
 

Plenārsesija īsumā, 2020.gada 19.-23. oktobris
 
Parlaments balsos par ES lauksaimniecības politikas nākotni 
EP deputāti balsos par pasākumiem, lai nākotnē uzlabotu ES lauksaimniecības
politiku, un tā varētu turpināt nodrošināt pārtiku visiem ES iedzīvotājiem.
 
 
Parlaments noteiks savas prioritātes topošajam Digitālo
pakalpojumu aktam 
Pirmdien EP deputāti apspriedīs un otrdien pieņems prasības Digitālo pakalpojumu
aktam, ar kuru regulēs arī tiešsaistes platformu un internetveikalu darbību.
 
 
Parlaments bruģēs ceļu ES pirmajam mākslīgā intelekta
regulējumam 
EP deputāti izklāstīs savu redzējumu par to, kā ES vislabāk var regulēt mākslīgo
intelektu (MI), lai rosinātu inovāciju, ētisku rīcību un uzticēšanos tehnoloģijai.
 
 
Eiropas Komisija iepazīstinās ar 2021. gada darba programmu 
EP deputāti komentēs Komisijas 2021. gada darba programmu, ar kuru Parlaments
tiks iepazīstināts otrdien plkst. 15.00.
 
 
EP priekšsēdētājs paziņos 2020. gada Saharova balvas ieguvēju 
EP Priekšsēdētāju konference (priekšsēdētājs Sasoli un politisko grupu vadītāji)
ceturtdien lemj par Saharova balvas ieguvēju 2020. gadā.
 
 
Covid-19: EP deputāti mudinās novērst digitālo plaisu izglītībā 
Paredzams, ka EP deputāti aicinās Komisiju steidzami ierosināt pasākumus, lai
nodrošinātu, ka ikvienam ES skolēnam arī karantīnas apstākļos būtu pieejama
izglītība.
 
 
Kā mazināt Covid-19 ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku? 
Trešdien EP ar Padomi un Komisiju apspriedīs ar Covid-19 saistīto bezdarbu un to, kā
veicināt ekonomikas un sociālo atveseļošanos.
 
 
ES ir visaptveroši jāpārskata attiecības ar Baltkrieviju 
 
 
 
EP deputāti trešdien pieņems plašu ieteikumu klāstu par to, kā ES vajadzētu pārveidot
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savas attiecības ar Baltkrieviju.
 
 
Citi jautājumi 
Eiropas Parlamenta oktobra otrās plenārsesijas darba kārtībā arī šādas debates un
balsojumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-10-19
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

Agnese KRIVADE
Preses sekretāre Briselē

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Rīgā

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-10-19
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/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/home
http://www.epnewshub.eu


Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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Parlaments balsos par ES lauksaimniecības
politikas nākotni
 
EP deputāti balsos par pasākumiem, lai nākotnē uzlabotu
ES lauksaimniecības politiku, un tā varētu turpināt
nodrošināt pārtiku visiem ES iedzīvotājiem.
 
Debates par apjomīgo reformas tiesību aktu kopumu ir paredzētas otrdienas rītā, balsojumi
turpināsies visu nedēļu.
 
EP deputāti ir gatavi atbalstīt politikas kursa maiņu, lai labāk pielāgotu kopējo lauksaimniecības
politiku (KLP) atsevišķu dalībvalstu vajadzībām.
 
Daži no ierosinājumiem, par ko balsos EP:
 

Dalībvalstu valdībām jāizstrādā stratēģiskie plāni, norādot, kā tās plāno īstenot ES
mērķus; 
Reformas  pasākumu  kopums  ietver  obligātos  vides  un  klimata  aizsardzības
pasākumus,  lai  lauksaimnieki  varētu  saņemt  tiešos  maksājumus; 
Palielināts ES atbalsts brīvprātīgi īstenojamiem vides pasākumiem; 
Priekšlikumu samazināt  maksājumus lielākām saimniecībām un vairāk  naudas
novirzīt  mazākām saimniecībām un jaunajiem lauksaimniekiem; 
Ierosinājums vienkāršot pārbaudes un kontroles noteikumus.
 

Pēc Parlamenta balsojuma EP deputāti būs gatavi sākt sarunas ar ES dalībvalstīm par KLP
reformas galējo apveidu.
 
ES kopīgā lauksaimniecības politika
 
Pēdējoreiz 1962. gadā izveidoto ES kopīgo lauksaimniecības politiku (KLP) reformēja 2013.
gadā.
 
Pašreizējo KLP tiesību aktu darbība beidzas 2020. gada 31. decembrī. Tos aizstās ar pārejas
noteikumiem, pirms Parlaments un Padome vēl nav vienojušies par jauno KLP reformu.
 
KLP veido 34,5% no ES 2020. gada budžeta (58,12 miljardi eiro). Apmēram 70 % no KLP
budžeta veido tiešie maksājumi,  ar  kuriem atbalsta atbalsta sešu līdz septiņu miljonu ES
saimniecību ienākumus.
 
Debates: otrdien, 20. oktobrī
 
Balsojums: no otrdienas, 20. oktobra līdz piektdienai, 23. oktobrim 
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra (trīs regulas)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Papildu informācija
Procedūras dokumentācija (Stratēģiskie plāni)
Procedūras dokumentācija (lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija)
Procedūras dokumentācija (KLP finansēšana, pārvaldība un uzraudzība)
Ziņotājs par stratēģiskajiem plāniem Pēters Jārs (EPP, DE)
Ziņotājs par kopīgo tirgu organizāciju Eriks Ondrijo (S&D, FR)
Ziņotāja par horizontālo regulu Ulrike Millere (RE, DE)
EP Izpētes dienesta publikācija: CAP strategic plans
EP Izpētes dienesta publikācija: CAP amending regulations on the CMO for agricultural
products, quality schemes and measures for remote regions
EP Izpētes dienesta publikācija: CAP horizontal regulation
EP Izpētes dienesta publikācija: Towards the CAP beyond 2020 - comparing the reform
package with the current regulations
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei par kopējo lauksaimniecības politiku
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Parlaments noteiks savas prioritātes topošajam
Digitālo pakalpojumu aktam
 
Pirmdien EP deputāti apspriedīs un otrdien pieņems
prasības Digitālo pakalpojumu aktam, ar kuru regulēs arī
tiešsaistes platformu un internetveikalu darbību.
 
Ar  gaidāmo Digitālo  pakalpojumu likumu (DPA)  Eiropas  Savienība  vēlas  diktēt  digitālās
ekonomikas standartus ne tikai ES, bet arī visā pasaulē, līdzīgi kā datu aizsardzības jomā.
 
Divos atsevišķos likumdošanas iniciatīvas ziņojumos EP Iekšējā tirgus un Juridiskās komitejas
aicina Komisiju  risināt  un novērst  šīs jomas pašreizējos trūkumus.  Gaidāms, ka Komisija
ierosinās digitālo pakalpojumu regulācijas noteikumus līdz šā gada beigām.
 
Abas komitejas prasa saistošu “paziņošanas un rīcības” mehānismu, lai cīnītos pret nelegālu
saturu tiešsaistē. Iekšējā tirgus komiteja prasa, lai tiešsaistes tirdzniecības vietām būtu juridisks
pienākums  nodrošināt  pārredzamību  un  sniegt  lietotājiem  informāciju,  piemēram,  par
bīstamiem produktiem, kas tiek pārdoti  tiešsaistē.  Tāpat  EP prasīs stingrākus patērētāju
aizsardzības noteikumus un efektīvus uzraudzības pasākumus. Jāierosina arī īpaši noteikumi,
lai nepieļautu (nevis tikai labotu) tirgus kropļojumus, ko rada lielas tirdzniecības platformas.
 
Juridiskā komiteja savā ziņojuma projektā aicina nodrošināt platformu juridisko noteiktību un
garantēt lietotāju pamattiesību aizsardzību, tostarp spiekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
un stingrākus noteikumus cīņai pret kaitīgu saturu, piemēram, viltus ziņām. EP deputāti arī
vēlas, lai lietotājiem būtu vairāk kontroles pār tiešsaistē redzamo (tostarp iespēja atteikties no
satura pielāgošanas), mazāk uzmācīgas reklāmas, pārredzamāka datu vākšana, kā arī Eiropas
uzraudzības iestāde, kas pārrauga šos procesus un uzliek naudas sodus.
 
Trešā, nesaistošā, Pilsoņu brīvību komitejas rezolūcija aplūko pamattiesību jautājumus un
aicina satura izņemšanu veikt rūpīgi, samērīgi un nediskriminējoši, lai aizsargātu vārda un
informācijas brīvību, kā arī privātumu un datus. EP deputāti arī norāda, ka satura un reklāmu
pielāgošana, ievācot informāciju par cilvēku vājībām, ir ētiski problemātiska, tāpat arī naida
runas un dezinformācijas izplatīšana. Viņi prasa pārredzamību attiecībā uz to, kā tiešsaistes
platformas gūst peļņu no lietotāju datiem.
 
Debates: Pirmdien, 19. oktobrī
 
Balsojums: Otrdien, 20. oktobrī
 
Procedūra: likumdošanas iniciatīvas ziņojumi un nesaistoša rezolūcija
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf


Papildu informācija
Iekšējā tirgus un Patērētāju aizsardzības komitejas ziņojuma projekts
Procedūras dokumentācija — Digitālo pakalpojumu akts un vienotais tirgus
Iekšējā tirgus un Patērētāju aizsardzības komitejas ziņotājs Alekss Adžus Saliba (S&D, MT)
Juridiskās komitejas ziņojuma projekts
Procedūras dokumentācija - Digitālo pakalpojumu akts: komerctiesību un civiltiesību aspekti
Juridiskās komitejas ziņotājs Timo Velkens (S&D, DE)
Procedūras dokumentācija — Pilsoņu brīvību komitejas rezolūcijas projekts
EP Izpētes dienesta publikācijas par Digitālo pakalpojumu aktu
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlaments bruģēs ceļu ES pirmajam mākslīgā
intelekta regulējumam
 
EP deputāti izklāstīs savu redzējumu par to, kā ES vislabāk
var regulēt mākslīgo intelektu (MI), lai rosinātu inovāciju,
ētisku rīcību un uzticēšanos tehnoloģijai.
 
Debates ir paredzētas pirmdien, balsojumi par divām likumdošanas iniciatīvām un nesaistošo
rezolūciju notiks otrdien.
 
Eiropas Parlaments ir viens no pirmajiem likumdevējiem, kas pieņems ieteikumus mākslīgā
intelekta regulējumam — attiecībā uz ētiku, civiltiesisko atbildību un intelektuālā īpašuma
tiesībām —, lai ES varētu kļūt par globālu līderi MI attīstībā. Gaidāms, ka Komisija tiesību akta
priekšlikumu iesniegs nākamā gada sākumā.
 
Ētikas aspekti
 
Likumdošanas iniciatīvas ziņojumā par ētikas aspektiem ir uzsvērts, ka turpmākajos likumos
jāņem vērā vairāki pamatprincipi, tostarp, lai MI būtu vērsts uz cilvēku un cilvēku radīts; tā
drošums, pārredzamība un pārskatāmība; pasākumi pret  neobjektivitāti  un diskrimināciju;
tiesiskā aizsardzība; atbildība pret  sabiedrību un vidi,  kā arī pamattiesību ievērošana.
 
Civiltiesiskā atbildība
 
Likumdošanas iniciatīvas ziņojumā par civiltiesisko atbildību ir aicinājums ieviest uz nākotni
vērstu atbildības režīmu izstrādātājiem, kas darbojas ar augstu kaitējumuma risku saistītu MI
tehnoloģiju jomā. Noteikumiem jāaptver dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzība, kā arī
būtisks nemateriāls kaitējums, ja tas radījis pierādāmus ekonomiskos zaudējumus.
 
Intelektuālais īpašums
 
Savukārt  trešajā tekstā — nesaistošajā rezolūcijā — prasīts izveidot efektīvu intelektuālā
īpašuma tiesību sistēmu un aizsargāt ES patentus. Tajā aplūkots juridiskās personas statuss,
autortiesības, komercnoslēpumi un to aizsardzība radošajiem darbiem, kuros tiek izmantots
mākslīgais intelekts vai kurus ģenerē mākslīgais intelekts.
 
Debates: pirmdien, 19. oktobrī
 
Balsojums: otrdien, 20. oktobrī
 
Procedūra: likumdošanas iniciatīvas ziņojumi un nesaistoša rezolūcija
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Papildu informācija
Ziņojuma projekts par mākslīgā intelekta ētikas aspektiem
Ziņojuma projekts par mākslīgā intelekta civiltiesiskās atbildības aspektiem
Rezolūcijas projekts par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgo intelektu
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (01.10.2020)
Preses konference pēc balsojuma komitejā — videoieraksts (01.10.2020)
EP Izpētes dienesta publikācijas par mākslīgo intelektu
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei par mākslīgo intelektu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


Eiropas Komisija iepazīstinās ar 2021. gada
darba programmu
 
EP deputāti komentēs Komisijas 2021. gada darba
programmu, ar kuru Parlaments tiks iepazīstināts otrdien
plkst. 15.00.
 
Pēc Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas uzrunas par stāvokli Eiropas Savienībā
16. septembrī Komisija izklāstīs savus plānus, kā veicināt atveseļošanos no Covid-19 krīzes un
izveidot elastīgu, klimatneitrālu un digitāli attīstītu ES ekonomiku, kas nevienu neatstāj aiz
borta.
 
Nodomu vēstulē (20.09.2020.), kas nosūtīta Parlamenta priekšsēdētājam Dāvidam Sasoli un
prezidentvalstij Vācijai, fon der Leiena iezīmēja galvenās darbības jomas 2021. gadā, aizsākot
iestāžu dialogu par nākamā gada prioritātēm.
 
Debates: otrdien, 20. oktobrī
 
Procedūra: Komisijas paziņojums un debates ar politisko grupu vadītājiem
 
Papildu informācija
Uzruna par stāvokli Eiropas Savienībā 2020. gadā
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienesta publikācija: The von der Leyen Commission's six priorities: State of play in
autumn 2020
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/soteu/lv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•
•

EP priekšsēdētājs paziņos 2020. gada Saharova
balvas ieguvēju
 
EP Priekšsēdētāju konference (priekšsēdētājs Sasoli un
politisko grupu vadītāji) ceturtdien lemj par Saharova
balvas ieguvēju 2020. gadā.
 
Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli balvas ieguvēju (vai ieguvējus) paziņos ceturtdienas
pusdienlaikā plenārsēžu zālē.
 
Balvai šogad izvirzīti:
 

Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija, ko pārstāv Koordinācijas padome, drosmīgo
sieviešu iniciatīva, un politiskās un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji; 
Gvapinolas aktīvisti un traģiski nogalinātā Berta Kaseresa no Hondurasas; 
Mosulas arhibīskaps monsinjors Nadžībs Mikaēls no Irākas.
 

Lasiet sīkāk par Saharova balvu un visiem 2020. gada nominantiem.
 
Paziņojums: ceturtdien, 22. oktobrī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: “Saharova balvai 2020. gadā izvirza Baltkrievijas, Hondurasas un Irākas
aktīvistus” (12.10.2020)
Audiovizuālie materiāli: Ārlietu, Cilvēktiesību un Attīstības komitejas priekšsēdētāju paziņojumi
par Saharova balvu 2020. gadā
Saharova balvas kopiena
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/home
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201012IPR89106/saharova-balvas-finalisti-2020-gada
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201012IPR89106/saharova-balvas-finalisti-2020-gada
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Covid-19: EP deputāti mudinās novērst digitālo
plaisu izglītībā
 
Paredzams, ka EP deputāti aicinās Komisiju steidzami
ierosināt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikvienam ES
skolēnam arī karantīnas apstākļos būtu pieejama izglītība.
 
Pirmdien EP deputāti  apspriedīs un trešdien pieņems rezolūciju,  kurā uzsvērts,  ka dažās
dalībvalstīs pat līdz 32 % skolēnu nesaņēma izglītībai pavasara Covid-19 uzliesmojuma laikā,
jo tiem nebija piekļuves internetam vai vajadzīgā aprīkojuma. Paredzams, ka debašu laikā
deputāti izvērtēs arī Komisijas nesen iesniegots priekšlikumus izglītības jomā.
 
 
EP deputāti plāno pieprasīt steidzami nākt klajā ar plānu, kā novērstu pandēmijas saasināto
smago nevienlīdzību attiecībā un piekļuvi izglītībai.
 
Debates: pirmdien, 19. oktobrī
 
Balsojums: trešdien, 21. oktobrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par Eiropas izglītības nākotni saistībā ar Covid-19
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā: MEPs call for measures to close the digital gap in
education (23.09.2020)
Ziņotāja Sabīne Verheiena (EPP,DE)
Procedūras dokumentācija
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2760(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Kā mazināt Covid-19 ietekmi uz sabiedrību un
ekonomiku?
 
Trešdien EP ar Padomi un Komisiju apspriedīs ar Covid-19
saistīto bezdarbu un to, kā veicināt ekonomikas un sociālo
atveseļošanos.
 
Visticamāk,  debatēs  tiks  aplūkoti  instrumenti  nodarbinātības  un  ienākumu  aizsardzībai
ekonomiskās  krīzes  laikā  — programma SURE,  Komisijas  izziņotie  priekšlikumi  par  ES
minimālo algu un bezdarba pārapdrošināšanas sistēmua, kā arī Jaunatnes garantijas līdzekļu
papildināšana.
 
Parlaments, it  īpaši Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, arī turpmāk cieši uzraudzīs
Covid-19 krīzes sociālo dimensiju, kuru savu galveno prioritāšu vidū min arī ES Padomes
prezidentvalstu trijotne (Vācija, Portugāle, Spānija).
 
Saskaņā ar Eurostat datiem, bezdarba līmenis Eiropas Savienībā 2020. gada augustā bija
7,4% (Latvijā — 8,8%), kamēr tajā pašā 2019. gada mēnesī tikai 6,6% (Latvijā — 6,2 %).
 
Debates: trešdien, 21. oktobrī
 
Papildu informācija
Bezdarba statistika ES-27 un eirozonā (Eurostat)
Uzruna par stāvokli Eiropas Savienībā (16.09.2020)
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0310_LV.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20200910STO86855/stavoklis-es-ep-deputati-diskute-par-pasakumiem-kas-palidzes-uzlabot-eiropu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


ES ir visaptveroši jāpārskata attiecības ar
Baltkrieviju
 
 
 
 
EP deputāti trešdien pieņems plašu ieteikumu klāstu par to,
kā ES vajadzētu pārveidot savas attiecības ar Baltkrieviju.
 
Novērtējumā ņemtas vērā norises gan pirms, gan pēc 9. augusta pretrunīgajām prezidenta
vēlēšanām, kas izraisīja tautas sacelšanos pret pašreizējo režīmu.
 
Ārlietu komitejas sagatavotajā tekstā atkārtoti uzsvērti daudzi aspekti, ko Eiropas Parlaments
jau norādīja savā 17. septembra rezolūcijā par Baltkrieviju, piemēram, vajadzība organizēt
jaunas,  brīvas  un  godīgas  vēlēšanas,  noteikt  ieceļošanas  aizliegumus  un  veikt  aktīvu
iesaldēšanu  amatpersonām,  kas  atbildīgas  par  krāpšanos  vēlēšanās  un  cilvēktiesību
pārkāpumiem,  tostarp  prezidentam  Aleksandram  Lukašenko.
 
Debates: otrdien, 20. oktobrī 
 
Balsojums: trešdien, 21. oktobrī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: “Svetlana Tihanovska aicina EP deputātus iestāties par Baltkrievijas
iedzīvotājiem” (21.09.2020)
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Petrs Auštrevičs (Renew Europe, LT)
Bezmaksas foto, video un audio materiāli presei
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Citi jautājumi
 
Eiropas Parlamenta oktobra otrās plenārsesijas darba
kārtībā arī šādas debates un balsojumi:
 
-  Pēdējā  Eiropadomes  tikšanās:  ES  un  Lielbritānijas  attiecības  un  Covid-19  jaunais
uzliesmojums.  Debates  trešdien,  21.  oktobrī
 
-  Eirozonas  politika:  krīzes  reaģēšanas  pasākumiem ir  jāpalielina  ES noturība  nākotnē.
Debates  un  balsojumi  trešdien,  21.  oktobrī
 
-  Ierosinās saistošus tiesību aktus,  lai  pārtrauktu  ES veicinātu  pasaules  mežu izciršanu.
Debates  trešdien,  21.  oktobrī,  balsojums ceturtdien,  22.  oktobrī
 
-  EP deputāti  atkārtoti  paudīs atbalstu  Līgumam par  kodolieroču neizplatīšanu.  Debates
otrdien,  20.  oktobrī,  balsojums trešdien,  21.  oktobrī.
 
- Dzimumu līdztiesības veicināšana ES ārpolitikā un drošības politikā. Debates ceturtdien, 22.
oktobrī, balsojums piektdien, 23. oktobrī
 
-  EP varētu noraidīt  budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai  un Padomei.  Balsojums otrdien,  20.  oktobrī.
 
- Vīzu savstarpīgums ar ASV: EP deputāti mudinās Komisiju ievērot ES tiesību aktus. Debates
pirmdien, 19. oktobrī, balsojums trešdien, 21. oktobrī.
 
- Apspriedīs policijas nežēlību dalībvalstīs. Debates otrdien, 20. oktobrī,
 
-  Dalībvalstis,  kurās “pārdod” ES pases (Kipra, Malta,  Bulgārija).  Debates ceturtdien, ,22.
oktobrī
 
- Ziņojums par ES asociācijas nolīguma īstenošanu ar Moldovu. Debates pirmdien, 19. oktobrī,
balsojums otrdien, 20. oktobrī.
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