
 

Plenārsesija  īsumā,  Strasbūra,  2016.gada  6.-9.
jūnijs
 
Balsos par “Panamas dokumentu” izmeklēšanas komitejas izveidi 
Eiropas Parlaments trešdien, 8.jūnijā, balsos par EP politisko līderu priekšlikumu
izveidot īpašo parlamentārās izmeklēšanas komiteju, lai pētītu “Panamas dokumentu”
skandālu – atklātībā nonākušo informāciju par ofšoru uzņēmumu finanšu noteikumiem
un to galīgajiem labuma guvējiem.
 
 
Debates par “Junkera plāna” progresu 
Trešdien EP deputāti ar Komisiju apspriedīs EUR 315 miljardu investīciju plāna – tā
sauktā “Junkera plāna” – īstenošanas progresu. Pirms gada izveidotā Eiropas
Stratēģisko investīciju fonda mērķis ir piesaistīt privātos un publiskos līdzekļus, lai
sniegtu atspērienu ES izaugsmei pēc globālās finanšu krīzes. Pirmajā progresa
ziņojumā, ko Komisija iesniedza 2.jūnijā, tā rosina turpināt plānu arī pēc sākotnējiem
trim gadiem, kā arī palielināt mazajiem uzņēmumiem pieejamo resursu apjomu.
 
 
Debates par jauno ES plānu cīņai ar migrācijas cēloņiem 
Otrdien ES Komisija iepazīstinās ar jaunu ES plānu – “migrācijas paktu”, kura mērķis ir
risināt migrācijas cēloņus. “Migrācijas pakts”, ko sagatavojuši Eiropas Komisijas
pirmais vicepriekšsēdētājs Frānss Timmermans un ES augstā pārstāve ārlietās
Federika Mogerīni, paredz izmantot ES līdzekļus, lai veicinātu ieguldījumus migrantu
izcelsmes valstīs, jo īpaši Āfrikā.
 
 
EP atkārtos aicinājumu rīkoties saistībā ar hormonālo traucējumu
izraisītājiem 
Eiropas Parlaments trešdien atkārtos aicinājumu publicēt zinātniskos kritērijus, pēc
kuriem Eiropas Komisija definē un ierobežo endokrīnās sistēmas darbību
ietekmējošas vielas. Tie bija jāpublicē līdz 2013.gada beigām. Eiropas Tiesa
2015.gada decembrī lēma, ka ES izpildiestāde ir pārkāpusi ES tiesību aktus, nenodot
šo informāciju atklātībai.
 
 
EP apspriedīs noteikumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
Eiropas Parlaments otrdien apspriedīs un trešdien pieņems savu nostāju par Komisijas
ierosināto Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvu. EP Ekonomikas komiteja savā
24.maija rezolūcijā atzinīgi vērtēja jauno direktīvu, kuras mērķis ir novērst uzņēmuma
nodokļa nemaksātāju izmantotās nepilnības ES likumos. EP deputāti tomēr prasīs
stingrākus ierobežojumus procentu maksājumu atlaides piemērošanai, un piemērot
ārvalstīs gūtiem ienākumiem 15% lielu uzņēmumu ienākuma nodokli.
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Atvieglos noteikumus apliecību atzīšanai citās ES valstīs 
Eiropas Parlaments ceturtdien balsos par jauniem ES noteikumiem, kuru mērķis ir
veicināt iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ES, vienkāršojot procedūras dažu publisko
dokumentu, piemēram, dzimšanas vai laulības apliecību, atzīšanai citās ES
dalībvalstīs. Lai izvairītos no prasības pēc tulkojuma, noteikumi paredzēs jaunu
daudzvalodīgu ES veidlapu pievienošanu ikvienam dokumentam.
 
 
Jāapkaro pret lauksaimniekiem vērsta negodīga lielveikalu prakse 
EP deputāti vēlas, lai Eiropas Komisija apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas
piegādes ķēdē. Tai jānodrošina pārredzamas attiecības starp pārtikas produktu
ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem, EP saka rezolūcijā, kuru apspriedīs
pirmdien un pieņems otrdien. Viņi arī pauž bažas par to, ka negodīga tirdzniecības
prakse rada pārprodukciju un pārtikas izšķērdēšanu.
 
 
Eiropas Parlamentu uzrunās Bulgārijas prezidents 
Eiropas Parlamentu trešdien plkst.12.00 uzrunās Bulgārijas republikas prezidents
Rosens Plevnelijevs. Visticamāk uzrunas galvenās tēmas būs Eiropas nākotne un
pašreizējās ES problēmas.
 
 
Debates par Baltkrievijas kodolreaktora būvniecības drošumu 
EP deputāti plenārsesijas debatēs pirmdien plkst.18.00 paudīs Komisijai savas bažas
par Astravjecas atomelektrostacijas (AES) būvniecības drošumu. 
 
 
Krīze tērauda nozarē, Ķīnas dempings, ES dzelzceļa aprīkojuma
konkurētspēja 
Ceturtdien EP deputāti balsos par ieteikumiem, lai palielinātu Eiropas dzelzceļa
aprīkojuma (sliežu, vagonu u.c.) ražotāju konkurētspēju un aizsargātu to pret
negodīgu konkurenci no ārvalstīm. 
 
 
Muitas nodokļa atcelšana tehnoloģiju izstrādājumiem 
EP deputāti trešdien balsos par ES pievienošanos Pasaules tirdzniecības
organizācijas (PTO) nolīgumam starp ES un 24 pasaules valstīm, kas paredz atcelt
muitas nodokļus 201 augsto tehnoloģiju izstrādājumiem, piemēram, videospēļu
konsolēm, medicīniskās attēlveidošanas aparatūrai un skārienjutīgiem ekrāniem.
Nolīgums nevar stāties spēkā bez EP piekrišanas.
 
 
Citi jautājumi
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2016-06-06
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Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
EuroparlTV
Eiropas Parlamenta Audiovizuālā dienesta mājas lapa
EP Newshub
EPRS Podraides par svarīgākajiem plenārsesijas jautājumiem

Agnese KRIVADE
Press Officer
COMM - PRESS

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+33) 3 881 73612 (STR)
(+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Signe ZNOTINA-ZNOTA
(+371) 670 854 68
(+33) 3 881 74695 (STR)
(+371) 292 965 24
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/lv/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lv/audio-podcasts.html


Balsos par “Panamas dokumentu” izmeklēšanas
komitejas izveidi
 
Eiropas Parlaments trešdien, 8.jūnijā, balsos par EP
politisko līderu priekšlikumu izveidot īpašo parlamentārās
izmeklēšanas komiteju, lai pētītu “Panamas dokumentu”
skandālu – atklātībā nonākušo informāciju par ofšoru
uzņēmumu finanšu noteikumiem un to galīgajiem labuma
guvējiem.
 
Jaunā  komiteja,  kurā  darbosies  65  EP  deputāti,  izmeklēs  iespējamos  pārkāpumus  un
administratīvas kļūmes saistībā ar ES tiesību aktiem par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu. Komitejai būs gads laika, lai sagatavotu galīgo
ziņojumu.
 
Komitejas pilnvaras 2.jūnijā apstiprināja EP Priekšsēdētāju konference (EP priekšsēdētājs un
politisko grupu vadītāji).
 
Papildu informācija
Pilnvaru teksts
Noteikumi par īpašo izmeklēšanas komiteju veidošanu
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160602RES30047/20160602RES30047.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-198


Debates par “Junkera plāna” progresu
 
Trešdien EP deputāti ar Komisiju apspriedīs EUR 315
miljardu investīciju plāna – tā sauktā “Junkera plāna” –
īstenošanas progresu. Pirms gada izveidotā Eiropas
Stratēģisko investīciju fonda mērķis ir piesaistīt privātos
un publiskos līdzekļus, lai sniegtu atspērienu ES
izaugsmei pēc globālās finanšu krīzes. Pirmajā progresa
ziņojumā, ko Komisija iesniedza 2.jūnijā, tā rosina turpināt
plānu arī pēc sākotnējiem trim gadiem, kā arī palielināt
mazajiem uzņēmumiem pieejamo resursu apjomu.
 
Komisija norāda, ka plāna ieguvēji varētu būt vairāk nekā 140 000 mazo un vidējo uzņēmumu
26 dalībvalstīs.  Vislielākais  apstiprināto  projektu  skaits  pašlaik  ir  Francijā,  Itālijā,  Vācijā,
Apvienotajā  Karalistē  un Spānijā.
 
EP deputāti apspriedīs Komisijas progresa ziņojumu un uzlabojumus, piemēram, nesen palaisto
Eiropas investīciju projektu portālu, kas saved kopā investorus ar projektiem, kam ir vajadzīgas
investīcijas.
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: Eiropas Parlaments apstiprina Junkera investīciju plānu (24.06.2015)
Procedūras fails
EP Izpētes dienesta kopsavilkums par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu
EP Izpētes dienesta kopsavilkums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda izveidošanu un
iemaksām no ES budžeta
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ES investīciju plānu
Eiropas Komisijas gada pārskats par ES investīciju plānu
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20150622IPR69218/EP-pie%C5%86em-Junkera-invest%C4%ABciju-pl%C4%81nu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0236%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/1_en_act_part1_v11.pdf


Debates par jauno ES plānu cīņai ar migrācijas
cēloņiem
 
Otrdien ES Komisija iepazīstinās ar jaunu ES plānu –
“migrācijas paktu”, kura mērķis ir risināt migrācijas
cēloņus. “Migrācijas pakts”, ko sagatavojuši Eiropas
Komisijas pirmais vicepriekšsēdētājs Frānss Timmermans
un ES augstā pārstāve ārlietās Federika Mogerīni, paredz
izmantot ES līdzekļus, lai veicinātu ieguldījumus migrantu
izcelsmes valstīs, jo īpaši Āfrikā.
 
Komisija arī vēlas paātrināt sarunas par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, lai, papildus 17 jau
spēkā esošajiem nolīgumiem, tos noslēgtu arī ar galvenajām migrācijas valstīm, kā Pakistāna
un Afganistāna.
 
 
 
“Zilā karte” augstu kvalificētiem darba ņēmējiem un integrācijas plāns
 
 
 
Debatēs, kas notiks otrdienas pēcpusdienā, EP deputāti izvērtēs divus citus priekšlikumus
migrācijas jomā, ko iepazīstinās Komisija – pārskatītā “zilās kartes” direktīva, kas regulē
uzņemšanas nosacījumus augstu kvalificētiem darba ņēmējiem no trešām valstīm, kā arī jaunu
integrācijas rīcības plānu.
 
Papildu informācija
EP rezolūcija “Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas
jomā”(12.04.2016)
Eiropas Komisijas paziņojums: Ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un
uzlabotām iespējām likumīgai ieceļošanai Eiropā (6.04.2016)
EP Izpētes dienests: Kohēzijas politikas atbalsts migrantiem un bēgļiem (6.05.2016)
Bēgļi: ceļš uz integrāciju (Europarl TV, 31.05.2016)

Plenārsesija

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume DUCH GUILLOT
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

6 I 15

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//LV
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf
https://epthinktank.eu/2016/05/06/cohesion-policy-support-for-migrants-and-refugees/
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=d9dc2399-f173-4dd7-b58d-a61300cadf04


EP atkārtos aicinājumu rīkoties saistībā ar
hormonālo traucējumu izraisītājiem
 
Eiropas Parlaments trešdien atkārtos aicinājumu publicēt
zinātniskos kritērijus, pēc kuriem Eiropas Komisija definē
un ierobežo endokrīnās sistēmas darbību ietekmējošas
vielas. Tie bija jāpublicē līdz 2013.gada beigām. Eiropas
Tiesa 2015.gada decembrī lēma, ka ES izpildiestāde ir
pārkāpusi ES tiesību aktus, nenodot šo informāciju
atklātībai.
 
EP deputāti  2013.gada marta rezolūcijā mudināja Eiropas Savienību ierobežot vielas, kas
tikušas saistītas ar endokrīnās sistēmas traucējumu izplatības pieaugumu  — sliktu spermas
kvalitāti, agrīnu pubertāti, noteiktām vēža formām un citiem traucējumiem.
 
Pastāv aizdomas, ka ļoti daudz ķīmisko vielu ietekmē hormonu sistēmas darbību, bet ir ļoti
sarežģīti definēt zinātniskos kritērijus šo vielu noteikšanai. Komisijas kavēšanās publiskot šos
kritērijus ir  raisījusi asus protestus ražotāju un patērētāju vidū. Gaidāms, ka Komisija līdz
2016.gada vasarai nāks klajā ar zinātniskajiem kritērijiem un vajadzīgajiem tiesību aktiem.
 
Papildu informācija
Procedūras fails
EP Izpētes dienests: kritēriju noteikšana endokrīnās sistēmas darbību ietekmējošām vielām
EP bibliotēkas sagatavota informācija: veselības draudi, ko rada endokrīnās sistēmas darbību
ietekmējošās vielas: zinātniska un juridiska problēma
EP rezolūcija par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu
izraisītājiem (14.03.2013)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2747%28RSP%29&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581986/EPRS_BRI(2016)581986_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120303/LDM_BRI(2012)120303_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120303/LDM_BRI(2012)120303_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0091+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0091+0+DOC+XML+V0//LV


EP apspriedīs noteikumus pret izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas
 
Eiropas Parlaments otrdien apspriedīs un trešdien
pieņems savu nostāju par Komisijas ierosināto Nodokļu
apiešanas novēršanas direktīvu. EP Ekonomikas komiteja
savā 24.maija rezolūcijā atzinīgi vērtēja jauno direktīvu,
kuras mērķis ir novērst uzņēmuma nodokļa nemaksātāju
izmantotās nepilnības ES likumos. EP deputāti tomēr
prasīs stingrākus ierobežojumus procentu maksājumu
atlaides piemērošanai, un piemērot ārvalstīs gūtiem
ienākumiem 15% lielu uzņēmumu ienākuma nodokli.
 
Nodokļu apiešanas novēršanas direktīva atspoguļo Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas  (ESAO)  rīcības  plānu  ar  mērķi  ierobežot  ienākuma  nodokļu  bāzes
samazināšanos un peļņas novirzīšanu, un tajā ņemti vērā Parlamenta novembrī iestrādātie
ierosinājumi (TAXE 1 ziņojums) un decembrī ieteiktie likumdošanas soļi pret agresīvu nodokļa
plānošanu, ko izstrāja ziņotāji Anneliese Dodds (S&D, UK) un Luděk Niedermayer (EPP, CZ).
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (angliski, 24.05.2016)
Ziņotājs Hugues Bayet (S&D, BE)
Procedūra
Pārskats: EP paveiktais nodokļu jomā
EP Izpētes dienests: ESAO plāns, kā ierobežot ienākuma nodokļu bāzes samazināšanos un
peļņas novirzīšanu
Video: intervija ar ziņotāju Hugues Bayet (S&D, BE)
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https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151120IPR03607/Eiropas-Parlaments-prasa-p%C4%81rstr%C4%81d%C4%81t-uz%C5%86%C4%93mumu-ien%C4%81kuma-nodok%C4%BCa-politiku
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151210IPR06812/EP-iesaka-likumdo%C5%A1anas-so%C4%BCus-pret-agres%C4%ABvu-uz%C5%86%C4%93muma-nodok%C4%BCu-pl%C4%81no%C5%A1anu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151210IPR06812/EP-iesaka-likumdo%C5%A1anas-so%C4%BCus-pret-agres%C4%ABvu-uz%C5%86%C4%93muma-nodok%C4%BCu-pl%C4%81no%C5%A1anu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160523IPR28574/Anti-tax-avoidance-close-tax-gap-with-low-tax-third-countries-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125002/HUGUES_BAYET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0011(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160502STO25468/Overview-the-European-Parliament's-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580911
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580911
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4f702d65-157f-4f36-945a-a6100096ce53


Atvieglos noteikumus apliecību atzīšanai citās ES
valstīs
 
Eiropas Parlaments ceturtdien balsos par jauniem ES
noteikumiem, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju brīvu
pārvietošanos ES, vienkāršojot procedūras dažu publisko
dokumentu, piemēram, dzimšanas vai laulības apliecību,
atzīšanai citās ES dalībvalstīs. Lai izvairītos no prasības
pēc tulkojuma, noteikumi paredzēs jaunu daudzvalodīgu
ES veidlapu pievienošanu ikvienam dokumentam.
 
Noteikumu  projekts  attiecas  uz  visiem  civilstāvokļa  dokumentiem  un  dažiem  citiem
dokumentiem, ko iedzīvotājiem, pārceļoties uz citu ES valsti, bieži jāuzrāda, lai apliecinātu
dzīves vietu, tautību vai nesodāmību. Ja Parlaments atbalstīs noteikumus, tie pakāpeniski
stāsies spēkā un būs pilnībā jāpiemēro no 2019.gada.
 
Papildu informācija
Regulas priekšlikums par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu
publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā
Likumprojekta galīgā priekšlikuma projekts (Parlamenta un Padomes neoficiālo likumdošanas
sarunu iznākums)
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (angliski, 21.04.2016)
Procedūra
Intervija ar ziņotāju Mady Delvaux: “Iesniegt publiskos dokumentus ES valstīs kļūs vienkāršāk”
EP papildinformācija: "Vienkāršota publisko dokumentu atzīšana"
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0156%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0156%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=LV
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14956-2015-REV-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14956-2015-REV-2/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160419IPR23987/JURI-members-confirm-deal-on-easier-cross-border-acceptance-of-public-documents
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0119%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151110STO01877/Easy-as-ABC-Filing-public-documents-in-another-EU-country-to-be-simplified
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29582006


Jāapkaro pret lauksaimniekiem vērsta negodīga
lielveikalu prakse
 
EP deputāti vēlas, lai Eiropas Komisija apkarotu negodīgu
tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē. Tai
jānodrošina pārredzamas attiecības starp pārtikas
produktu ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem, EP
saka rezolūcijā, kuru apspriedīs pirmdien un pieņems
otrdien. Viņi arī pauž bažas par to, ka negodīga
tirdzniecības prakse rada pārprodukciju un pārtikas
izšķērdēšanu.
 
EP deputāti prasa apkarot ienākumu un ietekmes nelīdzsvarotību pārtikas piegādes ķēdē. Viņi
norāda, ka lielie mazumtirgotāji pārdod pārtikas pamatproduktus, piemēram, piena produktus,
augļus  un dārzeņus,  zem ražošanas izmaksām,  lai  pievilinātu  pircējus,  un  tas  ilgtermiņā
apdraud šo produktu  ražošanas ilgtspēju  ES.
 
Daudziem lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmumiem nav pietiekamas ietekmes uz cenu
noteikšanu  pārtikas  piegādes  ķēdē,  kas  padara  viņus  īpaši  ievainojamus pret  negodīgu
lielveikalu praksi, kas savukārt var izpausties kā nelabvēlīga ietekme uz visu ES ekonomiku, kā
arī  uz  galapatērētājiem,  ierobežojot  produktu  izvēles  iespējas  un  piekļuvi  jauniem  un
novatoriskiem  produktiem.
 
Piezīme redaktoriem
 
Negodīgas prakses piemēri ir novēloti maksājumi, ierobežota piekļuve tirgum, vienpusējas
līguma izmaiņas vai līguma izmaiņas ar atpakaļejošu spēku, pēkšņa un nepamatota līguma
laušana, komercriska netaisnīga pārnese un pārvadāšanas un uzglabāšanas izmaksu pārnese
uz piegādātājiem.
 
Eiropas Savienībai jau ir tiesību akti, lai apkarotu netaisnīgu komercpraksi starp uzņēmumiem
un patērētājiem (direktīva 2005/29/EK), bet pašlaik ES nav noteikumu pret negodīgu praksi
starp dažādiem operatoriem pārtikas piegādes ķēdē
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (angliski, 21.04.2016)
Ziņotājs Edward Czesak (ECR, PL)
Procedūra
EP politikas analīzes nodaļas sagatavots kopsavilkums: negodīga tirdzniecības prakse starp
uzņēmumiem
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0173&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160418IPR23841/EU-framework-to-tackle-unfair-trading-practices-in-food-supply-chain-is-needed
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/132925/EDWARD_CZESAK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf


Eiropas Parlamentu uzrunās Bulgārijas
prezidents
 
Eiropas Parlamentu trešdien plkst.12.00 uzrunās Bulgārijas
republikas prezidents Rosens Plevnelijevs. Visticamāk
uzrunas galvenās tēmas būs Eiropas nākotne un
pašreizējās ES problēmas.
 
Rosens Plevnelijevs ir ceturtais demokrātiski ievēlētais Bulgārijas republikas prezidents, un
pirmais, kurš uzrunā Parlamentu kopš Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2007.gada
1.janvārī.
 
Plevnelijevs ieguvis apbalvojumu “Eiropas gada cilvēks Dienvidaustrumeiropā un Centrāleiropā”
par  ieguldījumu attiecību starp Eiropas valstīm stabilizēšanā un uzlabošanā,  īpaši  starp
Balkānu kaimiņvalstīm.
 
Viņu par Bulgārijas prezidentu ievēlēja 2011.gada oktobrī
 
Papildu informācija
Bulgārijas republikas prezidenta tīmekļa vietne
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https://www.president.bg/?lang=en


Debates par Baltkrievijas kodolreaktora
būvniecības drošumu
 
EP deputāti plenārsesijas debatēs pirmdien plkst.18.00
paudīs Komisijai savas bažas par Astravjecas
atomelektrostacijas (AES) būvniecības drošumu. 
 
Gaidāms,  ka EP deputāti  Komisijai  jautās,  vai  Astravjecas AES atbilst  ES kodoldrošības
noteikumiem, un ko ES darīs, lai nodrošinātu, ka, būvējot reaktoru Baltkrievijā, tiek pienācīgi
veikti noturības testi.
 
Komisija veic Astravjecas kodolreaktora būvniecības novērošanu. Pirms būvniecības sākuma
sanāksmēs iegūtā informācija liecinaja, ka Baltkrievijas nacionālajos licencēšanas noteikumos
nav apmierinoši integrēti starptautiskie kodoldrošības noteikumi.
 
Gaidāms,  ka  AES sākotnējo  ekspluatāciju  sāks  jau  šogad,  un  pilnībā  tas  darbosies  jau
2018.gadā.
 
Papildu informācija
Jautājums Komisijai par kodoliekārtu drošības stāvokli Baltkrievijā
Paziņojums presei: EP 2013.gada aicinājums pilnībā īstenot kodoldrošības noturības testus
Eiropas Komisijas informācija par kodoldrošību
ES faktu lapa par kodolenerģiju
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000062+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2016-000062%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20130308IPR06304/Nuclear-stress-tests-EP-urges-full-implementation-of-safety-improvements
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/nuclear-safety
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.5.html


Krīze tērauda nozarē, Ķīnas dempings, ES
dzelzceļa aprīkojuma konkurētspēja
 
Ceturtdien EP deputāti balsos par ieteikumiem, lai
palielinātu Eiropas dzelzceļa aprīkojuma (sliežu, vagonu
u.c.) ražotāju konkurētspēju un aizsargātu to pret negodīgu
konkurenci no ārvalstīm. 
 
Savukārt  trešdien  EP deputāti  mudinās  dalībvalstis  ātrāk  pieņemt  jaunos  anti-dempinga
noteikumus, ņemot vērā pašreizējo tērauda rūpniecības krīzi un iespējamās izmaiņas attiecībā
uz Ķīnas tirgus ekonomikas statusu.
 
Papildu informācija
Jautājums Komisijai par Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēju
Ķīnas prasība pēc tirgus ekonomikas statusa: EP prasa aizsargāt ES ražotājus un darbavietas
(paziņojums presei, 12-05-2015)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000067+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160504IPR25859/%C4%B6%C4%ABna-EP-prasa-aizsarg%C4%81t-ES-ra%C5%BEot%C4%81jus-un-darbavietas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20160504IPR25859/%C4%B6%C4%ABna-EP-prasa-aizsarg%C4%81t-ES-ra%C5%BEot%C4%81jus-un-darbavietas


Muitas nodokļa atcelšana tehnoloģiju
izstrādājumiem
 
EP deputāti trešdien balsos par ES pievienošanos
Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) nolīgumam
starp ES un 24 pasaules valstīm, kas paredz atcelt muitas
nodokļus 201 augsto tehnoloģiju izstrādājumiem,
piemēram, videospēļu konsolēm, medicīniskās
attēlveidošanas aparatūrai un skārienjutīgiem ekrāniem.
Nolīgums nevar stāties spēkā bez EP piekrišanas.
 
Paplašināto Informācijas tehnoloģijas nolīgumu ir parakstījušas 25 PTO dalībnieces – bez ES
tajā iesaistījušās arī, piemēram, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Japāna, ASV un Dienvidkoreja.
Saskaņā ar nolīgumu tiks pakāpeniski atcelti  muitas nodokļi  tādām precēm kā, piemēram,
videospēļu konsoles, magnētiskās rezonanses aparāti, TV ekrāni, telekomunikāciju satelīti un
skārienjutīgie ekrāni – kopā 201 informācijas tehnoloģiju izstrādājums.
 
Tarifu samazināšana sāksies 2016.gada jūlijā, un tie pavisam jāatceļ līdz 2019.gada 1.jūlijam.
 
 
 
Piezīme redaktoriem
 
 
 
ES ir  viens  no  pasaules  vadošajiem augsto  tehnoloģiju  ražotājiem,  īpaši  videospēļu  un
medicīnisko iekārtu jomā. Pašlaik jaunajā Informācijas tehnoloģijas nolīgumā minēto preču
eksporta apgrozījums no ES ir 189 miljardi EUR gadā. Saskaņā ar Komisijas aprēķiniem, ES
ekonomika no jaunā līguma varētu papildus iegūt no 5 līdz 8,3 miljardiem EUR.
 
Papildu informācija
Priekšlikums ES vārdā noslēgt nolīgumu par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas
tehnoloģiju izstrādājumiem
Ziņotāja Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EPP, DE)
Informācijas tehnoloģijas līgums (IT izstrādājumu saraksts)
Komisijas novērtējums par jaunā nolīguma ietekmi
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0186&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0186&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1055/GODELIEVE_QUISTHOUDT-ROWOHL_home.html
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/l/956%20or%20@Title=%20declaration%20on%20the%20expansion%20of%20trade%20in%20information%20technology%20products)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154430.pdf


Citi jautājumi
 
Plenārsesijā diskutēs un balsos arī par šādiem
jautājumiem:
 
- ES mēroga informācijas apmaiņas uzlabošana cīņai pret terorismu un noziedzību - trešdien,
8.jūnijā
 
 -  Iebildumi  pret  ģenētiski  modificēto  neļķu  un  kukurūzas  atļaujām:  glifosāts  un  diabēta
medikamentu  izmantošana  pret  nezālēm.  Balsojums:  trešdien,  8.jūnijā  
 
- EP deputāti prasīs Komisijai informēt par sarunām par starptautiskajiem nolīgumiem. Debates
ceturtdien, 9.jūnijā
 
- Balsojums par 500 miljonu EUR atbalsta piešķiršanu Tunisijai – trešdien, 8.jūnijā.
 
- ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes veiktā spīdzināšana – EP vēlas uzzināt izmeklēšanas
jaunumus. Debates otrdien, balsojums trešdien.
 
- Debates par demokrātijas stāvokli Turcijā pēc imunitātes atcelšanas 138 Turcijas deputātiem
 
- EP deputāti prasa Japānai pārtraukt vaļu medības. Debates trešdien, 8.jūnijā.
 
- Stāvoklis Venecuēlā. Balsojums par rezolūciju trešdien, 8.jūnijā.
 
- EP lems par Lietuvas kandidāta iecelšanu ES Revīzijas palātā. Balsojums otrdien, 7.jūnijā.
 
-  Cilvēktiesības Kambodžā,  Tadžikistānā un Vjetnamā.  Debates un balsojumi  ceturtdien,
9.jūnijā
 
- ES Kosmosa politika, Debates otrdien, balsojums trešdien.
 
-Starptautiskā cīņa pret nelikumīgu tirdzniecību ar tabaku (Pasaules Veselības organizācijas
konvencija). Balsojums otrdien. 
 
- Tehnoloģijas risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai. Debates pirmdien, balsojums otrdien.
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