
 

Plenārsesija īsumā, Strasbūra, 2019. gada 15.
18. aprīlis
 
Drošāki ceļi: tehnoloģijas dzīvību glābšanai jaunajos automobiļos 
No 2022. gada maija jauniem automobiļiem būs jābūt aprīkotiem ar tādām drošības
tehnoloģijām kā “gudrā” ātruma pielāgošana un uzlabota avārijas bremzēšanas
sistēma.
 
 
Trauksmes cēlēju aizsardzība - jauni ES noteikumi 
 
Turpmāk ES noteikumi labāk aizsargās cilvēkus, kuri izpauž ar darbu saistītā
kontekstā iegūtu informāciju par nelikumīgām vai citādi kaitīgām darbībām.
 
 
Eiropas robežu un krasta apsardze: galīgais balsojums par 10 000
darbinieku pastāvīgo korpusu 
Trešdien deputāti apspriedīs pasākumus Eiropas robežu un krasta apsardzes
stiprināšanai. Tajā pašā dienā paredzēts arī balsojums.
 
 
Debates par Eiropas nākotni ar Latvijas premjerministru Krišjāni
Kariņu 
Deputāti trešdien pulksten 10.00 diskutēs par Eiropas nākotni ar Latvijas
premjerministru Krišjāni Kariņu.
 
 
Jauni nodarbinātības veidi: deputāti balso par darbinieku tiesību
nostiprināšanu 
Deputāti trešdien balsos par darbinieku minimālo tiesību nostiprināšanu platformās,
kurās tiek izmantots darbs pēc pieprasījuma vai uz kuponu sistēmu balstīts darbs -
piemēram, “Uber”.
 
 
Labāka patērētāju aizsardzība pret maldinošu un negodīgu praksi 
 
Otrdien deputāti balsos par izmaiņām ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumos,
kuru mērķis ir novērst maldinošus vērtējumus tiešsaistes platformās un produktu
divējādu kvalitāti.
 
 
Neļaut teroristiem iegūt pašdarinātas sprāgstvielas
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Deputāti otrdien balsos par priekšlikumiem stingrāk ierobežot ķimikālijas, kuras
iespējams izmantot pašdarinātu sprāgstvielu pagatavošanā.
 
 
Citi jautājumi plenārsēdes darba kārtībā  
Tēmas un jautājumi, par kuriem plenārsesijā spriedīs un lems EP deputāti. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2019-04-15

 
 
Plenārsesija Strasbūrā no 15. līdz 18. aprīlim
 

Kontakti 
 
 

9

10

Papildu informācija
Darba kārtības projekts - šeit
Plenārsesijas video tiešraide - šeit
Preses konferences un citi pasākumi - šeit
EuroparlTV - šeit
Eiropas Parlamenta Audio - vizuālā dienesta mājas lapa - šeit
EP Newshub – šeit
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta podkāsti par svarīgāko plenārsēdēs - šeit

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs

(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 470 88 28 04
janis.krastins@europarl.europa.eu

Signe ZNOTINA-ZNOTA
Press Officer in Latvia

(+371) 6 708 54 61
(+33) 3 8817 4514 (STR)
(+371) 264 401 85
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/lv/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lv/audio-podcasts.html


Drošāki ceļi: tehnoloģijas dzīvību glābšanai
jaunajos automobiļos
 
No 2022. gada maija jauniem automobiļiem būs jābūt
aprīkotiem ar tādām drošības tehnoloģijām kā “gudrā”
ātruma pielāgošana un uzlabota avārijas bremzēšanas
sistēma.
 
Deputāti otrdien balsos par likumu, kas paredz vieglos automobiļus, mikroautobusus, kravas
automašīnas un autobusus aprīkot ar drošības sistēmām, lai tā samazinātu ceļu satiksmes
negadījumos bojāgājušo skaitu. Par likumu jau panākta neformāla vienošanās ar dalībvalstu
ministriem.
 
Viena no obligāti ieviešamajām tehnoloģijām būs “Intelektiskā ātruma pielāgošana” (ISA), kas
saskaņā ar aplēsēm varētu par 20% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu.
ISA,  iegūstot  informāciju  no  ceļazīmēm  un  kartēm,  brīdinās  autovadītāju  par  atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšanu. Šī sistēma automātiski neierobežos ātrumu, un autovadītājs
to varēs izslēgt.
 
Jaunajos auto būs jāievieš arī uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma, uzlabota brīdināšanas
sistēma par novērstu vadītāja uzmanību, avārijas joslas saglabāšanas sistēma, atpakaļgaitas
kontrolsistēma,  alkometriskas  autobloķēšanas  uzstādīšanas  atvieglošana,  avārijas
bremzēšanas  signāls  un  datu  reģistrators  (“melnā  kaste”).
 
2018 gadā uz ES ceļiem gāja bojā aptuveni  25 100 cilvēku, bet  vēl  135 000 tika nopietni
ievainoti,  liecina Eiropas Komisijas apkopotā informācija.
 
 
Balsojums: otrdien, 16. aprīlī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, vienošanās pirmajā lasījumā
 
Preses konference: otrdien, 16. aprīlī, pulksten 16.00
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc vienošanās ar ES valstu ministriem (26.03.2019)
Vienošanās teksts
EP ziņotāja Roža Tuna (ETP, Polija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienesta pārskats
Ceļu satiksmes negadījumi 2018. gadā, dalībvalstu statistika
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
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/meps/lv/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_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Trauksmes cēlēju aizsardzība - jauni ES
noteikumi
 
 
Turpmāk ES noteikumi labāk aizsargās cilvēkus, kuri
izpauž ar darbu saistītā kontekstā iegūtu informāciju par
nelikumīgām vai citādi kaitīgām darbībām.
 
Deputāti  otrdien  balsos  par  jaunajiem  noteikumiem,  par  kuriem  jau  panākta  neformāla
vienošanās ar dalībvalstu ministriem. Tie nodrošinās kanālus, kuros iespējams droši izpaust
informāciju par ES likumu pārkāpumiem, kā arī noteiks īpašu aizsardzību pret iespējamu
atriebību. Tāpat saskaņā ar noteikumiem tiks izveidoti atbalsta mehānismi - piemēram, iespēja
saņemt tiesisku palīdzību.
 
“LuxLeaks”, Panamas dokumentu un “Cambridge Analytica” skandāli pēdējā laikā apliecinājuši
trauksmes cēlēju svarīgo lomu ES likumu pārkāpumu atklāšanā.
 
Debates: pirmdien, 15. aprīlī
 
Balsojums: otrdien, 16. aprīlī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra
 
Preses konference: otrdien, 16. aprīlī, pulksten 15.00 ar ES ziņotāju Viržīniju Rozjēru (S&D,
Francija)
 
Papildu informācija

Procedūras dokumentācija

EP ziņotāja Viržīnija Rozjēra (S&D, Francija)

Īsumā - trauksmes cēlēju aizsardzība ES līmenī
Trauksmes cēlēju aizsardzība (Eiropas Komisijas faktu lapa)
Preses konference pēc vienošanās ar dalībvalstu ministriem - video (12.03.2019)
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Plenārsesija

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume DUCH GUILLOT
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

4 I 10

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
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/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Eiropas robežu un krasta apsardze: galīgais
balsojums par 10 000 darbinieku pastāvīgo
korpusu
 
Trešdien deputāti apspriedīs pasākumus Eiropas robežu
un krasta apsardzes stiprināšanai. Tajā pašā dienā
paredzēts arī balsojums.
 
Izmaiņām Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā (Frontex) jāstiprina ES spēja reaģēt
uz drošības un migrācijas izaicinājumiem.
 
Izmaiņas paredz izveidot  jaunu pastāvīgu korpusu,  kas ES dalībvalstīm sniegtu atbalstu
robežsardzes veikšanā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu
atgriešanā. 2021. gadā tas aptvertu 5000 cilvēku, bet līdz 2027. gadam sasniegtu 10 000
speciālistu apjomu. Korpusa sastāvā ietilptu arī ātrās reaģēšanas vienība.
 
Debates: trešdien, 17. aprīlī
 
Balsojums: trešdien, 17. aprīlī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra
 
Preses konference: trešdien, 17. aprīlī, pulksten 16.30 ar EP ziņotāju un ES komisāru Dimitri
Avramopulu
 
Papildu informācija

Ziņojuma projekts par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru
Paziņojums presei par vienošanos ar ES valstu ministriem (28.3.2019)
EP ziņotāja Roberta Mecola (ETP, Malta)
Procedūras dokumentācija
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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https://frontex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Debates par Eiropas nākotni ar Latvijas
premjerministru Krišjāni Kariņu
 
Deputāti trešdien pulksten 10.00 diskutēs par Eiropas
nākotni ar Latvijas premjerministru Krišjāni Kariņu.
 
Šīs būs 20. un pēdējās šā sasaukuma deputātu debates ar kādu no ES valstu vai valdību
vadītājiem. Šeit atrodams vairāk informācijas par iepriekšējām debatēm.
 
K.Kariņš (“Jaunā Vienotība”/ETP) Latvijas valdību vada kopš šā gada janvāra, bet iepriekš
gandrīz 10 gadus viņš bija Eiropas Parlamenta deputāts.
 
Uzreiz  pēc  debatēm  (aptuveni  pulksten  12.30)  pie  ieejas  protokola  telpā  paredzēta  EP
priekšsēdētāja  Antonio  Tajāni  un  K.  Kariņa  tikšanās  ar  žurnālistiem.
 
Debates: trešdien, 17. aprīlī
 
Preses konference:  trešdien,  17.  aprīlī,  pulksten 12.30 ar  EP Priekšsēdētāju A.Tajāni  un
K.Kariņu
 
Procedūra: debates par Eiropas nākotni (bez rezolūcijas)
 
Papildu informācija

Latvijas premjerministra Krišjāņa Kariņa CV
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/nakotne
https://mk.gov.lv/lv/amatpersonas/arturs-krisjanis-karins
https://mk.gov.lv/lv/amatpersonas/arturs-krisjanis-karins
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Jauni nodarbinātības veidi: deputāti balso par
darbinieku tiesību nostiprināšanu
 
Deputāti trešdien balsos par darbinieku minimālo tiesību
nostiprināšanu platformās, kurās tiek izmantots darbs pēc
pieprasījuma vai uz kuponu sistēmu balstīts darbs -
piemēram, “Uber”.
 
Saskaņā ar  likumu,  par  kuru  deputāti  jau  panākuši  neformālu  vienošanos  ar  dalībvalstu
ministriem, darbinieki jau no pirmās dienas būs jāinformē par tādiem darba līguma aspektiem
kā pienākumu apraksts, līguma stāšanās spēkā, tā ilgums, darba samaksa un darba laiks.
 
Jaunie noteikumi arī nodrošinās darbiniekiem tiesības uz prognozējamu darba laiku un termiņu
līgumsaistību izbeigšanai. Pārbaudes laiks nedrīkstēs pārsniegt sešus mēnešus, un, atjaunojot
līgumu, nedrīkstēs noteikt jaunu pārbaudes laiku.
 
Debates: otrdien, 16. aprīlī
 
Balsojums: otrdien, 17. aprīlī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, vienošanās pirmajā lasījumā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei par vienošanos ar dalībvalstu ministriem (07.02.2019)
Procedūras dokumentācija
EP ziņotājs Enrike Kalvets Cambons (ALDE, Spānija)

EP Izpētes dienests: Ensuring more transparent and predictable working conditions
Infografika par darbinieku tiesībām
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/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/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Labāka patērētāju aizsardzība pret maldinošu un
negodīgu praksi
 
 
Otrdien deputāti balsos par izmaiņām ES patērētāju tiesību
aizsardzības noteikumos, kuru mērķis ir novērst
maldinošus vērtējumus tiešsaistes platformās un produktu
divējādu kvalitāti.
 
Tiešsaistes tirdzniecības vietām un cenu salīdzināšanas platformām (piemēram, ”Amazon”,
”eBay”, ”AirBnb”, ”Skyscanner”) būs jāatklāj būtiskākie kritēriji, kas nosaka meklēšanas rezultātu
izkārtojumu noteiktā secībā. Tām arī būs jāsniedz patērētājiem nepārprotama informācija, vai
prece vai  pakalpojums tiek iegādāti  no uzņēmuma vai privātpersonas. Šāda informācija ir
svarīga, lai  noteiktu patērētāju tiesības problēmu gadījumā.
 
Likumā,  par  kuru  jau  panākta  neformāla  vienošanās  ar  ES  valstu  ministriem,  pievērsta
uzmanība arī ”divējādas kvalitātes produktiem”, kuru sastāvs, neskatoties uz identisku zīmolu,
atšķiras no dalībvalsts uz dalībvalstī. Eiropas Komisijai divus gadus pēc direktīvas stāšanās
spēkā būs jāizvērtē, vai divējāda produktu kvalitāte būtu aizliedzama.
 
Jaunie noteikumi grozīs četras patērētāju tiesību direktīvas. Tie ir daļa no patērētu tiesību
likumprojektu paketes.
 
Debates: otrdien, 16. aprīlī
 
Balsojums: trešdien, 17. aprīlī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, vienošanās pirmajā lasījumā
 
Papildu informācija

Paziņojums presei pēc vienošanās ar dalībvalstu ministriem (22.03.2019)
EP ziņotājs Daniels Daltons (ECR, Apvienotā Karaliste)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienesta apskats
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_lv
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_lv
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/35135/DANIEL_DALTON/home
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
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Neļaut teroristiem iegūt pašdarinātas
sprāgstvielas
 
Deputāti otrdien balsos par priekšlikumiem stingrāk
ierobežot ķimikālijas, kuras iespējams izmantot
pašdarinātu sprāgstvielu pagatavošanā.
 
Apmēram 40% ES notikušo  teroristu  uzbrukumu no  2015.  līdz  2017.  gadam izmantotas
pašdarinātas sprāgstvielas. Jaunais likums, par kuru deputāti  jau panākuši  vienošanos ar
dalībvalstu pārstāvjiem, aizliegto vielu sarakstu papildinās ar jaunām ķimikālijām, kā arī padarīs
skaidrākus bīstamo vielu aprites noteikumus. Jaunie noteikumi attieksies arī uz bīstamu vielu
tirdzniecību tiešsaistē.
 
Balsojums: otrdien, 16. aprīlī
 
Papildu informācija
EP ziņotājs Andrejs Mamikins (S&D, “Latvijas Krievu savienība”)
Procedūras dokumentācija
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124746/ANDREJS_MAMIKINS/assistants#mep-card-content
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Citi jautājumi plenārsēdes darba kārtībā 
 
Tēmas un jautājumi, par kuriem plenārsesijā spriedīs un
lems EP deputāti. 
 

Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība. Ziņojums: Nikola Danti. Debates otrdien,
balsojums trešdien. 
Eiropas Aizsardzības fonds. Ziņojums: Zdzislavs Krasnodembskis. Debates trešdien,
balsojums ceturtdien 
Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas
aģentūra. Ziņojums: Masimiljāno Salīni.  Balsojums trešdien. 
Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam Ziņojums:
Angelika Mlinara. Balsojums trešdien. 
Eiropas  infrastruktūras  savienošanas  instruments  Ziņojums:  Henna Virkunena,
Marians-Žans  Marinesku,  Pavels  Telička.  Balsojums trešdien. 
Programma “Tiesiskums”. Ziņojums: Jozefs Veidenholcers, Heidi Hautala. Balsojums
trešdien. 
Programma “Tiesības un vērtības”. Ziņojums: Būdila Valero. Balsojums trešdien. 
Noturīgi organiskie piesārņotāji. Ziņojums: Džūlija Gērlinga. Balsojums ceturtdien. 
ES  informācijas  sistēmu  sadarbspēja  robežu  un  vīzu  jomā  (Ziņojums:  Jēruns
Lēnarss) un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā (Ziņojums:
Nunu Melu). Balsojums otrdien. 
Papildu aizsardzības sertifikāts  zālēm. Ziņojums:  Luiss de Grandess Paskvals.
Debates otrdien,  balsojums trešdien. 
Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču
centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls. Ziņojums: Jūlija Reda. Balsojums
trešdien. 
Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu. Ziņojums: Emils
Radevs. Balsojums trešdien. 
“Tīro”  un  energoefektīvo  autotransporta  līdzekļu  izmantošanas  veicināšana.
Ziņojums:  Andžejs  Gžibs.  Debates  trešdien,  balsojums  ceturtdien. 
Digitālo  rīku  un  procesu  izmantošana sabiedrību  tiesībās.  Ziņojums:  Tadeušs
Zviefka.  Debates  trešdien,  balsojums ceturtdien. 
Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana. Ziņojums: Evelīna Rēgnere.
Debates trešdien, balsojums ceturtdien. 
Programma  “Fiscalis”  sadarbībai  nodokļu  uzlikšanas  jomā.  Ziņojums:  Svens
Gīgolds.  Balsojums  trešdien. 
Eiropas Darba iestāde. Ziņojums: Jēruns Lēnarss. Balsojums otrdien. 
Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība. Ziņojums: Markuss Ferbers.
Debates otrdien, balsojums trešdien. 
OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru Ziņojums: Ingeborga
Gresle. Balsojums otrdien. 
Sarunas  ar  Padomi  un  Komisiju  par  priekšlikumu  tiesību  aktam  par  Eiropas
Parlamenta izmeklēšanas tiesībām. Jautājums, uz kuru sniedzama mutiska atbilde.
Debates ceturtdien.
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