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Belgijos ministras pirmininkas Charles Michel taps ketvirtuoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai ketvirtadienį aptars Sąjungos ateitį. 

Trečiadienį 13 val. EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude
Juncker įvertins pirmuosius pasiūlymus dėl ES ilgalaikio biudžeto išlaidų ir pajamų
po 2020 m. 

ES turi inicijuoti diskusiją apie pasaulinį kosmetikos bandymo su gyvūnais draudimą,
kuris įsigaliotų iki 2023 m., teigiama EP rezoliucijos projekte, kurį planuojama priimti
ketvirtadienį. 

Trečiadienį europarlamentarai aptars būdus, kaip apsaugoti žiniasklaidos laisvę,
pliuralizmą ir  nepriklausomą nuo politinio spaudimo, o ketvirtadienį  balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
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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
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EP  debatai  dėl  Sąjungos  ateities  su  Belgijos
premjeru  
 
Belgijos ministras pirmininkas Charles Michel taps ketvirtuoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai ketvirtadienį aptars Sąjungos ateitį.
 
Šiais metais Europos Parlamente vyksta debatų apie galimus ES ateities scenarijus su
Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovais serija. Savo įžvalgomis jau pasidalino Airijos,
Kroatijos ir Portugalijos premjerai bei Prancūzijos prezidentas, o šioje sesijoje numatomi
debatai su Belgijos ministru pirmininku.
 
Charles Michel šalies premjero pareigas eina nuo 2014 m. spalio mėn.
 
Po debatų 11.30 val. vyks EP pirmininkas Antonio Tajani ir Belgijos ministro pirmininko
Charles Michel spaudos konferencija.
 
Gegužės mėn. pabaigoje vykstančioje kitoje sesijoje savo viziją Europos Parlamente
pristatys Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel.
 
Debatai: 2018-05-03
 
Spaudos konferencija: 2018-05-03, 11.30 val.
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #FutureofEU @CharlesMichel
 

 
Papildoma informacija
• Belgijos ministro pirmininko biografija
• Svarbi tema: Europos ateitis
• Garso ir vaizdo medžiaga
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Europarlamentarai aptars ES biudžetą po 2020 m. 
 
Trečiadienį 13 val. EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude
Juncker įvertins pirmuosius pasiūlymus dėl ES ilgalaikio biudžeto išlaidų ir pajamų
po 2020 m.
 
Ruošdamiesi  ilgalaikio  ES  biudžeto  2021-2027  m.  projekto  paskelbimui  būsimoje
plenarinėje sesijoje  europarlamentarai  š.  m.  kovo mėn.  pasiūlė naujus ES biudžeto
prioritetus ir  šaltinius.  Jie  akcentavo,  kad nuo 2021 m. ES turėtų gausiau finansuoti
saugumą,  gynybą  bei  migracijos  politiką,  tačiau  taip  pat  neturėtų  mažinti  paramos
ūkininkams  bei  skurstantiems  regionams.
 
Jie taip pat pažymėjo, kad „negali garantuoti“, kad pritars ilgalaikiam ES biudžetui, jei
nebus pažangos reformuojant biudžeto pajamų sistemą, ypač įvertinant poreikį užpildyti
dėl „Brexit“ atsirasiančią biudžeto „skylę“.
 
Naują ilgalaikį ES biudžetą tvirtins ES valstybės, o jo įsigaliojimui bus būtinas Europos
Parlamento pritarimas. Europarlamentarai siekia, kad naujasis biudžetas būtų suderintas
iki 2019 m. EP rinkimų.
 
Debatai: 2018-05-02
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #EUBudget #MFF #OwnResources  
 

 
Papildoma informacija
• EP pozicija dėl ilgalaikio ES biudžeto (2018 m. kovas)
• EP pozicija dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos (2018 m. kovas)
• EP pažyma apie ilgalaikį ES biudžetą
• Garso ir vaizdo medžiaga apie ilgalaikį ES biudžetą
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Europos  Parlamentas  ragins  drausti  bandyti
kosmetiką  su  gyvūnais
 
ES  turi  inicijuoti  diskusiją  apie  pasaulinį  kosmetikos  bandymo  su  gyvūnais
draudimą,  kuris  įsigaliotų  iki  2023  m.,  teigiama  EP  rezoliucijos  projekte,  kurį
planuojama  priimti  ketvirtadienį.
 
Nuo 2013 m. ES draudžiama prekiauti kosmetika ar jos sudėtinėmis dalimis, kurios tirtos
atliekant bandymus su gyvūnais. Tačiau apie 80 proc. pasaulio šalių vis dar leidžiama
atlikti bandymus su gyvūnais ir prekiauti tokio tipo kosmetikos produktais.
 
Europarlamentarai taip pat atkreipia dėmesį į ES galiojančio draudimo trūkumus, nes dalis
kosmetikos produktų bandomi su gyvūnais už ES ribų, o vėliau Sąjungoje atliekamas
alternatyvus testavimas be gyvūnų, sutiekiant galimybę produkcijai patekti į  rinką.
 
Debatai: 2018-05-02
 
Balsavimas: 2018-05-03
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #animaltesting 
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Klausimas Europos Komisijai
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-02-20)
• Garso ir vaizdo medžiaga
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E S  t u r i  p a d ė t i  a p s a u g o t i  ž i n i a s k l a i d o s
n e p r i k l a u s o m u m ą
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars būdus, kaip apsaugoti žiniasklaidos laisvę,
pliuralizmą ir nepriklausomą nuo politinio spaudimo, o ketvirtadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
EP  nariai  ragins  labiau  remti  visuomeninius  transliuotojus,  tiriamąją  žurnalistiką  ir
nepriklausomas priežiūros institucijas,  kurios informuoja apie žurnalistams kylančias
grėsmes.
 
EP  rezoliucijos  projekte  siūloma  geriau  apsaugoti  informatorius,  nepiktnaudžiauti
nepaprastosios padėties paskelbimu, siekiant apriboti žiniasklaidos veiklą ir prieigą prie
interneto. Europarlamentarai taip pat ragins didinti visuomenės skaitmeninį raštingumą,
kuris padėtų kovoti su melagingomis naujienomis.
 
Debatai: 2018-05-02
 
Balsavimas: 2018-05-03
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #mediafreedom #mediapluralism
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-03-27)
• EP pranešėja Barbara Spinelli (Vieningieji kairieji, Italija)
• Teisėkūros apžvalga
• Vaizdo ir garso medžiaga apie žiniasklaidos laisvę ES
• EP pranešėjos pareiškimo vaizdo įrašas
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