
 

Naujienlaiškis:  2019  m.  sausio  14–17  d.  EP
plenarinė  sesija  Strabūre
 
Europos Parlamentas balsuos dėl didesnio finansavimo Ignalinos AE
uždarymui 
Ketvirtadienį EP nariai spręs dėl didesnio finansavimo Ignalinos AE uždarymui.
2021–2027 m. siūloma tam skirti 228 mln. Eur papildomų lėšų.
 
 
Parlamentas aptars ES ateitį su Ispanijos premjeru Pedro Sánchez 
Trečiadienį 10 val. Ispanijos premjeras Pedro Sánchez pristatys ES ateities viziją ir
aptars galimus jos scenarijus su EP nariais ir Europos Komisijos vicepirmininku Frans
Timmermans.
 
 
EP nariai aptars „Brexit“ padėtį po JK Bendruomenių rūmų
balsavimo 
Trečiadienį 8:30 val. Europos Parlamentas (EP) aptars Jungtinės Karalystės (JK)
išstojimo iš ES padėtį, susidariusią po sausio 15 d. vyksiančio balsavimo JK
Bendruomenių rūmuose.
 
 
EP įvertins Austrijos pirmininkavimą ir aptars Rumunijos prioritetus 
Antradienį EP nariai kartu su Austrijos kancleriu Sebastian Kurz aptars jo šalies
pirmininkavimą ES Tarybai, o Rumunijos premjerė Viorica Dăncilă pristatys savo šalies
prioritetus.
 
 
EP nariai aptars Europos Vadovų Tarybos susitikimą ir migracijos
reformą 
Antradienį EP įvertins gruodžio 13–14 d. vykusios Europos Vadovų Tarybos rezultatus
ir aptars ES migracijos ir prieglobščio politikos reformą.
 
 
EP siekia skaidrinti pesticidų autorizavimo procedūrą 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar pritarti planui skaidriau informuoti, kuo
remiantis autorizuojami pesticidai ES.
 
 
EP siekia atimti finansavimą iš pavojų teisės viršenybei keliančių ES
narių 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl taisyklių, kurios leistų laikinai sustabdyti ES
finansavimą toms narėms, kurios kišasi į teismų veiklą ir nemažina korupcijos bei
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sukčiavimo.
 
 
Europos Parlamentas priims sprendimą dėl naujos „InvestEU“
programos 
Trečiadienį EP balsuos dėl naujos ES programos, skirtos  2021–2027 m. skatinti
investicijas ir sukurti galimybių gauti finansavimą. Siekiama, kad investicijos sudarytų
beveik 700 mlrd. Eur. 
 
 
Europos Parlamentas minės euro valiutos 20-metį 
1999 m. sausio 1 d. buvo įsteigta euro valiuta. Paminėti jos 20 metų sukaktį antradienį
11 val. 30 min. Europos Parlamente (EP) Strasbūre bus surengta ceremonija.
 
 
Europarlamentarai įvertins žmogaus teisių padėtį ES
  
Europos Parlamento (EP) nariai įvertins 2017 m. žmogaus teisių padėtį ES. Jie
atkreips dėmesį į teisės viršenybės, moterų teisių pažeidimus ir neapykantos kurstymą.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2019-01-14
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Papildoma informacija
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
EuroparlTV
Spaudos konferencijos ir kiti ivykiai
Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
EP naujienų centras
EPRS plenarinės sesijos tinklalaidės
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/lt/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html
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Europos Parlamentas balsuos dėl didesnio
finansavimo Ignalinos AE uždarymui
 
Ketvirtadienį EP nariai spręs dėl didesnio finansavimo
Ignalinos AE uždarymui. 2021–2027 m. siūloma tam skirti
228 mln. Eur papildomų lėšų.
 
Europos Komisija (EK) kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje siūlė Lietuvai skirti 552
mln. ES lėšų, o EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pozicija – finansavimas
šiam tikslui 2021–2027 m. turėtų siekti 780 mln. Eur. Tokios sumos iš ES prašo ir Lietuva.
 
EP komitetas taip pat palaiko siūlymą, kad Lietuva prie bendrų eksploatavimo nutraukimo
išlaidų, kaip ir iki šiol, prisidėtų 14 proc. EK anksčiau siūlė didesnę Lietuvos finansavimo dalį –
bent 20 proc. Lietuvos dalis turėtų būti skirta iš savų išteklių, nenaudojant kitų ES struktūrinių
fondų lėšų.
 
Šiuo metu numatyta, kad Ignalinos AE turi būti galutinai uždaryta iki 2038-ųjų.
 
Debatai: 2019-01-16
 
Balsavimas: 2019-01-17
 
Procedūra: konsultavimo
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos
programos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-03)
EP pranešėja Rebecca Harms (Žalieji,Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.763+01+DOC+PDF+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.763+01+DOC+PDF+V0//LT&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/%C5%BEiniasklaidai/europarlamentarai-palaiko-didesn%C4%AF-ignalinos-ae-u%C5%BEdarymo-finansavim%C4%85
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28233/REBECCA_HARMS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0251(NLE)&l=en


Parlamentas aptars ES ateitį su Ispanijos
premjeru Pedro Sánchez
 
Trečiadienį 10 val. Ispanijos premjeras Pedro Sánchez
pristatys ES ateities viziją ir aptars galimus jos scenarijus
su EP nariais ir Europos Komisijos vicepirmininku Frans
Timmermans.
 
Tai  bus 14-ieji  EP debatai  dėl  Sąjungos ateities  su  ES valstybių  ir  vyriausybių  vadovais.
Ankstesnes diskusijas  galite  peržiūrėti  čia.
 
Sánchez (gim. 1972 m.) ministru pirmininku tapo pernai liepą po to, kai buvęs vyriausybės
vadovas Mariano Rajoy pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo.
 
Trečiadienį, sausio 16 d., 12:30 val., Strasbūre vyks spaudos konferencija su EP pirmininku A.
Tajani ir Ispanijos premjeru P. Sánchez.
 
Sausio plenarinėje sesijoje Briuselyje vyks EP debatai su Suomijos ministru pirmininku Juha
Sipilä, o vasario mėnesį Strasbūre lankysis Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte.
 
Debatai: 2019-01-16, 10 val.
 
Procedūra: Debatai be rezoliucijos
 
Spaudos konferencija: 2019-01-16, 12:30 val.
 
Papildoma informacija
Informacija apie Ispanijos ministrą pirmininką Pedro Sánchez

EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ateitis
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk


EP nariai aptars „Brexit“ padėtį po JK
Bendruomenių rūmų balsavimo
 
Trečiadienį 8:30 val. Europos Parlamentas (EP) aptars
Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš ES padėtį,
susidariusią po sausio 15 d. vyksiančio balsavimo JK
Bendruomenių rūmuose.
 
Diskusijai  bus skirta  pusantros valandos,  kalbės po vieną EP narį  iš  kiekvienos politinės
frakcijos.  Pasisakyti  taip  pat  galės  ir  EP „Brexit“  darbo grupės nariai.
 
Debatai: 2019-01-16
 
Papildoma informacija
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/brexit_1603_pk


EP įvertins Austrijos pirmininkavimą ir aptars
Rumunijos prioritetus
 
Antradienį EP nariai kartu su Austrijos kancleriu Sebastian
Kurz aptars jo šalies pirmininkavimą ES Tarybai, o
Rumunijos premjerė Viorica Dăncilă pristatys savo šalies
prioritetus.
 
10:30 val. Strasbūro laiku diskusijoje su S. Kurz Parlamentas įvertins pastaruosius pusę metų
ES Tarybai pirmininkavusios Austrijos pasiekimus ir aptars, kokios pažangos matyti derybose
dėl ilgalaikio ES biudžeto.
 
15 val. Strasbūro laiku Rumunijos ministrė pirmininkė Viorica Dăncilă pristatys pirminkavimą ES
Tarybai perimančios savo šalies prioritetus: sanglaudos politiką, bendras vertybes, saugumą ir
siekį stiprinti ES vaidmenį pasaulyje.
 
Spaudos konferencija su EP pirmininku Antonio Tajani ir Rumunijos premjere V. Dăncilă bus
surengta 17 val.
 
Europos  Parlamento  rinkimai  vyks  gegužės  23–26  d.,  likus  mėnesiui  iki  Rumunijos
pirminkavimo  ES  Tarybai  pabaigos,  kuomet  vairą  perims  Suomija.
 
Debatai: 2019-01-15
 
Procedūra: debatai be rezoliucijos
 
Spaudos konferencija: 2019-01-15 17 val. su EP pirmininku A. Tajani ir Rumunijos ministre
pirmininke V. Dăncilă.
 
Papildoma informacija
Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai tinklapis
Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai tinklapis
EP vaizdo ir garso medžiaga apie Rumunijos pirmininkavimą ES Tarybai
EP vaizdo ir garso medžiaga apie Austrijos pirmininkavimą ES Tarybai
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https://www.romania2019.eu/
https://www.eu2018.at
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/romanian-presidency_9902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/austrian-presidency_6802_pk


EP nariai aptars Europos Vadovų Tarybos
susitikimą ir migracijos reformą
 
Antradienį EP įvertins gruodžio 13–14 d. vykusios Europos
Vadovų Tarybos rezultatus ir aptars ES migracijos ir
prieglobščio politikos reformą.
 
Pagrindiniai  2018 m. gruodžio 13–14 d. Briuselyje vykusio valstybių ir  vyriausybių vadovų
susitikimo klausimai buvo ES ilgalaikis biudžetas, išorės santykiai, migracija ir bendroji rinka.
Gruodžio 13 d. atskirame 27 ES valstybių formate aptarta „Brexit“ derybų pažanga.
 
ES migracijos ir prieglobščio politikos reforma
 
Kartu su ES Taryba ir Europos Komisija taip pat bus diskutuojama dėl bendros prieglobsčio
sistemos reformos, ypač dėl to, kad trūksta pažangos atnaujinant Dublino reglamentą, kuris
nustato šalį, atsakingą už prieglobsčio prašymą.
 
Atsižvelgiant į naujausius įvykius Viduržemio jūros regione ir kai kurių šalių sprendimą neleisti
išgelbėtiems migrantams ir prieglobščio prašytojams išsilaipinti krante, bus aptariama, kaip
gerinti migrantų srautų vadybą ir dalintis atsakomybe tarp ES valstybių.
 
Debatai: 2019-01-15
 
Procedūra: debatai be rezoliucijos
 
Papildoma informacija
Europos Vadovų Tarybos susitikimas (gruodžio 13–14 d.)
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie 2018 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos ir
Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimus

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

8 I 14

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf


EP siekia skaidrinti pesticidų autorizavimo
procedūrą
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar pritarti
planui skaidriau informuoti, kuo remiantis autorizuojami
pesticidai ES.
 
Specialiojo EP komiteto pesticidų autorizacijos procedūros klausimais pranešime teigiama, kad
visuomenei turi būti suteikta prieiga prie tyrimų, kuriais remiamasi autorizuojant pesticidus. Taip
pat viešai turėtų būti skelbiami ir visi kiti su paraiška susiję duomenys ir informacija.
 
Europarlamentarai pažymi, jog nerimo kelia tai, kad pareiškėjai gali pasirinkti konkrečią ES
valstybę, kuri bus įgaliota informuoti Europos maisto saugos tarnybą apie veikliosios medžiagos
patvirtinimą. Tokį būdą EP nariai vertina kaip neskaidrų ir galintį sukelti interesų konfliktų.
 
 
Debatai : 2019-01-14
 
Balsavimas: 2019-01-16
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Spaudos konferencija: 2019-01-16, 14:30 val.
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-06)
EP pranešėjas Norbert Lins (Europos liaudies partija, Vokietija)
EP pranešėjas Bart Staes (Žalieji, Belgija)
Teisėkūros apžvalga
EP tyrimų tarnybos informacija apie direktyvą dėl tausiojo pesticidų naudojimo
Paraiškų teikimo ir įvertinimo gairės dėl veikliųjų medžiagų pesticiduose patvirtinimo
Chemikalai ir pesticidai
EP tyrimų tarnybos informacija apie ES pesticidų autorizaciją: glifosatai
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/4751/BART_STAES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/use-of-pesticides_8102_pk


EP siekia atimti finansavimą iš pavojų teisės
viršenybei keliančių ES narių
 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl taisyklių, kurios leistų
laikinai sustabdyti ES finansavimą toms narėms, kurios
kišasi į teismų veiklą ir nemažina korupcijos bei
sukčiavimo.
 
Europos Komisijai įrodžius, jog bendrieji teisės viršenybės pažeidimai ES šalyse kelia grėsmę
ES fondų  valdymui,  ji  galėtų  pasiūlyti  priemonių  tai  spręsti:  nuo  išankstinio  finansavimo
mažinimo iki  ES biudžeto  išmokų nutraukimo.  Europos  Parlamentas  ir  ES Taryba  turėtų
patvirtinti  bet  kokį  sprendimą.
 
Nors  EP  Biudžeto  kontrolės  komiteto  nariai  iš  esmės  pritaria  tokiam Europos  Komisijos
pasiūlymui, jie nurodė papildomas apsaugos priemones, kurios leistų užtikrinti, kad vyriausybės,
net ir  netekusios finansavimo, vis tiek privalėtų mokėti galutiniams ES paramos gavėjams,
pavyzdžiui, tyrėjams ar pilietinės visuomenės organizacijoms.
 
Demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių skatinimas
 
EP taip pat aptars ir balsuos dėl 2021–2027 m. programos „Teisės ir vertybės“ finansavimo
didinimo iki  1,834 mlrd Eur. Ši suma kone trigubai didesnė nei toji,  kuri  pasiūlyta Europos
Komisijos (642 mln. Eur). Lėšos būtų skiriamos demokratijai, teisės viršenybei ir pagrindinėms
teisėms visoje Europos Sąjungoje skatinti,  įskaitant  finansinės paramos teikimą pilietinės
visuomenės organizacijoms,  dirbančioms šiais  klausimais.
 
EP Piliečių laisvių komiteto nariai pateikė pataisų, teigiančių, kad ES valstybės, įtrauktos į
teisminio  nagrinėjimo  procesus  dėl  teisės  viršenybės  nepaisymo,  gali  prarasti  teisę
savarankiškai tvarkyti ES skirtas lėšas. Jie taip pat nori paspartinti procedūrą, skirtą išmokėti
fondų lėšas demokratiniam dialogui remti tose valstybėse narėse, kuriose kyla pavojus ES
esminėms vertybėms.
 
Debatai: 2019-01-16
 
Balsavimas: 2019-01-17
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
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Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl ES biudžeto apsaugos, valstybėms narėms nepaisant teisės
viršenybės
Teisėkūros apžvalga
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-13)
EP pranešėja Eider Gardiazabal Rubial (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
EP pranešėjas Petri Sarvamaa (Europos liaudies partija, Suomija)
Teisėkūros eigos apžvalga
EP tyrimų tarnybos informacija apie ES biudžeto apsaugą, valstybėms narėms nepaisant
teisės viršenybės
Rezoliucijos projektas dėl 2021–2027 m. programos „Teisės ir vertybės“
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-10)
EP pranešėja Bodil Valero (Žalieji, Švedija)
Teisėkūros apžvalga (apie 2021–2027 m. programą „Teisės ir vertybės“)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181213IPR21711/member-states-jeopardising-the-rule-of-law-will-risk-losing-eu-funds
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)


Europos Parlamentas priims sprendimą dėl
naujos „InvestEU“ programos
 
Trečiadienį EP balsuos dėl naujos ES programos, skirtos
2021–2027 m. skatinti investicijas ir sukurti galimybių gauti
finansavimą. Siekiama, kad investicijos sudarytų beveik
700 mlrd. Eur. 
 
Programa „InvestEU“ pakeis po finansinės krizės įsteigtą ir iki šiol veikiantį Europos strateginių
investicijų fondą.
 
EP nariai siekia patobulinti Europos Komisijos pasiūlymą, nurodydami naujų tikslų darbo ir
klimato apsaugos srityse, taip pat stiprindami programos vadybos atskaitomybę ir padidindami
ES garantiją (nuo 38 mlrd. Eur iki 40,8 mlrd. Eur, siekiant pritraukti 698 mlrd. Eur investicijų).
 
Daugiau informacijos  rasite  pranešime spaudai,  paskelbtame po balsavimo Biudžeto  bei
Ekonomikos  ir  pinigų  komitetuose.
 
„InvestEU“ interneto svetainėje pateikiami ES remiamų projektų pavyzdžiai.
 
Debatai: 2019-01-15
 
Balsavimas: 2019-01-16
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl „InvestEU“ programos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-13)
Teisėkūros apžvalga
Europos Komisijos pranešimas spaudai šia tema

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0482&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21406/investeu-programme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm


Europos Parlamentas minės euro valiutos 20-
metį
 
1999 m. sausio 1 d. buvo įsteigta euro valiuta. Paminėti jos
20 metų sukaktį antradienį 11 val. 30 min. Europos
Parlamente (EP) Strasbūre bus surengta ceremonija.
 
Atidarymo kalbą sakys EP pirmininkas Antonio Tajani. Ceremonijoje taip pat dalyvaus Europos
Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker, Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkas Mario
Draghi, Euro grupės pirmininkas Mário Centeno, EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pirmininkas Roberto Gualtieri ir buvęs ECB pirmininkas Jean-Claude Trichet.
 
EP rūmuose Strasbūre bus surengta speciali euro valiutos jubiliejui paminėti skirta paroda.
 
Debatai: 2019-01-15, 11:30 val.
 
Papildoma informacija
Pirmininkų Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi ir Mário Centeno pareiškimai
apie euro valiutos 20-metį
„Eurui – 20“
Vaizdo ir garso medžiaga šia tema

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk


Europarlamentarai įvertins žmogaus teisių
padėtį ES
 
 
Europos Parlamento (EP) nariai įvertins 2017 m. žmogaus
teisių padėtį ES. Jie atkreips dėmesį į teisės viršenybės,
moterų teisių pažeidimus ir neapykantos kurstymą.
 
Trečiadienį  EP aptars ir  balsuos dėl  rezoliucijos,  kurioje smerkiamas smurtas dėl  lyties ir
pabrėžiama,  jog  moterys  Europoje  dar  vis  patiria  diskriminaciją.  Europarlamentarai
apgailestauja, kad ES institucijos ne visada sugeba tinkamai apsaugoti teisės viršenybę ir
Europos vertybes.
 
Jie taip pat nuogąstauja, kad žodžio ir susirinkimų laisvė vis labiau ribojama. EP nariai pabrėžia
būtinybę kovoti  su neapykantos kurstymu, antisemitizmo ir  islamofobijos augimu, taip pat
nuolatine  lesbiečių,  gėjų,  biseksualių,  transsektualių  ir  interseksualių  (LGBTI)  asmenų
diskriminacija  ir  stigmatizacija  ES  valstybėse.
 
Debatai: 2019-01-16
 
Balsavimas: 2019-01-16
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl 2017 m. žmogaus teisių situacijos ES
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-03)
EP pranešėjas Josep-Maria Terricabras (Žalieji, Ispanija)
Teisėkūros apžvalga
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-626.941+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20708/meps-warn-of-women-s-rights-violations-breaches-of-rule-of-law-and-hate-speech
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=GA

