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Parlamentas aptars ES ateitį su Italijos premjeru
Giuseppe Conte
Antradienį 17 val. Italijos premjeras Giuseppe Conte
pristatys ES ateities viziją ir aptars galimus jos scenarijus
su Europos Parlamento (EP) nariais.
Tai bus 17-ieji EP debatai dėl Sąjungos ateities su ES valstybių ir vyriausybių vadovais.
Ankstesnes diskusijas galite peržiūrėti čia.
Kovo I-ojoje plenarinėje sesijoje Strasbūre bus surengti EP debatai su Slovakijos ministru
pirmininku Giuseppe Conte.
Debatai: 2019-02-12, 17 val.
Procedūra: debatai be rezoliucijos

Papildoma informacija
Informacija apie Italijos ministrą pirmininką Giuseppe Conte
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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Civilinė sauga: sutelkti ištekliai padės efektyviau
reaguoti į nelaimes
Antradienį europarlamentarai spręs, ar atnaujinti ES
civilinės saugos mechanizmą, kuris buvo išbandytas 2017
m. ir 2018 m. miškų gaisrų, audrų ir potvynių metu.
Naujasis teisės aktas, dėl kurio gruodį neoficialiai susitarta su ES Taryba, padės valstybėms
efektyviau dalintis civilinės saugos ištekliais, kad būtų galima greičiau ir veiksmingiau reaguoti į
stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes.
Parlamentas prašo sudaryti „RescEU“ išteklių rezervą, kuriam priklausytų miško gaistų gesinimo
lėktuvai, didelio pajėgumo siurbliai, lauko ligoninės ir skubios pagalbos komandos. Šie ištekliai
būtų naudojami ištikus įvairioms avarinėms situacijoms ES, tačiau tik tuomet, jei valstybės
neturėtų pakankamai savų išteklių reaguoti į nelaimę.
ES civilinės saugos mechanizmas šiuo metu veikia kaip savanoriška sistema, per kurią ES
koordinuoja dalyvaujančių valstybių savanorišką pagalbą to paprašiusiai šaliai. Pastaraisiais
metais ekstremalios oro sąlygos ir kiti panašūs reiškiniai paskatino ES valstybes sustiprinti
tarpusavio pagalbos pajėgumus, tačiau dėl ribotų išteklių ES vis dar negali pakankamai joms
padėti.
Debatai: 2019-02-12
Balsavimas: 2019-02-12

Papildoma informacija
Preliminarus susitarimas su ES Taryba
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-12)
EP pranešėja Elisabetta Gardini (Europos liaudies partija, Italija)
Teisėkūros apžvalga
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Europarlamentarai spręs dėl ES ir Singapūro
prekybos susitarimo
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl ES ir
Singapūro laisvosios prekybos ir investicijų apsaugos
susitarimų.
Laisvosios prekybos susitarimas, tapsiantis pavyzdžiu būsimiems ES ir Pietryčių Azijos
valstybių prekybos susitarimams, per penkerius metus turėtų panaikinti visus abiejų pusių
muitus. Tai leis laisvai prekiauti paslaugomis, apsaugoti unikalius Europos produktus ir atverti
Singapūro viešųjų pirkimų rinką ES bendrovėms. Susitarimas taip pat numato stiprinti
darbuotojų teises ir aplinkosaugą.
Parlamentas taip pat balsuos dėl investicijų apsaugos susitarimo su Singapūru, kuriame
numatyta paskirti nepriklausomus teisėjus investuotojų ir valstybių ginčams spręsti. Tą pačią
dieną EP nariai nutars dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, numatančio tarpusavio
santykius ne tik prekybos srityje.
Singapūras yra didžiausia ES partnerė regione. Santykiai su šia šalimi apima beveik trečdalį ES
ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) prekybos prekėmis bei paslaugomis apyvartos
ir beveik du trečdalius investicijų tarp šių regionų. Daugiau nei 10 tūkst. Europos įmonių turi
regioninius biurus Singapūre.
Debatai: 2019-02-12
Balsavimas: 2019-02-13
Procedūra: pritarimo
Spaudos konferencija: 2019-02-13, 14 val. 30 min.

Papildoma informacija
Rezoliucijos projektas dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo
Rezoliucijos projektas dėl ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimo
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-24)
EP pranešėjas David Martin (Socialistai ir demokratai, JK)
Teisėkūros apžvalga dėl laisvosios prekybos susitarimo
Teisėkūros apžvalga dėl investicijų apsaugos susitarimo
Europos Komisijos informacija apie ES ir Singapūro prekybą
EP Tyrimų biuro pažyma dėl ES ir Singapūro prekybos ir investicijų susitarimų (2018 m. liepa)
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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Europarlamentarai nesutinka mažinti lėšų
regionams
Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl 2021–2027 m. ES
finansavimo taisyklių. Europarlamentarai nesutinka mažinti
regionams skirtų lėšų.
Trečiadienio rytą europarlamentarai aptars, o po pietų balsuos dėl taisyklių, kuriose numatyta
remti inovacijas, skaitmenizaciją, perėjimą prie kitų energijos išteklių, taip pat švietimą ir
sveikatos priežiūrą visose Europos vietose. Šios taisyklės supaprastintų procedūras, o tai
padėtų remti vietos projektus, taip pat paskatintų daugiau smulkiųjų verslininkų kreiptis dėl
finansavimo.
Regioninės plėtros komiteto nariai siekia, jog 2021–2027 m. laikotarpiu nemažėtų ES biudžeto
finansavimas. Jie siekia numatyti 378,1 mlrd. eurų 2018 m. kainomis (tai 14 proc. daugiau nei
330,6 mlrd. eurų, numatytų Europos Komisijos pasiūlyme). Mažiau išsivysčiusiems regionams
turėtų būti ir toliau teikiama didelė ES parama, padengianti net iki 85 proc. bendro finansavimo,
o atokiausi regionai turėtų gauti papildomų lėšų. Be to, europarlamentarai siekia padidinti
išteklius tarpvalstybiniams projektams.
Siekiant gerinti fondų tarpusavio sąveiką, Bendrųjų nuostatų reglamento taisyklės bus taikomos
ne tik Europos regioninės plėtros, Sanglaudos bei Europos socialiniam (EFS+) fondams, bet ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui. Bendrosios nuostatos numato Prieglobščio ir
migracijos, Vidaus saugumo fondų, Sienų valdymo ir vizų priemonės finansines taisykles. EP
Regioninės plėtros komitetas taip pat siekia įtraukti į šį sąrašą Europos žemės ūkio fondą kaimo
plėtrai. Fondai sudaro apie trečdalį viso ES biudžeto.
Debatai: 2019-02-13
Balsavimas: 2019-02-13
Procedūra: bendro sprendimo (pirmasis svarstymas, siekiama mandato deryboms su ES
Taryba
Spaudos konferencija: 2019-02-13, 15 val.
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Papildoma informacija
Rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-22)
EP pranešėja Constanze Krehl (Socialistai ir demokratai, Vokietija)
EP pranešėjas Andrej Novakov (Europos liaudies partija, Bulgarija)
Teisėkūros apžvalga
Sužinok apie projektus savo regione
EP informacija apie ES sanglaudos politikos fondus, vertybes bei Ekonominę ir pinigų sąjungą
2021–2027 m. daugiamečiame finansiniame plane
EP vaizdo ir garso medžiaga
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ES atidžiau stebės tiesiogines užsienio
investicijas
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl
pirmosios ES masto tiesioginių užsienio investicijų
tikrinimo sistemos, reikalingos apsaugoti strateginius
sektorius.
Nors ES tebėra atvira investicijoms, svarbu patikrinti, ar tiesioginės užsienio investicijos nekelia
grėsmės ES strateginiams interesams. Naujas mechanizmas užtikrintų svarbiausių pramonės
šakų, tokių kaip vandens, transporto, ryšių ir technologijų, tarp jų puslaidininkių, dirbtinio
intelekto ir robotikos, apsaugą.
Per pastaruosius 20 metų smarkiai pasikeitė ES tiesioginių užsienio investicijų struktūra ir kilmė
– vis daugiau jų sulaukiama iš augančios ekonomikos šalių. Investicijos iš Kinijos išaugo 6
kartus, iš Brazilijos – 10 kartų, o iš Rusijos – daugiau nei dvigubai. Pastaruoju metu jos
nukreiptos į aukštųjų technologijų sektorius, dažnai per valstybines įmones ar tokias, kurios turi
ryšių su valdžia.
Šiuo metu tik 14 ES šalių (Austrija, Danija, Vokietija, Suomija, Prancūzija, Latvija, Lietuva,
Vengrija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir JK) turi tiesioginių užsienio
investicijų patikros mechanizmus, kurie labai skiriasi savo taikymo sritimi ir struktūra.
Tiesioginės užsienio investicijos turi tarpvalstybinį poveikį, todėl svarbu jį reglamentuoti ES
mastu.
Debatai: 2019-02-13
Balsavimas: 2019-02-14
Procedūra: bendro sprendimo
Spaudos konferencija: 2019-02-13, 15 val. 30 min.

Papildoma informacija
Rezoliucijos projektas dėl ES tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-10)
EP pranešėjas Franck Proust (Europos liaudies partija, Prancūzija)
EP Tyrimų biuro apžvalga apie ES tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemą (2018-0712)
Europos Komisijos informacija šia tema (2017-09-13)
Teisėkūros apžvalga
EP vaizdo ir garso medžiaga
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Parlamentas siekia gerinti gyvūnų
transportavimo sąlygas
Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie netinkamą
elgesį su vežamais gyvūnais, Europos Parlamento (EP)
nariai ketvirtadienį nagrinės būdus, kaip pagerinti jų
gerovę.
Europarlamentarai ketvirtadienį balsuos dėl Žemės ūkio komiteto parengtos rezoliucijos, kurioje
jie ragina geriau įgyvendinti galiojančias ES vežamų gyvūnų apsaugos taisykles, taikyti griežtas
baudas pažeidėjams ir pagerinti transporto sąlygas.
EP nariai rekomenduoja kiek įmanoma sumažinti gyvūnų gabenimo laiką, pavyzdžiui, naudotis
skerdimo patalpomis netoli veisimo vietų.
Debatai: 2019-02-14
Balsavimas: 2019-02-14
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija

Papildoma informacija
Rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-24)
EP pranešėjas Jørn Dohrmann (Konservatoriai ir reformuotojai, Danija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos pažyma šia tema
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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EP ragina rimtai įvertinti kanapių naudojimą
medicinoje
Trečiadienį Europos Parlamento (EP) nariai aptars būdus,
kaip spręsti su medicininėmis kanapėmis susijusių
mokslinių tyrimų spragas, ir balsuos dėl rezoliucijos.
Europarlamentarai užduos klausimų Europos Komisijai, kaip ES galėtų paremti kokybiškus
kanapių pagrindu pagamintų vaistų tyrimus ir nustatyti medicininių kanapių standartus, kurie
reikalingi užtikrinti vartotojų saugumą.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Europos Komisija ir valstybių institucijos turi aiškiai atskirti
medicininį ir kitokius kanapių vartojimo būdus. EP nariai ragina Komisiją ir ES valstybes
panaikinti esamas reglamentavimo kliūtis, kurios apsunkina mokslinius tyrimus. Jie taip pat
skatina suteikti tinkamą finansavimą šios srities mokslinei veiklai ir plėsti informacijos sklaidą
tarp medicinos specialistų.
EP nariai mano, kad yra daug įrodymų, jog kanapės ir kanabinoidai turi terapinį poveikį gydyti
suaugusiųjų lėtiniam skausmui, mažinti chemoterapijos sukeltam pykinimui ir vėmimui, ir
pagerinti raumenų spazminius simptomus sergantiems išsėtine skleroze.
Nors Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) oficialiai rekomendavo, kad kanapių junginys
kanabidolis (CBD) nebūtų laikomas kontroliuojama medžiaga, ES valstybės vis tiek taiko labai
skirtingus teisės aktus dėl medicininių kanapių vartojimo.
Debatai: 2019-02-12
Balsavimas: 2019-02-13
Procedūra: klausimas žodžiu Europos Komisijai ir rezoliucija

Papildoma informacija
Klausimas žodžiu Europos Komisijai dėl medicininių kanapių naudojimo
Rezoliucijos projektas
Teisėkūros apžvalga
EP vaizdo ir garso medžiaga
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EP ragins sparčiau diegti naujoves pesticidų
srityje
ES valstybės nesugebėjo pakeisti cheminių pesticidų
nepavojingomis alternatyvomis, sakoma rezoliucijoje, dėl
kurios bus balsuojama antradienį.
Europarlamentarų susirūpinimą kelia tai, kad ES valstybės nepasiekė pažangos
įgyvendindamos ES teisės aktus dėl tausiojo pesticidų naudojimo. Labai nedaug padaryta
skatinant rengti mokslinius tyrimus, plėtoti ir naudoti ne chemines, mažai rizikingas alternatyvas.
Bendra informacija
2017 m. spalio mėn. atliktas mokslinis tyrimas dėl skraidančių vabzdžių biomasės parodė, kad
skraidančių vabzdžių populiacija 63-uose Vokietijos natūraliose saugomose teritorijose per 27
metus sumažėjo daugiau nei 75 proc.
Debatai: 2019-02-12
Balsavimas: 2019-02-12
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija

Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl direktyvos įgyvendinimo
EP pranešėja Jytte Guteland (Socialistai ir demokratai, Švedija)
Teisėkūros apžvalga
Europos Komisijos apžvalga šia tema
Europos Komisijos pranešimas apie direktyvos įgyvendinimą ES valstybėse
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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ES skatina pakartotinai naudoti vandenį žemei
drėkinti
Antradienį bus balsuojama dėl planų sudaryti palankesnes
sąlygas pakartotinai naudoti išvalytas nuotekas žemės
ūkyje.
Europarlamentarai spręs, ar patvirtinti teisės aktą dėl minimalių kokybės reikalavimų perdirbtam
vandeniui, kad jis būtų tinkamas naudoti žemės ūkio drėkinimui. Jame taip pat nustatyti
gamybos, paskirstymo ir saugojimo operatorių įsipareigojimai bei rizikos valdymo priemonės.
Klimato kaita, nenuspėjamos oro sąlygos ir sausros vis dažniau apsunkina prieigą prie gėlo
vandens, kuris reikalingas miestų plėtrai ir žemės ūkiui. Užtikrinus, kad išvalytas nuotekas būtų
galima pakartotinai panaudoti, ypač žemės ūkyje, pavyktų sumažinti vandenviečių ir požeminio
vandens naudojimą.
Debatai : 2019-02-12
Balsavimas : 2019-02-12
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas

Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl minimalių reikalavimų pakartotiniam vandens naudojimui
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-22)
EP pranešėja Simona Bonafè (Socialistai ir demokratai, Italija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie minimalius reikalavimus pakartotiniam vandens naudojimui
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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EP stoja į kovą su romų diskriminacija
Europos Parlamentas (EP) mano, kad ES ir jos valstybės
turėtų aktyviau kovoti su priešiškumu romams ir
įgyvendinti konkrečias priemones romų tautai integruoti.
Antradienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje apibendrinama sausio 30 d. Briuselyje
surengta diskusija. Jie smerkia sistemiškus žmogaus teisių pažeidimus prieš romus ES ir yra
susirūpinę dėl problemų, su kuriomis susiduria šios tautos žmonės, siekdami gauti išsilavinimą,
darbą, būstą ar medicinos priežiūrą.
Europarlamentarai veikiausiai ragins lyčių lygybės ir vaikų apsaugos aspektus integruoti į visas
ES ir jos valstybių romų integracijos politikos kryptis, taip pat tikisi, kad romų atstovai ir
nevyriausybinės organizacijos dalyvaus jas formuojant.
Debatai: 2019-01-30
Balsavimas: 2019-02-12
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija

Papildoma informacija
Diskusijos vaizdo įrašas (2019-01-30)
Teisėkūros apžvalga
EP vaizdo ir garso medžiaga
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