
 

Naujienlaiškis:  2018  m.  liepos  mėn.  2-5  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
ES migracijos politika: europarlamentarai vertins pažangą 
Antradienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Donald Tusk
ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars birželio 28-29 d.
Briuselyje vykstančios EVT rezultatus, kurioje sprendžiama ES migracijos ir
prieglobsčio politikos ateitis.
 
 
EP debatai dėl Sąjungos ateities su Lenkijos premjeru 
Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki taps aštuntuoju ES valstybės
vadovu, su kuriuo europarlamentarai trečiadienį ryte aptars Sąjungos ateitį.
 
 
Steigiamas ES gynybos pramonės fondas 
Antradienį europarlamentarai spręs, ar pritarti ES programai, kuri remtų ir skatintų
inovacijų ir mokslinių tyrimų ES gynybos pramonėje plėtrą. 
 
 
Kuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema 
ES nepriklausančių valstybių piliečiai, kurių atvykimui į ES nebūtina viza, turės gauti
išankstinį leidimą atvykti į ES. Keleiviai keliantys grėsmę saugumui, didinantys
neteisėtos migracijos ar epidemijos riziką negalės patekti į ES. Tai numato naujoji ES
kelionių leidimų sistema, kuriai EP nariai ruošiasi pritarti ketvirtadienį.
 
 
Europos Parlamentas siūlys reformuoti kelių transporto taisykles 
Trečiadienį Europos Parlamentas spręs, ar pradėti derybas su ES valstybėmis dėl
naujų kelių transporto taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
 
 
Autorių teisių reforma: EP nariai gali siekti pakeisti komiteto
sprendimą 
Pirmadienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje bus paskelbtas Parlamento Teisės
reikalų komiteto sprendimas, pradėti derybas su ES Taryba dėl ES autorių teisių
taisyklių atnaujinimo. Sprendimui prieštaraujantys EP nariai gali paprašyti šiuo
klausimu surengti papildomą balsavimą sesijoje.
 
 
Bulgarija perduos pirmininkavimo ES vairą Austrijai 
Antradienį europarlamentarai kartu su Bulgarijos premjeru Boyko Borissov aptars jo
šalies pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus, o Austrijos kancleris Sebastian Kurz
pristatys šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. 
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Stiprinami ES santykiai su Armėnija ir Azerbaidžanu 
Trečiadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti naujam ES ir Armėnijos
bendradarbiavimo susitarimui. Kartu jie siūlys ES derybose su Azerbaidžanu užtikrinti,
kad santykių gilinimas turi remtis pagarba pagrindinėms ES vertybėms.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-07-02
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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 plenarinės sesijos apžvalgos garso įrašas
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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/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


ES migracijos politika: europarlamentarai
vertins pažangą
 
Antradienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos
(EVT) pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos
pirmininku Jean-Claude Juncker aptars birželio 28-29 d.
Briuselyje vykstančios EVT rezultatus, kurioje sprendžiama
ES migracijos ir prieglobsčio politikos ateitis.
 
Dar praėjusių metų pabaigoje Europos Parlamentas pasiūlė reformuoti ES prieglobsčio taisykles
ir  užtikrinti  tolygų  prieglobsčio  prašytojų  paskirstymą  Sąjungoje.  Europarlamentarai
apgailestauja, kad diskusijos su ES Taryba dėl minėtos reformos nepasistūmėjo į priekį, nes ES
valstybės iki šiol nepasitvirtino savo pozicijos. 
 
EP nariai taip pat aptars ir kitus EVT darbotvarkės klausimus: ES ilgalaikis biudžetas, euro
zonos reforma, „Brexit“ derybos bei bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityse.
 
Debatai: 2018-07-03
 
Procedūra: EVT ir Europos Komisijos pareiškimai
 
Papildoma informacija
2018 m. birželio 28-29 d. EVT darbotvarkės
EP pranešimas spaudai apie balsavimą dėl ES prieglobsčio politikos reformos (2017 m.
lapkritis)
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171115IPR88120/prieglobscio-reforma-europos-parlamentas-pasiruoses-deryboms
http://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2018/06/28-29/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171115IPR88120/prieglobscio-reforma-europos-parlamentas-pasiruoses-deryboms
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171115IPR88120/prieglobscio-reforma-europos-parlamentas-pasiruoses-deryboms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-28-and-29-june-2018_6801_pk


EP debatai dėl Sąjungos ateities su Lenkijos
premjeru
 
Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki taps
aštuntuoju ES valstybės vadovu, su kuriuo
europarlamentarai trečiadienį ryte aptars Sąjungos ateitį.
 
Nuo šių metų pradžios 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  ir  Nyderlandų  premjerai  bei  Prancūzijos
prezidentas,  o  šioje  sesijoje  numatomi  debatai  su  Lenkijos  ministru  pirmininku.
 
Mateusz Morawiecki eina šalies ministro pirmininko pareigas nuo 2018 m. pradžios.
 
Po debatų vyks EP pirmininko Antonio Tajani ir Lenkijos premjero Mateusz Morawiecki spaudos
konferencija.
 
Rugsėjo mėn. sesijoje savo viziją Europos Parlamente pristatys Graikijos premjeras
 
Alexis Tsipras.
 
Debatai: 2018-07-04
 
Spaudos konferencija: 2018-07-04, 12:45 val.
 
Papildoma informacija
Lenkijos premjero biografija
Svarbi tema: Europos ateitis
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Steigiamas ES gynybos pramonės fondas
 
Antradienį europarlamentarai spręs, ar pritarti ES
programai, kuri remtų ir skatintų inovacijų ir mokslinių
tyrimų ES gynybos pramonėje plėtrą. 
 
Siūloma, kad iki 2021 m. ES skirtų 500 mln. eurų paramą bendriems ES valstybių gynybos
projektams, skirtiems produkcijos vystymui ar prototipų kūrimui, pavyzdžiui, bepiločių orlaivių ar
palydovinio ryšio srityse. Tikėtina, kad tai padidins ES gynybos sektoriaus autonomiją, paskatins
naujų  technologijų  kūrimą  ir  padės  išvengti  dubliavimo  bei  padidins  gynybos  pramonės
investicijų  veiksmingumą.
 
ES paramos galės sulaukti tik tie projektai, kuriuos įgyvendins bent trys įmonės įsisteigusios
bent trijose ES valstybėse. Savo ruožtu ES finansuos tik dalį gynybos projektų lėšų.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-07-02
 
Balsavimas: 2018-07-03
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2018-05-23)
EP pranešėja Françoise Grossetête (Europos liaudies partija, Prancūzija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga apie ES gynybos fondą
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0037/2018&secondRef=001-001&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180523IPR04155/first-ever-eu-defence-industry-fund-meps-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf


Kuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų
sistema
 
ES nepriklausančių valstybių piliečiai, kurių atvykimui į ES
nebūtina viza, turės gauti išankstinį leidimą atvykti į ES.
Keleiviai keliantys grėsmę saugumui, didinantys neteisėtos
migracijos ar epidemijos riziką negalės patekti į ES. Tai
numato naujoji ES kelionių leidimų sistema, kuriai EP nariai
ruošiasi pritarti ketvirtadienį.
 
Tikimasi, kad naujoji  sistema pradės veikti  2021 m. ir  bus taikoma 60 valstybių piliečiams.
Leidimo, kuris galios trejus metus, išdavimas kainuos 7 eurus.
 
Debatai: 2018-07-04
 
Balsavimas: 2018-07-05
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Papildoma informacija
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-04-24)
EP pranešėja Kinga Gal (Europos liaudies partija, Vengrija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga

Plenarinė sesija

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

6 I 10

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf


Europos Parlamentas siūlys reformuoti kelių
transporto taisykles
 
Trečiadienį Europos Parlamentas spręs, ar pradėti derybas
su ES valstybėmis dėl naujų kelių transporto taisyklių,
kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
 
Dalis EP narių siūlo transporto sektoriuje taikyti neseniai sutartas komandiravimo taisykles,
užkirsti kelią fiktyviam transporto įmonių registravimui užsienyje, patikslinti kabotažo paslaugų
teikimo tvarką, taip pat atnaujinti vairuotojų poilsio laiko reglamentavimą.
 
Debatai: 2018-07-03
 
Balsavimas: 2018-07-04
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis skaitymas
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-06-04)
EP siūlomos vairuotojų poilsio taisyklių pataisos
EP siūlomos vairuotojų komandiravimo taisyklių pataisos
EP siūlomos kabotažo taisyklių pataisos
Papildoma informacija apie mobilumo įstatymų rinkinį
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180524IPR04230/europos-parlamentas-pagerino-darbuotoju-komandiravimo-salygas
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0205+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0206+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0204+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package


Autorių teisių reforma: EP nariai gali siekti
pakeisti komiteto sprendimą
 
Pirmadienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje bus
paskelbtas Parlamento Teisės reikalų komiteto
sprendimas, pradėti derybas su ES Taryba dėl ES autorių
teisių taisyklių atnaujinimo. Sprendimui prieštaraujantys
EP nariai gali paprašyti šiuo klausimu surengti papildomą
balsavimą sesijoje.
 
Remiantis EP veiklos reglamentu, jei iki antradienio vidurnakčio dešimtadalis parlamentarų (76
nariai) paprašytų balsuoti dėl EP komiteto sprendimo pradėti derybas, šis balsavimas turėtų
vykti ketvirtadienį vidurdienį.
 
ES autorių teises skaitmeninėje erdvėje saugančios taisyklės galioja nuo 2001 m. To meto
skaitmeninio pasaulio realybė labai skyrėsi nuo šiandienos. Be to, dauguma ES teisės aktuose
numatytų autorių teisių išimčių šiuo metu yra neprivalomos, o atskirų ES šalių įstatymai gerokai
skiriasi.
 
Daugeliu EP komiteto priimtų pakeitimų siekiama užtikrinti,  kad iš kūrėjų, ypač menininkų,
muzikantų ir žurnalistų, nebūtų atimtas sąžiningas atlygis už jų darbą dėl interneto platformų ir
naujienų kaupiklių strategijų.
 
Balsavimas: 2018-07-05 (jei to paprašys 76 EP nariai)
 
Procedūra: balsavimas dėl mandato
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-06-20)
EP pranešėjas Axel Voss (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Bulgarija perduos pirmininkavimo ES vairą
Austrijai
 
Antradienį europarlamentarai kartu su Bulgarijos premjeru
Boyko Borissov aptars jo šalies pirmininkavimo ES Tarybai
rezultatus, o Austrijos kancleris Sebastian Kurz pristatys
šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. 
 
Bulgarijai tai buvo pirmoji pirmininkavimo ES Tarybai patirtis. Austrija Sąjungai pirmininkavo jau
du kartus: 1998 ir 2006 m.
 
Procedūra: debatai su ES Taryba
 
Spaudos konferencija: EP pirmininkas Antonio Tajani ir Austrijos premjeras Sebastian Kurz, 12
val.
 
Papildoma informacija
Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai tinklapis
Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai tinklapis
Garso ir vaizdo medžiaga apie Bulgarijos pirmininkavimą
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https://eu2018bg.bg/
https://www.eu2018.at/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/bulgarian-presidency_2401_pk


Stiprinami ES santykiai su Armėnija ir
Azerbaidžanu
 
Trečiadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti naujam ES
ir Armėnijos bendradarbiavimo susitarimui. Kartu jie siūlys
ES derybose su Azerbaidžanu užtikrinti, kad santykių
gilinimas turi remtis pagarba pagrindinėms ES vertybėms.
 
2017 m. lapkričio mėn. pasirašytas ES ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės
susitarimas numato glaudų abipusį bendradarbiavimą ekonomikos, energetikos, transporto,
infrastruktūros,  aplinkosaugos, prekybos, švietimo ir  kitose srityse.  Savo ruožtu EP nariai
pažymi, kad susitarimo pasirašymas nėra galutinis etapas ES ir Armėnijos bendradarbiavimo
srityje, o priemonė įgyvendinti reformas.
 
 
 
Kitoje tą pačią dieną numatomoje priimti rezoliucijoje europarlamentarai teikia rekomendacijas
dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo derybų. Jie siūlo minėtame susitarime numatyti
nuostatas, kuriomis būtų remiama Azerbaidžano kova su ekonominiais nusikaltimais, taip pat
korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu. Prieš sudarant bet kokį naują ES ir Azerbaidžano
susitarimą turi  būti  paleisti  visi  politiniai  ir  sąžinės kaliniai  Azerbaidžane,  teigia EP nariai,
pridurdami, kad susitarimas turi turėti specialų sustabdymo mechanizmą, jei šalis pažeistų
teisės viršenybės, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus.
 
Debatai: 2018-07-03
 
Balsavimas: 2018-07-04
 
Procedūra: pritarimo (Armėnija), neįpareigojanti rezoliucija (Azerbaidžanas)
 
Papildoma informacija
EP rekomendacijos dėl ES-Armėnijos susitarimo projektas
EP rezoliucijos dėl ES-Armėnijos susitarimo projektas
EP rekomendacijos dėl derybų dėl ES-Azerbaidžano susitarimo projektas
EP pranešėjas dėl Armėnijos László Tőkés (Europos liaudies partijha, Vengrija)
EP pranešėja dėl Azerbaidžano Norica Nicolai (Liberalai ir demokratai, Rumunija)
Teisėkūros apžvalga dėl Armėnijos
Teisėkūros apžvalga dėl Azerbaidžano
EP studija apie ES santykius su Armėnija ir Azerbaidžanu
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0177+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0179+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0185+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/39726/LASZLO_TOKES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96825/NORICA_NICOLAI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2269(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2056(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603846/EXPO_IDA(2017)603846_EN.pdf

