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Likus aštuoniems mėnesiams iki kitų metų gegužę vyksiančių Europos Parlamento
rinkimų, EP nariai aptars pagrindinius Europos Komisijos veiklos rezultatus su jos
pirmininku J.-C. Juncker. 

Graikijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras taps devintuoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai antradienį ryte aptars Sąjungos ateitį. 

Antradienį  europarlamentarai  sieks  suderinti  savo  pozicijas  dėl  autorių  teisių
apsaugos  reformos  internetinėje  erdvėje,  o  trečiadienį  spręs,  ar  jai  pritarti. 

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl Europos solidarumo korpuso steigimo,
kuris suteiks galimybę jaunimui savanoriauti ir prisidėti prie įvairių svarbių Europai
projektų įgyvendinimo. 

Antradienį EP nariai kartu su Vengrijos premjeru V. Orbán aptars teisės viršenybės
padėtį šalyje ir spręs, ar ES turi imtis veiksmų, užkirsiančių kelią šiurkščiam ES
vertybių pažeidimui. 

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti kovą
su pinigų plovimu ir sugriežtinti grynųjų pinigų srautų patikrą. 

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl 16,9 mln. eurų paramos Lietuvai skyrimo,
kuri iš dalies kompensuotų pernai vasarą ir rudenį užklupusių potvynių nuostolius. 

Ketvirtadienį  EP nariai  ragins  gamintojus  neklaidinti  vartotojų  ir  užtikrinti,  kad
nesiskirtų to paties prekės ženklo produktų, parduodamų su panašia etikete, kokybė
ir sudėtis. 

Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios palengvins prieigą
prie  internetinių  paslaugų,  tiekiamų ES valstybėse,  pvz.,  automobilio  ar  verslo
registracijos. 

Antradienį  EP  nariai  aptars  ES  ir  Kinijos  santykius,  o  trečiadienį  balsuos  dėl
rezoliucijos, kurioje ragina neleisti Kinijai perimti Europos strateginės infrastruktūros.
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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
• Plenarinių posėdžių tinklalaidės svarbiausiais klausimais
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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://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


Debatai  dėl  padėties Sąjungoje: ką pasiekė J.-C.
Juncker?
 
Likus aštuoniems mėnesiams iki kitų metų gegužę vyksiančių Europos Parlamento
rinkimų, EP nariai aptars pagrindinius Europos Komisijos veiklos rezultatus su jos
pirmininku J.-C. Juncker.
 
Ketvirtąjį  ir  paskutinį metinį pranešimą dėl padėties Sąjungoje J.-C. Juncker pristatys
trečiadienį 10 val. Lietuvos laiku. Vėliau vyks debatai su europarlamentarais.
 
Tikėtina, kad Europos Komisijos pirmininkas pristatys pagrindinius pasiekimus dešimtyje
prioritetinių veiklos sričių,  kurias jis  užsibrėžė kadencijos pradžioje,  taip pat  atskleis
pagrindinius veiklos tikslus iki  kitais  metais  vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.
 
Savo  ruožtu  minėtus  pasiekimus  ir  būsimus  veiksmus  iki  rinkimų  įvertins  Europos
Parlamento  frakcijų  pirmininkai.
 
Debatai: 2018-09-12
 
Procedūra: EK pirmininko pareiškimas
 

 
Papildoma informacija
• ES padėtis: laikas įvertinti, kas padaryta
• Tiesioginė J.-C. Juncker kalbos transliacija
• Europos Komisijos anonsas dėl 2018 m. pranešimo apie padėtį Sąjungoje
• Ankstesni pranešimai apie ES padėtį
• EP Tyrimų biuro studija apie Europos Komisijos veiklą
• EP Tyrimų biuro pažyma apie Europos Parlamente vykusias diskusijas dėl padėties Sąjungoje
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/es-padetis-laikas-ivertinti-kas-padaryta
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk


EP  debatai  dėl  Sąjungos  ateities  su  Graikijos
premjeru
 
Graikijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras taps devintuoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai antradienį ryte aptars Sąjungos ateitį.
 
Debatai prasidės 10 val. Lietuvos laiku. Po jų EP pirmininkas Antonio Tajani ir Graikijos
premjeras Alexis Tsipras padarys pareiškimus spaudai.
 
Spalio mėn. EP sesijoje savo viziją pristatys Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas.
 
Savo įžvalgomis su europarlamentarais jau yra pasidalinę Airijos, Kroatijos, Portugalijos,
Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Lenkijos premjerai bei Prancūzijos prezidentas.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Spaudos konferencija: 2018-09-11, 13:45 val. (LT laiku)
 

 
Papildoma informacija
• Graikijos ministro pirmininko Alexis Tsipras biografija
• Svarbi tema: Europos ateitis
• Garso ir vaizdo medžiaga
• Debatų EP apie ES ateitį apžvalga
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https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.futureofeuropedebates.eu/#target


Europos  Parlamentas  spręs  dėl  autorių  teisių
apsaugos  reformos  ateities
 
Antradienį  europarlamentarai  sieks  suderinti  savo  pozicijas  dėl  autorių  teisių
apsaugos  reformos internetinėje  erdvėje,  o  trečiadienį  spręs,  ar  jai  pritarti.
 
Liepos mėn. plenarinėje sesijoje EP nariai atsisakė suteikti mandatą pradėti derybas su
ES  valstybėmis  dėl  autorių  teisių  apsaugos  reformos,  siekdami  daugiau  laiko
besiskiriančioms  pozicijoms  suderinti.  Jie  siekia  atnaujinti  autorių  teisių  apsaugą
internetinėje  erdvėje  ir  užtikrinti,  kad interneto  platformų ir  naujienų kaupiklių  veikla
neatimtų sąžiningo atlygio iš kūrėjų, ypač menininkų, muzikantų ir žurnalistų. Didžiausią
kontraversiją  sukėlė  siūlymas  apibrėžti,  kokio  dydžio  straipsnio  dalį  galima  pateikti
naujienų  kaupiklio  (agregatoriaus)  tinklalapyje  nemokant  teisių  turėtojui  licencijos
mokesčio.
 
Antradienį  vyksiančiose diskusijose europarlamentarai  turės galimybę pristatyti  savo
siūlymus, kokios reformos Parlamentas turi siekti derybose su ES Taryba. Trečiadienį bus
balsuojama dėl EP Teisės reikalų komiteto patvirtintų reformos gairių bei atskirų pakeitimų,
kuriuos galės pateikti  EP nariai ar frakcijos. Jų pagrindu bus iš naujo balsuojama dėl
mandato derėtis su ES Taryba, kuri yra patvirtinusi savo poziciją š. m. gegužę.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Balsavimas: 2018-09-12
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis skaitymas
 
Spaudos konferencija: 2018-09-12, 15.30 (Lietuvos laiku)
 

 
Papildoma informacija
• EP pranešėjas Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija)
• EP Tyrimų biuro pažyma apie svarstomas skaitmeninės rinkos reguliavimo taisykles
• Pranešimas spaudai apie balsavimą liepos mėn. plenarinėje sesijoje (2018-07-05)
• Teisėkūros apžvalga
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180628IPR06809/autoriu-teisiu-apsaugos-reforma-europarlamentarai-dar-nepasirenge-deretis
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180628IPR06809/autoriu-teisiu-apsaugos-reforma-europarlamentarai-dar-nepasirenge-deretis
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Atveriamas kelias Europos solidarumo korpusui
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl Europos solidarumo korpuso steigimo,
kuris suteiks galimybę jaunimui savanoriauti ir prisidėti prie įvairių svarbių Europai
projektų įgyvendinimo.
 
Europos solidarumo korpusas – tai  jaunuolių,  užsiregistravusių dalyvauti  solidarumo
projektuose,  sambūris.  Registruotis  gali  asmenys nuo 17 iki  30 metų.
 
Šia  iniciatyva  siekiama  jaunimui  sudaryti  galimybes  įsitraukti  į  svarbių  projektų
įgyvendinimą, pavyzdžiui, padėti užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms arba atsigauti po jų,
teikti pagalbą prieglobsčio prašytojų centruose arba spręsti įvairias socialines problemas
bendruomenėse.
 
2018-2020 m. šiai iniciatyvai numatyta skirti 375 mln. eurų. Tikėtina, kad jau šių metų
pabaigoje organizacijos, siekiančios paramos svarbių projektų įgyvendinimui, galės teikti
paraiškas finansavimui gauti bei naudotis savanorių duomenų baze.
 
Debatai: 2018-09-10
 
Balsavimas: 2018-09-11
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą su ES Taryba (2018-07-11)
• Europos Solidarumo korpusas
• EP Tyrimų biuro pažyma apie Europos Solidarumo korpusą
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https://europa.eu/youth/solidarity_lt
https://europa.eu/youth/solidarity/topics_lt
https://europa.eu/youth/solidarity/topics_lt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07551/cult-committee-endorses-the-agreement-on-eu-solidarity-corps
https://europa.eu/youth/solidarity_lt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017
608731_EN.pdf


Europos Parlamentas spręs, ar imtis veiksmų dėl
teisės viršenybės Vengrijoje
 
Antradienį EP nariai kartu su Vengrijos premjeru V. Orbán aptars teisės viršenybės
padėtį šalyje ir spręs, ar ES turi imtis veiksmų, užkirsiančių kelią šiurkščiam ES
vertybių pažeidimui.
 
Birželio mėn. EP Piliečių laisvių komitetas konstatavo, kad Vengrijoje iškilo šiurkštaus ES
vertybių pažeidimo pavojus ir rekomendavo Parlamentui pavesti  ES valstybėms imtis
prevencinių veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį. Šiai rekomendacijai, kurią
parengė EP narė Judith Sargentini (Žalieji, Nyderlandai), priimti būtinas dviejų trečdalių
balsavusiųjų europarlamentarų, kurie sudarytų bent pusę narių (t.y. 376), palaikymas.
 
Savo ruožtu tai būtų pirmas kartas, kai iniciatyvos aktyvuoti prevencinį mechanizmą imasi
Europos Parlamentas.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Balsavimas: 2018-09-12
 
Procedūra: teisėkūrą inicijuojanti rezoliucija
 
Spaudos konferencija: 2018-09-12, 15 val. (Lietuvos laiku)
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-06-25)
• Teisėkūros apžvalga
• Teisės viršenybė valstybėje narėje: koks ES vaidmuo? (infografikas)
• Pranešimas spaudai: Europos Parlamentas ragina ištirti ir įvertinti padėtį Vengrijoje (2017-05-17)
• EP vaizdo ir garso medžiaga apie padėtį Vengrijoje
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06503/rule-of-law-in-hungary-parliament-should-ask-council-to-act-say-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/teises-virsenybe-valstybeje-nareje-koks-es-vaidmuo-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170511IPR74350/europos-parlamentas-ragina-istirti-ir-ivertinti-padeti-vengrijoje
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Naujos  ES  taisyklės  terorizmo  finansavimui
pažaboti
 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti kovą
su pinigų plovimu ir sugriežtinti grynųjų pinigų srautų patikrą.
 
ES valstybių teisėsaugos institucijos susiduria su įvairiais trukdžiais kartu kovodamos su
pinigu  plovimu,  nes  valstybės  skirtingai  apibrėžia  šį  nusikaltimą  ir  jo  užkardymą.
Naujosiomis taisyklėmis siekiama ES mastu nustatyti bendrą pinigų plovimo apibrėžimą ir
įtvirtinti minimalią bausmę už šią nusikalstamą veiką.
 
Kitu ES taisyklių projektu numatoma išplėsti vežamų grynųjų pinigų sąvoką (gryniems
pinigams prilyginti ir čekius, auksą ar išankstinio apmokėjimo korteles), sugriežtinti jų
pervežimo kontrolę (registruoti grynųjų pinigų siuntas, neviršijančias privalomos deklaruoti
didesnės nei 10 tūkst. eurų sumos) bei įpareigoti ES valstybes keistis informacija apie
galimas nusikalstamas veiklas.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Balsavimas: 2018-09-12
 
Procedūra: įprasta teisėkūros procedūra, sutarimas pirmuoju skaitymu
 

 
Papildoma informacija
• EP pranešimo dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis projektas
• EP pranešėjas dėl kovos su pinigų plovimu Ignazio Corrao (Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos

frakcija, Italija)
• Teisėkūros apžvalga dėl pinigų plovimo
• EP pranešimo dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės projektas
• EP pranešėjas dėl grynųjų pinigų kontrolės Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai,

Ispanija)
• EP pranešėja dėl grynųjų pinigų kontrolės Mady Delvaux (Socialistai ir demokratai, Liuksemburgas)
• Teisėkūros apžvalga dėl grynųjų pinigų kontrolės
• Naujųjų taisyklių poveikio analizės įvertinimas
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0405+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0413(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603242
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Europos  Parlamentas  spręs  dėl  paramos  liūčių
nuostoliams  Lietuvoje  padengti  
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl 16,9 mln. eurų paramos Lietuvai skyrimo,
kuri iš dalies kompensuotų pernai vasarą ir rudenį užklupusių potvynių nuostolius.
 
2017 m. vasarą ir rudenį Lietuva nukentėjo nuo ilgalaikių liūčių, dėl kurių visiškai įmirkęs
dirvožemis  nebegalėjo  sugerti  vandens  pertekliaus.  Dėl  to  kilo  potvyniai  nuo  kurių
daugiausia  nukentėjo  tinklų  infrastruktūra  ir  žemės  ūkis.  Iš  ES  solidarumo  fondo
planuojama  Lietuvai  kompensuoti  iki  16,9  mln.  eurų  patirtos  žalos.
 
Savo ruožtu EP nariai taip pat spręs ar skirti paramą ir kitoms pernai nuo stichinių nelaimių
nukentėjusioms ES valstybėms: daugiau kaip 12 mln. eurų – nuo audrų nukentėjusiai
Lenkijai, 2,5 mln. eurų – nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Graikijai ir daugiau kaip 2
mln. eurų – nuo potvynių nukentėjusiai Bulgarijai.
 
Balsavimas: 2018-09-11
 
Procedūra: biudžeto
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-08-27)
• Teisėkūros apžvalga
• ES solidarumo fondas
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0272%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180827IPR10730/ep-komitetas-pritare-paramai-liuciu-nuostoliams-lietuvoje-padengti
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2078(BUD)
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/solidarity-fund/


Produktų kokybė: EP nariai nusitaikė į  dvejopus
standartus 
 
Ketvirtadienį  EP nariai  ragins gamintojus neklaidinti  vartotojų ir  užtikrinti,  kad
nesiskirtų to paties prekės ženklo produktų, parduodamų su panašia etikete, kokybė
ir sudėtis.
 
Kai kuriuose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse atlikti tyrimai parodė, kad skiriasi įvairiose
ES  valstybėse  parduodamų  produktų  kokybė  ir  sudėtis,  nors  jie  reklamuojami  ir
parduodami su tuo pačiu prekės ženklu bei identiška pakuote. Šie skirtumai aptikti ne tik
maisto produktuose (pvz., žuvies piršteliuose, kavoje, greitai paruošiamoje sriubose), bet ir
ne maisto produktuose, įskaitant ploviklius, kosmetiką, tualeto reikmenis ir kūdikiams
skirtus produktus.
 
Rezoliucijos projekte pažymima, kad tuo atveju, jei bendrovė ketina pateikti rinkai tam
tikromis savybėmis besiskiriantį produktą skirtingose valstybėse narėse, toks produktas
negali būti ženklinamas iš pažiūros tapačiai ir parduodamas su tuo pačiu prekių ženklu.
Vartotojai turi būti aiškiai informuojami ir žinoti apie kiekvieno atskiro produkto pritaikymą.
 
Debatai: 2018-09-13
 
Balsavimas: 2018-09-13
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucija dėl dvejopos produktų kokybės
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-07-12)
• EP pranešėja Olga Sehnalová (Socialistai ir demokratai, Čekija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie dvejopos kokybės produkciją (2017 m. birželis)
• EP Tyrimų biuro pažyma apie Komisijos gaires, kurios padėtų geriau įgyvendinti vartotojų apsaugą ir

išvengti dvejopos kokybės produkcijos (2017 m. lapkritis)
• EP Tyrimų biuro pažyma apie ES vartotojų apsaugos taisyklių atnaujinimą (2018 m. birželis)
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0267+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-take-aim-at-dual-standards
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2008(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608804/EPRS_BRI(2017)608804_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/dual-quality-of-products_7601_pk


Bendrieji  skaitmeniniai  vartai:  bus  taupomas
piliečių  ir  verslo  laikas
 
Ketvirtadienį  europarlamentarai  balsuos dėl  naujų taisyklių,  kurios palengvins
prieigą prie internetinių paslaugų, tiekiamų ES valstybėse, pvz.,  automobilio ar
verslo registracijos.
 
Bendrieji  skaitmeniniai  vartai  padės į  kitą  ES valstybę persikeliantiems asmenims ir
įmonėms lengviau surasti informaciją, susipažinti su svarbiausiomis administracinėmis
procedūromis (verslo registravimu, akademinių laipsnių pripažinimu, Europos sveikatos
draudimo kortelės gavimu ir pan.) ar paprašyti pagalbos valdžios institucijų internete.
 
Naujas internetinis  portalas taps jau veikiančio portalo „Jūsų Europa“ dalimi  bei  bus
prieinamas visomis oficialiomis ES kalbomis. Į  bendruosius skaitmeninius vartus bus
integruoti  nacionaliniu ir  ES lygmenimis sukurti  keli  tinklai  ir  paslaugos.
 
Europos Komisijos duomenimis šios taisyklės piliečiams leis kasmet sutaupyti virš 885
tūkst. valandų, o įmonėms - 11 mlrd. eurų.
 
Debatai: 2018-09-12
 
Balsavimas: 2018-09-13
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 

 
Papildoma informacija
• ES taisyklių projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-07-12)
• EP pranešėja Marlene Mizzi (Socialistai ir demokratai, Malta)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie bendruosius skaitmeninius vartus
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http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10069-2018-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180711IPR07739/single-digital-gateway-a-time-saver-for-citizens-and-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118858/MARLENE_MIZZI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0086(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608659/EPRS_BRI(2017)608659_EN.pdf


Europarlamentarai kritiškai vertins „svarbiausia -
Amerika” politiką
 
Trečiadienį  EP nariai  balsuos dėl  rezoliucijos,  kurioje  nuogąstaujama dėl  JAV
sprendimų pasitraukti iš įvairių tarptautinių susitarimų ir forumų, nes tai kenkia ES
ir JAV santykiams. 
 
Rezoliucijos  projekte  pažymima,  kad  ES  ir  JAV  santykiai  yra  pasaulinio  stabilumo
užtikrinimo pagrindas. EP nariai apgailestauja, kad JAV administracija pasirinko vystyti
vienpusišką „svarbiausia - Amerika“ politiką, kuri kenkia tiek ES, tiek JAV interesams ir jų
tarpusavio pasitikėjimui.
 
Jie ragina JAV atšaukti nesuprantamus importo ES plienui ir aliuminiui muitus, o visus
kylančius prekybinius nesutarimus spręsti Pasaulio Prekybos Organizacijoje.
 
Visgi nepaisant įtemptų santykių, EP nariai įsitikinę, kad būtina juos toliau puoselėti, nes
kitos didžiosios pasaulio valstybės, pavyzdžiui, Rusija ir Kinija, vadovaujasi politinėmis ir
ekonominėmis  strategijomis,  kurios  kelia  pavojų  ES  ir  JAV  bendroms  vertybėms,
tarptautiniams  įsipareigojimams  ir  transatlantinei  partnerystei.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Balsavimas: 2018-09-12
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 

 

 
ES turi sugebėti atsispirti Kinijos įtakai
 
Antradienį  EP  nariai  aptars  ES  ir  Kinijos  santykius,  o  trečiadienį  balsuos  dėl
rezoliucijos,  kurioje  ragina  neleisti  Kinijai  perimti  Europos  strateginės
infrastruktūros.
 
ES ir Kinijos santykiai turi remtis pagarba žmogaus teisėms, teisės viršenybe ir sąžininga
konkurencija,  pažymi europarlamentarai,  smerkdami šalyje vykdomą žmogaus teisių
gynėjų, teisininkų, žurnalistų ir kitų visuomenės aktyvistų bauginimą, savavališkus areštus
ir baudžiamąjį persekiojimą.
 
Rezoliucijos  projekte  atkreipiamas  dėmesys  į  Kinijos  susidomėjimą  investicijomis  į
Europos strateginę infrastruktūrą, įgyvendinamą projektą „Viena juosta, vienas kelias“,
kuris trukdo laisvai prekybai ir suteikia Kinijos įmonėms pranašumą.
 
Debatai: 2018-09-11
 
Balsavimas: 2018-09-12
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 

Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-06-28)
• EP rezoliucijos projektas
• EP pranešėjas Elmar Brok (Europos liaudies partija, Vokietija)
• Teisėkūros apžvalga
• Garso ir vaizdo medžiaga apie ES-JAV santykius

20180807NEW09401 - 12/13

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06803/meps-question-america-first-policy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0251+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2271(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_7103_pk


Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• EP pranešėjas Bas Belder (Europos konservatoriai ir reformistai, Nyderlandai)
• Teisėkūros apžvalga
• ES ir Kinija: ką sako tyrimų centrai? (2017 m. birželis)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0252+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4507/BAS_BELDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2274(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607257/EPRS_BRI(2017)607257_EN.pdf

