
 

Naujienlaiškis: 2019 m. kovo 25–28 d. EP plenarinė
sesija Strasbūre
 
 
EP balsuos dėl autorių teisių internete 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar patvirtinti vasarį priimtą preliminarų
susitarimą dėl autorių teisių internete.
 
 
Parlamentas balsuos dėl vienkartinių plastikinių daiktų draudimo 
Trečiadienį EP ketina pritarti draudimui nuo 2021 m. naudoti vienkartinius plastikinius
daiktus, tokius kaip lėkštės, stalo įrankiai, gėrimų šiaudeliai ir ausų krapštukai.
 
 
Parlamentas balsuos dėl CO2 išlakų mažinimo 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl planų iki 2030 m. sumažinti
automobilių ir mikroautobusų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
 
 
EP balsuos dėl pasiūlymo nebesukioti laikrodžių 
Antradienį Europos Parlamento (EP) nariai balsuos dėl pasiūlymo nuo 2021 m.
užbaigti sezoninį laiko keitimą.
 
 
EP balsuos dėl švaresnės ir vartotojams draugiškesnės elektros
rinkos 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl bendros Europos elektros energijos
rinkos, kuri būtų švaresnė, konkurencingesnė ir pasirengusi rizikai.
 
 
EP balsuos dėl kovos su finansiniais ir mokesčių nusikaltimais plano 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) ketina patvirtinti išsamų planą, kaip reformuoti
mokesčių sistemas ir kovoti su finansiniais nusikaltimais.
 
 
Parlamentas priims poziciją dėl vežėjų ir vairuotojų darbo
reguliavimo 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP)  balsuos dėl siūlymų pakeisti vežėjų darbo
kitose ES šalyse bei vairuotojų komandiravimo taisykles.
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Vartotojų teisės bus geriau apsaugotos, ypač internete 
Antradienį europarlamentarai diskutuos, o trečiadienį balsuos dėl vartotojų teisių
stiprinimo internete ir tarpvalstybinės prekybos skatinimo.
 
 
EP balsuos dėl darbuotojų apsaugos nuo vėžį sukeliančių chemikalų 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl darbuotojų apsaugos nuo sveikatai
kenksmingų chemikalų.
 
 
Europarlamentarai balsuos dėl planų pagerinti geriamojo vandens
kokybę 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl griežtesnių geriamojo vandens kokybės
normų.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2019-03-25
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Papildoma informacija
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
EuroparlTV
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
EP naujienų centras
Plenarinių posėdžių EPRS tinklalaidės svarbiausiais klausimais

Robertas POGORELIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje

(+370) 5 212 15 30
(+33) 3 8817 4642 (STR)
(+370) 689 533 06
robertas.pogorelis@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=o176cu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html
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EP balsuos dėl autorių teisių internete
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar patvirtinti
vasarį priimtą preliminarų susitarimą dėl autorių teisių
internete.
 
Po trejus metus trukusių derybų Europos Parlamentas ir ES Taryba preliminariai susitarė dėl
autorių  teisių  ir  pareigų  internete.  Naujasis  teisės  aktas  suteiks  daugiau  galimybių
kūrybininkams  ir  naujienų  leidėjams  derėtis  dėl  palankesnių  susitarimų  su  interneto
platformomis, pavyzdžiui, „Youtube“, „Google News“ ar „Facebook“, dėl jų darbo naudojimo.
Susitarimu taip pat siekiama užtikrinti, kad internetas ir toliau liktų saviraiškos laisvės erdve.
 
Bus lengviau naudoti internete rastą autorių teisių saugomą medžiagą rengiant mokslinius
tyrimus. Autorių teisių apribojimai taip pat nebus taikomi turiniui, naudojamam mokomajai veiklai
ar skirtam iliustruoti.
 
Debatai: 2019-03-26
 
Balsavimas: 2019-03-26
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos konferencija: 2019-03-26, 15 val.
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie trilogo susitarimą (2019-02-13)
EP pranešėjas Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
Klausimai ir atsakymai apie autorių teisių direktyvą (Europos Parlamentas)
Europos Parlamento informacija apie autorių teisių direktyvą
Klausimai ir atsakymai apie autorių teisių direktyvą (Europos Komisija)
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190212IPR26152/pasiektas-susitarimas-del-autoriu-teisiu-internete
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190111IPR23225/klausimai-ir-atsakymai-susije-su-direktyva-del-autoriu-teisiu
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/autoriu-teises
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Parlamentas balsuos dėl vienkartinių plastikinių
daiktų draudimo
 
Trečiadienį EP ketina pritarti draudimui nuo 2021 m.
naudoti vienkartinius plastikinius daiktus, tokius kaip
lėkštės, stalo įrankiai, gėrimų šiaudeliai ir ausų krapštukai.
 
Taisyklės, dėl kurių neoficialiai susitarta su ES Taryba, numato, jog iki 2029 m. privalo būti
surenkama ne mažiau kaip 90 proc.  plastikų.  Taip pat  siekiama, kad iki  2025 m. 25 proc.
plastikinių butelių būtų sudaryti  iš  perdirbto plastiko,  o iki  2030 m. – 30 proc.
 
Sutarta efektyviau taikyti principą „teršėjas moka“, ypač tabako sektoriuje, ir stiprinti gamintojų
atsakomybę. Jūroje pamestų tinklų surinkimo išlaidas turėtų padengti ne žvejai, o žvejybos
įrankių gamintojai.
 
Remiantis Europos Komisijos duomenimis, daugiau kaip 80 proc. į jūrą išmestų šiukšlių sudaro
plastikai. Gaminiai, kuriems bus taikomos naujos taisyklės, sudaro apie 70 proc. visų atliekų
jūrose. Kadangi plastikui suirti  reikia labai daug metų, jis kaupiasi jūrose, vandenynuose ir
paplūdimiuose. Plastiko likučių randama jūrų gyvūnuose, tokiuose kaip vėžliai, ruoniai, banginiai
ir paukščiai, taip pat žuvys ir vėžiagyviai, todėl plastiko atsiranda ir žmonių maiste.
 
Debatai: 2018-03-27
 
Balsavimas: 2018-03-27
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Preliminarus susitarimas su ES Taryba dėl vienkartinių plastmasinių daiktų
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-22)
EP pranešėjas Frédérique Ries (Liberalai ir demokratai, Belgija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos studija apie vienkartinius plastmasinius daiktus ir žvejybos įrankius
Plastikas žiedinėje ekonomikoje: galimybės ir iššūkiai
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Parlamentas balsuos dėl CO2 išlakų mažinimo
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl planų iki
2030 m. sumažinti automobilių ir mikroautobusų išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
 
Parlamentas ir ES Taryba susitarė naujų automobilių CO2 išlakas iki 2030 m. sumažinti 37,5
proc. (Europos Komisija siūlė 30 proc.), o mikroautobusų – 31 proc.
 
Gamintojai, kurių produktų vidutinis teršalų kiekis viršys nustatytas ribas, turės susimokėti už
taršos perviršį. Iki 2023 m. Europos Komisija įvertins, ar šios lėšos turi būti skirtos finansuoti
sąžiningą perėjimą prie netaršaus transporto ir remti automobilių pramonės darbuotojų įgūdžių
ugdymą.
 
Debatai : 2019-03-26
 
Balsavimas : 2019-03-27
 
Procedūra : bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Preliminarus susitarimas su ES Taryba
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-22)

EP pranešėja Miriam Dalli (Socialistai ir demokratai, Malta)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos studija dėl CO2 išlakų kiekio normų automobiliams ir mikroautobusams
EP studija dėl CO2 išlakų kiekio normų automobiliams ir mikroautobusams: teisingas ambicijų
lygis?
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124970/MIRIAM_DALLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/car-emissions_3104_pk


EP balsuos dėl pasiūlymo nebesukioti laikrodžių
 
Antradienį Europos Parlamento (EP) nariai balsuos dėl
pasiūlymo nuo 2021 m. užbaigti sezoninį laiko keitimą.
 
EP nariai siūlo, kad paskutinį kartą laikrodžiai ES valstybėse, pasirinkusiose vasaros laiką, būtų
persukti paskutinį kovo sekmadienį 2021 m. Šalys, pageidaujančios pasilikti žiemos laiką, tą
padarytų 2021 m. paskutinį spalio sekmadienį.
 
Europarlamentarų  manymu,  ES valstybės  turėtų  tarpusavyje  koordinuoti  sprendimus  dėl
pasirinkto  laiko,  kad  nebūtų  pakenkta  bendrajai  rinkai.
 
Reaguodamas į  europiečių  skundus,  EP priėmė rezoliuciją,  raginančią  Europos Komisiją
išsamiai įvertinti sezoninio laiko keitimo direktyvos poveikį ir prireikus pasiūlyti jos pakeitimus.
 
Pernai vasarą Europos Komisija vykdė viešąsias konsultacijas šiuo klausimu. Iš viso sulaukta
4,6 mln. europiečių nuomonės: 84 proc. palaikė sezoninio laiko keitimo atsisakymą. Komisija
pateikė pasiūlymą nebesukioti laiko, dėl jo dabar turi susitarti Parlamentas ir ES Taryba.
 
Debatai: 2019-03-25
 
Balsavimas: 2019-03-26
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl sezoninio laiko keitimo atsisakymo

Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-03-04)
EP pranešėja Marita Ulvskog (Socialistai ir demokratai, Švedija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos studija apie sezoninį laiko keitimą (2018 m. lapkritis)
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//LT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/seasonal-time-change_11115_pk


EP balsuos dėl švaresnės ir vartotojams
draugiškesnės elektros rinkos
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl bendros
Europos elektros energijos rinkos, kuri būtų švaresnė,
konkurencingesnė ir pasirengusi rizikai.
 
Tikimasi, kad europarlamentarai priims keturis teisės aktus, kurie yra dalis teisėkūros plano
„Švari  energija visiems europiečiams“.  Dėl  jų jau preliminariai  sutarta su ES Taryba.  Jais
siekiama panaikinti tarpvalstybinės prekybos elektros energija kliūtis, leisti visoje ES teritorijoje
laisviau prekiauti atsinaujinančia energija ir remti pastangas iki 2030 m. 32 proc. energijos gauti
iš atsinaujinančių šaltinių.
 
Labiausiai teršiančios anglies jėgainės Europoje nebegaus valstybės paramos, skirtos užtikrinti,
kad padidėjus energijos paklausai,  pavyzdžiui,  neįprastai  šaltomis žiemomis,  būtų galima
naudotis  jų gaminama energija.
 
Išmanieji skaitikliai, dinamiška kainodara ir besikeičiantys paslaugų teikėjai
 
Europarlamentarai taip pat balsuos dėl pasiūlymo kurti konkurencingesnę ir labiau į vartotojus
orientuotą elektros rinką. Taisyklės skatins naudotis išmaniaisiais skaitikliais ir taikyti dinaminę
kainodarą, taip pat leis nemokamai pakeisti paslaugų teikėją ilgiausiai per tris savaites (o nuo
2026 m. – per 24 val.).
 
Kad ES piliečiai būtų saugūs staiga pritrūkus elektros energijos, numatyta stiprinti šio sektoriaus
rizikos valdymą, daugiau užduočių bei įgaliojimų suteikti Energetikos reguliavimo institucijų
bendradarbiavimo agentūrai.
 
Debatai : 2019-03-25
 
Balsavimas : 2019-03-26
 
Procedūra : bendro sprendimo
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete
Teisėkūros apžvalga: elektros energijos vidaus rinka (reglamentas)
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie elektros energijos vidaus rinką (reglamentas)
Teisėkūros apžvalga: bendrosios elektros energijos vidaus rinkos taisyklės (direktyva)
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie bendrosios elektros energijos vidaus rinkos taisykles
(direktyva)
Teisėkūros apžvalga: pasirengimas rizikai elektros energijos sektoriuje
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie pasirengimą rizikai elektros energijos sektoriuje
Teisėkūros apžvalga: ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūrą
EP pranešėjas Jerzy Buzek (Europos liaudies partija, Lenkija)
EP pranešėjas Flavio Zanonato (Socialistai ir demokratai, Italija)
EP pranešėjas Morten Helveg Petersen (Liberalai ir demokratai, Danija)
Preliminarus susitarimas dėl bendros elektros energijos vidaus rinkos (reglamentas)
Preliminarus susitarimas dėl bendrųjų elektros energijos vidaus rinkos taisyklių (direktyva)
Preliminarus susitarimas dėl ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūros
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_EN.pdf?redirect
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/energy-union_1611_pk


EP balsuos dėl kovos su finansiniais ir mokesčių
nusikaltimais plano
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) ketina patvirtinti
išsamų planą, kaip reformuoti mokesčių sistemas ir kovoti
su finansiniais nusikaltimais.
 
Metus veikusio EP specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo
klausimais ataskaitoje ES valstybės raginamos glaudžiau bendradarbiauti mokesčių ir finansų
priežiūros srityse. Europarlamentarai skatina priimti naujų teisės aktų, taip pat įkurti ES finansų
policiją ir kovos su pinigų plovimu priežiūros instituciją.
 
Jie pažymi, jog Belgija, Kipras, Vengrija, Airija, Liuksemburgas, Malta ir Nyderlandai galimai
veikia kaip „mokesčių rojai“, taip pat ragina nutraukti „auksinių“ vizų išdavimą už investicijas.
 
Bendra informacija
 
EP specialusis komitetas buvo įkurtas 2018 m. kovo mėn. po to, kai buvo atskleisti milijardų
vertės finansiniai nusikaltimai („Luxleaks“, Panamos popieriai, Rojaus popieriai). Komitetas
surengė  18  posėdžių,  kuriuose  buvo  nagrinėjamos  konkrečios  problemos,  diskutuota  su
valstybių finansų ministrais ir ES komisarais. Be to, surengtos keturios faktų nustatymo misijos: į
JAV, Meno salą, Daniją, taip pat Estiją ir Latviją.
 
Debatai: 2019-03-25
 
Balsavimas: 2019-03-26
 
Procedūra: sava iniciatyva
 
Spaudos konferencija: 2019-03-26, 15 val. 30 min.
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir vengimo
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-02-27)
EP pranešėjas Luděk Niedermayer (Europos liaudies partija, Čekija)
EP pranešėjas Jeppe Kofod (Socialistai ir demokratai, Danija)
Teisėkūros apžvalga
Dokumentai, susiję su specialiojo komiteto veikla
EP vaizdo ir garso medžiaga

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/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Parlamentas priims poziciją dėl vežėjų ir
vairuotojų darbo reguliavimo
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP)  balsuos dėl siūlymų
pakeisti vežėjų darbo kitose ES šalyse bei vairuotojų
komandiravimo taisykles.
 
Šiomis  reformomis  siekiama  pagerinti  kelių  transporto  taisyklių  įgyvendinimą,  kad  būtų
veiksmingiau kovojama su neteisėta praktika, pavyzdžiui, kai steigiamos fiktyvios bendrovės
kitose  ES  šalyse  arba  nesilaikoma  veiklos  užsienyje  apribojimų.  Pasiūlymuose  taip  pat
nurodyta,  kurioms transporto  operacijoms taikytinos darbuotojų  komandiravimo taisyklės,
pavyzdžiui, dėl minimalaus darbo užmokesčio, ir kiek laiko turėtų ilsėtis vairuotojai. Susitarimo
su ES Taryba šiais klausimais dar nėra.
 
Debatai: 2019-03-27
 
Balsavimas: 2019-03-27
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklių
Pranešimo projektas dėl vairuotojų poilsio laiko
Pranešimo projektas dėl prieigos prie kelių logistikos rinkos
Judumo paketas: pranešėjai, teisėkūros apžvalgos ir pranešimai spaudai
EP vaizdo ir garso medžiaga

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/doceo/document/A-8-2018-0206_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/mobility_6507_pk


Vartotojų teisės bus geriau apsaugotos, ypač
internete
 
Antradienį europarlamentarai diskutuos, o trečiadienį
balsuos dėl vartotojų teisių stiprinimo internete ir
tarpvalstybinės prekybos skatinimo.
 
Direktyvos dėl skaitmeninio turinio ir dėl prekių pardavimo, kurios preliminariai suderintos su ES
Taryba, yra bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis. Ja siekiama užtikrinti geresnę ES
vartotojų ir įmonių prieigą prie internetu siūlomų prekių ir paslaugų.
 
Žmonės, kurie siunčiasi ar perka muzikos kūrinius, išmaniąsias programėles, žaidimus arba
naudojasi debesijos paslaugomis, bus geriau apsaugoti, jei pardavėjai nesuteiktų žadėto turinio
ar paslaugos, arba jie turėtų defektų. Šios teisės galios ir tiems, kurie mainais prekę ar paslaugą
pateikia savo duomenis.
 
Direktyva dėl prekių pardavimo bus taikoma tiek prekybai internetu, tiek už jo ribų, taigi perkant
namų apyvokos reikmenis, žaislus, kompiuterį ir kitas prekes internete ar parduotuvėje. Bus
geriau apsaugoti ir perkantieji prekes, turinčias skaitmeninių elementų, pavyzdžiui, išmaniuosius
šaldytuvus, telefonus, televizorius ar laikrodžius.
 
Debatai: 2019-03-26
 
Balsavimas: 2019-03-26
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Preliminarus susitarimas dėl skaitmeninio turinio direktyvos
Preliminarus susitarimas dėl prekių pardavimų direktyvos
Pranešimas spaudai apie skaitmeninio turinio direktyvą
Pranešimas spaudai apie prekių pardavimų direktyvą
EP pranešėja Evelyne Gebhardt (Socialistai ir demokratai, Vokietija)
EP pranešėjas Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija)
EP pranešėjas Pascal Arimont (Europos liaudies partija, Belgija)
EP vaizdo ir garso medžiaga

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/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/24922/PASCAL_ARIMONT/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


EP balsuos dėl darbuotojų apsaugos nuo vėžį
sukeliančių chemikalų
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl
darbuotojų apsaugos nuo sveikatai kenksmingų chemikalų.
 
Naujosios taisyklės, dėl kurių Parlamentas ir ES Taryba susitarė sausį, pagerins europiečių
darbo sąlygas bei  apribos penkių chemikalų naudojimą įvairiose srityse:  nikelio ir  kadmio
baterijų  gamybos,  cinko  ir  vario  lydymo,  elektronikos,  statybos,  sveikatos  (patologijos  ir
skrodimo),  plastikų,  perdirbimo,  laidojimo,  balzamavimo ir  kitose.
 
Į  trečią kartą atnaujintą kancerogenų ir  mutagenų direktyvą įrašyti  kadmis,  berilis,  arseno
rūgštis,  formaldehidas  ir  4,4'-metilendianilinas  (2-chloroanilinas).  Europos  Komisijos
duomenimis, naujosios taisyklės pagerins daugiau nei 1 mln. europiečių darbo sąlygas ir padės
išvengti daugiau nei 22 tūkst. su darbu susijusių susirgimų.
 
Balsavimas: 2019-03-27
 
Procedūra: bendro sprendimo, galutinis balsavimas
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba
mutagenų poveikiu darbe
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-01-29)
EP pranešėja Laura Agea (Laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcija, Italija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga: kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe apribojimai
EP vaizdo ir garso medžiaga

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/doceo/document/A-8-2018-0382_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0382_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190129IPR24517/deal-on-updating-eu-rules-to-protect-workers-from-cancer-causing-chemicals
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124811/LAURA_AGEA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Europarlamentarai balsuos dėl planų pagerinti
geriamojo vandens kokybę
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl griežtesnių
geriamojo vandens kokybės normų.
 
Kokybiškesnis geriamasis vanduo leistų sutaupyti, taip pat sumažinti plastiko taršą. Taisyklės
nustato leistinas švino (jo turėtų būti  perpus mažiau), endokrininius sutrikimus sukeliančių
medžiagų ir kitų kenksmingų chemikalų ribas, taip pat pavojingų bakterijų kiekį. Šis teisės aktas
taip pat įpareigos sekti mikroplastikų kiekį vandenyje.
 
 
ES valstybės raginamos užtikrinti visuotinę prieigą prie švaraus vandens ir pagerinti vandens
prieinamumą viešose vietose. Balsuodami ketvirtadienį europarlamentarai užbaigs pirmojo
svarstymo etapą, savo poziciją jie priėmė dar spalį. Vis dėlto ES valstybės laiku nesutarė dėl
bendros pozicijos, todėl iki šios EP kadencijos pabaigos negalės pradėti derybų su Parlamentu.
 
Debatai:  2019-03-27Balsavimas:  2019-03-28Procedūra:  bendro  sprendimo,  pirmasis
svarstymas
 
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės
Pranešimas spaudai apie balsavimą plenariniame posėdyje (2018-10-23)
EP pranešėjas Michel Dantin (Europos liaudies partija, Prancūzija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie geriamojo vandens direktyvą
EP vaizdo ir garso medžiaga

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//TEXT+TA+P8-TA-2018-0397+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181018IPR16523/vanduo-is-ciaupo-turi-buti-kokybiskas-ir-prieinamas-isitikine-europarlamentarai
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/97296/MICHEL_DANTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/water-quality_9403_pk

