
 

Naujienlaiškis: 2020 m.-spalis 5-8 d. EP plenarinė
sesija Briuselyje
 
Europarlamentarai balsuos dėl pokyčių Europos Komisijoje 
 
 
 
Europos Parlamentas (EP) spręs dėl pasiūlytosios komisarės Mairead McGuinness
(Airija) skyrimo bei komisaro Valdžio Dombrovskio (Latvija) naujojo portfelio.
 
 
Klimato kaitos mažinimo tikslai 2030-iesiems ir 2050-iesiems 
 
 
 
 
 
 
Tam, kad taptų neutrali klimatui iki 2050-ųjų, ES privalo nustatyti ryžtingesnius klimato
kaitos mažinimo tikslus 2030-iesiems, įsitikinę europarlamentarai.
 
 
EP siūlo ES demokratijos ir teisės viršenybės stebėjimo mechanizmą 
 
 
 
 
Pirmadienį europarlamentarai aptars teisėkūros iniciatyvą sukurti nuolatinį ES
demokratijos, teisės viršenybės ir pamatinių vertybių stebėjimo mechanizmą.
 
 
ES vertybių negerbiančios šalys neturėtų gauti ES lėšų 
 
 
 
 
 
 
Besitęsiant deryboms dėl daugiamečio ES biudžeto, europarlamentarai pirmadienį
aptars, ar teisės viršenybės nesilaikančioms ES valstybėms turėtų būti stabdomas ES
finansavimas.
 
 
Parlamentas aptars neeilinio EVT susitikimo rezultatus su Tarybos
pirmininku Ch. Michel
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Europarlamentarai aptars neeilinio Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimo
rezultatus, ypač dėl padidėjusios įtampos tarp Turkijos ir jos ES kaimynių.
 
 
Parama ekonomikos atkūrimui: EP aptars 2021 m. ES biudžetą 
 
 
 
 
 
 
EP siekia, kad kitų metų ES biudžetas leistų sušvelninti COVID-19 protrūkio padarinius
ir paremti ekonomikos atkūrimą, taip pat ekologinę ir skaitmeninę transformaciją.
 
 
Raginama užbaigti kapitalo rinkų sąjungą ir sustiprinti ES „FinTech“ 
 
EP nariai reikalauja supaprastintų taisyklių MVĮ ir veiklą pradedančioms įmonėms, kad
jos galėtų lengviau patekti į finansų rinkas, taip pat tvirtos ES skaitmeninių finansų
sistemos.
 
 
Galutinis balsavimas dėl sutelktinio finansavimo platformų taisyklių 
 
 
 
 
 
 
EP ketina patvirtinti pernai gruodį su Taryba sudarytą susitarimą dėl bendrų taisyklių,
skirtų skatinti ES sutelktinio finansavimo platformas ir apsaugoti investuotojus.
 
 
Raginama neblokuoti direktyvos dėl moterų dalies įmonių valdybose 
 
 
 
 
Pirmadienį EP nariai diskusijoje pakartos savo reikalavimą tęsti direktyvos dėl moterų
dalies įmonių valdybose priėmimą. Ši direktyva ilgus metus blokuojama ES Taryboje.
 
 
ES miškų strategija: siekiama subalansuoti ekologiją ir ekonomiką 
 
 
 
Antradienį EP aptars būdus paremti kokybišką miškų valdymą, sustiprinti jų atsparumą
nelaimėms ir skatinti tvarią miškininkystę.
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-10-05

 
 
Naujienlaiškis: 2020 m.-spalis 5-8 d. EP plenarinė sesija
Briuselyje
 

Susisiekti 
 
 

Daugiau
Galutinis darbotvarkės projektas
Sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP Multimedia Centre
EP Newshub

Robertas POGORELIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje

(+370) 5 212 1530
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Dovaidas PABIRŽIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje

(+370) 5 212 0766
(+370) 685 51121
dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-10-05
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


Europarlamentarai balsuos dėl pokyčių Europos
Komisijoje
 
 
 
 
Europos Parlamentas (EP) spręs dėl pasiūlytosios
komisarės Mairead McGuinness (Airija) skyrimo bei
komisaro Valdžio Dombrovskio (Latvija) naujojo portfelio.
 
 
 
M. McGuinness pretenduoja užimti finansinių paslaugų, stabilumo ir kapitalo rinkų komisarės
postą,  o V. Dombrovskis siūlomas prekybos komisaru. Praėjusią savaitę jie dalyvavo trijų
valandų trukmės klausymuose EP komitetuose, o po jų komitetų pirmininkai ir politinių frakcijų
koordinatoriai įvertino jų tinkamumą užimti šias pareigas.
 
Spalio 5 d. EP komitetų pirmininkai savo įvertinimą pateks EP Pirmininkų sueigai, o ši antradienį
atliks galutinį vertinimą dėl klausymų užbaigimo arba papildomų klausimų pateikimo.
 
Balsavimas trečiadienį, spalio 7 d.
 
 
 
Patarimai žiniasklaidai
 
Klausymų puslapis
 
EP darbo tvarkos taisyklės, 7 priedas
 
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
 
Daugiau
Patarimai žiniasklaidai
Klausymų puslapis
EP darbo tvarkos taisyklės, 7 priedas
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/commission-changes-2020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/commission-changes-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Klimato kaitos mažinimo tikslai 2030-iesiems ir
2050-iesiems
 
 
 
 
 
 
 
Tam, kad taptų neutrali klimatui iki 2050-ųjų, ES privalo
nustatyti ryžtingesnius klimato kaitos mažinimo tikslus
2030-iesiems, įsitikinę europarlamentarai.
 
Antradienį europarlamentarai aptars Europos Komisijos pasiūlytą ES klimato įstatymo projektą,
kuriame numatyta teisiškai įsipareigoti, kad ES iki 2050 m. taps neutrali klimatui. Kartu ketinama
suteikti  ES gyventojams bei  verslui  daugiau teisinio tikrumo ir  nuspėjamumo, kurių  reikia
pokyčiams planuoti.
 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl siūlymo, kad iki 2030 m. ES į aplinką būtų išmetama 60 proc.
mažiau klimato kaitą sukeliančių dujų nei 1990 m. rodiklis (Komisija numatė 50–55 proc. tikslą).
Jie taip pat siūlo, kad neutralumą klimatui iki  2050 m. turėtų pasiekti  ne tik visa ES, bet ir
kiekviena Sąjungos šalis atskirai.
 
Pernai lapkritį EP paskelbė kritinę klimato padėtį.
 
Spalio 5 d. 14–16 val. rengiamas internetinis seminaras žurnalistams apie ES klimato įstatymą,
kuriame dalyvaus svarbiausi šį klausimą kuruojantys EP nariai. Programą rasite čia.
 
Diskusija antradienį, spalio 6 d., balsavimas trečiadienį, spalio 7 d.
 
Įprasta teisėkūros procedūra.
 
 
 
Pranešimas  spaudai  apie  ES  klimato  kaitos  įstatymą:  europarlamentarai  siekia  60  proc.
mažesnių  išlakų  iki  2030  m.
 
Europos klimato įstatymo projektas
 
EP Tyrimų tarnybos studija apie Europos klimato teisės aktą
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf


EP Tyrimų tarnybos studija apie klimato kaitą ir būtinus veiksmus
 
Pranešimas spaudai: europiečiai susirūpinę klimatu, lietuviai – skurdu ir miškais
 
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
 
Daugiau

Pranešimas spaudai apie ES klimato kaitos įstatymą: europarlamentarai siekia 60 proc.
mažesnių išlakų iki 2030 m.
Europos klimato įstatymo projektas
EP Tyrimų tarnybos studija apie Europos klimato teisės aktą
EP Tyrimų tarnybos studija apie klimato kaitą ir būtinus veiksmus
Pranešimas spaudai: europiečiai susirūpinę klimatu, lietuviai – skurdu ir miškais
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


EP siūlo ES demokratijos ir teisės viršenybės
stebėjimo mechanizmą
 
 
 
 
 
Pirmadienį europarlamentarai aptars teisėkūros iniciatyvą
sukurti nuolatinį ES demokratijos, teisės viršenybės ir
pamatinių vertybių stebėjimo mechanizmą.
 
Siūlymas teikiamas dėl  „ES pastebimų autokratinių,  neliberalių  tendencijų  bei  plintančios
korupcijos  ir  dezinformacijos“.  Rezoliucijos  projekte  siūloma sukurti  objektyvų,  įrodymais
pagrįstą  mechanizmą,  kurį  būtų  galima vienodai  taikyti  visoms ES valstybėms,  kad  būtų
apsaugota  ir  sustiprinta  demokratija,  teisės  viršenybė bei  pamatinės  ES vertybės.
 
Naujasis mechanizmas apimtų prevencines ir taisomąsias priemones – nuo konkrečioms šalims
skirtų rekomendacijų iki biudžeto išmokų sustabdymo. Jį sudarytų kasmet Europos Komisijos
atliekamas  kiekvienos  šalies  teisės  viršenybės  padėties  vertinimas  su  konkrečiomis
rekomendacijomis, panašiai,  kaip dabar reguliariai  vertinama valstybių ekonominė padėtis
pasitelkiant „Europos semestrą“. Į jį taip pat būtų įtrauktos ir jau esamos priemonės, pavyzdžiui,
procedūra pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį.
 
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo inauguracinėje kalboje bei politinėse
gairėse  pernai  įsipareigojo  reaguoti  į  EP teisėkūros  iniciatyvos  pasiūlymus,  Parlamentui
absoliučia  visų  jo  narių  balsų  dauguma priėmus  atitinkamą rezoliuciją.
 
Diskusija pirmadienį, spalio 5 d. Balsavimas antradienį, spalio 6 d. (dėl pakeitimų) ir trečiadienį,
spalio 7 d. (galutinis)
 
Teisėkūros iniciatyvos rezoliucija.
 
 
 
Daugiau
Informacinis grafikas apie ES vaidmenį, užtikrinant teisės viršenybę valstybėse
Europos teisinės valstybės mechanizmas – faktų apžvalga
EP Tyrimų tarnybos studija apie demokratijos ir teisės viršenybės pridėtinę vertę ES
EP Tyrimų tarnybos studija apie COVID-19 įtaką demokratijai, teisės viršenybei ir žmogaus
teisėms
EP Tyrimų tarnybos studija apie teisės viršenybės apsaugą ES
EP Tyrimų tarnybos studija apie EP teisėkūros iniciatyvos teisę
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/teises-virsenybe-valstybeje-nareje-koks-es-vaidmuo-infografikas
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_lt
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


ES vertybių negerbiančios šalys neturėtų gauti
ES lėšų
 
 
 
 
 
 
 
Besitęsiant deryboms dėl daugiamečio ES biudžeto,
europarlamentarai pirmadienį aptars, ar teisės viršenybės
nesilaikančioms ES valstybėms turėtų būti stabdomas ES
finansavimas.
 
EP yra pareiškęs, jog patvirtins daugiametį ES biudžetą tik tokiu atveju, jeigu bus sukurtas
tvirtas  teisės  viršenybės  užtikrinimo mechanizmas,  pagal  kurį  ES lėšos  negalėtų  atitekti
valstybėms,  negerbiančioms  teisės  viršenybės  principo.  Liepą  priimtoje  rezoliucijoje
europarlamentarai apgailestavo, kad ES šalių vadovai gerokai susilpnino Komisijos ir EP siekį
užtikrinti teisės viršenybę, ES pamatines laisves ir demokratiją skirstant ES biudžeto ir ES
ekonomikos gaivinimo plano lėšas.
 
Rugsėjo 30 d. ES Taryba patvirtino mandatą pradėti  derybas su EP dėl teisės viršenybės
užtikrinimo reglamento.
 
Diskusija su Tarybos ir Komisijos atstovais pirmadienį, spalio 5 d.
 
Daugiau

EP pranešimas spaudai: susitarimas dėl daugiamečio ES biudžeto turi būti tobulinamas
EP rezoliucija dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio EVT susitikimo išvadų
EP Tyrimų tarnybos studija apie ES biudžeto apsaugą nuo teisės viršenybės trūkumų
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_LT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Parlamentas aptars neeilinio EVT susitikimo
rezultatus su Tarybos pirmininku Ch. Michel
 
 
 
 
Europarlamentarai aptars neeilinio Europos Vadovų
Tarybos (EVT) susitikimo rezultatus, ypač dėl padidėjusios
įtampos tarp Turkijos ir jos ES kaimynių.
 
 
 
Antradienio  rytą  EVT pirmininkas  Charles  Michel  pristatys  aukščiausiojo  lygio  susitikimo
rezultatus, kuriame skirta dėmesio ir užsienio reikalų temoms, tokioms kaip santykiai su Kinija,
padėtis Baltarusijoje ir Aleksejaus Navalno apnuodijimas. Taip pat ketinama aptarti bendrąją
rinką, pramonės politiką ir skaitmeninę transformaciją.
 
Diskusijų metu EP nariai taip pat pateiks savo nuomonę dėl galimos kito eilinio EVT susitikimo,
rengiamo spalio 15–16 d., darbotvarkės.
 
Diskusija antradienį, spalio 6 d.
 
 
 
Daugiau

Apie neeilinį EVT susitikimą (Tarybos informacija)
EP informacija žiniasklaidai šia tema
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https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
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https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/10/01-02/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201001IPR88301/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-1-2-october-2020


Parama ekonomikos atkūrimui: EP aptars 2021
m. ES biudžetą
 
 
 
 
 
 
 
EP siekia, kad kitų metų ES biudžetas leistų sušvelninti
COVID-19 protrūkio padarinius ir paremti ekonomikos
atkūrimą, taip pat ekologinę ir skaitmeninę transformaciją.
 
Taryba europarlamentarams pateiks  poziciją  dėl  2021 m.  ES biudžeto  projekto  –  tai  bus
pirmasis metinis biudžetas, kurį apima 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP).
 
EP nariai  greičiausiai  nesutiks su Tarybos siekiu sumažinti  2021 m. biudžetą palyginti  su
Europos Komisijos pasiūlymu, ypač kalbant apie svarbias ES programas, tokias kaip mokslinių
tyrimų ir naujovių, „Erasmus+“, „Teisingo perėjimo“ fondo, migracijos ir sienų valdymo fondų bei
išorės veiksmų.
 
Birželį EP yra priėmęs rezoliuciją dėl 2021 m. ES biudžeto prioritetų.
 
2021 m. ES biudžeto rengimas ir derybos dėl jo vyksta neįprastomis aplinkybėmis, nes vis dar
nėra politinio susitarimo dėl DFP, kuri yra metinių biudžetų pagrindas. Jei naujoji DFP nebus
priimta laiku iki 2021 m., EP nariai paprašė Komisijos pasiūlyti nenumatytų atvejų planą, siekiant
apsaugoti ES programų naudos gavėjus ir užtikrinti finansavimo tęstinumą.
 
Diskusija pirmadienį, spalio 5 d.
 
Biudžeto procedūra
 
Daugiau
2021 m. ES biudžeto projektas (EK tinklalapis)
Tarybos pozicija dėl 2021 m. ES biudžeto
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200615IPR81248/supporting-the-recovery-parliament-adopts-budget-priorities-for-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200512IPR78918/long-term-eu-budget-parliament-wants-safety-net-for-beneficiaries
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10378-2020-INIT/lt/pdf


Raginama užbaigti kapitalo rinkų sąjungą ir
sustiprinti ES „FinTech“
 
 
EP nariai reikalauja supaprastintų taisyklių MVĮ ir veiklą
pradedančioms įmonėms, kad jos galėtų lengviau patekti į
finansų rinkas, taip pat tvirtos ES skaitmeninių finansų
sistemos.
 
 
 
 
 
 
Rezoliucijos projekte europarlamentarai ragina greičiau sukurti kapitalo rinkų sąjungą (CMU) ir
teigia, kad tai būtų perspektyvus būdas finansavimo netekusioms įmonėms patekti į finansų
rinkas ir sumažinti priklausomybę nuo skolinimosi iš bankų.
 
 
Atskiros rezoliucijos projekte jie  pasisako už tvirtą ES kriptoturto,  kibernetinio atsparumo,
dalijimosi duomenimis ir klientų saugumo sistemą. Jie pabrėžia, kad skaitmeniniai finansai
vaidina pagrindinį vaidmenį plėtojant finansų rinkas ir prisidės prie CMU sėkmės. Tai padidins
finansavimo ir  investavimo galimybes įmonėms bei  piliečiams,  taip  pat  padės įveikti  MVĮ
finansavimo trūkumą.
 
 
Diskusija trečiadienį, spalio 7 d. Balsavimas ketvirtadienį, spalio 8 d.
 
Teisiškai neįpareigojančios rezoliucijos
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0155_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0161_LT.html


Galutinis balsavimas dėl sutelktinio finansavimo
platformų taisyklių
 
 
 
 
 
 
 
EP ketina patvirtinti pernai gruodį su Taryba sudarytą
susitarimą dėl bendrų taisyklių, skirtų skatinti ES
sutelktinio finansavimo platformas ir apsaugoti
investuotojus.
 
Naujosiomis taisyklėmis siekiama padėti sutelktinio finansavimo paslaugoms sklandžiai veikti
vidaus rinkoje ir taip paskatinti tarpvalstybinį verslo finansavimą ES.
 
Didžiausia kiekvieno sutelktinio finansavimo pasiūlymo riba bus 5 mln. eurų, apskaičiuota 12
mėnesių laikotarpiui vienam projekto savininkui. Numatytos ir papildomos apsaugos priemonės,
prievolė atskleisti  informaciją bei patarimai dėl investicijų. Europos sutelktinio finansavimo
paslaugų  teikėjai  (ECSP)  turės  gauti  valstybės,  kurioje  įsisteigęs  paslaugų  teikėjas,
kompetentingos  institucijos  leidimą.
 
Balsavimas pirmadienį, spalio 5 d.
 
Įprasta teisėkūros procedūra, antrasis svarstymas (susitarimas)
 
Daugiau:
 
Suderėtas tekstas dėl Europos sutelktinio finansavimo platformų
 
Suderėtas tekstas dėl Europos sutelktinio finansavimo platformų rinkų
 
Pranešimas spaudai po susitarimo su Taryba
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2020/03-13/ECON_AG(2020)650346_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2020/03-13/ECON_AG(2020)650348_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191218IPR69306/eu-rules-to-boost-european-crowdfunding-platforms-agreed


Raginama neblokuoti direktyvos dėl moterų
dalies įmonių valdybose
 
 
 
 
 
Pirmadienį EP nariai diskusijoje pakartos savo reikalavimą
tęsti direktyvos dėl moterų dalies įmonių valdybose
priėmimą. Ši direktyva ilgus metus blokuojama ES
Taryboje.
 
 
Pasiūlymui  dėl  direktyvos  dėl  lyčių  pusiausvyros  vertybinių  popierių  biržose  kotiruojamų
bendrovių valdybose Parlamentas pritarė dar 2013 m. lapkritį. Jos projekte reikalauta, kad bent
40 proc. įmonės valdybos narių būtų moterys – iki 2020 m. privačiame sektoriuje ir iki 2018 m.
viešajame sektoriuje.  Nuo  to  laiko  dėl  keleto  valstybių  susirūpinimo  susitarimas  nebuvo
pasiektas  ir  pasiūlymas  Taryboje  tebeblokuojamas.
 
 
Vilniuje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) duomenimis, 2018 m. moterys sudarė
tik 26 proc. visų valdybų narių didžiausiose ES įmonėse, kotiruojamose biržose. Tik penkiose
valstybėse (Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Vokietijoje) moterys sudarė daugiau
nei trečdalį (33 proc.) valdybos narių.
 
Diskusija pirmadienį, spalio 5 d.
 
Daugiau

EP svarstymo apie moteris įmonių valdybose vaizdo įrašas (2020 09 21)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/more-gender-equality-corporate-boards-only-few-member-states
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd


ES miškų strategija: siekiama subalansuoti
ekologiją ir ekonomiką
 
 
 
 
Antradienį EP aptars būdus paremti kokybišką miškų
valdymą, sustiprinti jų atsparumą nelaimėms ir skatinti
tvarią miškininkystę.
 
 
 
Naujoji miškų strategija po 2020 m., kurią Europos Komisija turėtų paskelbti 2021 m. pradžioje,
turėtų būti suderinta ne tik su Europos žaliuoju susitarimu. Ji taip pat turi garantuoti daugiafunkcį
miškų vaidmenį ir skatinti miškų tvarkymo modelius, kurie užtikrintų jų aplinkos, visuomenės bei
ekonomikos tvarumą, sakoma rezoliucijos projekte.
 
Naujoji  strategija,  pasak  europarlamentarų,  turėtų  padėti  sustiprinti  Europos  atsparumą
nelaimėms ir  išankstinio perspėjimo įrankius, gaisrų ir  potvynių prevenciją ir  apsaugą nuo
kenkėjų.  Europarlamentarai  taip  pat  ragina plačiau naudoti  medieną kaip tvarią  statybinę
medžiagą, sustiprinti kovą su neteisėta medienos ruoša ir skatinti tvarią miškininkystę visame
pasaulyje.
 
Miškingi plotai šiuo metu užima apie 43 proc. ES teritorijos, apima mažiausiai 182 mln. ha ir
sudaro 5 proc. viso pasaulio miškų. 23 proc. visų Europos miškų yra „Natura 2000“ teritorijose.
Miškai sugeria daugiau kaip 10 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
 
Apie 60 proc. ES miškų yra privati nuosavybė, o didelė dalis jų yra mažos miškų valdos (mažiau
nei 3 ha). Daugiau kaip 60 proc. ES derlingų miškų yra sertifikuoti, kad jie atitinka savanoriško
miškų valdymo standartus. Šiame sektoriuje tiesiogiai dirba mažiausiai 500 tūkst. žmonių, o
netiesiogiai – 2,6 mln.
 
Balsavimas antradienį, spalio 6 d. Balsavimas trečiadienį, spalio 7 d.
 
Teisiškai neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200831IPR86011/eu-forest-strategy-ensuring-high-quality-management-of-eu-forests-and-woodlands
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200831IPR86011/eu-forest-strategy-ensuring-high-quality-management-of-eu-forests-and-woodlands

