
 

Plenārsesija īsumā, Strasbūra, 2019. gada 11.
14. februāris
 
Debates par Eiropas nākotni ar Itālijas premjerministru Džuzepi Konti 
Deputāti otrdien pulksten 17.00 diskutēs par Eiropas nākotni ar Itālijas premjerministru
Džuzepi Konti.
 
 
Civilā aizsardzība: resursu apvienošana labākai reakcijai 
 
Deputāti otrdien balsos par ES civilās aizsardzības mehānisma modernizāciju.
Pašreizējās sistēmas trūkumus uzskatāmi apliecināja 2017. un 2018. gada mežu
ugunsgrēki, vētras un plūdi.
 
 
Balsojums par ES - Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu 
 
Deputāti trešdien balsos par ES un Singapūras brīvās tirdzniecības un ieguldījumu
aizsardzības nolīgumiem.
 
 
Ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai ES jāturpina
investīcijas visos reģionos 
Deputāti balsos par ES finansējuma noteikumiem 2021. - 2027. gadam, un,
paredzams, noraidīs priekšlikumu samazināt finansējumu ES reģioniem.
 
 
ES rūpīgāk izvērtēs ārvalstu tiešos ieguldījumus 
Deputāti ceturtdien balsos par ES līmeņa mehānisma izveidi ārvalstu tiešo ieguldījumu
analīzei, lai tā aizsargātu stratēģiski svarīgas nozares.
 
 
ES pārrobežu maksājumi ārpus eirozonas: deputāti balso par
zemākām izmaksām 
Bankām būtu jāpiemēro vienādas izmaksas pārrobežu maksājumiem eiro valūtā un
vietējiem maksājumiem, kā arī jāpadara pārskatāmākas valūtas maiņas izmaksas.
 
 
Uzlabot dzīvnieku pārvadāšanas apstākļus 
Reaģējot uz masu mediju ziņām par sliktu izturēšanos pret pārvadājamajiem
dzīvniekiem deputāti ceturtdien spriedīs par iespējām uzlabot viņu apstākļus.
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Deputāti aicina izvērtēt medicīniskās marihuānas lietošanu 
Deputāti trešdien debatēs ar Eiropas Komisiju aicinās turpināt pētījumus medicīniskās
marihuānas izvērtēšanai. Tajā paša dienā paredzēts arī balsojums par rezolūciju.
 
 
Citi jautājumi plenārsēdes darba kārtībā 
Tēmas un jautājumi, par kuriem plenārsesijā spriedīs un lems EP deputāti. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2019-02-11

 
 
Plenārsesija Strasbūrā, 2019. gada 11. - 14. februāris
 

Kontakti 
 
 

11

12

13

Papildu informācija
Darba kārtības projekts - šeit
Plenārsesijas video tiešraide - šeit
Preses konferences un citi pasākumi - šeit
EuroparlTV - šeit
Eiropas Parlamenta Audio - vizuālā dienesta mājas lapa - šeit
EP Newshub – šeit
Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta podkāsti par svarīgāko plenārsēdēs

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs

(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
+32 470 88 28 04
janis.krastins@europarl.europa.eu

Signe ZNOTINA-ZNOTA
Press officer in Latvia

(+371) 6 708 54 61
(+33) 3 881 74514 (STR)
(+371) 264 401 85
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


Debates par Eiropas nākotni ar Itālijas
premjerministru Džuzepi Konti
 
Deputāti otrdien pulksten 17.00 diskutēs par Eiropas
nākotni ar Itālijas premjerministru Džuzepi Konti.
 
Šīs būs septiņpadsmitās deputātu debates ar kādu no ES dalībvalstu vadītājiem.
 
Vairāk informācijas par iepriekšējām debatēm šeit.
 
Marta I plenārsēdē Strasbūrā deputātus uzrunās Slovākijas premjerministrs Peters Pelegrīni.
 
Pēc debatēm paredzēta Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Antonio Tajāni un Dž. Kontes
tikšanās ar žurnālistiem (vēl jāapstiprina)
 
Debates: otrdien, 12. februārī pulksten 17.00
 
Procedūra: debates (bez rezolūcijas)
 
Tikšanās ar žurnālistiem: vēl jāapstiprina
 
Papildu informācija
Džuzepes Kontes biogrāfija

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.governo.it/il-presidente
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-giuseppe-conte-italian-prime-minister_10905_pk


Civilā aizsardzība: resursu apvienošana labākai
reakcijai
 
 
Deputāti otrdien balsos par ES civilās aizsardzības
mehānisma modernizāciju. Pašreizējās sistēmas trūkumus
uzskatāmi apliecināja 2017. un 2018. gada mežu
ugunsgrēki, vētras un plūdi.
 
Jaunie noteikumi, par kuriem deputāti decembrī panāca vienošanos ar ES Padomi, ļaus valstīm
ātrāk  reaģēt  uz  dabas  katastrofām  vai  cilvēku  izraisītām  nelaimēm,  nodrošinot  iespēju
vienkāršāk  dalīties  ar  civilās  aizsardzības  aprīkojumu.
 
Pēc Parlamenta aicinājuma tiks izveidota arī īpaša ES resursu rezerve “RescEU” -  mežu
ugunsgrēku dzēšanai aprīkotas lidmašīnas, lieljaudas sūknēšanas iekārtas, lauka hospitāļi un
neatliekamās medicīniskās palīdzības vienības. “RescEU” resursi tiks izmantoti gadījumos,
kad valstu rīcībā nebūs pietiekamu resursu, lai reaģētu uz katastrofām.
 
Pamatinformācija
 
ES civilās aizsardzības mehānisms pašlaik ir brīvprātīga sistēma, ar kuras starpniecību ES
koordinē dalībvalstu palīdzību valstij, kura lūgusi atbalstu. Pēdējo gadu laikā nelabvēlīgi laika
apstākļi un citas katastrofas mazinājušas valstu spējas sniegt savstarpēju palīdzību, īpaši
gadījumos, kad līdzīgas katastrofas vienlaikus piemklējušas vairākas valstis. Pašlaik ES nav
rezervju, lai šādos gadījumos palīdzētu nelaimē nonākušajām valstīm.
 
Debates: otrdien, 12. februārī
 
Balsojums: otrdien, 12. februārī
 
Papildu informācija

Provizoriskā vienošanās ar ES Padomi
Paziņojums presei par vienošanos ar ES Padomi (12.12.2018)
EP ziņotāja Elizabeta Gardīni (ETP, Itālija)
Procedūras dokumentācija
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1173615EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181212IPR21641/eu-joint-response-to-disasters-deal-reached-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/58758/ELISABETTA_GARDINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0309(COD)&l=en#tab-0


Balsojums par ES - Singapūras brīvās
tirdzniecības nolīgumu
 
 
Deputāti trešdien balsos par ES un Singapūras brīvās
tirdzniecības un ieguldījumu aizsardzības nolīgumiem.
 
Brīvās tirdzniecības nolīgums tuvāko piecu gadu laikā atcels gandrīz visus muitas tarifus un
kalpos kā paraugs nākamajiem tirdzniecības līgumiem ar Dienvidaustrumāzijas valstīm. Tas
nodrošinās brīvu pakalpojumu tirdzniecību, aizsargās unikālus Eiropas produktus, kā arī ļaus
Eiropas uzņēmumiem piedalīties  Singapūras publiskajos iepirkumos.  Vienošanās paredz
stiprināt  darba tiesības un vides aizsardzību.
 
Atsevišķā balsojumā Parlaments lems par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu. Saskaņā ar to
paredzēts nodrošināt  tiesu sistēmu ar neatkarīgiem tiesnešiem, kas izšķirtu strīdus starp
investoriem un valstīm. Partnerības un sadarbības nolīgums savukārt veicinātu abu pušu
sadarbību arī ārpus tirdzniecības jomas.
 
Pamatinformācija
 
Singapūra ir lielākais ES tirdzniecības partneris Dienvidaustrumāzijā. Vairāk nekā 10 000 ES
uzņēmumu reģionālās pārstāvniecības atrodas šajā valstī.
 
Debates: otrdien, 12. februārī
 
Balsojums: Trešdien, 13. februārī (vēl jāapstiprina)
 
Procedūra: piekrišana
 
Preses konference: trešdien, 13. februārī, pulksten 14.30
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24009/eu-singapore-relations-meps-back-new-partnership-and-cooperation-agreement


Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu
Piekrišana ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumam

Rezolūcijas projekts par ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgumu
Piekrišana ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgumam
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (24.01.2019)
EP ziņotājs Deivids Mārtins (S&D, Apvienotā Karaliste)
Procedūras dokumentācija: brīvās tirdzniecības nolīgums
Procedūras dokumentācija: ieguldījumu aizsardzības nolīgums

ES - Singapūras tirdzniecība (Eiropas Komisija)

EP Izpētes dienests: EU-Singapore trade and investment agreements closer to conclusion
(2018. gada oktobris)
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0053+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0054+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1403/DAVID_MARTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-singapore_11002_pk


Ekonomiskās un sociālās kohēzijas stiprināšanai
ES jāturpina investīcijas visos reģionos
 
Deputāti balsos par ES finansējuma noteikumiem 2021. -
2027. gadam, un, paredzams, noraidīs priekšlikumu
samazināt finansējumu ES reģioniem.
 
Trešdien  no  rīta  deputāti  diskutēs  par  noteikumiem,  kas  paredz  atbalstu  inovācijām,
digitalizācijai,  pārejai  uz  tīru  enerģiju,  izglītībai  un  pieejamiem  veselības  aprūpes
pakalpojumiem visā Eiropā. Noteikumi arī paredzēs vienkāršotas procedūras vietējā līmenī
virzītiem projektiem, lai tā mudinātu mazus uzņēmumus pieteikties to īstenošanai. Balsojums
paredzēts trešdien pusdienlaikā.
 
Līdzfinansējuma likmēm un finansējuma apjomam būtu jāpaliek līdzšinējā līmenī, paredz
Reģionālās attīstības komitejas piedāvātais noteikumu projekts. No 2021. līdz 2027. gadam
pieejamais finansējums tiktu noteikts 378,1 miljarda eiro apmērā 2018. gada cenās (14% vairāk
nekā Eiropas Komisijas piedāvāti 330,6 miljardi eiro).
 
Mazāk attīstītos reģionos ES atbalstam projektu īstenošanā būtu jāsasniedz 85% izmaksu, bet
papildu finansējums būtu jāatvēl attālākajiem reģioniem (no kontinenta tālām ES valstu salām).
Deputāti arī vēlas palielināt finansējumu pārrobežu projektiem.
 
Debates: trešdien, 13. februārī
 
 
Balsojums: trešdien, 13. februārī
 
Procedūra:  parastā  likumdošanas procedūra (pirmais  lasījums,  pilnvaras sarunām ar  ES
Padomi)
 
Preses konference: trešdien, 13. februārī, pulksten 15.00
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts

Paziņojums presei par balsojumu komitejā (22.01.2018)

EP līdzziņotāja Konstance Krēla (S&D, Vācija)
EP līdzziņotājs Andrejs Novakovs (ETP, Bulgārija)
Procedūras dokumentācija
Projektu piemēri Eiropas reģionos
EP Izpētes dienests: Cohesion funds, values and economic and monetary union in the 2021-
2027 MFF: European Parliament position on Heading 2 – Cohesion and values

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0043&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23916/2021-2027-eu-budget-EU378-1-billion-to-benefit-all-regions
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1/0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633148
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


ES rūpīgāk izvērtēs ārvalstu tiešos ieguldījumus
 
Deputāti ceturtdien balsos par ES līmeņa mehānisma
izveidi ārvalstu tiešo ieguldījumu analīzei, lai tā aizsargātu
stratēģiski svarīgas nozares.
 
ES  joprojām  ir  atvērta  ārvalstu  tiešajiem  ieguldījumiem  (ĀTI),  taču  ir  nepieciešams
pārliecināties, vai tie neapdraud ES stratēģiskās intereses. Jaunais mehānisms ļaus labāk
pasargāt tādas nozares kā ūdensapgāde, transports, komunikāciju tehnoloģijas, ar mākslīgo
intelektu saistītas aktivitātes un robotika.
 
Pamatinformācija
 
Pēdējo 20 gadu laikā ĀTI struktūra ES ir ievērojami mainījusies, vairāk ieguldījumu nākot no
jaunajām tirgus ekonomikām. Ķīnas ieguldījumi ir auguši seškārt, Brazīlijas - desmitkārt, bet
investīcijas  no  Krievijas  ir  dubultojušās.  Pēdējā  laikā  šādi  ieguldījumi  tiek  veikti  augsto
tehnoloģiju  nozarēs,  turklāt  bieži  tos  veic  tieši  vai  netieši  ar  valsti  saistīti  uzņēmumi.
 
Pašlaik tikai 14 ES valstīs (starp tām arī Latvijā) ir ĀTI analīzes mehānismi, kas cits no cita
ievērojami atšķiras. ĀTI ir pārrobežu ietekme, un ES noteikumi šo apstākli ļaus ņemt vērā.
 
Debates: trešdien, 13. februārī
 
Balsojums: ceturtdien, 14. februārī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra
 
Preses konference: trešdien, 13. februārī, pulksten 15.30
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts par ĀTI analīzi
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (10.12.2018)
EP ziņotājs Franks Prusts (ETP, Francija)
EP Izpētes dienests: EU framework for FDI screening (12.07.2018)
Eiropas Komisijas faktu lapa: Foreign direct investment - an EU screening framework
Procedūras dokumentācija

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0198+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21421/deal-on-screening-of-foreign-direct-investment-backed-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614667
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


ES pārrobežu maksājumi ārpus eirozonas:
deputāti balso par zemākām izmaksām
 
Bankām būtu jāpiemēro vienādas izmaksas pārrobežu
maksājumiem eiro valūtā un vietējiem maksājumiem, kā arī
jāpadara pārskatāmākas valūtas maiņas izmaksas.
 
Deputāti  ceturtdien balsos,  lai  izbeigtu  to  ES iedzīvotāju  diskrimināciju,  kuri  veic  naudas
pārskaitījumus ārpus eirozonas valstīm. Pakalpojumu lietotāji eirozonā gūst labumu no vienotās
eiro maksājumu telpas (SEPA), bet pārējie ES iedzīvotāji par pārrobežu maksājumiem eiro
valūtā spiesti maksāt ievērojamas komisijas maksas.
 
Jaunie noteikumi, par kuriem jau panākta provizoriska vienošanās ar ES Padomi, arī pasargās
patērētājus no nesamērīgām valūtas maiņas izmaksām. Bankām būs jāsniedz informācija par
maksājamo summu vietējā un konta valūtā.
 
Pamatinformācija
 
Vidējās izmaksas par 100 eiro pārrobežu maksājumu vietējā valūtā
 

Avoti: Eiropas Komisijas ietekmes novērtējums
 
Debates: trešdien, 13. februārī
 
Balsojums: ceturtdien, 14. februārī
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, vienošanās pirmajā lasījumā
 

Valsts 2012 2017
Bulgārija 18,68 € 19, 98 €
Horvātija N/A 8,23 €
Čehija 9,50 € 8,71 €
Dānija 2,17 € 2,69 €
Ungārija 15,32 € 5,93 €
Polija 2,73 € 1,54 €
Rumānija 12,58 € 11,19 €
Zviedrija 0 € 0 €
Apvienotā Karaliste 15,63 € 9,26 €
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7844_2018_ADD_1&from=EN


Papildu informācija
Ziņojuma projekts par pārrobežu maksājumu un valūtas maiņas izmaksām
Eva Meidela (ETP, Bulgārija)

Procedūras dokumentācija

EP Izpētes dienests: Cross-border euro transfers and currency conversions: A step forward in
favour of the single market

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/98341/EVA_MAYDELL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Uzlabot dzīvnieku pārvadāšanas apstākļus
 
Reaģējot uz masu mediju ziņām par sliktu izturēšanos pret
pārvadājamajiem dzīvniekiem deputāti ceturtdien spriedīs
par iespējām uzlabot viņu apstākļus.
 
 
 
Nenormatīvās rezolūcijas projektā dalībvalstis aicinātas labāk īstenot jau esošos pārvadājamo
dzīvnieku aizsardzības noteikumus, stingri sodīt to pārkāpējus, kā arī uzlabot pārvadāšanas
apstākļus.
 
Deputāti aicina iespēju robežās samazināt transporta laiku, piemēram, izmantojot lopkautuves
pēc iespējas tuvāk audzēšanas vietām.
 
Pamatinformācija
 
Katru gadu miljoniem dzīvnieku tiek pārvadāti starp dalībvalstīm, to robežās un uz trešām
valstīm nobarošanas, vairošanās vai kaušanas nolūkā.
 
Debates: ceturtdien, 14. februārī
 
Balsojums: ceturtdien, 14. februārī
 
Procedūra: nenormatīva rezolūcija
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (24.01.2019)
EP ziņotājs Jerns Dormans (ECR, Dānija)

Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport
and related operations

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/124878/JORN_DOHRMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2110(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Deputāti aicina izvērtēt medicīniskās
marihuānas lietošanu
 
Deputāti trešdien debatēs ar Eiropas Komisiju aicinās
turpināt pētījumus medicīniskās marihuānas izvērtēšanai.
Tajā paša dienā paredzēts arī balsojums par rezolūciju.
 
Deputāti Komisijai vaicās par ES iespējām atbalstīt kvalitatīvu pētniecību par zālēm, kuru
pamatā ir marihuāna. Tāpat viņi no Komisijas raudzīs uzzināt, vai nolūkā nodrošināt patērētāju
drošību plānots noteikt standartus attiecībā uz nefarmaceitisku medicīnisko marihuānu.
 
Rezolūcijas projektā uzsvērts, ka Komisijai un valstu iestādēm skaidri jānošķir marihuānas
lietošana medicīniskos nolūkos un citiem mērķiem. Deputāti arī aicina Komisiju un dalībvalstis
likvidēt šķēršļus, kas kavē pētniecību.
 
Pamatinformācija
 
Deputāti norāda, ka saskaņā ar esošo zinātnisko literatūru marihuānai un kanabinoīdiem piemīt
terapeitiska iedarbība: tie ārstē hroniskas sāpes pieaugušajiem, darbojas kā pretvemšanas
līdzeklis  ķīmijterapijas  izraisīta  nelabuma un  vemšanas  gadījumā  un  atvieglo  multiplās
sklerozes  spazmu simptomus.
 
Kaut gan Pasaules Veselības organizācija oficiāli ieteikusi marihuānas sastāvā esošo vielu
kanabidiolu (CBD) neklasificēt starptautiskā līmenī kā kontrolējamu vielu, dalībvalstu noteikumi,
kas regulē marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos, ievērojami atšķiras.
 
Debates: otrdien, 12. februārī
 
Balsojums: trešdien, 13. februārī
 
Procedūra: jautājums, uz kuru sniedzama mutiska atbilde, ar rezolūciju
 
Papildu informācija
Jautājums par marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos, uz kuru Eiropas Komisijai jāsniedz
mutiska atbilde

Rezolūcijas priekšlikums
Procedūras dokumentācija
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2019-0071+0+DOC+XML+V0//LV
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Citi jautājumi plenārsēdes darba kārtībā
 
Tēmas un jautājumi, par kuriem plenārsesijā spriedīs un
lems EP deputāti. 
 

ES  krāpšanas  apkarošanas  programma.  Ziņojums:  Hosē  Ignasio  Salafranka
Sančess-Neira.  Debates  pirmdien,  balsojums  otrdien. 
Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana. Ziņojums: Ivo Belets. Debates
un balsojums otrdien. 
PVN:  galīgā  sistēma,  kas  paredzēta  nodokļa  uzlikšanai  tirdzniecībā  starp
dalībvalstīm  Ziņojums:  Fulvio  Martušello.  Balsojums  otrdien. 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā Ziņojums:
Barbara Spinelli. Debates trešdien, balsojums ceturtdien. 
Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība
un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas
veicināšana Savienībā. Ziņojums: Massimiliano Salīni. Debates trešdien, balsojums
ceturtdien. 
Situācija Sīrijā. Debates ar ES augsto pārstāvi ārlietās otrdien. 
Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana. Ziņojums: Dita Haranzova. Balsojums
trešdien. 
Vienotā  tirgus,  uzņēmumu  konkurētspējas  un  Eiropas  statistikas  programma.
Ziņojums:  Nikola  Danti.  Debates  pirmdien,  balsojums  otrdien. 
Interseksuāļu tiesības. Jautājums, uz kuru ES Padomei un Eiropas Komisijai jāatbild
mutiski. Debates otrdien, balsojums ceturtdien. 
Tiesības uz miermīlīgiem protestiem un samērīga spēka pielietošana.  Eiropas
Komisijas paziņojums ar  rezolūciju.  Debates pirmdien,  balsojums ceturtdien.
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