
 

Naujienlaiškis:  2019  m.  balandžio  15–18  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
Naujuose automobiliuose bus gyvybę saugančios technologijos 
Nuo 2022 m. gegužės naujose transporto priemonėse turės būti įdiegtos pažangiosios
greičio reguliavimo, avarinio stabdymo ir kitos apsaugos sistemos.
 
 
EP balsuos dėl geresnės informatorių apsaugos 
Naujosios ES taisyklės geriau apsaugos informatorius, atskleidusius ES teisės
pažeidimus įmonėse ir įstaigose.
 
 
Europarlamentarai spręs dėl nuolatinių ES pasienio pajėgų 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo stiprinti Europos sienų ir pakrančių
apsaugos tarnybą bei sukurti nuolatines ES pasienio pajėgas.
 
 
Parlamentas aptars ES ateitį su Latvijos premjeru Krišjānis Kariņš 
Trečiadienį 10 val. Latvijos premjeras Krišjānis Kariņš pristatys ES ateities viziją ir
aptars galimus jos scenarijus su Europos Parlamento (EP) nariais.
 
 
Trečiadienį EP aptars sprendimą pratęsti „Brexit“ terminą 
Europos Parlamento (EP) nariai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais
aptars Jungtinės Karalystės (JK) narystės bendrijoje pratęsimą.
 
 
Naujosios darbo formos: EP nariai siekia daugiau teisių
darbuotojams 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) nustatys minimalias teises pagal poreikį
iškviečiamiems, taip pat pagal paslaugų kvitus ir interneto platformas dirbantiems
asmenims.
 
 
Vartotojai bus geriau apsaugoti nuo nesąžiningos prekybos  
Trečiadienį EP spręs, ar atnaujinti ES vartotojų apsaugos taisykles, siekiant užkirsti
kelią klaidinančiam reitingavimui elektroninėse prekyvietėse ir dvigubiems kokybės
standartams ES.
 
 
EP spręs dėl sunkvežimių taršos mažinimo
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Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl sprendimo mažinti sunkvežimių išmetamų
CO2 išlakų kiekį.
 
 
Maisto saugos rizikos vertinimas bus skaidresnis ir objektyvesnis 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl naujų taisyklių, skirtų užtikrinti
skaidresnę ir objektyvesnę maisto saugos vertinimo procedūrą. 
 
 
Europos Parlamentas spręs dėl naujos „InvestEU“ programos 
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) spręs dėl atnaujintos ES programos, skirtos
2021–2027 m. skatinti investicijas ir sukurti galimybių gauti finansavimą.
 
 
Teroristinis turinys internete: pašalinti per valandą, bet filtruoti
neprivaloma 
Interneto platformos, gavusios nurodymą, privalėtų per valandą pašalinti teroristinį
turinį, tačiau neturėtų filtruoti talpinamo turinio, įsitikinę europarlamentarai.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2019-04-15
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Papildoma informacija
Galutinis darbotvarkės projektas
Tiesioginė plenarinės sesijos transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklalapis
EP naujienų centras
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
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http://www.epnewshub.eu/#/?_k=o176cu
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Naujuose automobiliuose bus gyvybę saugančios
technologijos
 
Nuo 2022 m. gegužės naujose transporto priemonėse turės
būti įdiegtos pažangiosios greičio reguliavimo, avarinio
stabdymo ir kitos apsaugos sistemos.
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl taisyklių, numatančių, kad naujuose lengvuosiuose
automobiliuose, furgonuose, sunkvežimiuose ir  autobusuose privalės būti  įdiegtos gyvybę
saugančios priemonės.
 
Viena iš tokių priemonių – pažangioji greičio reguliavimo (ISA) sistema, kuri padėtų 20 proc.
sumažinti  mirties atvejų ES keliuose. Stebėdama žemėlapį ir  kelio ženklus sistema įspėtų
vairuotoją, jam viršijus greitį. Tai nėra greičio ribotuvas ir vairuotojas galės šią sistemą išjungti.
 
Taip pat siūloma diegti sistemas, kurios avariniu atveju sustabdytų transporto priemonę, sektų
kelio juostas ir aptiktų atbulinę eigą. Technologijos taip pat turėtų reaguoti vairuotojui atitraukus
dėmesį. Tarp siūlomų diegti sistemų yra ir priešalkoholinis variklio užraktas, avarinio stabdymo
signalas ir avarijos duomenų saviraišis.
 
Europos Komisijos preliminariais duomenimis, 2018 m. ES keliuose žuvo apie 25 tūkst. žmonių,
o 135 tūkst. buvo sunkiai sužeisti. Dėl šių taisyklių preliminariai susitarta su ES Taryba.
 
Balsavimas: 2019-04-16
 
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Susitarimo tekstas
Pranešimas spaudai apie preliminarų susitarimą su ES Taryba (2019-03-26)
EP pranešėja Róża Thun (Europos liaudies partija, Lenkija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga šia tema
Preliminarūs 2018 m duomenys apie mirštamumą keliuose (Europos Komisijos pranešimas
spaudai)
2018 m. statistiniai duomenys apie saugumą keliuose (informacija apie kiekvieną ES valstybę)
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/road-safety_11105_pk


EP balsuos dėl geresnės informatorių apsaugos
 
Naujosios ES taisyklės geriau apsaugos informatorius,
atskleidusius ES teisės pažeidimus įmonėse ir įstaigose.
 
Antradienį europarlamentarai spręs, ar galutinai patvirtinti informatorių apsaugos standartus
numatančias taisykles, dėl kurių jau preliminariai susitarta su ES Taryba. Jos užtikrintų galimybę
saugiai pranešti apie ES teisės aktų pažeidimus įmonėse ar įstaigose, taip pat padėtų apsaugoti
informatorius nuo keršto,  bauginimo ar  priekabiavimo. Informatoriai  taip pat  gautų teisinę
pagalbą.
 
Neseniai nuskambėję skandalai, tokie kaip „LuxLeaks“, „Panamos dokumentai“ bei „Cambridge
Analytica“, atskleidė svarbią informatorių rolę aptinkant ES teisės aktų pažeidimus ir siekiant
užkirsti jiems kelią.
 
Debatai: 2019-04-15
 
Balsavimas: 2019-04-16
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos  konferencija:  2019-04-16,  15  val.  su  pranešėja  Virginie  Rozière  (Socialistai  ir
demokratai,  Prancūzija)
 
Papildoma informacija
Susitarimo tekstas
Teisėkūros apžvalga
EP pranešėja Virginie Rozière (Socialistai ir demokratai, Prancūzija)
Vaizdo ir garso medžiaga šia tema
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie informatorių apsaugą ES
Informatorių apsauga (Europos Komisijos faktų suvestinė)
Spaudos konferencijos, rengtos pasiekus susitarimą su ES Taryba, vaizdo įrašas (2019-03-12)
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Europarlamentarai spręs dėl nuolatinių ES
pasienio pajėgų
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo stiprinti
Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą bei sukurti
nuolatines ES pasienio pajėgas.
 
Tokia reforma atsižvelgiama į  dabartinius saugumo ir  migracijos poreikius.  Naujosios ES
pasienio pajėgos padės valstybėms vykdyti pasienio kontrolę, taip pat kovoti su tarpvalstybiniu
nusikalstamumu. 2021 m. personalą sudarys 5 tūkst. darbuotojų, o 2027 m. – 10 tūkst. Tai
apimtų ir greitojo reagavimo būrį, skirtą susidoroti su ekstremaliomis situacijomis.
 
Debatai: 2019-04-17
 
Balsavimas: 2019-04-17
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos  konferencija:  2019-04-17,  16  val.  30  min.  su  pranešėja  Roberta  Metsola  ir  ES
komisaru  Dimitris  Avramopoulos
 
Papildoma informacija
Pranešimo projektas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos
Pranešimas spaudai apie trilogo susitarimą (2019-03-28)
EP pranešėja Roberta Metsola (Europos liaudies partija, Malta)
Teisėkūros apžvalga
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros tinklalapis
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/language/lt/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/migration_1903_pk


Parlamentas aptars ES ateitį su Latvijos
premjeru Krišjānis Kariņš
 
Trečiadienį 10 val. Latvijos premjeras Krišjānis Kariņš
pristatys ES ateities viziją ir aptars galimus jos scenarijus
su Europos Parlamento (EP) nariais.
 
Tai bus 20-ieji ir šią kadenciją paskutinieji EP debatai apie Sąjungos ateitį su ES valstybių ir
vyriausybių vadovais. Ankstesnes diskusijas galite peržiūrėti čia.
 
Kariņš Latvijos Ministru Pirmininku išrinktas šių metų sausį. Iki tol nuo 2009 m. jis buvo EP
narys („Jaunā Vienotība“, Europos liaudies partija).
 
Iš  karto po diskusijos,  apie 12.30 val.,  EP pirmininkas Antonio Tajani  ir  K.  Kariņš pateiks
komentarų žiniasklaidai.
 
Debatai: 2019-04-17
 
Spaudos konferencija: 2019-04-17, 12 val. 30 min. su EP pirmininku A. Tajani ir K. Kariņš
 
 
Procedūra: Europos ateities debatai (be rezoliucijos)
 
Papildoma informacija
Informacija apie Latvijos Ministrą Pirmininką Krišjānis Kariņš
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ateitis
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Trečiadienį EP aptars sprendimą pratęsti „Brexit“
terminą
 
Europos Parlamento (EP) nariai kartu su ES Tarybos ir
Europos Komisijos atstovais aptars Jungtinės Karalystės
(JK) narystės bendrijoje pratęsimą.
 
Diskusijoje su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais europarlamentarai įvertins balandžio
10 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą išpildyti JK vyriausybės prašymą ir šalies narystę ES
pratęsti iki 2019 m. spalio 31 d.
 
Jei JK dar vis bus ES narė gegužės 23–26 d., kai vyks Europos Parlamento rinkimai, ji privalės
arba juose dalyvauti, arba palikti bendriją 2019 m. birželio 1 d.
 
Debatai: 2019-04-17
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai (be rezoliucijos)
 
Papildoma informacija
EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/brexit_1603_pk


Naujosios darbo formos: EP nariai siekia daugiau
teisių darbuotojams
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) nustatys minimalias
teises pagal poreikį iškviečiamiems, taip pat pagal
paslaugų kvitus ir interneto platformas dirbantiems
asmenims.
 
Šis teisės aktas, dėl kurio neoficialiai susitarta su ES Taryba, reikalauja, jog nuo pat pirmos
darbo dienos kiekvienas darbuotojas būtų informuotas apie esminius darbo sutarties aspektus,
tokius kaip pareigų aprašymas, darbo pradžios data, sutarties trukmė, atlyginimas, standartinė
darbo diena ir darbo valandos.
 
Pagal poreikį iškviečiami, taip pat pagal paslaugų kvitus ir interneto platformas, tokias kaip
„Uber“ ar „Deliveroo“, dirbantys žmonės turės teisę į  nuspėjamas darbo valandas, taip pat
numatyti  terminai,  prieš kiek laiko galima nutraukti  nenuolatinių  darbuotojų  sutartį.  Be to,
bandomasis darbo laikotarpis negalės būti ilgesnis nei 6 mėnesiai, o atnaujinus sutartį tai pačiai
pozicijai ji nebeprasidės nuo bandomojo laikotarpio.
 
Debatai: 2019-04-16
 
Balsavimas: 2019-04-16
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie preliminarų susitarimą su ES Taryba (2019-02-07)
Preliminarus susitarimas su ES Taryba
Teisėkūros apžvalga
EP pranešėjas Enrique Calvet Chambon (Liberalai ir demokratai, Ispanija)
EP Tyrimų tarnybos apžvalga apie skaidresnes ir labiau nuspėjamas darbo sąlygas
Dalijimosi ekonomika: stiprinamos dirbančiųjų teisės (infografikas)
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190404STO35070/dalijimosi-ekonomika-stiprinamos-dirbanciuju-teises-infografikas


Vartotojai bus geriau apsaugoti nuo
nesąžiningos prekybos 
 
Trečiadienį EP spręs, ar atnaujinti ES vartotojų apsaugos
taisykles, siekiant užkirsti kelią klaidinančiam reitingavimui
elektroninėse prekyvietėse ir dvigubiems kokybės
standartams ES.
 
Elektroninės prekyvietės ir tinklalapiai, tokie kaip „Amazon“, „eBay“, „AirBnb“ ar „Skyscanner“,
turės  atskleisti  pagrindinius  pasiūlymų eiliškumo parametrus.  Vartotojai  turės  būti  aiškiai
informuoti, ar produktus perka iš bendrovės, ar iš privataus asmens – kad žinotų, ko tikėtis
nenumatytais atvejais.
 
Šiomis taisyklėmis, dėl kurių preliminariai susitarta su ES Taryba, taip pat siekiama kovoti su
dvigubų kokybės standartų taikymu, pavyzdžiui, kai to paties prekės ženklo gaminiai skirtingose
šalyse skiriasi savo sudėtimi ir savybėmis. Praėjus dvejiems metams nuo direktyvos įsigaliojimo
Europos Komisija turės iš naujo įvertinti, ar dvigubos kokybės produkcija turėtų būti įrašyta į
„juodąjį“ nesąžiningos prekybos praktikos sąrašą.
 
Ši direktyva iš dalies pakeis keturias galiojančias vartotojų teisių direktyvas: dėl nesąžiningos
komercinės praktikos, vartotojų teisių, nesąžiningų sutarties sąlygų ir kainų pateikimo. Ji taip pat
yra „Naujojo sandėrio vartotojams“ paketo dalis.
 
Debatai: 2019-04-16
 
Balsavimas: 2019-04-17
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Susitarimo tekstas
Pranešimas spaudai apie preliminarų susitarimą (2019-03-22)
EP pranešėjas Daniel Dalton (Europos konservatoriai ir reformuotojai, JK)

Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga šia tema
EP vaizdo ir garso medžiaga
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


EP spręs dėl sunkvežimių taršos mažinimo
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl sprendimo
mažinti sunkvežimių išmetamų CO2 išlakų kiekį.
 
Naujosiose taisyklėse numatyta iki 2030 m. sumažinti sunkvežimių išmetamų išlakų kiekį 30
proc., o iki 2025 m. – 15 proc.
 
Taisyklės taip pat skatina gamintojus ieškoti aplinkai draugiškesnių alternatyvų dyzeliniams
sunkvežimiams ir užtikrinti, jog netaršios ar mažai taršios transporto priemonės iki 2025 m.
sudarys 2 proc. jų parduodamų produktų.
 
2022 m. Europos Komisija turės pasiūlyti naujus taršos reikalavimus laikotarpiui nuo 2030 m.,
taip numatyta Paryžiaus susitarime.
 
Debatai: 2019-04-17
 
Balsavimas: 2019-04-18
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Papildoma informacija
ES Tarybos pranešimas spaudai apie susitarimą su Europos Parlamentu
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-02-27)
EP pranešėjas Bas Eickhout (Žalieji, Nyderlandai)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga šia tema
EP 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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https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190227IPR28906/cutting-co2-emissions-from-trucks-environment-meps-confirm-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143%28COD%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI%282018%29628268_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/car-emissions_3104_pk


Maisto saugos rizikos vertinimas bus skaidresnis
ir objektyvesnis
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl naujų
taisyklių, skirtų užtikrinti skaidresnę ir objektyvesnę maisto
saugos vertinimo procedūrą. 
 
Naujosiose taisyklėse, dėl kurių neoficialiai susitarta su ES Taryba, numatyta sukurti bendrą
Europos užsakomųjų tyrimų duomenų bazę. Tokiu būdu pavyktų užkirsti kelią autorizacijos
siekiančioms įmonėms atmesti jiems nepalankius tyrimus. Šios taisyklės užtikrins, kad kartu su
prašymais pateikiami tyrimai, kuriais naudojasi Europos maisto saugos tarnyba, būtų patikimi,
objektyvūs ir nepriklausomi. Konsultacijos su trečiosiomis šalimis taip pat padės nustatyti, ar yra
kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų.
 
Debatai: 2019-04-15
 
Balsavimas: 2019-04-16
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Papildoma informacija
ES Tarybos pranešimas spaudai apie preliminarų susitarimą su EP
EP pranešėja Pilar Ayuso (Europos liaudies partija, Ispanija)
EP pranešėja Renate Sommer (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
EP 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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https://www.efsa.europa.eu/en�
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/4319/PILAR_AYUSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/food-safety_3003_pk


Europos Parlamentas spręs dėl naujos „InvestEU“
programos
 
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) spręs dėl
atnaujintos 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: nurodyti naujų tikslų darbo ir klimato
apsaugos srityse, sustiprinti programos vadybos atskaitomybę, taip pat padidinti ES garantiją
(nuo 38 mlrd. Eur iki 40,8 mlrd. Eur, siekiant pritraukti 698 mlrd. Eur investicijų).
 
Europarlamentarai patvirtins savo poziciją deryboms su ES Taryba, tačiau jas vesti turės naujai
išrinktas Parlamentas. EP nariai  taip pat tvirtins ir  tuos programos aspektus, dėl kurių jau
pavyko susitarti  su ES Taryba (apie tai  skaitykite čia).
 
„InvestEU“ tinklalapyje pateikta informacijos apie ES paremtus projektus.
 
Debatai: 2019-04-17
 
Balsavimas: 2019-04-18
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Preliminarus susitarimas su ES Taryba (dėl pilkai pažymėtų dalių nesutarta)
Pranešimas spaudai apie iš dalies pasiektą susitarimą su ES Taryba
ES Tarybos pranešimas spaudai apie iš dalies pasiektą susitarimą su EP
Europos Komisijos pranešimas spaudai apie iš dalies pasiektą Europos Parlamento ir ES
Tarybos susitarimą
EP pranešėjas José Manuel Fernandes (Europos liaudies partija, Portugalija)
EP pranešėjas Roberto Gualtieri (Socialistai ir demokratai, Italija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų tarnybos apžvalga šia tema
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/news/lt/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_lt
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=InvestEU:+EU+ambassadors+confirm+common+understanding+reached+with+Parliament
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Teroristinis turinys internete: pašalinti per
valandą, bet filtruoti neprivaloma
 
Interneto platformos, gavusios nurodymą, privalėtų per
valandą pašalinti teroristinį turinį, tačiau neturėtų filtruoti
talpinamo turinio, įsitikinę europarlamentarai.
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtins savo derybinę poziciją dėl naujų taisyklių,
kuriomis siekiama kovoti su teroristinio turinio platinimu internete. Derybų su ES Taryba turės
imtis naujai išrinktas Parlamentas.
 
Nuolatiniams pažeidėjams numatytos nuobaudos, siekiančios iki 4 proc. įmonės apyvartos.
Europarlamentarai taip pat numato priemones, skirtas užtikrinti žodžio ir žiniasklaidos laisvę bei
išvengti neproporcingo spaudimo mažesnėms įmonėms.
 
Balsavimas: 2019-04-17
 
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2019-04-08)
EP pranešėjas Daniel Dalton (Konservatoriai ir reformuotojai, JK)
Teisėkūros apžvalga
EP vaizdo ir garso medžiaga
Pranešimo projektas dėl kovos su teroristinio turinio platinimu internete

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/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/fight-against-terrorism_2802_pk
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf

