
 

Naujienlaiškis:  2018  m.  birželio  11-14  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
EP debatai dėl Sąjungos ateities su Nyderlandų premjeru 
Nyderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte taps septintuoju ES valstybės vadovu, su
kuriuo europarlamentarai trečiadienį aptars Sąjungos ateitį.
 
 
Diskusija dėl Irano branduolinės programos susitarimo likimo po
D.Trump sprendimo 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini
aptars JAV prezidento D.Trump sprendimo pasitraukti iš Irano branduolinės programos
susitarimo pasekmes ir galimus ES veiksmus.
 
 
Europarlamentarai aptars būsimą ES valstybių vadovų susitikimą 
Rengdamiesi birželio 28-29 d. Briuselyje vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai (EVT)
europarlamentarai antradienį diskutuos aktualiais būsimo susitikimo klausimais:
migracija, saugumas ir gynyba, ilgalaikis ES biudžetas, euro zonos reforma bei „Brexit“
derybos.
 
 
Tvirtinama nauja Europos Parlamento sudėtis po 2019 m. rinkimų  
Trečiadienį europarlamentarai galutinai apsispręs, ar atsižvelgiant į JK pasitraukimą iš
Sąjungos sumažinti 2019 m. renkamų EP narių skaičių nuo 751 iki 705.
 
 
EP nariai siekia saugaus dronų naudojimo 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES aviacijos saugumo taisyklių pataisų,
kuriomis siekiama nustatyti pagrindinius saugaus bepiločių orlaivių naudojimo
reikalavimus.
 
 
Europos Parlamentas ragins stiprinti kibernetinę gynybą 
Europos kibernetinė greito reagavimo grupė, karininkų mainai, kibernetinės pratybos ir
ES kibernetinės gynybos veiksmų koordinavimas su NATO, tai tik keletas kibernetinės
gynybos stiprinimo priemonių, dėl kurių europarlamentarai spręs trečiadienį.
 
 
EP nariai aptars „užšalusių konfliktų“ Gruzijoje ateitį 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini
aptars beveik jau dešimtmetį besitęsiantį Rusijos įsiveržimą Gruzijoje, kuris sustiprino
„užšalusius konfliktus“ okupuotose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, o
ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
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Europos Parlamentas spręs dėl 1 mlrd. eurų paramos Ukrainai 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymų skirti 1 mlrd. eurų ES
makrofinansinę paramą Ukrainai 2018-2019 m., siekiant padėti šaliai toliau tęsti
reformas ir susidoroti su kylančiais finansiniais sunkumais.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-06-11
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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
EP Tyrimų biuro apžvalgos apie sesiją 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.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


EP debatai dėl Sąjungos ateities su Nyderlandų
premjeru
 
Nyderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte taps
septintuoju ES valstybės vadovu, su kuriuo
europarlamentarai trečiadienį 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, Portugalijos, Belgijos, Liuksemburgo premjerai bei Prancūzijos prezidentas, o šioje
sesijoje numatomi debatai su Nyderlandų ministru pirmininku.
 
Mark Rutte eina šalies ministro pirmininko pareigas nuo 2010 m.
 
Po debatų 12.30 val. vyks EP pirmininko Antonio Tajani ir Nyderlandų premjero Mark Rutte 
spaudos konferencija.
 
Liepos mėn. sesijoje savo viziją Europos Parlamente pristatys Lenkijos premjeras
 
Mateusz Morawiecki.
 
Debatai: 2018-06-13
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #FutureofEurope @MinPres @markrutte
 
Papildoma informacija
Nyderlandų premjero biografija
Svarbi tema: Europos ateitis
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Diskusija dėl Irano branduolinės programos
susitarimo likimo po D.Trump sprendimo
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos
vadove Federica Mogherini aptars JAV prezidento D.Trump
sprendimo pasitraukti iš Irano branduolinės programos
susitarimo pasekmes ir galimus ES veiksmus.
 
ES vieningai palaiko Irano branduolinės programos susitarimą, o kiti susirūpinimą keliantys
klausimai,  pavyzdžiui,  Irano parama Sirijos režimui ar balistinių raketų programa, turi  būti
sprendžiami kitomis priemonėmis, pažymėjo EP užsienio reikalų komiteto pirmininkas David
McAllister (Europos liaudies partija, Vokietija) po D.Trump sprendimo gražinti Iranui taikytas
sankcijas.
 
EP nariai tikisi sulaukti išsamios informacijos apie tai, kaip JAV sankcijos Iranui gali paveikti kai
kurių ES įmonių sandorius Irane (pvz., „Total“ ar „Airbus“).
 
2015 m. liepos mėn. Iranas ir šešios valstybės (Prancūzija, Vokietija, JK, Kinija, Rusija ir JAV)
bei ES pasirašė bendrą visapusišką veiksmų planą dėl Irano branduolinės programos ateities.
Iranas sutiko įšaldyti branduolinę programą mainais už sankcijų panaikinimą.
 
Debatai: 2018-06-12
 
Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimas
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #Irandeal #JSPOA
 
Papildoma informacija
EP Tyrimų biuro pažyma apie Irano branduolinės programos susitarimo ateitį
Tyrimų centrų nuomonė apie JAV pasitraukimą iš Irano branduolinės programos susitarimo
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf


Europarlamentarai aptars būsimą ES valstybių
vadovų susitikimą
 
Rengdamiesi birželio 28-29 d. Briuselyje vyksiančiai
Europos Vadovų Tarybai (EVT) europarlamentarai
antradienį diskutuos aktualiais būsimo susitikimo
klausimais: migracija, saugumas ir gynyba, ilgalaikis ES
biudžetas, euro zonos reforma bei „Brexit“ derybos.
 
Tikėtina, kad EP narius domins galimi sprendimai dėl bendros ES prieglobsčio politikos, euro
zonos reformos, taip pat „Brexit“ derybų pažanga.
 
Debatai: 2018-06-12
 
Procedūra: debatai be rezoliucijos
 
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone
@eucopresident @EU2018BG
 
Papildoma informacija
EVT darbotvarkės projektas
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http://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2018/06/28-29/


Tvirtinama nauja Europos Parlamento sudėtis po
2019 m. rinkimų 
 
Trečiadienį europarlamentarai galutinai apsispręs, ar
atsižvelgiant į JK pasitraukimą iš Sąjungos sumažinti 2019
m. renkamų EP narių skaičių nuo 751 iki 705.
 
Šis dar vasario mėn. pateiktas Europos Parlamento pasiūlymas buvo neformaliai  aptartas
Europos Vadovų Taryboje, tačiau galutiniam jo įsigaliojimui būtinas tiek formalus EP, tiek ir
vieningas ES valstybių vadovų pritarimas.
 
Parlamento  sudėtis  mažės  dėl  JK  pasitraukimo  iš  ES,  kuri  EP  turi  73  vietas.  Dalį  šių
atsilaisvinančių mandatų - 27 -  siūloma paskirstyti keturiolikai ES šalių, kurioms jų trūksta
atsižvelgus į gyventojų skaičių, o likusius 46 laikyti rezerve, jei ateityje į ES įstotų naujų narių.
Lietuvoje toliau būtų renkama 11 EP narių.
 
Su siūloma EP sudėtimi galite susipažinti čia.
 
Balsavimas: 2018-06-13
 
Procedūra: pritarimo
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #EP2019
 
Papildoma informacija
EP pranešėja Danuta Maria Hübner (Europos liaudies partija, Lenkija)
EP pranešėjas Pedro Silva Pereira (Socialistai ir demokratai, Portugalija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie Europos Parlamento sudėtį
Garso ir vaizdo medžiaga apie EP rinkimus 2019 m.
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180202IPR97025/europarlamentaru-mazes-bet-ne-lietuvai
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180123RES92302/20180123RES92302.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0900(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614687/EPRS_ATA(2018)614687_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


EP nariai siekia saugaus dronų naudojimo
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl ES aviacijos
saugumo taisyklių pataisų, kuriomis siekiama nustatyti
pagrindinius saugaus bepiločių orlaivių naudojimo
reikalavimus.
 
Šiuo metu lengvesni nei 150 kg dronai reguliuojami nacionaliniu lygmeniu ir skirtingos šalys
jiems taiko skirtingus techninius, saugumo ir licencijavimo reikalavimus. Naujosios ES taisyklės
suvienodins civilinių bepiločių orlaivių gamybos ir  naudojimo standartus, siekiant užtikrinti
saugą, saugumą, privatumą ir  asmens duomenų apsaugą.
 
Didesnį pavojų kelianti dronų veikla turės būti sertifikuojama, jų operatoriai registruojami, o
mažiausią  riziką keliantys  dronai  turės paprasčiausiai  atitikti  įprastų  ES rinkos priežiūros
mechanizmų reikalavimus. Savo ruožtu bepiločių orlaivių valdytojai turės vengti jų patekimo į
kitų oro erdvės dalyvių veiklos zonas (pvz., oro uostus) ar galimo susidūrimo su žmonėmis.
 
Debatai: 2018-06-11
 
Balsavimas: 2018-06-12
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
 
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-01-23)
EP pranešėjas Marian-Jean Marinescu (Europos liaudies partija, Rumunija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk


Europos Parlamentas ragins stiprinti kibernetinę
gynybą
 
Europos kibernetinė greito reagavimo grupė, karininkų
mainai, kibernetinės pratybos ir ES kibernetinės gynybos
veiksmų koordinavimas su NATO, tai tik keletas
kibernetinės gynybos stiprinimo priemonių, dėl kurių
europarlamentarai spręs trečiadienį.
 
EP rezoliucijos projekte pažymima, kad įvairios valstybės, tarp jų Rusija,  Kinija ir  Šiaurės
Korėja,  taip  pat  nevalstybinės  grupės,  vykdo  piktavališkas  kibernetines  atakas,  įskaitant
išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą, kibernetinį šnipinėjimą, masinį ES piliečių
sekimą, dezinformacijos kampanijas ir  interneto prieigos ribojimą (pavyzdžiui,  „Wannacry“,
„NonPetya“).  EP nariai  įsitikinę, kad šiai  veiklai  užkardyti  būtinas glaudesnis ES valstybių
bendradarbiavimas ir  Sąjungos pagalba.
 
ES ir NATO
 
 
 
Kitos rezoliucijos dėl ES ir NATO santykių projekte, kurį europarlamentarai taip pat tvirtins
trečiadienį, atkreipiamas dėmesys, kad nė viena organizacija neturi visų reikiamų priemonių
naujiems saugumo iššūkiams suvaldyti.  Todėl be ES ir NATO glaudaus bendradarbiavimo
kibernetinės gynybos srityje taip pat būtina stiprinti šia partnerystės strateginės komunikacijos,
informacijos apsikeitimo, kovos su nelegalia migracija ir sklandaus karinės įrangos ir pajėgų
judėjimo visoje Europoje srityse.
 
EP nariai  kartu  sveikina didesnį  NATO pajėgų dislokavimą Lietuvoje,  Latvijoje,  Estijoje  ir
Lenkijoje bei pažymi, kad glaudesni ES ir NATO ryšiai gali taip pat padėti užkirsti kelią Rusijos
skverbimuisi į valstybes Rytuose.
 
Debatai: 2018-06-12
 
Balsavimas: 2018-06-13
 
Procedūra: neįpareigojančios rezoliucijos
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #cyberdefence #EUNATO  
 

Plenarinė sesija
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Papildoma informacija
EP rezoliucijos dėl kibernetinės gynybos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-05-13)
EP pranešėjas dėl kibernetinės gynybos Urmas Paet (Liberalai ir demokratai, Estija)
Teisėkūros apžvalga dėl kibernetinės gynybos
EP rezoliucijos dėl ES ir NATO santykių projektas
EP pranešėjas dėl ES ir NATO santykių Ioan Mircea Paşcu (Socialistai ir demokratai,
Rumunija)
Teisėkūros apžvalga dėl ES ir NATO santykių

Plenarinė sesija

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

9 I 11

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0189+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180516IPR03618/cyber-defence-meps-call-for-better-european-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2004(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0188+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2276(INI)


EP nariai aptars „užšalusių konfliktų“ Gruzijoje
ateitį
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos
vadove Federica Mogherini aptars beveik jau dešimtmetį
besitęsiantį Rusijos įsiveržimą Gruzijoje, kuris sustiprino
„užšalusius konfliktus“ okupuotose Abchazijos ir Pietų
Osetijos teritorijose, o ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos
rezoliucijos.
 
Ilgai brendusi Rusijos ir Gruzijos santykių įtampa dėl autonominių regionų ateities virto penkių
dienų karu 2008 m. rugpjūtį. Šį konfliktą ir tolesnę Rusijos invaziją į Gruziją pavyko sustabdyti
ES dėka, kuomet konfliktuojančios pusės pasirašė „Šešių punktų susitarimą“. Po mėnesio
Gruzijoje buvo dislokuota ES stebėjimo misija.
 
Diskusijoje EP nariai tikėtina aptars saugumo situaciją šalyje ir visame regione, o taip pat ES
stebėjimo misijos, kuri jau dešimtmetį vysto pasitikėjimą skatinančias priemones tarp konflikto
pusių, veiklos rezultatus.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-06-12
 
Balsavimas: 2018-06-14
 
Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimas
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #Georgia
 
Papildoma informacija
EP Tyrimų biuro pažyma apie Gruzija (2017 m. vasaris)
ES stebėjimo misija Gruzijoje
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599287/EPRS_BRI(2017)599287_EN.pdf
https://eumm.eu/en/home


Europos Parlamentas spręs dėl 1 mlrd. eurų
paramos Ukrainai
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymų skirti
1 mlrd. eurų ES makrofinansinę paramą Ukrainai 2018-2019
m., siekiant padėti šaliai toliau tęsti reformas ir susidoroti
su kylančiais finansiniais sunkumais.
 
ES makrofinansinė parama yra išskirtinė skubi ES priemonė, skirta dideliems mokėjimų balanso
sunkumams trečiosiose šalyse įveikti.  Nuo 2014 m. Ukrainai  jau skirta  2,8 mlrd.  eurų ES
paramos.
 
EP nariai  pažymi,  kad  šios  paramos  išmokėjimas  turi  būti  griežtai  susietas  su  Ukrainos
įsipareigojimu gerbti demokratiją, užtikrinti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises, kovoti
su korupcija ir įkurti specializuotą šios srities bylas nagrinėjantį teismą.
 
Debatai: 2018-06-12
 
Balsavimas: 2018-06-14
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #Ukraine
 
Papildoma informacija
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-05-17)
EP pranešėjas Jaroslaw Wałeşa (Europos liaudies partija, Lenkija)
Kas yra makrofinansinė parama?
Makrofinansinė parama Ukrainoje

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0183+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180516IPR03652/trade-meps-approve-eu-financial-help-for-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96774/JAROSLAW_WALESA_home.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en

