
 

Naujienlaiškis:  2018  m.  balandžio  16-19  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
EP debatai dėl Sąjungos ateities su Prancūzijos prezidentu  
Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron taps ketvirtuoju ES valstybės vadovu, su
kuriuo europarlamentarai antradienį aptars Sąjungos ateitį.
 
 
„Facebook“: diskusija dėl piktnaudžiavimo asmens duomenimis 
Trečiadienį europarlamentarai aptars asmens duomenų ir privatumo apsaugos
priemones ES, paaiškėjus neteisėtam „Facebook“ vartotojų duomenų panaudojimu
politiniais tikslais.
 
 
Europos Parlamentas nustatys naujus ES atliekų mažinimo tikslus 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų žiedinės ekonomikos taisyklių,
kurios įpareigos ES valstybes iki 2035 m. perdirbti 65 proc. buitinių atliekų, o į
sąvartynus jų išmesti ne daugiau kaip 10 proc.
 
 
EP tvirtins klimatą keičiančių dujų išlakų mažinimo tikslus 
Iki 2030 m. žemės ūkio, transporto, pastatų ir atliekų sektoriaus anglies dvideginio
išlakos turi mažėti 30 proc., o ES valstybės labiau išnaudoti miškus, kurie yra puikus
šių dujų absorbavimo šaltinis. Tai teigiama ES taisyklėse, dėl kurių EP nariai balsuos
antradienį.
 
 
Europos Parlamentas siūlys skatinti pastatų renovaciją 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES pastatų energinio naudingumo taisyklių
pataisų, kuriomis siekiama gerinti pastatų renovacijos sąlygas.  
 
 
Europos Parlamentas ragins užtikrinti žurnalistų apsaugą ES 
Reaguodami į Slovakijos tyrimų žurnalisto Ján Kuciak ir jo sužadėtinės nužudymą, EP
nariai ketvirtadienį balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte raginama užtikrinti geresnę
žurnalistų apsaugą ES.
 
 
EP nariai siūlys remti ekologiško maisto rinką 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų ES ekologinės gamybos ir
ekologiškų produktų ženklinimo taisyklių, kuriomis siekiama paskatinti šių produktų
rinkos plėtrą.
 
 

Plenarinė sesija
12-04-2018 - 16:08
Referencinis Nr. 20180403NEW00807

3

4

5

6

8

9

10

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

1 I 15



Automobiliai: EP siekia užkirsti kelią taršos rodiklių klastojimui 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų ES taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad
Sąjungos rinkai tiekiami automobiliai atitiktų aukštus saugumo ir aplinkosaugos
reikalavimus.
 
 
Viešinami tikrieji įmonių savininkai 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl ES pinigų plovimo prevencijos taisyklių
pataisų, kurios įpareigos viešinti tikruosius ES veiklą vykdančių įmonių savininkus. 
 
 
Debatai dėl Rusijos, Sirijos ir taikos derybų su Šiaurės Korėja 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES užsienio politikos vadove Federica Mogherini
aptars padėtį Rusijoje ir jos agresyvią užsienio politiką. EP nariai kartu įvertins
didėjančią įtampą Sirijoje, režimui vėl galimai panaudojus cheminį ginklą Damasko
priemiesčiuose, taip pat aptars branduolinio ginklo atsisakymo Korėjos pusiasalyje
galimybes.
 
 
Europos Parlamento dėmesio centre - Baltarusija 
Ketvirtadienį europarlamentarai aptars žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje bei tą pačią
dieną balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-04-16
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Papildoma informacija
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
EP Žinių centras
EP Tyrimų biuro plenarinės sesijos apžvalga (garso įrašas)

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 498 98 33 30
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


EP debatai dėl Sąjungos ateities su Prancūzijos
prezidentu 
 
Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron taps ketvirtuoju
ES valstybės vadovu, su kuriuo europarlamentarai
antradienį 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, o šioje sesijoje numatomi debatai su Prancūzijos prezidentu.
 
 
 
2014-2016 m. Emmanuel Macron ėjo Prancūzijos ekonomikos ministro pareigas, o 2017 m.
gegužės 7 d. buvo išrinktas aštuntuoju Prancūzijos prezidentu.
 
Gegužės mėn. sesijoje savo viziją Europos Parlamente pristatys Belgijos ministras pirmininkas
Charles Michel.
 
Debatai: 2018-04-17
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #FutureofEurope @EmmanuelMacron
 
Papildoma informacija
Prancūzijos prezidento Emmanuel Macron biografija
Prancūzijos prezidento administracijos tinklapis
Svarbi tema: Europos ateitis
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
https://twitter.com/EmmanuelMacron
http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.elysee.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


„Facebook“: diskusija dėl piktnaudžiavimo
asmens duomenimis
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars asmens duomenų ir
privatumo apsaugos priemones ES, paaiškėjus neteisėtam
„Facebook“ vartotojų duomenų panaudojimu politiniais
tikslais.
 
Londone įsikūrusi bendrovė „Cambridge Analytica“ yra kaltinama 2016 m. JAV rinkimuose
neteisėtai panaudojusi milijonų „Facebook“ vartotojų asmens duomenis, kad siųstų jiems tikslinę
politinę  reklamą,  galėjusią  paveikti  jų  pasirinkimą.  Šis  skandalas  galėjo  paliesti  87  mln.
vartotojų,  tarp  jų  ir  2,7  mln.  ES  piliečių.
 
Tikėtina, kad europarlamentarai diskusijoje pabrėš duomenų apsaugos rengiantis rinkimams
svarbą.  Jie  greičiausiai  primins  Europos  Parlamento  pirmininko  Antonio  Tajani  kvietimą
„Facebook“ savininkui Mark Zuckerbeg atvykti į  Europos Parlamentą pateikti paaiškinimus.
 
Debatai: 2018-04-18
 
Procedūra: diskusija aktualia tema
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #dataprotection
 
Papildoma informacija
„Facebook“: EP susirūpinęs asmens duomenų apsauga
EP pirmininko A.Tajani pareiškimas dėl „Facebook“ vartotojų duomenų apsaugos krizės
(vaizdo įrašas)
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180322STO00325/facebook-ep-susirupines-asmens-duomenu-apsauga
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-data-crisis_I152976-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-data-crisis_I152976-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk


Europos Parlamentas nustatys naujus ES atliekų
mažinimo tikslus
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų
žiedinės ekonomikos taisyklių, kurios įpareigos ES
valstybes iki 2035 m. perdirbti 65 proc. buitinių atliekų, o į
sąvartynus jų išmesti ne daugiau kaip 10 proc.
 
Statistika rodo, kad 2014 m. 44 proc. visų ES buitinių atliekų buvo perdirbtos ar kompostuotos.
Galiojančios ES taisyklės įpareigoja ES šalis iki 2020 m. perdirbti  daugiau kaip pusę buitinių
atliekų, o pagal atnaujintas taisykles ši dalis didės iki 55 proc. 2025 m., 60 proc. 2030 m. bei 65
proc. 2035 m.
 
Taisyklės apribos ir į sąvartynus išmetamų buitinių atliekų dalį, nustatant, kad iki 2035 m. tokiu
būdu galės būti šalinama tik 10 proc. atliekų. Tokiose ES šalyse kaip Kipras, Kroatija, Graikija,
Malta ir  Rumunija į  sąvartynus išmetama daugiau kaip 75 proc. buitinių atliekų, o Austrija,
Belgija, Danija, Vokietija, Olandija, Suomija ir Švedija sąvartynuose beveik nebelaidoja jokių
atliekų.
 
2016 m. Lietuvoje buvo perdirbta 50 proc. atliekų, 18 proc. deginama, o 31 proc. išmetama į
sąvartynus.
 
Debatai: 2018-04-16
 
Balsavimas: 2018-04-18
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-04-18, 14 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #waste #circulareconomy
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-02-27)
EP pranešėja Simona Bonafè (Socialistai ir demokratai, Italija)
EP Tyrimų biuro pažyma apie žiedinę ekonomiką
Atliekų šalinimo ES statistika 1995-2016 m.
Teisėkūros apžvalga apie pakavimo atliekas
Teisėkūros apžvalga apie elektronines atliekas
Teisėkūros apžvalga apie atliekas sąvartynuose
Teisėkūros apžvalga apie atliekas
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.evernote.com/shard/s203/sh/0b724fa0-266e-4008-8a29-f8c3d51a2a27/20606427130bd4ac
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk


EP tvirtins klimatą keičiančių dujų išlakų
mažinimo tikslus
 
Iki 2030 m. žemės ūkio, transporto, pastatų ir atliekų
sektoriaus anglies dvideginio išlakos turi mažėti 30 proc., o
ES valstybės labiau išnaudoti miškus, kurie yra puikus šių
dujų absorbavimo šaltinis. Tai teigiama ES taisyklėse, dėl
kurių EP nariai balsuos antradienį.
 
Paryžiaus klimato kaitos susitarime ES įsipareigojo iki  2030 m. sumažinti  šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išlakas 40 proc. palyginti su 1990 m. lygiu (arba 30 proc. lyginant su 2005 m.).
Siekdami įgyvendinti  šį  įsipareigojimą europarlamentarai tvirtins privalomus kiekvienos ES
valstybės taršos mažinimo tikslus tose srityse, kurios nepatenka į ES prekybos taršos leidimais
rinką. Tai apima žemės ūkį, transportą, taip pat pastatų ir atliekų sritis. Šiuose sektoriuose
išmetama apie 60 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Lietuvai numatyta pareiga šių dujų
išlakas iki 2030 m. sumažinti 9 proc. palyginti su 2005 m. lygiu.
 
 
 
Savo ruožtu Europos Parlamentas balsuos dėl atskirtų taisyklių, kurios skatintų geriau išnaudoti
anglies  dvideginį  sugeriančius  miškus,  pavyzdžiui,  diegti  kompensacinius  miškų  kirtimo
mechanizmus, t.y. sodinti naujus medžius arba gerinti miškų, pasėlių ir pievų valdymą. ES
miškai absorbuoja 10 proc. ES anglies dvideginio išlakų.
 
Debatai: 2018-04-16
 
Balsavimas: 2018-04-17
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-04-17, 15 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #EUESR #LULUCF #ParisAgreement
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Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-01-21)
EP pranešėjas Gerben-Jan Gerbrandy (Liberalai ir demokratai, Nyderlandai)
EP pranešėjas Norbert Lins (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą
Teisėkūros apžvalga apie žemės naudojimo ir miškininkystės įtakos mažinant šiltnamio efektą
sukeliančias dujas
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES valstybių naštos mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas
paskirstymą
EP Tyrimų biuro pažyma apie žemės naudojimo ir miškininkystės indėlį kovojant su klimato
kaita
Garso ir vaizdo medžiaga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92312/deal-for-more-co2-emission-cuts-by-2030-endorsed-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


Europos Parlamentas siūlys skatinti pastatų
renovaciją
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES pastatų
energinio naudingumo taisyklių pataisų, kuriomis siekiama
gerinti pastatų renovacijos sąlygas.  
 
Didesnis  pastatų  energinis  naudingumas  padėtų  sumažinti  Europos  energijos  vartotojų
sąskaitas už energiją, pagerintų energijos tiekimo saugumą ir sumažintų energijos importą į
Europą, įsitikinę europarlamentarai.
 
Su  ES  Taryba  jau  suderintose  taisyklėse  patikslinamas  pastatų  energinio  naudingumo
skaičiavimas,  įvedamas  pastatų  pažangumo  rodiklis,  kuris  vertintų  jų  galimybę  naudoti
informacines ir komunikacines technologijas, taip pat nustatomi reikalavimai elektromobilumui,
pavyzdžiui, galimybei įkrauti elektromobilius. Savo ruožtu ES valstybės įpareigojamos paruošti
ilgalaikes pastatų renovacijos strategijas iki 2050 m.
 
Pastatų energinio naudingumo direktyva yra pirmasis teisės aktas iš švarios energijos teisės
aktų rinkinio (pristatyto 2016 m. pabaigoje), dėl kurio pataisų pasiektas Europos Parlamento ir
ES Tarybos sutarimas.
 
Balsavimas: 2018-04-17
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #energyunion #energyefficiency #EPBD
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-12-19)
EP pranešėjas Bendt Bendtsen (Europos liaudies partija, Danija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie pastatų energetinį efektyvumą
Garso ir vaizdo medžiaga

Plenarinė sesija

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

8 I 15

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0314+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96705/BENDT_BENDTSEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0381(COD)&l=en
https://epthinktank.eu/2017/11/13/improving-energy-performance-of-buildings-eu-legislation-in-progress/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk


Europos Parlamentas ragins užtikrinti žurnalistų
apsaugą ES
 
Reaguodami į Slovakijos tyrimų žurnalisto Ján Kuciak ir jo
sužadėtinės nužudymą, EP nariai ketvirtadienį balsuos dėl
rezoliucijos, kurios projekte raginama užtikrinti geresnę
žurnalistų apsaugą ES.
 
Kovo  14  d.  vykusioje  diskusijoje  europarlamentarai  kvietė  atlikti  išsamų  tarptautinį  ir
nepriklausomą tyrimą, kuris leistų kuo greičiau rasti kaltininkus ir patraukti juos baudžiamojon
atsakomybėn.
 
 
 
Kovo 8-9 d.  Slovakijoje lankėsi  Europos Parlamento delegacija,  siekusi  išsiaiškinti  padėtį.
Išsamią šio vizito ataskaitą rasite čia.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-03-14
 
Balsavimas: 2018-04-19
 
Procedūra: ES Tarybos ir Komisijos pareiškimai su debatais ir rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #JanKuciak #AllForJan
 
Papildoma informacija
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga apie spaudos laisvę
Garso ir vaizdo medžiaga apie ES ir Slovakiją
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180309IPR99421/es-raginama-padeti-tirti-slovakijos-zurnalisto-nuzudyma
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180309IPR99421/es-raginama-padeti-tirti-slovakijos-zurnalisto-nuzudyma
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99437/murder-of-journalist-jan-kuciak-ep-delegation-calls-for-thorough-investigation
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2628(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_4803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


EP nariai siūlys remti ekologiško maisto rinką
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų ES
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo
taisyklių, kuriomis siekiama paskatinti šių produktų rinkos
plėtrą.
 
Ekologiškų produktų rinkos vertė Europos Sąjungoje sudaro 30,7 mlrd. eurų per metus. Ji nuolat
auga, tačiau vis dar sudaro tik 7 proc. visos žemės ūkio paskirties ploto (Lietuvoje - 7,5 proc.).
 
Naujosios taisyklės sustiprins ekologiško maisto tiekimo grandinės kontrolę (ūkininkai, veisėjai,
perdirbėjai, prekybininkai, importuotojai), suteiks galimybę smulkiesiems ūkininkams prisijungti
prie ūkininkų grupių sertifikavimo sistemų (tai sumažins sertifikavimo išlaidas ir palengvins
prisijungimą prie ekologinės gamybos).
 
Savo ruožtu ūkininkai privalės imtis atsargumo priemonių, kad sumažintų atsitiktinio užteršimo
pesticidais riziką tais atvejais, kai ekologiški augalai auginami šalia pesticidais tręšiamų augalų.
Ūkininkai galės gaminti tiek įprastus, tiek ekologiškus produktus, tačiau turės aiškiai atskirti savo
ūkininkavimo veiklą.
 
Debatai: 2018-04-18
 
Balsavimas: 2018-04-19
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #Organicfood
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-11-22)
EP pranešėjas Martin Häusling (Žalieji, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
EP straipsnis ir infografikas apie ekologinį ūkininkavimą ES
Bendroji informacija apie taisyklių pakeitimus
EP Tyrimų biuro pažyma apie ekologiško maisto taisyklių priėmimą (2018 m. kovas)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG(2017)613578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180404STO00909/ekologinis-ukininkavimas-es-faktai-ir-skaiciai
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf


Automobiliai: EP siekia užkirsti kelią taršos
rodiklių klastojimui
 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų ES taisyklių,
kuriomis siekiama užtikrinti, kad Sąjungos rinkai tiekiami
automobiliai atitiktų aukštus saugumo ir aplinkosaugos
reikalavimus.
 
Praėjusių  metų  pabaigoje  Europos  Parlamento  ir  ES  Tarybos  derybininkai  sutarė  dėl
automobilių  sertifikavimo taisyklių  ES pataisų,  kurios sustiprins jų  įgyvendinimo priežiūrą,
automobilių testavimo centrų nešališkumą ir  Europos Komisijos galias tikrinti  nacionalinių
priežiūros institucijų veiklą.
 
Kiekviena ES valstybė įpareigojama kasmet atlikti papildomą dalies jos keliuose naudojamų
automobilių  patikrą.  Šias  patikras  galės  vykdyti  ir  Europos  Komisija,  o  už  reikalavimus
neatitinkančią transporto priemonę skirti gamintojams iki 30 tūkst. eurų administracinę baudą.
 
Debatai: 2018-04-18
 
Balsavimas: 2018-04-19
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #CleanerCars
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-12-07)
EP pranešėjas Daniel Dalton (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie naujas automobilių sertifikavimo ES taisykles
Garso ir vaizdo medžiaga

Plenarinė sesija
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15685-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89710/car-approvals-ep-council-deal-to-prevent-further-emissions-scandals
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0014(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599372/EPRS_BRI(2017)599372_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Viešinami tikrieji įmonių savininkai
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl ES pinigų
plovimo prevencijos taisyklių pataisų, kurios įpareigos
viešinti tikruosius ES veiklą vykdančių įmonių savininkus. 
 
Šiuo metu informacija apie tikruosius įmonių savininkus prieinama valstybės institucijoms bei
kitiems asmenims, turintiems teisėtų interesų, pavyzdžiui, žurnalistams. Atnaujintos taisyklės
įpareigos šią informaciją viešinti  pilnai,  todėl bet kuris asmuo turės teisę su ja susipažinti.
Tikimasi, kad didesnis skaidrumas padės veiksmingiau kovoti su finansiniais nusikaltimais, kai
nusikaltėlių tapatybės dangstomos įmonių struktūra.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-04-18
 
Balsavimas: 2018-04-19
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #AMLD
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-01-29)
EP pranešėja Judith Sargentini (Žalieji, Nyderlandai)
EP pranešėjas Krisjanis Karins (Europos liaudies partija, Latvija)
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0056+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180129IPR96112/public-to-get-access-to-information-on-beneficial-owners-of-firms-in-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0208%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk


Debatai dėl Rusijos, Sirijos ir taikos derybų su
Šiaurės Korėja
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES užsienio
politikos vadove Federica Mogherini aptars padėtį Rusijoje
ir jos agresyvią užsienio politiką. EP nariai kartu įvertins
didėjančią įtampą Sirijoje, režimui vėl galimai panaudojus
cheminį ginklą Damasko priemiesčiuose, taip pat aptars
branduolinio ginklo atsisakymo Korėjos pusiasalyje
galimybes.
 
Rusija 
 
 
 
Kovo mėn. Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną perrinkus antrai kadencijai europarlamentarai
įvertins tolesnius ES ir Rusijos santykius, bei galimą ES atsaką į agresyvią Rusijos politiką, kurią
iliustruoja parama Sirijos režimui, tebesitęsianti Krymo aneksija, kišimasis į Vakarų valstybių
rinkimus bei mėginimas apnuodyti buvusį Rusijos agentą ir jo dukrą nervus paralyžiuojančia
medžiaga. Gegužės mėn. EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
 
 
Sirija
 
 
 
Padėtis Sirijoje išlieka EP dėmesio centre jau keletą pastarųjų sesijų. Kovo mėn. priimtoje
rezoliucijoje europarlamentarai pažymėjo, kad Sirijos, Rusijos ir Irano režimai yra atsakingi už
pasibaisėtinus nusikaltimus, vykdomus Sirijoje. Apie tai byloja Sirijos režimo ataka prieš sukilėlių
kontroliuojamą Rytų Gutą, tame tarpe ir naudojant cheminį ginklą.
 
Korėjos pusiasalis
 
 
 
Europarlamentarai aptars ES vaidmenį artėjančiose taikos ir branduolinio ginklo atsisakymo
Korėjos pusiasalyje derybose, kurios atsinaujino Pietų ir Šiaurės Korėjoms nusprendus surengti
aukščiausio lygio susitikimą balandžio mėn. pabaigoje. Tai tikėtina galėtų paruošti ir gegužės
mėn. planuojamą JAV ir Šiaurės Korėjos vadovų susitikimą.
 
Š.m. balandžio 2-6 d. Japonijoje ir Pietų Korėjoje lankėsi Europos Parlamento delegacija, kuri
pareiškė paramą atsinaujinusioms taikos deryboms.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99435/syria-assad-regime-russia-and-iran-are-responsible-for-heinous-crimes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99435/syria-assad-regime-russia-and-iran-are-responsible-for-heinous-crimes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180406IPR01115/meps-delegation-supports-new-high-level-dialogue-with-north-korea


Debatai: 2018-04-17
 
Balsavimas: 2018-05 (Rusija)
 
Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimas
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #Syria #Russia #Ghouta #NorthKorea
 
Papildoma informacija
Pagrindiniai faktai apie ES ir Rusijos santykius (2018 m. vasaris)
EP rezoliucija dėl Sirijos (2018-03-15)
EP Tyrimų biuro apžvalga dėl Sirijos ateities (2017 m. kovas)
EP Tyrimų biuro apžvalga apie Šiaurės Korėją (2017 m. rugsėjis)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54329/04A_FT%282017%29N54329_LT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0090+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599362/EPRS_BRI%282017%29599362_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608681/EPRS_BRI%282017%29608681_EN.pdf


Europos Parlamento dėmesio centre - Baltarusija
 
Ketvirtadienį europarlamentarai aptars žmogaus teisių
padėtį Baltarusijoje bei tą pačią dieną balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Padėtis Baltarusijoje buvo sulaukusi EP narių dėmesio 2016 m. pabaigoje. Tuo metu priimtoje
rezoliucijoje jie reiškė susirūpinimą Astravo atominės elektrinės sauga ir nepakankama pažanga
šalyje puoselėjant demokratiją ir teisinę valstybę.
 
Debatai: 2018-04-19
 
Balsavimas: 2018-04-19
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #Belarus
 
Papildoma informacija
EP rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016-11-24)
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20161117IPR51556/europos-parlamentas-susirupines-astravo-ae-sauga
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0456&language=LT&ring=B8-2016-1232

