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Trečiadienį europarlamentarai aptars ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties
projektą,  o vėliau spręs,  ar  jam pritarti.  Šios sutarties,  kuria siekiama padidinti
tarpusavio  prekybą  ir  investicijas,  įsigaliojimui  būtinas  Europos  Parlamento
pritarimas. 

Ketvirtadienį 11 val. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje oficialią kalbą sakys
Kanados ministras pirmininkas Justin Trudeau. Jis taps pirmuoju šalies premjeru,
kuris dalyvaus EP plenarinėje sesijoje.  

Radikalizuoti bei į Siriją, Iraką ar kitas konfliktų zonas kovoti vykstantys asmenys
kelia  vis  didesnę  grėsmę  saugumui.  Kartu  daugėja  ir  „vienišų  vilkų“,  kurie
nepriklauso  jokioms  grupuotėms  ir  vieni  planuoja  bei  vykdo  teroro  išpuolius.
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų ES kovos su terorizmu taisyklių, kurios
kriminalizuotų parengiamąsias ir pagalbines veiklas, susijusias su terorizmu. 

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl Šengeno sienų kodekso atnaujinimo,
kuris  sugriežtins ES išorės sienų kontrolę:  ne tik  trečiųjų šalių,  bet  ir  visų į  ES
atvykstančių ar išvykstančių Sąjungos piliečių duomenys bus tikrinami pamestų bei
pavogtų dokumentų bazėse. Savo ruožtu ES valstybės bus įpareigotos atidžiau
tikrinti,  ar  sieną  kertantys  asmenys  nekelia  grėsmės  viešajai  tvarkai  ir  vidaus
saugumui.    

Trečiadienį  europarlamentarai  balsuos  dėl  ES taršos  leidimų taisyklių  pataisų,
kuriomis  siekiama  sumažinti  taršos  leidimų  pasiūlą  ir  užkirsti  kelią  jų  kainos
mažėjimui.  EP nariai  siūlo kasmet bendrą leidimų skaičių mažinti  2,4 proc.  bei
padvigubinti nuo 2019 m. pradėsiančio veikti rinkos stabilumo rezervą, kuris kaups
dalį rinkoje atsiradusio taršos leidimų perviršio.   

Antradienį 12 val. Strasbūre vyksiančioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje
oficialią kalbą sakys naujasis Austrijos prezidentas Alexander Van der Bellen. Tai
bus jo pirmasis vizitas Europos Parlamente. 

Antradienį  europarlamentarai  diskutuos  dėl  trijų  metų  trukmės  86  mlrd.  eurų
Graikijos gelbėjimo programos įgyvendinimo, nes pastaruoju metu paaštrėjo šalies ir
jos kreditorių nesutarimai dėl Atėnų reformų ambicijų.   

Dėl lėtų ir sudėtingų sertifikavimo procedūrų ES užkertamas kelias biologinės kilmės
didelio pavojaus nekeliančių pesticidų naudojimui, kurie galėtų pakeisti  įprastus
cheminius pesticidus, žalojančius aplinką ir žmonių sveikatą. Pirmadienį EP nariai
aptars  šią  situaciją  su  Europos Komisija,  o  antradienį  balsuos dėl  atitinkamos
rezoliucijos,  raginančios  supaprastinti  biologinių  pesticidų  registravimą. 

Greitai  besiplečiančiam  robotikos  bei  dirbtinio  intelekto  sektoriui  būtinos  ES
taisyklės,  įsitikinę europarlamentarai,  siūlantys nustatyti  pagrindinius etikos bei
atsakomybės už robotų veiklą standartus. Dirbtinio intelekto valdomos mašinos,
pacientus ligoninėse pasitinkantys robotai - tik keletas naujojo reiškinio pavyzdžių.
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
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Antradienį europarlamentarai greičiausiai paragins nedelsiant parengti veiksmingą
Europos informatorių apsaugos programą, kuri padėtų apsaugoti ES finansinius
interesus.  Tai  padėtų geriau kovoti  su ES finansuojamų projektų  įgyvendinimo
pažeidimais. 

Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini
aptars pablogėjusią saugumo padėtį  Rytų Ukrainoje, kai sausio mėn. pabaigoje
suintensyvėjo Ukrainos pajėgų kovos su prorusiškais sukilėliais. 

 

EP ragins geriau apsaugoti informatorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Europos Parlamentas aptars saugumo padėtį Rytų Ukrainoje . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gediminas VILKAS BXL: (+32) 2 28 46396
STR: (+33) 3 881 64504
PORT: (+32) 498 98 33 30

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/plenary

Papildoma informacija
• Galutinis darbotvarkės projektas
• Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
• EuroparlTV
• Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
• Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
• EP Žinių centras
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Europos  Parlamentas  tvirtins  ES  ir  Kanados
laisvosios  prekybos  sutartį
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties
projektą, o vėliau spręs, ar jam pritarti.  Šios sutarties, kuria siekiama padidinti
tarpusavio  prekybą  ir  investicijas,  įsigaliojimui  būtinas  Europos  Parlamento
pritarimas.
 
ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartimi bus panaikinti daugelis tarifinių prekybos
barjerų,  o ES įmonės galės be apribojimų dalyvauti  Kanados viešųjų pirkimų rinkoje.
Siekiant panaikinti dalies visuomenės nuogąstavimus, kad sutartis gali suteikti per daug
galių tarptautinėms korporacijoms, ES ir  Kanada raštu patvirtino, kad naujoji  sutartis
neįtakos valstybių teisės savarankiškai  spręsti  dėl  įvairių sričių reguliavimo.
 
 
 
Savo ruožtu po parlamentinio spaudimo kontraversiškas investuotojų ir valstybių ginčų
sprendimo mechanizmas pakeistas nauja Investicijų teismo sistema, kurioje ginčus spręs
Kanados ir ES valstybių paskirti teisėjai.
 
Be to, EP nariai balsuos ir dėl ES-Kanados strateginės partnerystės susitarimo, kuris
papildo laisvos prekybos sutartį ir suartina šalis užsienio politikos, kovos su terorizmu ar
organizuotu nusikalstamumu, mokslinių tyrimų bei kultūros srityse.
 
Papildoma informacija
 
 
 
2009 m. pradėtos derybos dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties užbaigtos 2014
m.. Sutartis pasirašyta 2016 m. spalio 30 d.. 2015 m. ES prekybos su Kanada balansas
buvo teigiamas: importuota 28,3 mlrd. eurų vertės prekių, o eksportuota - 35,2 mlrd. eurų.
Tikėtina, kad laisvos prekybos sutartis padidins ES eksportą dar 20 proc.
 
Debatai: 2017-02-15
 
Balsavimas: 2017-02-15
 
Procedūra: pritarimo
 
Spaudos konferencija: 2017-02-15, 14 val.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #CETA
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie EP komiteto balsavimą (2017-01-24)
• ES ir Kanados laisvos prekybos sutartis
• Klausimai ir atsakymai apie sutartį (2016 m. balandis)
• EP Tyrimų biuro pažyma apie ES ir Kanados laisvos prekybos sutartį (2017 m sausis)
• Facebook interviu su EP pranešėju Artis Pabriks (Europos liaudies partija, Latvija)
• EP pranešėjas Artis Pabriks (Europos liaudies partija, Latvija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP pranešėjas dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės Charles Tannock (Europos konservatoriai ir

reformistai, Jungtinė Karalystė)
• ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas

Plenarinė sesija
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Kanados  premjeras  Justin  Trudeau  kreipsis  į
europarlamentarus
 
Ketvirtadienį 11 val. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje oficialią kalbą sakys
Kanados ministras pirmininkas Justin Trudeau. Jis taps pirmuoju šalies premjeru,
kuris dalyvaus EP plenarinėje sesijoje. 
 
J.Trudeau vizitas Europos Parlamente vyks kitą dieną po to, kai EP nariai balsuos dėl ES
ir Kanados laisvosios prekybos sutarties. Tikimasi, kad savo kalboje jis pristatys naujosios
sutarties privalumus kuriant darbo vietas, skatinant investicijas ir ekonominį augimą.
 
Diskutuokite  „Twitter'yje“  pasitelkę  raktažodžius  #Canada  #CETA  @CanadianPM
@JustinTrudeau
 

 
Papildoma informacija
• Kanados ministro pirmininko biuro tinklapis

Plenarinė sesija
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https://pm.gc.ca/


EP  balsuos  dėl  naujų  ES  kovos  su  terorizmu
taisyklių  
 
Radikalizuoti bei į Siriją, Iraką ar kitas konfliktų zonas kovoti vykstantys asmenys
kelia  vis  didesnę  grėsmę  saugumui.  Kartu  daugėja  ir  „vienišų  vilkų“,  kurie
nepriklauso  jokioms grupuotėms ir  vieni  planuoja  bei  vykdo  teroro  išpuolius.
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų ES kovos su terorizmu taisyklių, kurios
kriminalizuotų parengiamąsias ir pagalbines veiklas, susijusias su terorizmu.
 
Baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma už verbavimą prisijungti prie teroristinių grupių,
keliones  terorizmo  tikslais,  teroristų  rengimą  ir  dalyvavimą  jame,  viešą  terorizmo
propagavimą, šlovinimą, pateisinimą ir  jo finansavimą. Kartu taisyklėse numatyta ES
valstybių pareiga užtikrinti terorizmo aukų apsaugą bei prievolė po išpuolio nedelsiant
suteikti pagalbą tiek aukoms, tiek jų šeimos nariams.
 
Taisyklės  jau suderintos  su ES Taryba.  Europos Parlamento derybininkams pavyko
įpareigoti ES valstybės keistis informacija apie baudžiamąjį teroristine veikla įtariamų
asmenų persekiojimą, jei įtariama, kad gali būti vykdomi kiti išpuoliai, ar minėta informacija
gali padėti atliekamiems tyrimams.
 
Debatai: 2017-02-15
 
Balsavimas: 2017-02-16
 
Procedūra: pritarimo
 
Spaudos konferencija: 2017-02-15, 16.30 val.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #counterterrorism
 

 
Papildoma informacija
• EP pranešimo projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą EP komitete (2016-12-05)
• EP pranešėja Monika Hohlmeier (Europos liaudies partija, Vokietija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie ES kovos su terorizmu taisykles (2017 m. vasaris)
• Terorizmo ES apžvalga (2016 m. Europol pranešimas)

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0228+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161205IPR54601/clampdown-on-terrorism-new-counter-terrorism-law-backed-by-civil-liberties-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599254/EPRS_ATA(2017)599254_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016


Europos Parlamentas rengiasi griežtinti ES išorės
sienų kontrolę 
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl Šengeno sienų kodekso atnaujinimo,
kuris sugriežtins ES išorės sienų kontrolę: ne tik trečiųjų šalių, bet ir visų į  ES
atvykstančių ar išvykstančių Sąjungos piliečių duomenys bus tikrinami pamestų bei
pavogtų dokumentų bazėse. Savo ruožtu ES valstybės bus įpareigotos atidžiau
tikrinti,  ar  sieną kertantys  asmenys nekelia  grėsmės viešajai  tvarkai  ir  vidaus
saugumui.   
 
Su ES Taryba jau suderintomis taisyklėmis reaguojama į išaugusią terorizmo grėsmę
Europoje bei užsienio teroristų kovotojų reiškinį, kai vis daugiau ES piliečių vyksta į Siriją
ar Iraką paremti teroristinių grupių.
 
Debatai: 2017-02-15
 
Balsavimas: 2017-02-16
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2017-02-15, 14.30 val.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #Schengen
 

 
Papildoma informacija
• ES išorės sienų valdymo taisyklių projektas
• Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2016-12-05)
• EP pranešėja Monica Macovei (Europos konservatoriai ir reformistai, Rumunija)
• Teisėkūros apžvalga
• Sistemingas išorės sienas kertančių ES piliečių tikrinimas (Europos Komisijos informacija)
• ES išorės sienų valdymo įvertinimas (EP informacija)
• EP reportažas apie griežtinamą ES išorės sienų kontrolę

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0218/2016&secondRef=030-030&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161121IPR52158/mandatory-checks-at-eu-external-borders-deal-done-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96824/MONICA_MACOVEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/lt/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent


Europos  Parlamentas  siekia  ambicingo  taršos
mažinimo
 
Trečiadienį  europarlamentarai  balsuos dėl  ES taršos leidimų taisyklių  pataisų,
kuriomis  siekiama  sumažinti  taršos  leidimų  pasiūlą  ir  užkirsti  kelią  jų  kainos
mažėjimui.  EP nariai  siūlo kasmet bendrą leidimų skaičių mažinti  2,4 proc.  bei
padvigubinti nuo 2019 m. pradėsiančio veikti rinkos stabilumo rezervą, kuris kaups
dalį rinkoje atsiradusio taršos leidimų perviršio.  
 
EP nariai  siekia,  kad  kiekvienais  metais  paskirstomas  taršos  leidimų  skaičius  būtų
mažinamas  2,4  proc.,  o  ne  2,2  proc.  -  kaip  siūlo  Europos  Komisija.  Be  to,
europarlamentarai siūlo 24 proc. rinkoje cirkuliuojančio taršos leidimų perviršio kaupti
rinkos stabilumo rezerve (galiojančios taisyklės įpareigoja į  rezervą nukreipti  12 proc.
perviršio), o iki 2021 m. panaikinti  800 mln. rezerve sukauptų taršos leidimų.
 
Europos Parlamentui pritarus dėl atitinkamų pataisų, jos taps EP derybininkų, kurie toliau
derins taisykles su ES Taryba, mandatu.
 
Debatai: 2017-02-13
 
Balsavimas: 2017-02-15
 
Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #EUETS
 

 
Papildoma informacija
• EP pranešimo projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2016-12-15)
• EP pranešėjas Ian Duncan (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė)
• Teisėkūros apžvalga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0003+0+NOT+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161215IPR56370/environment-meps-for-a-stronger-eu-carbon-market
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124960/IAN_DUNCAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0148%28COD%29&l=en


Europos Parlamente lankysis Austrijos prezidentas
Alexander Van der Bellen
 
Antradienį 12 val. Strasbūre vyksiančioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje
oficialią kalbą sakys naujasis Austrijos prezidentas Alexander Van der Bellen. Tai
bus jo pirmasis vizitas Europos Parlamente.
 
Buvęs žaliųjų partijos vadovas A. Van der Bellen dalyvavo šalies prezidento rinkimuose
kaip  nepriklausomas  kandidatas.  2016  m.  gruodžio  4  d.  vykusiame  pakartotiniame
antrajame  rinkimų  ture  jis  nugalėjo  Laisvės  partijos  pirmininką  Norbert  Hafer.
 
A. Van der Bellen gimė Austrijoje pabėgėlių šeimoje: jo tėvas - rusas, o motina - estė.
Prieš tapdamas politiku jis ėjo Vienos universiteto ekonomikos profesoriaus pareigas.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį @vanderbellen
 

 
Papildoma informacija
• Austrijos prezidento kanceliarijos tinklapis

Plenarinė sesija
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http://www.bundespraesident.at/


Graikija: EP nariai aptars 86 mlrd. eurų paskolos
likimą
 
Antradienį  europarlamentarai  diskutuos  dėl  trijų  metų  trukmės  86  mlrd.  eurų
Graikijos gelbėjimo programos įgyvendinimo, nes pastaruoju metu paaštrėjo šalies
ir jos kreditorių nesutarimai dėl Atėnų reformų ambicijų.  
 
Šią savaitę Tarptautinis Valiutos Fondas, kuris yra vienas iš paskolos Graikijai šaltinių,
pateikė  pesimistinę  Graikijos  ekonomikos  ir  galimybės  grąžinti  paskolą  prognozę,
siūlydamas drastiškai pertvarkyti skolą. Tai sulaukė neigiamos reakcijos ES institucijose ir
Atėnuose, kurie teigia, kad šis vertinimas nėra pagrįstas.
 
Pagalbos Graikijai  programos įgyvendinimas bus taip  pat  aptartas Euro zonos šalių
finansų ministrų  susitikime,  vyksiančiame vasario  20 d.  Briuselyje.
 
Debatai: 2017-02-14
 
Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #Greece
 

 
Papildoma informacija
• Teisėkūros apžvalga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2529(RSP)


EP nariai ragins supaprastinti biologinių pesticidų
registravimą
 
Dėl  lėtų ir  sudėtingų sertifikavimo procedūrų ES užkertamas kelias biologinės
kilmės didelio pavojaus nekeliančių pesticidų naudojimui,  kurie galėtų pakeisti
įprastus cheminius pesticidus, žalojančius aplinką ir žmonių sveikatą. Pirmadienį
EP  nariai  aptars  šią  situaciją  su  Europos  Komisija,  o  antradienį  balsuos  dėl
atitinkamos  rezoliucijos,  raginančios  supaprastinti  biologinių  pesticidų
registravimą.
 
Rezoliucijos projekte pažymima, kad įprastų augalų apsaugos produktų naudojimas kelia
vis  daugiau  prieštaravimų  dėl  pavojaus  žmogaus  sveikatai  ir  aplinkai.  Iki  šiol  ES
registruotos  tik  septynios  mažos  rizikos  medžiagos,  kurios  gali  būti  alternatyva
cheminiams  pesticidams.
 
EP nariai  ragina  Europos  Komisiją  iki  2018  m.  pabaigos  pasiūlyti  taisykles,  kurios
supaprastintų  biologinių  pesticidų  vertinimą  ir  registravimą.
 
Debatai: 2017-02-13
 
Balsavimas: 2017-02-14
 
Procedūra: Klausimas Europos Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu; su rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #pesticides
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie pesticidų registravimo taisykles
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2903%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120291/LDM_BRI%282012%29120291_REV1_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/low-risk-pesticides


Robota i  i r  d i rbt in is  in te lektas:  Europos
Par lamentas  už  jų  regul iav imą
 
Greitai  besiplečiančiam robotikos  bei  dirbtinio  intelekto  sektoriui  būtinos  ES
taisyklės, įsitikinę europarlamentarai, siūlantys nustatyti pagrindinius etikos bei
atsakomybės už robotų veiklą standartus. Dirbtinio intelekto valdomos mašinos,
pacientus ligoninėse pasitinkantys robotai - tik keletas naujojo reiškinio pavyzdžių.
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
Rezoliucijos projekte Europos Komisija raginama paruošti  robotų ir  dirbtinio intelekto
taisykles, siekiant išnaudoti jų ekonominį potencialą, užtikrinti tinkamą saugos ir saugumo
lygį  bei  nustatyti  robotų veiksmų atsakomybės nuostatas.  EP nariai  ragina apdrausti
robotų veiklą ir  sukurti  papildomą fondą, kuris kompensuotų, pavyzdžiui,  automatinio
automobilio sukeltos avarijos žalą.
 
Rezoliucijoje taip pat siūloma įsteigti Europos robotikos ir dirbtinio intelekto agentūrą, kuri
taptų šios srities techninės, etinės ir administracinės ekspertizės centru.
 
Debatai: 2017-02-15
 
Balsavimas: 2017-02-16
 
Procedūra: rezoliucija
 
Spaudos konferencija: 2017-02-15, 15.30 val.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #AI
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą EP komitete (2017-01-12)
• EP pranešėja Mady Delvaux (Socialistai ir demokratai, Liuksemburgas)
• Teisėkūros apžvalga
• EP studija apie civilinės teisės aspektus robotikoje (2016 m. spalis)
• EP studija apie robotus ir jų įtaką dabartiniam pasauliui (2016 m. liepa)

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/06/30/how-will-robots-change-our-lives-new-study-on-the-ethics-of-cyber-physical-systems-published/


EP ragins geriau apsaugoti informatorius
 
Antradienį europarlamentarai greičiausiai paragins nedelsiant parengti veiksmingą
Europos informatorių apsaugos programą, kuri padėtų apsaugoti ES finansinius
interesus. Tai  padėtų geriau kovoti  su ES finansuojamų projektų įgyvendinimo
pažeidimais.
 
Informatoriai atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią išlaidų, susijusių su ES biudžetu,
pažeidimams  ir  viešinant  korupcijos  atvejus,  pažymima  rezoliucijos  projekte.
Europarlamentarai  siūlo  sukurti  nepriklausomą  informacijos  rinkimo  ES  biurą  (su
padaliniais Sąjungos valstybėse),  kuris padėtų informatoriams pasinaudoti  tinkamais
kanalais savo turimai informacijai  apie galimus pažeidimus atskleisti.
 
Debatai: 2017-02-13
 
Balsavimas: 2017-02-14
 
Procedūra: rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #EUTransparency #lobbying
 
 
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-01-09)
• EP pranešėjas Dennis de Jong (Vieningieji kairieji, Nyderlandai)
• Teisėkūros apžvalga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170109IPR57562/budgetary-control-committee-meps-call-for-eu-wide-protection-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96748.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en


Europos Parlamentas aptars saugumo padėtį Rytų
Ukrainoje
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini
aptars pablogėjusią saugumo padėtį Rytų Ukrainoje, kai sausio mėn. pabaigoje
suintensyvėjo Ukrainos pajėgų kovos su prorusiškais sukilėliais. 
 
Vasario  6  d.  EP Saugumo ir  gynybos pakomitečio  nariai  kartu  su Ukrainos ministro
pirmininko pavaduotoja Europos integracijai Ivanna Klympush-Tsintsadze aptarė saugomo
padėtį Rytų Ukrainoje ir Avdijivkos mieste. Ji informavo europarlamentarus, kad sausio 29
d. prorusiški  sukilėliai  pažeidė paliaubas bei  Minsko susitarimus ir  užpuolė Ukrainos
pajėgas Avdijivkos mieste,  tam naudodami tankus ir  sunkiąją artileriją.
 
 
 
EP pakomitečio nariai paragino Rusiją nutraukti konflikto eskalavimą ir laikytis Minsko
susitarimų, o kol to nebus – išlaikyti ES sankcijas.
 
 
 
 
 
Debatai: 2017-02-14
 
Procedūra:  ES  vyriausiosios  įgaliotinės  ES  užsienio  reikalams  ir  saugumo politikai
pareiškimas
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #Ukraine #Avdiivka
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie diskusiją EP komitete (2017-02-06)
• Diskusijos vaizdo įrašas (2017-02-06)
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams: ES ir Ukraina
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170206IPR61320/russian-probing-in-eastern-ukraine-must-stop-say-security-and-defence-meps
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170206-1500-COMMITTEE-SEDE
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-ukraine

