
 

Naujienlaiškis:  2018  m.  gruodžio  10–13  d.  –  EP
plenarinė  sesija  Strabūre
 
EP apdovanos 2018 m. Sacharovo premijos laureatą Olegą Sencovą 
Trečiadienį 12 val. Europos Parlamente (EP) bus įteikta Sacharovo premija už minties
laisvę, kuri šiemet skirta Rusijoje kalinamam ukrainiečių kino režisieriui O. Sencovui.
 
 
EP priims galutinį sprendimą dėl 2019 m. ES biudžeto 
Trečiadienį EP tvirtins susitarimą dėl 2019 m. ES biudžeto, kuriame numatyta daugiau
lėšų skirti Eramus+ programai, klimato apsaugai, tyrimams, migracijos valdymui ir
jaunimo užimtumui.
 
 
Europos Parlamentas spręs dėl ES ir Japonijos prekybos susitarimo
susitarimo  
Trečiadienį EP balsuos dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo, kuris savo
mastu laikomas didžiausiu ES istorijoje.
 
 
Parlamentas balsuos dėl skaidresnio ES maisto saugos vertinimo 
Antradienį europarlamentarai spręs, ar Europos maisto saugos tarnyba turėtų išsamiai
viešinti maisto saugos rizikos vertinimo duomenis.
 
 
EP balsuos dėl pasiūlymų kovai su terorizmu 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar pritarti pernai rugsėjį įsteigto
Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadoms.
 
 
Parlamentas aptars ES ateitį su Kipro prezidentu Nicos Anastasiades 
Trečiadienį 10 val. Kipro prezidentas Nicos Anastasiades Strasbūre pristatys ES
ateities viziją ir diskutuos apie galimus jos scenarijus su EP nariais ir Europos
Komisijos pirmininku.
 
 
EP nariai aptars „Brexit“ padėtį po JK Bendruomenių rūmų
balsavimo 
Trečiadienį 9 val. Europos Parlamentas (EP) aptars Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo
iš ES padėtį, susidariusią po gruodžio 11 d. balsavimo JK Bendruomenių rūmuose.
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Humanitarinės vizos padės išvengti mirčių ir pagerins pabėgėlių
srautų vadybą 
 
Antradienį EP balsuos dėl pasiūlymo įsteigti humanitarines vizas, kurios leistų
prieglobščio prašytojams į Europą išvengiant kontrabandininkų paslaugų.
 
 
EP balsuos dėl darbuotojų apsaugos nuo dyzelino garų ir kitų
kancerogenų  
Antradienį Europos Parlamentas (EP) atnaujins darbuotojų apsaugos nuo rizikos,
susijusios su kancerogeninėmis ir mutageninėmis medžiagomis, tarp jų ir dyzelino
garais, taisykles.
 
 
 
EP balsuos dėl Ukrainos asociacijos susitarimo pažangos 
Antradienį europarlamentarai aptars ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo pažangą, o
trečiadienį balsuos dėl rezoliucijos.
 
 
EP įvertins žmogaus teisių ir demokratijos padėtį pasaulyje 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) aptars, o trečiadienį balsuos dėl metinio
pranešimo apie žmogaus teisių ir demokratijos situaciją pasaulyje 2017 m. Jį parengė
EP narys P. Auštrevičius.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-12-10
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Papildoma informacija
- Galutinis darbotvarkės projektas
- Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
- EuroparlTV
- Spaudos konferencijos ir kiti ivykiai
- Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
- EP naujienų centras
- Plenarinių posėdžių EPRS tinklalaidės svarbiausiais klausimais
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
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


Susisiekti 
 
 
Robertas POGORELIS
Press officer in Lithuania

(+370) 5 212 15 30
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@ep.europa.eu

Dovaidas PABIRZIS
Press officer in Lithuania

(+370) 5 212 07 66
(+370) 685 511 21
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EP apdovanos 2018 m. Sacharovo premijos
laureatą Olegą Sencovą
 
Trečiadienį 12 val. Europos Parlamente (EP) bus įteikta
Sacharovo premija už minties laisvę, kuri šiemet skirta
Rusijoje kalinamam ukrainiečių kino režisieriui O.
Sencovui.
 
Strasbūre rengiamoje apdovanojimo ceremonijoje O. Sencovui atstovaus jo pusseserė Natalja
Kaplan ir advokatas Dmitrijus Dinze, kuriems premiją įteiks EP pirmininkas Antonio Tajani. Šiuo
metu laureatas kalinamas Rusijoje, apkaltintas teroro aktų, nukreiptų prieš Rusijos de facto
valdymą Kryme, organizavimu.
 
Iš karto po apdovanojimo ceremonijos, 12:30 val., vyks A. Tajani ir laureato atstovų spaudos
konferencija.
 
Apdovanojimo ceremoniją stebėkite per EP Live and EbS+.
 
Kiti kandidatai premijai gauti buvo 11 nevyriausybinių organizacijų, kovojančių už žmogaus
teises bei  gelbėjančių migrantus Viduržemio jūros regione,  ir  prieš korupciją Maroke
kovojantis  aktyvistas Nasser Zefzafi.
 
Pirmadienį, gruodžio 10 d. 19:30–21 val. Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų bei Žmogaus
teisių pakomitečio bendrame posėdyje vyks diskusija su 2018 m. Sacharovo premijos laureato
O. Sencovo atstovais.
 
Bendroji informacija
 
 
 Europos Parlamentas kasmet teikia Sacharovo premiją už minties laisvę, kuri taip pavadinta
Sovietų Sąjungoje gyvenusio fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Ši premija
įsteigta  1988  m.,  ja  apdovanojami  už  žmogaus  teises  ir  laisves  kovojantys  asmenys  ar
organizacijos.
 
Apdovanojimo ceremonija: 2018-12-12
 
Spaudos konferencija: 2018-12-12 12:30 val.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018


Papildoma informacija
- Oficialus Sacharovo premijos už minties laisvę tinklalapis
- 2018 m. Sacharovo premija: finalininkai
- 2018 m. Sacharovo premija: visi kandidatai
- 2018 m. Sacharovo premija
- EP Tyrimų biuro pažyma apie 2018 m. Sacharovo premiją
- Ankstesni Sacharovo premijos laureatai
- EP vaizdo ir garso medžiaga apie 2018 m. Sacharovo premiją
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/tarp-2018-uju-sacharovo-premijos-finalininku-o-sencovas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/ep-paskelbti-kandidatai-2018-m-sacharovo-premijai-gauti
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/2018m-sacharovo-premija
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29630285
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/laureates/since-2010.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/sakharov-prize-2018_8901_pk


EP priims galutinį sprendimą dėl 2019 m. ES
biudžeto
 
Trečiadienį EP tvirtins susitarimą dėl 2019 m. ES biudžeto,
kuriame numatyta daugiau lėšų skirti Eramus+ programai,
klimato apsaugai, tyrimams, migracijos valdymui ir jaunimo
užimtumui.
 
Europarlamentarams pavyko užtikrinti,  kad švietimo mainų programai  Erasmus+,  taip pat
ekonomikos  augimo ir  darbo  vietų  kūrimo programoms,  tokioms kaip  Jaunimo užimtumo
iniciatyva, mokslinių tyrimų programa „Horizontas 2020“ bei MVĮ rėmimo programa COSME,
bus skiriama 688,5 mln. Eur daugiau nei buvo numatyta primajame Komisijos pasiūlyme.
 
Apie kitas sritis, kurioms numatyta daugiau finansavimo (pavyzdžiui, klimato apsaugą, kovą su
migracijos krize, paramą ūkininkams), skaitykite gruodžio 5 d. pranešime spaudai apie pasiektą
susitarimą su ES Taryba.
 
Maždaug 94 proc. ES biudžeto skiriama piliečiams, regionams, miestams, ūkinininkams ir
verslui.  Likusius 6 proc. sudaro ES administracinės išlaidos.
 
Debatai: 2018-12-11
 
Balsavimas: 2018-12-12
 
Procedūra: biudžeto
 
Papildoma informacija
- Pranešimas spaudai apie priimtą susitarimą su ES Taryba (2018-12-05)
- Europos Parlamento biudžeto galios
- ES atmintinė: biudžeto procedūra
- Europos Parlamento Biudžeto komitetas
- Europos Komisijos pateikti dokumentai dėl 2019 m. biudžeto
- EP pranešėjas Daniele Viotti (Socialistai ir demokratai, Italija)
- EP pranešėjas Paul Rübig (Europos liaudies partija, Austrija)
- EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/budg/home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/2278/PAUL_RUBIG/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Europos Parlamentas spręs dėl ES ir Japonijos
prekybos susitarimo susitarimo 
 
Trečiadienį EP balsuos dėl ES ir Japonijos laisvosios
prekybos susitarimo, kuris savo mastu laikomas didžiausiu
ES istorijoje.
 
ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas, sukuriantis 600 mln. gyventojų prekybos
zoną ir apimantis trečdalį viso pasaulio BVP bei 40 proc. pasaulinės prekybos, pasirašytas 2018
m. liepos 17 d.  Jis atveria paslaugų rinką,  numato bendras dvišalės prekybos taisykles ir
vienodus standartus, taip pat panaikina tarifus prekėms. Remiantis juo, galiausiai bus atsisakyta
muitų, kurie ES kasmet atsieina apytiksliai 1 mlrd. eurų, kai į Japoniją eksportuojami produktai ir
paslaugos.
 
Šis susitarimas visiškai įsigaliotų 2019 m. vasario 1 d., kai EP ir ES Taryba bus galutinai jį
ratifikavusios. Daugiausia naudos jis suteiktų ES vyno ir stipriųjų gėrimų, mėsos, pieno, tekstilės
ir odos sektoriams, mažo ir vidutinio dydžio įmonėms bei toms, kurios dalyvauja geležinkelių
srities viešuosiuose pirkimuose.
 
Tą pačią dieną EP taip pat aptars ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimą, kuriuo
siekiama užtikrinti bendradarbiavimą ne tik prekybos, bet ir energetikos, švietimo, tyrimų ir
plėtros, kovos su klimato kaita ir terorizmu srityse. Jis įsigalios, kai bus ratifikuotas kiekvienos
ES valstybės.
 
Taip pat dar tebevyksta derybos dėl atskiro investicijų apsaugos susitarimo su Japonija, kuriuo
siekiama užtikrinti vienodą ir teisingą tiesioginių užsienio investicijų reguliavimą, taip pat sukurti
mechanizmą spręsti ginčus.
 
Debatai: 2018-12-11
 
Balsavimas: 2018-12-12
 
Procedūra: pritarimo
 
Spaudos konferencija: 2018-12-12 14:30–15:00 val. kartu su EP pranešėju Pedro Silva Pereira
(Socialistai ir demokratai, Portugalija), Prekybos komiteto pirmininku Bernd Lange (Socialistai ir
demokratai, Vokietija) ir Prekybos komisare Cecilia Malmström.
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf


Papildoma informacija
- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl ES-Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo
sudarymo

- Rezoliucijos projektas dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo
- Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-11-05)
- EP pranešėjas Pedro Silva Pereira (Socialistai ir demokratai, Portugalija)
- Teisėkūros apžvalga (pritarimo procedūra)
- Teisėkūros apžvalga (rezoliucija)
- EP informacija apie ES ir Japonijos prekybos susitarimą
- Infografikas apie ES padėtį pasaulinėje prekyboje (2018-08-21)
- Pranešimas spaudai: ES ir Japonijos santykiai kyla į naują lygį
- EP vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0366+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20181127STO20312/es-ir-japonijos-santykiai-kyla-i-nauja-lygi
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-japan_9903_pk


Parlamentas balsuos dėl skaidresnio ES maisto
saugos vertinimo
 
Antradienį europarlamentarai spręs, ar Europos maisto
saugos tarnyba turėtų išsamiai viešinti maisto saugos
rizikos vertinimo duomenis.
 
Naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti,  kad saugos vertinimai būtų lengviau prieinami,  o
moksliniai tyrimai, kuriais Europos maisto saugos tarnyba remiasi vertindama, komunikuodama
ir valdydama riziką, būtų patikimesni, objektyvesni ir labiau nepriklausomi. Šiai ES agentūrai turi
būti skiriama daugiau išteklių, kad ji galėtų tinkamai įgyvendinti mokslines užduotis, pažymima
dokumente.
 
Šis pasiūlymas yra Europos piliečių iniciatyvos dėl glifosatų tęsinys. Iniciatyvoje buvo teigiama,
jog moksliniai tyrimai, kuriais remtasi vertinant pesticidus, nebuvo vieši ir nepriklausomi.
 
Debatai: 2018-12-10
 
Balsavimas: 2018-12-11
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Papildoma informacija
- Pranešimo projektas dėl ES rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo
- Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-11-27)
- EP pranešėja Renate Sommer (Europos liaudies partija, Vokietija)
- Teisėkūros apžvalga
- EP informacija apie maisto srities teisės aktus
- EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/food-safety_3003_pk


EP balsuos dėl pasiūlymų kovai su terorizmu
 
Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) spręs, ar pritarti
pernai rugsėjį įsteigto Specialiojo komiteto terorizmo
klausimais išvadoms.
 
Pranešime būsimasis Europos Komisijos pirmininkas raginamas išlaikyti ES saugumo komisaro
pareigybę.  Taip pat  reikalaujama, kad valstybės narės stiprintų bendradarbiavimą ir  kilus
grėsmei veiksmingai dalintųsi informacija. Europos policijos biuras (Europolas) turėtų tapti
kovos su terorizmu informacijos mainų ir bendradarbiavimo centru, o jei prireiktų – jam turėtų
būti suteikta papildomų galių, teigia europarlamentarai.
 
Trečiadienį, gruodžio 12 d., 15 val. Strasbūre vyks spaudos konferencija su EP pranešėjomis
Monika Hohlmeier (Europos liaudies partija, Vokietija) ir Helga Stevens (Europos konservatoriai
ir reformuotojai, Belgija) bei komiteto pirmininke Nathalie Griesbeck (Liberalai ir demokratai,
Prancūzija).
 
Debatai: 2018-12-11
 
Balsavimas 2018-12-12
 
Spaudos konferencija: 2018-11-12 15:00–15:30 val.
 
Papildoma informacija
- EP Specialusis komitetas kovos su terorizmu klausimais

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html


Parlamentas aptars ES ateitį su Kipro prezidentu
Nicos Anastasiades
 
Trečiadienį 10 val. Kipro prezidentas Nicos Anastasiades
Strasbūre pristatys ES ateities viziją ir diskutuos apie
galimus jos scenarijus su EP nariais ir Europos Komisijos
pirmininku.
 
Tai  bus 14-ieji  EP debatai  dėl  Sąjungos ateities  su  ES valstybių  ir  vyriausybių  vadovais.
Ankstesnes diskusijas  galite  peržiūrėti  čia.
 
Sausio plenarinėje sesijoje Strasbūre vyks EP debatai su Ispanijos ministru pirmininku Pedro
Sánchez.
 
Debatai: 2018-12-12, 10 val.
 
Procedūra: Debatai be rezoliucijos
 
Spaudos konferencija: 2018-12-12 13 val. su EP pirmininku A. Tajani ir Kipro prezidentu N.
Anastasiades.
 
Papildoma informacija
- Debatai dėl ES ateities
- EP vaizdo ir garso medžiaga
- Informacija apie Kipro prezidentą Nicos Anastasiades

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ateitis
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk
https://presidency.gov.cy/en/bio.html


EP nariai aptars „Brexit“ padėtį po JK
Bendruomenių rūmų balsavimo
 
Trečiadienį 9 val. Europos Parlamentas (EP) aptars
Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš ES padėtį,
susidariusią po gruodžio 11 d. balsavimo JK
Bendruomenių rūmuose.
 
Dėl rezoliucijos bus balsuojama šios arba kitos sesijos metu.
 
Lapkričio  25  d.  Europos  Vadovų  Tarybos  susitikime  ES valstybių  ir  vyriausybių  vadovai
patvirtino pasiektą išstojimo susitarimą ir politinę deklaraciją dėl būsimų ES santykių su Jungtine
Karalyste.
 
Debatai: 2018-12-12
 
Balsavimas: šios arba kitos plenarinės sesijos metu
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su rezoliucija 
 
Papildoma informacija
- EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/brexit_1603_pk


Humanitarinės vizos padės išvengti mirčių ir
pagerins pabėgėlių srautų vadybą
 
 
Antradienį EP balsuos dėl pasiūlymo įsteigti humanitarines
vizas, kurios leistų prieglobščio prašytojams į Europą
išvengiant kontrabandininkų paslaugų.
 
Tarptautinės apsaugos siekiantiems žmonėms ši sistema leistų kreiptis į ES ambasadas arba
konsulatus užsienio valstybėse ir pateikti užklausą vizai gauti. Ją išdavus būtų leidžiama atvykti
į ES teritoriją, tiksliau – į vizą suteikusią valstybę, kurioje turėtų būti pateikiamas prieglobščio
prašymas.
 
Tokiu būdu siekiama sumažinti  prekybą žmonėmis ir  išvengti  mirčių keliaujant  į  ES, ypač
Viduržemio jūroje, tinkamiausiai paskirstyti šiai sričiai skirtą ES ir jos valstybių biudžetą, taip pat
užtikrinti veiksmingesnes teisėsaugos procedūras ir geresnę sienų kontrolę.
 
Europos Komisija  raginama iki  kitų  metų kovo 31 d.  pateikti  įstatymo projekto  pasiūlymą
Europos humanitarinių vizų sistemai sukurti. Rezoliucijai patvirtinti reikia absoliučios daugumos
EP narių balsų.
 
Balsavimas: 2018-12-11
 
Spaudos konferencija:  2018-12-11 15 val.  su EP pranešėju Juan Fernando López Aguilar
(Socialistai  ir  demokratai,  Ispanija)
 
Procedūra: teisėkūros iniciatyva
 
Papildoma informacija
- Dėl rekomendacijų Europos Komisijai apie humanitarines vizas
- Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-12-03)
- EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
- Teisėkūros apžvalga
- EP Tyrimų tarnybos pažyma dėl humanitarinių vizų pridėtinės vertės (2018 m. liepa)
- EP vaizdo ir garso medžiaga šia tema

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


•
•
•
•
•
•
•

•

EP balsuos dėl darbuotojų apsaugos nuo dyzelino
garų ir kitų kancerogenų 
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) atnaujins darbuotojų
apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogeninėmis ir
mutageninėmis medžiagomis, tarp jų ir dyzelino garais,
taisykles.
 
 
Siekiant apsaugoti 3,6 mln. darbuotojų ES, kurie galimai veikiami dyzelinio variklio išmetamųjų
teršalų, EP pavyko įtraukti dyzelino garus į naująsias taisykles, taigi šiai medžiagai numatytos
atitinkamos poveikio ribinės vertės.
 
Nustatytas maksimalus kenksmingų medžiagų kiekis darbovietėje ir reikalavimas vertinti galimą
absorbavimą per odą aštuoniems naujiems kancerogenams. Naujosios taisyklės skirtos ir toliau
mažinti riziką darbuotojams susirgti vėžiu, kuris vis dar yra pirminė su darbu susijusių mirčių ES
priežastis.
 
Medžiagos, naujai įrašytos į kancerogenų sąrašą:
 

dyzelinio variklio išmetamieji teršalai; 
epichlorhidrinas; 
etileno dibromidas; 
etileno dichloridas; 
4,4'-metilendianilinas; 
trichloretilenas; 
tam  tikri  policiklinių  aromatinių  angliavandenilių  (PAH)  mišiniai,  kuriuose  yra
benz(a)pireno; 
alyvos, kuri naudota vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias
variklio dalis.
 

Debatai: 2018-12-10
 
Balsavimas: 2018-12-11
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Papildoma informacija
- Rezoliucijos projektas dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba
mutagenų poveikiu darbe

- Teisėkūros apžvalga
- EP pranešėjas Claude Rolin (Europos liaudies partija, Belgija)
- EP informacija šia tema

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0142+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0142+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0004%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/125107/CLAUDE_ROLIN/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614670


EP balsuos dėl Ukrainos asociacijos susitarimo
pažangos
 
Antradienį europarlamentarai aptars ES ir Ukrainos
asociacijos susitarimo pažangą, o trečiadienį balsuos dėl
rezoliucijos.
 
Užsienio reikalų komiteto pranešime teigiama, jog nepaisant rytinėje dalyje vykstančio karo ir
Rusijos pastangų destabilizuoti šalį, Ukraina sugebėjo įvykdyti vertingų reformų energetikos,
sveikatos apsaugos, pensijų, švietimo, viešojo administravimo ir decentralizacijos srityse.
 
Vis dėlto europarlamentarams kelia nerimą korupcija, oligarchų galia šalyje ir nepriklausomos
teisėsaugos trūkumas.
 
Bendroji informacija
 
ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, kuriuo siekiama sustiprinti ekonominius ir politinius
ryšius, pasirašytas 2014 m., o įsigaliojo 2017 m.
 
Debatai: 2018-12-11
 
Balsavimas: 2018-12-12
 
Procedūra: rezoliucija
 
Papildoma informacija
- Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-11-13)
- Užsienio reikalų komitetas
- Teisėkūros apžvalga
- EP pranešėjas Michael Gahler (Europos liaudies partija, Vokietija)
- EP Tyrimų biuro pažyma dėl ES asociacijos susitarimų su Moldova, Gruzija ir Ukraina (2018
m. liepa)

- EP pažyma dėl institucinės sistemos vystymo, įgyvendinant ES asociacijos susitarimus su
Gruzija, Moldova ir Ukraina (2018 m. rugsėjis)

- EP vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181113IPR18808/meps-recognise-ukraine-s-reform-efforts
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2283(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


EP įvertins žmogaus teisių ir demokratijos padėtį
pasaulyje
 
Antradienį Europos Parlamentas (EP) aptars, o trečiadienį
balsuos dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių ir
demokratijos situaciją pasaulyje 2017 m. Jį parengė EP
narys P. Auštrevičius.
 
Demokratijai kyla naujų grėsmių, teigia europarlamentarai. 2017 m. išpuoliai prieš žiniasklaidą
pasiekė rekordines aukštumas, o melagingos naujienos ir dezinformacija paveikė daug rinkimų.
 
Žmogaus teisių pakomitečio pranešime, parengtame europarlamentaro Petro Auštrevičiaus
(Liberalai ir demokratai), raginama sukurti geresnę sistemą apsaugoti imigrantus ir pabėgėlius,
praėjusiais metais sudariusius 4,2 proc. ES gyventojų. Europarlamentarai skatina ES valstybes
glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ieškant legalių ir saugių sprendimų migracijai valdyti,
pavyzdžiui, suteikti humanitarines vizas.
 
Procedūra: rezoliucija
 
Debatai: 2018-12-11
 
Balsavimas: 2018-12-12
 
Papildoma informacija
- Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-11-13)
- EP pranešėjas Petras Auštrevičius (Liberalai ir demokratai)
- Teisėkūros apžvalga
- EP informacija apie ES žmogaus teisių politiką
- EP informacija apie ES paramą žmogaus teisių gynėjams visame pasaulyje
- EP vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

16 I 16

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181113IPR18804/human-rights-in-the-world-meps-assess-the-2017-situation n
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2098(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628293
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630267
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

