 
arbetsgrupperna kommer att skickas via e-post. 

Sammanträdena i de olika plenardelarna kommer att äga rum torsdagen 

den 21 oktober på kvällen och fredagen den 22 oktober. De begärda mötestiderna har 
redan tilldelats, och vi kommer att meddela dem till dig. 

Möten i de politiska grupperingarna kommer att äga rum fredagen den 22 oktober 
mellan 18.00 och 20.00. 

Mötesarrangörerna ansvarar för att meddela antalet deltagare och namnen på 
namnskyltarna och informera om eventuella andra särskilda behov till: 
commonsecretariat@futureu.europa.eu. Observera att det fortfarande finns covid-19-
restriktioner och att lokalerna inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Eventuella ändringar 

av tolkningssystemet bör meddelas så snart som möjligt och kommer att utvärderas 
från fall till fall av tolktjänsterna. 

 

3 Praktisk information 

3.1 HÄLSOMÄSSIGA OCH SANITÄRA ÅTGÄRDER I 
EUROPAPARLAMENTETS LOKALER  

Konferensens plenarförsamlingar hålls i full överensstämmelse med gällande sanitära 
bestämmelser. Bestämmelserna om hälso- och säkerhetsåtgärder i 

Europaparlamentet fastställs i ett beslut av institutionens talman. Här ingår framför allt 
bestämmelser om munskydd, social distansering och kroppstemperaturkontroller vid 
ingångarna till parlamentets byggnader. En kopia av bestämmelserna finns i 
välkomstdisken.  

Observera att det i parlamentets byggnader alltid, dvs. även när man talar från sin 
plats i kammaren och när man använder parlamentets tjänstebilar, är obligatoriskt 
att bära medicinskt munskydd som täcker både näsa och mun. Kravet på att bära 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sv


 

 

medicinskt munskydd gäller inte för den som leder ett möte, talar från den främre 
talarstolen i plenisalen eller är ensam på kontoret. 

Ta med dig egna munskydd som uppfyller följande krav: 

 

Medicinska munskydd eller FFP2-munskydd eller andningsskydd (utan ventil) 

 

 

3.2 REGLER OCH ÅTGÄRDER I SAMBAND MED RESOR 

3.2.1 Resor till Strasbourg 

Det rekommenderas starkt att du håller dig underrättad om de senaste 

resebestämmelserna för Frankrike före ankomsten (beroende på vaccinations- eller 

tillfrisknandestatus och ”färgen” för det land du kommer från): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-
foreign-nationals-in-france/ 

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-
international-travel 

Personer som innehar EU:s digitala covidintyg får resa in i Frankrike utan att omfattas 
av ytterligare restriktioner (testning eller karantän), på villkor att deras intyg innehåller 
antingen 

 ett bevis på vaccinering som är giltigt 

 från och med 7 dagar efter den andra vaccindosen för vaccin som 
kräver två doser (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, 
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield), 

 från och med 28 dagar efter vaccinationen för vaccin som endast 

kräver en vaccindos (Johnson & Johnson/Janssen), 

 från och med 7 dagar efter vaccination för personer som har tillfrisknat 
från covid-19 (endast en vaccindos krävs i detta fall), 

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel


 

 

eller 

 ett negativt covid-19-testresultat: 

 både PCR-test och antigentester godtas; 

 giltighet: 72 timmar (före ankomst) för PCR-tester och 48 timmar för 
antigentester; observera att om du reser från Cypern, Grekland, Malta, 
Spanien, Nederländerna eller Portugal måste testet tas mindre än 
24 timmar före flygresan, 

eller 

 ett positivt PCR-testresultat eller antigentestresultat som är mellan 

11 dagar och 6 månader gammalt, som bekräftar tillfrisknande från covid-19. 

Även om du har EU:s digitala covidintyg måste du fylla i en försäkran på heder och 

samvete som finns här: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Certificate-of-international-travel. 

3.2.2 När du lämnar Strasbourg 

När du reser från Strasbourg gäller olika regler beroende på vart du åker. På 
Europeiska kommissionens webbplats https://reopen.europa.eu/en/ finns en översikt 
över hälsosituationen i EU-länderna, baserad på uppgifter från Europeiska centrumet 
för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Webbplatsen innehåller också 

information om de olika restriktioner som införts, bland annat krav på karantän och 
testning för resande. 

3.2.3 Covid-testcentrum 

Ett testcentrum kommer att vara öppet kl. 13.00–17.00 fredagen den 22 oktober 

för ledamöter och personal som behöver ett PCR-test för reseändamål. Testcentrumet 
ligger på tredje våningen i WEISS-byggnaden i kanalområdet bredvid kammaren i 

rum C03101. Se planritningen nedan: 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://reopen.europa.eu/en/


 

 

 

3.3 SANITÄRA REGLER I FRANKRIKE 

Observera att ett hälsopass (pass sanitaire) är obligatoriskt för att besöka 
restauranger, barer och kaféer både inomhus och utomhus (även för service på 
terrasser), men inte för avhämtning. Detta gäller inte matserveringarna i 
Europaparlamentets byggnader.  

Håll dig underrättad om de senaste sanitära åtgärderna i Frankrike (användning av 
munskydd, pass sanitaire, fysisk/social distansering): 

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001 

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 

3.4 MAT OCH DRYCK 

Följande matserveringar kommer att vara öppna och erbjuda ett varierat utbud av mat 
och dryck samt hämtmatsalternativ: 

Torsdagen den 21 oktober: 

- Blombaren håller öppet från kl. 08.00 till 21.00 med kafeteriaservice och 

servering av en varm måltid på kvällen. 

Fredagen den 22 oktober:  

- Blombaren håller öppet från kl. 08.00 till 21.00 med kafeteriaservice och 

servering av en varm måltid på kvällen. 

https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19


 

 

- Självbetjäningsrestaurangen och dess terrass är öppen från kl. 11.45 till 

15.00 och erbjuder ett urval av varma och kalla rätter, förrätter och efterrätter. 

- Ledamöternas restaurang / salonger kommer att hålla öppet för 

middagsservering kl. 18.30–21.00, dock enbart för grupper på minst 
tio personer som bokat bord minst 24 timmar i förväg. 

 Lördagen den 23 oktober:  

- Blombaren håller öppet från kl. 08.00 till 18.00 med kafeteriaservice. 

- Ledamöternas bar är öppen kl. 08.00–17.30 med kafeteriaservice. 

- Självbetjäningsrestaurangen och dess terrass är öppen från kl. 11.45 till 

15.00 och erbjuder ett urval av varma och kalla rätter, förrätter och efterrätter. 

- Ledamöternas restaurang / salonger kommer att hålla öppet för 

lunchservering kl. 11.45–15.00, dock enbart för grupper på minst tio personer 
som bokat bord minst 24 timmar i förväg. 

Om du behöver hjälp kan du kontakta:  

INLO.Restauration@europarl.europa.eu 

 

3.5 TILLGÄNGLIGHET 

Europaparlamentets lokaler är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  

När du registrerar dig online är det bra om du anger om du har särskilda behov, så att 
vi kan förbereda oss på att ta emot dig på bästa tänkbara sätt. 

3.6 TRANSPORTER  

3.6.1 I Strasbourg 

Det är lätt att ta sig runt i Strasbourg med kollektivtrafik och till fots. Spårvagnslinjer, 

med reguljär trafik till stadens centrum, avgår framför ingången till parlamentets Louise 
Weiss-byggnad Det finns också ett omfattande bussnät med avgångar nära Winston 

Churchill-ingången. Mer information om kollektivtrafiken i Strasbourg finns här:  
https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Taxibilar finns vid ingångarna till 

Europaparlamentet. 

Du kan, som ledamot av konferensens plenarförsamling, använda 

Europaparlamentets tjänstebilar för att resa till och från parlamentet i Strasbourg 
(förutsatt att bilarna är tillgängliga). Bokningar kan göras hos bilbokningscentret  
helst per e-post: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, direkt vid entréhallen i 

Churchill-byggnaden eller per telefon: +32 2 28 41000. 

mailto:INLO.Restauration@europarl.europa.eu.
https://www.cts-strasbourg.eu/en/
mailto:cofe.inlotransport@europarl.europa.eu.


 

 

Alla bokningar bör göras minst två timmar före resan. Ett socialt avstånd på minst 
1,5 meter måste alltid hållas. Detta innebär i praktiken att endast en passagerare åt 
gången får färdas i transporttjänstens bilar och högst två passagerare åt gången 

i minibussarna.  

Observera att denna tjänst inte är tillgänglig för medföljande personal.  

3.6.2 Resor till och från flygplatsen 

Ett pendeltåg tar dig från Strasbourgs flygplats till Strasbourgs järnvägsstation på 

åtta minuter. Mer information om tidtabeller och biljetter hittar du här:  

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html 

Det är också möjligt att boka parlamentets tjänstebilar (om de är tillgängliga) för resor 
till och från Strasbourgs flygplats. Bokningarna ska göras senast kl. 20.00 dagen före. 
Denna tjänst erbjuds bara för plenarförsamlingens ledamöter.  

Dessutom erbjuder Strasbourgs stad transporter för plenarförsamlingens ledamöter 

med antingen bil eller buss (beroende på antalet förfrågningar), i full 
överensstämmelse med gällande sanitära bestämmelser. Denna tjänst finns att tillgå 
på följande flygplatser: 

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – ankomsthallen 

 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/andra 

våningen/informationspunkt A 
 Frankfurt am Main: www.frankfurt-airport.de – 

terminal 1/hall B/dörr 4/bredvid välkomstcentrumet 
 Basel–Mulhouse: www.euroairport.com – ankomsthallen på den franska 

sidan 
 

Bokningar görs via: transport-europe@strasbourg.eu. Du kommer att få en bekräftelse 
av din bokning per e-post.  

För mer information om denna tjänst, kontakta Strasbourgs stads transporttjänst: 

 Telefon: + 33 (0)3 68 98 77 03 

 E-post: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu eller transport-

europe@strasbourg.eu 

3.7 INFORMATIONSDISK FÖR STRASBOURGS STAD 

Under plenarsessionen står ett team från staden Strasbourg till förfogande på 
fredagen och lördagen för att svara på eventuella frågor om din vistelse i Strasbourg 
och Alsace. 

Plats: WEISS-byggnaden, första våningen, kontor T01073, och CHURCHILL-

byggnaden, entréhallen. 

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html
mailto:transport-europe@strasbourg.eu.
mailto:ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.
mailto:transport-europe@strasbourg.eu.
mailto:transport-europe@strasbourg.eu.


 

 

3.8 LOGI  

Om du behöver ett hotellrum eller logi under sessionerna i Strasbourg kan du kontakta 
Euraccueil. Tfn: +33 (0)3 88522838. E-post: euraccueil@otstrasbourg.fr  

Om du beslutar dig för att bo på ett hotell i Kehl (Tyskland) med omnejd måste du ta 
hänsyn till gällande bestämmelser om förebyggande av covid-19 i Tyskland. 
Information om reglerna för inresa till Tyskland finns på det tyska utrikesministeriets 
webbplats: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268 

Du bör också kontakta det hotell som du har valt för att ta reda på vilka krav som gäller 
för din vistelse (användningen av EU:s digitala covidintyg, förhandstest osv.). 

 

 

 

 

mailto:euraccueil@otstrasbourg.fr.
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

