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Antradienį  europarlamentarai  balsuos  dėl  naujų  taisyklių,  kuriomis  siekiama
panaikinti nepagrįstas kliūtis internetu įsigyti prekių ar paslaugų iš kitų ES šalių. 

Trečiadienį EP nariai spręs, ar pritarti siūlymui atsižvelgti į  Jungtinės Karalystės
pasitraukimą iš ES ir sumažinti 2019 m. renkamų europarlamentarų skaičių nuo 751
iki 705. 

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų prekybos ES taršos leidimais
taisyklių, kuriomis siekiama įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą ir toliau
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas. 

Kroatijos ministras pirmininkas Andrej Plenković taps antruoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai antradienį aptars ES ateitį. 

Europos Parlamentas pasiruošęs atmesti bet kurį kandidatą į Europos Komisijos
pirmininko postą, jeigu jo prieš EP rinkimus neiškėlė nė viena europinė partija. Tai
teigiama rezoliucijoje, dėl kurios EP nariai balsuos trečiadienį. 

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo įsteigti specialų komitetą, kuris tirs
ES leidimų naudoti pesticidus suteikimo sistemą. 

Ketvirtadienį europarlamentarai aptars vasaros laiko privalumus ir trūkumus bei tą
pačia dieną balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte Europos Komisija raginama
atsisakyti laikrodžių sukiojimo praktikos. 

Ketvirtadienį  Europos  Parlamento  seniūnų  sueiga  (EP  ir  frakcijų  pirmininkai)
nusprendė siūlyti Parlamentui atleisti EP pirmininko pavaduotoją Ryszard Czarnecki
(Europos  konservatoriai  ir  reformistai,  Lenkija)  iš  užimamų  pareigų  dėl  rimto
nusižengimo,  susijusio  su  kolegės  įžeidimu.  Balsavimas  šiuo  klausimu  vyks
trečiadienį. 

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl Vilijos Blinkevičiūtės (Socialistai ir demokratai)
parengtos rezoliucijos,  kurioje  raginama stiprinti  kovą su moters lytinių  organų
žalojimu (MLOŽ),  nuo kurio  Europoje kenčia apie 500 tūkst.  moterų.
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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 Žinių centras
• EP Tyrimų biuro apžvalgos apie sesiją garso įrašas
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/lt/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
http://www.europarl.europa.euhttps://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


Prekyba internetu be sienų 
 
Antradienį  europarlamentarai  balsuos  dėl  naujų  taisyklių,  kuriomis  siekiama
panaikinti nepagrįstas kliūtis internetu įsigyti prekių ar paslaugų iš kitų ES šalių.
 
Nors atrodo, kad buvimo virtualioje erdvėje neriboja jokie barjerai, kaip antai valstybių
sienos,  realybė,  deja,  kitokia.  Viena  iš  problemų –  geografinis  blokavimas,  kuomet
ribojama galimybė naudotis kitose ES šalyse siūlomomis internetinėmis paslaugomis.
 
Naujosios taisyklės siekia kovoti su šiuo reiškiniu, todėl nustato, kad  nakvynę, automobilio
nuomą, drabužius ar kitą prekę, ar paslaugą internetu įsigyjantis vartotojas negalės būti
diskriminuojamas dėl jo pilietybės ir gyvenamosios vietos, atsisakant jam suteikti paslaugą
ar automatiškai peradresuojant jį į kitą tinklapį.
 
Kitų ES valstybių vartotojams turės būti suteiktos tos pačios prekių ar paslaugų įsigijimo,
pardavimo bei mokėjimo sąlygos kaip ir vietiniams vartotojams, jeigu:
 
- prekiautojas siūlo pristatyti prekę (pvz., drabužius ar elektroninę įrangą) į kitą ES valstybę
arba į bendru sutarimu pasirinktą vietą;
 
-  perkamos autorių teisėmis nesaugomos skaitmeninio turinio paslaugos, pavyzdžiui,
debesijos, duomenų saugyklų, interneto svetainių prieglobos ar ugniasienės paslaugas;
 
- perkamos paslaugos, kurias prekiautojas suteikia savo patalpose ar konkrečioje vietoje,
kur  vystomas jo verslas (pvz.,  apgyvendinimo,  sporto renginių,  automobilių  nuomos,
apsilankymo muzikos šventėse ar  laisvalaikio parkuose paslaugos).
 
Reglamentas kol kas neapimtų skaitmeninio turinio prekių, kurioms galioja autorinių teisių
apsauga, pavyzdžiui, elektroninių knygų, muzikos ar žaidimų, o taip pat garso ir vaizdo
paslaugų,  tačiau  EP  narių  dėka  Europos  Komisija  įpareigota  per  dvejus  metus  tai
persvarstyti.
 
Naujosios  taisyklės  jau  suderintos  su  ES  Taryba  praeitų  metų  rudenį,  todėl
europarlamentarai  tvirtins  pasiektą  susitarimą.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-02-05
 
Balsavimas: 2018-02-06
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-02-06, 15 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #DigitalSingleMarket
 

 
Papildoma informacija
• ES taisyklių projektas
• Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-11-20)
• Ką daro EP, kad jūsų skaitmeninis gyvenimas būtų patogesnis ?
• EP reportažas: pirkimas internetu išstumia apsipirkimą parduotuvėse
• EP pranešėja Róża Thun (Europos liaudies partija, Lenkija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie geografinį blokavimą
• Europos Komisijos studija apie geografinį blokavimą (2016 m. gegužė)
• ES vartotojų tarpvalstybinio apsipirkimo internetu paklausa didėja
• Garso ir vaizdo medžiaga apie geografinį blokavimą
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14780-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20171205STO89517/ka-daro-ep-kad-jusu-skaitmeninis-gyvenimas-butu-patogesnis
https://www.europarltv.europa.eu/lt/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/geo-blocking/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_lt.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk


Sprendimas  dėl  naujos  Europos  Parlamento
sudėties  po  2019  m.  rinkimų  
 
Trečiadienį EP nariai spręs, ar pritarti siūlymui atsižvelgti į Jungtinės Karalystės
pasitraukimą iš ES ir sumažinti 2019 m. renkamų europarlamentarų skaičių nuo 751
iki 705.
 
Šiuo metu Jungtinė Karalystė turi  73 vietas Europos Parlamente.  27 mandatus iš  jų
siūloma paskirstyti toms ES šalims, kurioms jų trūksta atsižvelgus į gyventojų skaičių, o
likusius 46 laikyti rezerve, jei ateityje būtų sukurta papildoma bendra europinė rinkimų
apygarda arba įstotų naujų narių.
 
Lietuvos europarlamentarų skaičius nesikeistų, todėl ir toliau būtų renkama vienuolika EP
narių.
 
Pagal ES sutartį Europos Parlamentas turi pateikti siūlymą dėl savo sudėties keitimo, o
galutinį sprendimą turės vienbalsiai priimti Europos Vadovų Taryba. Savo ruožtu naujoji
sistema būtų taikoma tik tokiu atveju, jei Jungtinė Karalystė galutinai pasitrauktų iš ES.
 
Trečiadienį  europarlamentarai  taip pat diskutuos dėl EP rinkimų įstatymų reformos ir
ragins ES valstybes greičiau sutarti  dėl  būtinų pakeitimų,  kuriuos europarlamentarai
pasiūlė dar  2015 m. pabaigoje.
 
Debatai: 2018-02-07
 
Balsavimas: 2018-02-07
 
Procedūra: teisinė iniciatyva
 
Spaudos konferencija: 2018-02-07, 14.30 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #EP2019
 

 
Papildoma informacija
• EP pranešimo dėl Parlamento sudėties projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-01-23)
• EP pranešėja Danuta Hübner (Europos liaudies partija, Lenkija)
• EP pranešėjas Pedro Silva Pereira (Socialistai ir demokratai, Portugalija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP studija apie Parlamento sudėtį
• Klausimas ES Tarybai dėl EP rinkimų įstatymo reformos
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20151109IPR01698/siuloma-ep-rinkimams-taikyti-elektronini-balsavima
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20151109IPR01698/siuloma-ep-rinkimams-taikyti-elektronini-balsavima
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0007%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92301/eu-elections-2019-meps-pave-way-for-pan-european-constituency-post-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000099+0+DOC+XML+V0//LT


Klimato  kaita:  Europos  Parlamentas  tvirtins
prekybos  taršos  leidimais  reformą  
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų prekybos ES taršos leidimais
taisyklių, kuriomis siekiama įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą ir toliau
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.
 
2005 m. pradėta taikyti  ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema įpareigoja
daugiau nei 11 tūkst. jėgainių ir stambesnių gamyklų įsigyti leidimą kiekvienai į atmosferą
išmesto  anglies  dioksido  tonai.  Kiekvienais  metais  įmonėms suteikiamas tam tikras
nemokamų taršos leidimų kiekis, o jei jų nepakanka – jos gali papildomus leidimus įsigyti
aukcione.
 
ES prekybos taršos leidimais reforma siekiama, kad iki 2030 m. bendras šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis sumažėtų bent 40 proc. palyginti su 1990 m. lygiu.
 
Su ES Taryba jau neformaliai  suderintos taisyklės nustato,  kad kasmet turi  sparčiau
mažėti aukcione parduodamų leidimų skaičius. Savo ruožtu siūloma padvigubinti rinkos
stabilumo rezervą, kuriame bus kaupiama dalis rinkoje atsiradusio taršos leidimų perviršio.
Be to, numatoma sukurti du fondus, kurie būtų finansuojami pardavus dalį taršos leidimų.
Modernizacijos fondas leistų remti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir kai kurių ES
valstybių  energetikos  pertvarką,  o  Inovacijų  fondas  –  atsinaujinančios  energetikos
projektus.
 
Debatai: 2018-02-05
 
Balsavimas: 2018-02-06
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-02-06, 14 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #EUETS #climatechange
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-11-09)
• EP pranešėja Julie Girling (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro apžvalga apie ES prekybos taršos leidimais sistemos reformą
• ES prekybos taršos leidimais sistema
• Garso ir vaizdo medžiaga
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https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_lt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171109IPR87713/co2-plans-to-cut-emission-allowances-and-fund-low-carbon-innovation-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_lt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


EP  debatai  dėl  Sąjungos  ateities  su  Kroatijos
premjeru  Andrej  Plenković
 
Kroatijos  ministras  pirmininkas  Andrej  Plenković  taps  antruoju  ES  valstybės
vadovu,  su  kuriuo  europarlamentarai  antradienį  aptars  ES  ateitį.
 
Europarlamentarai  siekia  aptarti  galimus  ES  ateities  scenarijus  su  ES  valstybių  ir
vyriausybių  vadovais.  Šių  debatų  seriją  sausio  mėn.  atidarė  Airijos  premjeras  Leo
Varadkar.
 
Prieš tapdamas Kroatijos vyriausybės vadovų A. Plenković buvo Europos Parlamento
nariu.
 
Debatai: 2018-02-06
 
Spaudos konferencija: 2018-02-06, 12 val. (šalia plenarinių posėdžių salės)
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #FutureofEurope @AndrejPlenkovic
 

 
Papildoma informacija
• Garso ir vaizdo medžiaga
• Svarbi tema: Europos ateitis
• Andrej Plenković CV

Plenarinė sesija
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/andrej-plenkovic/19495


2019 m. EP rinkimai: naujam Europos Komisijos
pirmininkui būtina europinių partijų parama
 
Europos Parlamentas pasiruošęs atmesti bet kurį kandidatą į Europos Komisijos
pirmininko postą, jeigu jo prieš EP rinkimus neiškėlė nė viena europinė partija. Tai
teigiama rezoliucijoje, dėl kurios EP nariai balsuos trečiadienį.
 
Europarlamentarai  remia  taip  vadinamo „Spitzenkandidaten”  procesą,  kai  kiekviena
europinė partija prieš Europos Parlamento rinkimus paskiria pagrindinį kandidatą Europos
Komisijos pirmininko postui užimti. Dabartinis EK pirmininkas Jean-Claude Juncker tapo
pirmuoju pagal šią sistemą 2014 m. išrinktu Komisijos pirmininku.
 
EP rezoliucijoje, kuria atnaujinami santykių tarp Parlamento ir Europos Komisijos rėmai,
taip  pat  numatyta,  kad  Europos  Komisijos  nariams  nebus  būtina  išeiti  nemokamų
atostogų, jeigu jie nuspręstų siekti europarlamentaro mandato ar tapti vienu iš europinių
partijų kandidatų į  EK pirmininko postą. Tačiau jie turės įsipareigoti  nenaudoti  turimų
Komisijos resursų rinkiminei kampanijai.
 
Debatai: 2018-02-07
 
Balsavimas: 2018-02-07
 
Procedūra: pritarimo
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #EP2019 #Spitzenkandidaten
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos dėl Parlamento ir Europos Komisijos santykių projektas
• EP pranešėjas Esteban González Pons (Europos liaudies partija, Ispanija)
• Teisėkūros apžvalga
• Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0006%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2233%28ACI%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Pesticidai:  Europos  Parlamentas  ketina  steigti
specialų  komitetą  
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo įsteigti specialų komitetą, kuris
tirs ES leidimų naudoti pesticidus suteikimo sistemą.
 
Šio komiteto steigimą paskatino vieši nuogąstavimai dėl žemės ūkyje plačiai naudojamo
herbicido glifosato poveikio žmonių sveikatai vertinimo. Praeitų metų lapkritį ES valstybės
atnaujino leidimą naudoti šį herbicidą dar penkerius metus.
 
30 narių komitetas turės 9 mėnesius pateikti  savo išvadas ir  rekomendacijas,  kurias
galutinai  tvirtins Europos Parlamentas.
 
2017 m.  spalio  mėn.  priimtoje  rezoliucijoje  europarlamentarai  atkreipė  dėmesį,  kad
„Monsanto  dokumentų“  skandalas  iškėlė  abejonių  dėl  JAV  bendrovės  „Monsanto“
produktų, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, saugos tyrimų patikimumo. Todėl jie siūlė
nustatyti, kad pesticidų, kuriems naudoti siekiama gauti ES leidimą, mokslinis vertinimas
turi  būti  grindžiamas  tik  „viešai  paskelbtų,  tos  pačios  srities  specialistų  patikrintų  ir
kompetentingų  valdžios  institucijų  užsakytų  nepriklausomų tyrimų rezultatais". 
 
Balsavimas: 2018-02-06
 
Procedūra: specialaus komiteto steigimas
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #glyphosate #pesticides
 

 
Papildoma informacija
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro apžvalga apie glifosato vertinimą
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171020IPR86572/europos-parlamentas-siekia-uzdrausti-glifosata
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2534(RSO)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf


Europos  Parlamento  dėmesio  centre  -  vasaros
laikas
 
Ketvirtadienį europarlamentarai aptars vasaros laiko privalumus ir trūkumus bei tą
pačia dieną balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte Europos Komisija raginama
atsisakyti laikrodžių sukiojimo praktikos.
 
Vasaros laikas  –  tai  praktika,  kuomet  laikrodžių  rodyklės  pasukamos viena valanda
pirmyn, siekiant geriau išnaudoti dienos šviesą. Jis įvedamas paskutinį kovo sekmadienį ir
atšaukiamas paskutinį spalio sekmadienį. Vieningas vasaros laiko įvedimo ES tvarkaraštis
nustatytas ES direktyvoje.
 
 
 
Pailgėjęs šviesus paros metas suteikia daugiau galimybių natūralioje dienos šviesoje leisti
laisvalaikį ar dirbti. Kita vertus, dėl vasaros laiko sutaupoma palyginti nedaug energijos, o
kai kurių ekspertų vertinimu, jo įvedimas sukelia sveikatos problemų.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-02-08
 
Balsavimas: 2018-02-08
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro apžvalga apie vasaros laiką
• Klausymų apie vasaros laiką vaizdo įrašas (2015-03-24)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2018-0070%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150324-1600-COMMITTEE-JURI-TRAN-ITRE


Siūloma  atleisti  vieną  iš  Europos  Parlamento
pirmininkų  pavaduotojų
 
Ketvirtadienį  Europos  Parlamento  seniūnų  sueiga  (EP  ir  frakcijų  pirmininkai)
nusprendė siūlyti Parlamentui atleisti EP pirmininko pavaduotoją Ryszard Czarnecki
(Europos  konservatoriai  ir  reformistai,  Lenkija)  iš  užimamų pareigų  dėl  rimto
nusižengimo,  susijusio  su  kolegės  įžeidimu.  Balsavimas  šiuo  klausimu  vyks
trečiadienį.
 
R. Czarnecki yra viešai palyginęs savo kolegę iš Lenkijos Róża Thun (Europos liaudies
partija) su II-ojo pasaulinio karo metu su naciais bendradarbiavusiais asmenimis.
 
Siūlymas  atleisti  EP  narį  iš  oficialų  pareigų,  nereiškia,  kad  kartu  prarandamas  ir
europarlamentaro mandatas. EP seniūnų sueigos nuomone rimtas nusižengimas užkerta
kelią bet kuriam EP nariui atstovauti kitus europarlamentarus.
 
Galutinį  sprendimą dėl  R. Czarneckio priims visas EP trečiadienį,  o kad asmuo būtų
atleistas  iš  pareigų  tam turi  pritarti  bent  du  trečdaliai  balsavusiųjų,  sudarančių  visų
Parlamento  narių  daugumą.
 

 
Papildoma informacija
• EP darbo tvarkos taisyklių 21 str.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-021+DOC+XML+V0//LT&navigationBar=YES


Europarlamentarai  ragins netoleruoti  barbariško
elgesio su moterimis
 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl Vilijos Blinkevičiūtės (Socialistai ir demokratai)
parengtos rezoliucijos, kurioje raginama stiprinti kovą su moters lytinių organų
žalojimu (MLOŽ), nuo kurio Europoje kenčia apie 500 tūkst. moterų.
 
Vasario 6-ąją minint Tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną
, europarlamentarai trečiadienį teirausis Europos Komisijos, kokių ji ėmėsi veiksmų, kad ši
praktika būtų sustabdyta tiek ES, tiek už jos ribų.
 
Rezoliucijos projekte Komisija ir ES valstybės raginamos nustatyti konkrečias kovos su šia
barbariška  praktika  priemones  skirtingose  srityse  (sveikatos,  socialinės  apsaugos,
švietimo, teisingumo ir pan.), stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą ir diegti veiksmingas
priemones pabėgėlių stovyklose. 
 
Dauguma atvejų  MLOŽ atliekamas mergaitėms nuo  5  iki  8  metų  amžiaus.  Ši  žiauri
praktika vis dar taikoma kai kuriose Afrikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalyse. Nors ES šalyse
MLOŽ laikomas nusikaltimu, kai kuriose migrantų bendruomenėse Europoje mergaitės
tebežalojamos. Vilniuje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto duomenimis tai ypač
aktualu 13 ES valstybių: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Suomijoje,
Prancūzijoje,  Airijoje,  Italijoje,  Nyderlanduose,  Portugalijoje,  Švedijoje  ir  Jungtinėje
Karalystėje.
 
Debatai: 2018-02-06
 
Balsavimas: 2018-02-07
 
Procedūra: Klausimas Europos Komisijai į kurį atsakoma žodžiu, su rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #endFGM
 

 
Papildoma informacija
• Klausimas Europos Komisijai
• Rezoliucijos projektas
• Teisėkūros apžvalga
• EP pranešėja Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai ir demokratai)
• EP straipsnis: nuo barbariškos praktikos kenčia 500 tūkst. Europos moterų
• Kovos su MLOŽ praktika Lietuvoje
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http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000003+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2018-0068%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2936(RSP)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180122STO92230/nuo-barbariskos-praktikos-kencia-500-tukst-europos-moteru
http://eige.europa.eu/lt/rdc/eige-publications/current-situation-and-trends-female-genital-mutilation-lithuania

