
 

Naujienlaiškis:  2020  m.  lapkričio  23–26  d.  EP
plenarinė  sesija
 
Nukentėję vartotojai galės bendrai ginti savo teises ES 
Dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusių vartotojų grupės netrukus galės imtis bendrų
veiksmų ir kartu siekti kompensacijos.
 
 
EP nerimauja dėl išpuolių prieš žurnalistus ir kritišką žiniasklaidą 
Europarlamentarai nerimauja dėl kai kuriose ES šalyse kylančios grėsmės
žiniasklaidos laisvei, didėjančio spaudimo žurnalistams bei jų persekiojimo.
 
 
Europarlamentarai siekia užtikrinti gaminių ilgaamžiškumą 
Pirmadienį EP nariai diskutuos ir balsuos dėl siūlymų paskatinti pakartotinį gaminių
naudojimą ir jų remontą, taip pat uždrausti gamintojams tyčia trumpinti gaminių
tarnavimo laiką.
 
 
ES rinkoje ne vieta nesaugioms prekėms ir paslaugoms 
Europarlamentarai atkreips dėmesį į gaminius, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų, nesaugių programų ar kitų pavojų, bei aptars, kaip nuo jų apsaugoti
vartotojus.
 
 
Europarlamentarai siekia, kad 2030 m. visi turėtų namus 
Pirmadienį europarlamentarai diskutuos, kaip geriausia kovoti su benamyste ir
užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų būstą.
 
 
Europarlamentarai nerimauja dėl blogėjančios žmogaus teisių
padėties ES 
Antradienį europarlamentarai aptars ir įvertins pagrindinių žmogaus teisių padėtį
Europos Sąjungoje.
 
 
Parlamentas norėtų aktyvesnio ES vaidmens tarptautinėje politikoje 
Europarlamentarai paragins ES stipriau ginti savo vertybes bei interesus tarptautiniu
lygiu, taip pat padėti atkurti taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką.
 
 
Šengeno erdvė: EP ragina vengti riboti judėjimo laisvę net ir
pandemijos metu 
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Europarlamentarai pabrėžia, kad laisvo žmonių judėjimo ribojimas pandemijos metu
turėtų būti taikomas tik pagrįstais išimtiniais atvejais.
 
 
Parlamentas ketina pasmerkti  abortų draudimą Lenkijoje 
Europarlamentarai ketina pasmerkti Lenkijos konstitucinio teismo sprendimą, kuriuo iš
esmės uždraudžiami abortai. 
 
 
ES vadovų susitikime – vakcinos, terorizmas ir klimato apsauga 
Trečiadienį europarlamentarai aptars svarbiausias artimiausio Europos Vadovų
Tarybos susitikimo temas su Europos Komisijos pirmininke bei Tarybai
pirmininkaujančios Vokietijos atstovais.
 
 
EP pasmerks žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje 
Ketvirtadienį Parlamentas įvertins žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje po protestuotojo
Romano Bondarenkos nužudymo. Europarlamentarai priims atitinkamą rezoliuciją.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-11-23
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Robertas POGORELIS
(+370) 5 212 1530
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Julija PETROSIUTE
Press Service Trainee

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

2 I 13

http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-11-23
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/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


Nukentėję vartotojai galės bendrai ginti savo
teises ES
 
Dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusių vartotojų grupės
netrukus galės imtis bendrų veiksmų ir kartu siekti
kompensacijos.
 
Po birželį pasiekto EP derybininkų ir ES ministrų susitarimo Parlamentas ketina pritarti Tarybos
pozicijai dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ES.
 
Naujosios taisyklės suteiks vartotojams teisę bendrai siekti kompensacijos ar žalos atlyginimo
per vartotojų organizacijas ar viešąsias įstaigas. Visos ES valstybės bus įpareigotos numatyti
tokio atstovavimo mechanizmą. Vartotojai galės juo naudotis net ir tuomet, kai juos aptarnavusi
įmonė įsikūrusi kitoje ES šalyje. Kartu numatyti veiksmingi saugikliai nuo piktnaudžiavimo.
 
Diskusija: lapkričio 24 d., antradienį
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Įprasta teisėkūros procedūra
 
Daugiau informacijos:

Tarybos pozicija po pirmojo svarstymo (2020 11 06)
Pranešimas spaudai apie balsavimą plenarinėje sesijoje (2019 03 26)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP nerimauja dėl išpuolių prieš žurnalistus ir
kritišką žiniasklaidą
 
Europarlamentarai nerimauja dėl kai kuriose ES šalyse
kylančios grėsmės žiniasklaidos laisvei, didėjančio
spaudimo žurnalistams bei jų persekiojimo.
 
Trečiadienį  EP sesijoje vyks diskusija dėl  žiniasklaidos laisvės.  Po jos europarlamentarai
balsuos dėl rezoliucijos šia tema. Jos projekte skiriama dėmesio politinės įtakos ribojimui,
žurnalistų apsaugai, neapykantos retorikai, dezinformacijos plitimui bei interneto platformų
vaidmeniui.
 
Atkreipiamas dėmesys į „kai kurių valstybių narių vyriausybių bandymus nutildyti kritišką ir
nepriklausomą žiniasklaidą“. Primygtinai raginama užtikrinti, kad ES parama nebūtų skiriama
vyriausybių kontroliuojamai žiniasklaidai bei propagandos skleidimui.
 
Kitoje diskusijoje, kuri vyks taip pat trečiadienį, EP nariai su Tarybos ir Komisijos atstovais
aptars Vengrijos pastangas kištis į žiniasklaidos veiklą Slovėnijoje ir Šiaurės Makedonijoje.
 
Diskusija: lapkričio 23 d., pirmadienį (žiniasklaidos laisvė ES);
 
lapkričio 25 d., trečiadienį (Vengrijos pastangos kištis į žiniasklaidos veiklą kitose valstybėse);
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Daugiau informacijos:
Apie pranešėją Magdaleną Adamowicz (Europos liaudies partija, Lenkija)
Procedūros byla
Spaudos laisvė COVID-19 pandemijos metu
EP rezoliucija dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės ES (2018 05 03)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/press-freedom-in-eu_13601_pk


Europarlamentarai siekia užtikrinti gaminių
ilgaamžiškumą
 
Pirmadienį EP nariai diskutuos ir balsuos dėl siūlymų
paskatinti pakartotinį gaminių naudojimą ir jų remontą, taip
pat uždrausti gamintojams tyčia trumpinti gaminių
tarnavimo laiką.
 
Rezoliucijos dėl tvaresnės bendrosios rinkos projekte EP ragina Komisiją padaryti gaminių
remontą priimtinesnį ir ekonomiškai patrauklesnį, pavyzdžiui, suteikti garantiją keičiamoms
dalims bei geriau informuoti apie remonto ir priežiūros galimybes.
 
Europarlamentarai dar siūlo skatinti tvarią gamybą bei prekybą naudotais daiktais, taip pat
neleisti gamintojams tyčia trumpinti gaminių tarnavimo laiką.
 
EP dar  kartą  reikalauja įpareigoti  gamintojus suvienodinti  įkroviklius,  kad būtų sumažinta
elektronikos atliekų.  Taip pat  siūloma žymėti  gaminių ilgaamžiškumą.
 
Diskusija: lapkričio 23 d., pirmadienį
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Iniciatyva
 
Daugiau informacijos:
Rezoliucijos projektas: dėl tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimo
Pranešimas spaudai apie komiteto balsavimą: Gaminiai turi tarnauti ilgiau, įsitikinęs EP
komitetas (2020 10 26)
Procedūros byla
Apie pranešėją David Cormand (Žalieji, Prancūzija)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197503/DAVID_CORMAND/home


ES rinkoje ne vieta nesaugioms prekėms ir
paslaugoms
 
Europarlamentarai atkreips dėmesį į gaminius, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų, nesaugių programų ar
kitų pavojų, bei aptars, kaip nuo jų apsaugoti vartotojus.
 
Diskusija šia tema numatoma pirmadienį, balsavimas – trečiadienį.
 
Rezoliucijos projekte europarlamentarai pabrėžia, kad visos ES rinkoje esančios prekės turėtų
atitikti gaminių saugos taisykles, nesvarbu, ar jos pagamintos ES, ar už jos ribų. Jie siekia
užtikrinti  sąžiningesnę  gamintojų  konkurenciją,  gaminio  kilmės  atsekamumą,  taip  pat
patikimesnę informaciją  vartotojams.  EP nariai  pabrėžia,  kad prekės ir  paslaugos,  kurios
neatitinka saugos reikalavimų, turėtų būti  pašalintos iš  ES rinkos.  Jie taip pat  siekia,  kad
internetinės parduotuvės aktyviau kovotų su klaidinančia reklama ir griežtai laikytųsi ES gaminių
saugos taisyklių.
 
Diskusija: lapkričio 23 d., pirmadienį
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Iniciatyva
 
Daugiau informacijos:
Rezoliucijos projektas: dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimo
Apie pranešėją Marion Walsmann (EPP, Vokietija)
Procedūros byla
Pranešimas spaudai: Gaminiai turi tarnauti ilgiau, įsitikinęs EP komitetas (2020 10 26)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0207_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0207_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197429/MARION_WALSMANN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2190(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201024IPR90101/


Europarlamentarai siekia, kad 2030 m. visi
turėtų namus
 
Pirmadienį europarlamentarai diskutuos, kaip geriausia
kovoti su benamyste ir užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų
būstą.
 
Rezoliucijos projekte, kurį parengė Peticijų komitetas, atkreipiamas dėmesys į tai, jog daugiau
nei  700  tūkst.  žmonių  neturi  nakvynei  stogo  virš  galvos.  Skaičiuojama,  kad  per  praėjusį
dešimtmetį benamių žmonių Europoje padaugėjo 70 proc. Pabrėžiama, kad teisė į gyvenamą
būstą yra viena pagrindinių žmogaus teisių, todėl Europos Komisija ir valstybės raginamos imtis
ryžtingesnių  veiksmų,  kad  iki  2030  m.  visi  ES  gyventojai  turėtų  namus.  Parlamentas
rekomenduoja  padidinti  finansavimą  valstybėms  tam,  kad  jos  imtųsi  prevencijos,  teiktų
ankstyvąją pagalbą, užtikrintų vienodas galimybes gauti  sveikatos bei švietimo paslaugas,
remtų integraciją į darbo rinką, dekriminalizuotų benamystę ir įgyvendintų ilgalaikes strategijas.
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 23 d., pirmadienį
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Daugiau informacijos:
Pranešimas spaudai apie komiteto balsavimą (2020 11 10)
Peticija Nr. 0546/2020 dėl kovos su benamystės lygiu ES
Daugiau informacijos apie benamystę (Europos Komisija)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201106IPR91005/
https://www.europarl.europa.eu/petitions/lt/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=lt
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Europarlamentarai nerimauja dėl blogėjančios
žmogaus teisių padėties ES
 
Antradienį europarlamentarai aptars ir įvertins pagrindinių
žmogaus teisių padėtį Europos Sąjungoje.
 
Pranešime dėl pagrindinių žmogaus teisių padėties ES 2018–2019 m. europarlamentarai ketina
perspėti apie blogėjančią pagrindinių žmogaus teisių ir ES vertybių padėtį, taip pat pabrėžti
privalomo ES vertybių apsaugos mechanizmo būtinybę.
 
Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad dėl griežtų taupymo priemonių labiausiai  nukentėjo
pažeidžiamų  visuomenės  grupių  žmonės,  bei  raginama siekiant  ekonomikos  atsigavimo
atsižvelgti  į  socialinius  aspektus.
 
EP nariai atkreipia dėmesį į tai, kad neapykantos retorika vis dažniau laikoma norma, o rasizmo
apraiškos tampa būdingos kai  kuriems politiniams lyderiams bei  vyriausybių nariams.  Jie
smerkia išpuolius prieš žurnalistus ir žiniasklaidos laisvę, nepriklausomumą ir pliuralizmą, taip
pat  „organizuotą  priešišką  nusiteikimą“  prieš  lyčių  lygybę,  moterų  teises,  seksualinę  bei
reprodukcinę  sveikatą.
 
Europarlamentarai  kritikuoja kai  kurių valstybių vyriausybių bandymus susilpninti  valdžios
atskyrimą bei teismų nepriklausomumą. Jie ragina valstybes nepriimti  įstatymų, ribojančių
susirinkimų laisvę, taip pat reiškia didelį  susirūpinimą dėl  brutalaus pabėgėlių išvijimo bei
humanitarinės padėties karštuosiuose taškuose.
 
Diskusija: lapkričio 24 d., antradienį
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Daugiau informacijos:
Pranešimas spaudai apie komiteto balsavimą (2020 11 17)
Apie pranešėją Clare Daly (Europos vieningieji kairieji, Airija)
Procedūros byla
Europos Komisijos metinė ataskaita apie ES pagrindinių teisių chartijos taikymą 2018 m.
ES pagrindinių teisių agentūra: 2019 m. ataskaita
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga – teisės viršenybė
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga – spaudos laisvė ES
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Parlamentas norėtų aktyvesnio ES vaidmens
tarptautinėje politikoje
 
Europarlamentarai paragins ES stipriau ginti savo vertybes
bei interesus tarptautiniu lygiu, taip pat padėti atkurti
taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką.
 
Europarlamentarai aptars COVID-19 pasekmes tarptautinei politikai. Jiems nerimą kelia Rusijos
ir  kitų šalių kurstomos dezinformacijos kampanijos,  humanitarinės pagalbos politizavimas,
išorės jėgų pastangos paneigti ES vienybę, taip pat stiprėjanti įtampa tarptautinėje politikoje. Jie
ragina ES labiau įsitraukti į tarptautinę politiką ir priešintis bandymams susilpninti daugiašalę
sistemą.
 
Diskusija: lapkričio 23 d., pirmadienį
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Daugiau
Pranešimo dėl COVID-19 protrūkio pasekmių užsienio politikai projektas

Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete: COVID-19 pasekmės pasaulio tvarkai: grėsmė
daugiašališkumui ir demokratijai (2020 10 26)
Procedūros byla
EP tyrimo santrauka: geopolitinis COVID-19 poveikis (2020 09 29)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2111(INI)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603511


Šengeno erdvė: EP ragina vengti riboti judėjimo
laisvę net ir pandemijos metu 
 
Europarlamentarai pabrėžia, kad laisvo žmonių judėjimo
ribojimas pandemijos metu turėtų būti taikomas tik
pagrįstais išimtiniais atvejais.
 
Parlamentas ketina priimti rezoliuciją, kurioje atkreipamas dėmesys į būtinybę sparčiai atkurti
visišką Šengeno erdvės veikimą. EP nariai ragina laikytis Šengeno erdvės taisyklių ir teisinio
reguliavimo, kad būtų išvengta ES susiskaldymo. Jie taip pat užsimena apie neigiamą valstybių
sienų uždarymo poveikį ES piliečiams abipus sienos dirbantiems darbuotojams, studentams bei
poroms, gyvenančioms skirtingose valstybėse.
 
Kartu EP nariai  ragina siekti  veiksmingesnio koordinavimo ir  valstybių bendradarbiavimo,
mobiliųjų  programėlių  suderinamumo, taip  pat  visuotinės prieigos prie  patikimos ir  nuolat
atnaujinamos daugiakalbės informacijos apie kelionių ribojimus bei  saugumo priemones.
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 24 d., antradienį
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Daugiau
Peticija Nr. 0653/2020 apie Šengeno erdvės sistemą ir priemones, taikomas COVID-19
pandemijos metu

EP tyrimų tarnyba: COVID-19 įtaka sienoms Šengeno erdvėje (2020 04 27)
Pranešimas spaudai: Sienų uždarymas: Piliečių laisvių komitetas ragina šalis derinti veiksmus
(2020 03 16)
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http://www.europarl.europa.eu/petitions/lt/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/lt/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination


Parlamentas ketina pasmerkti  abortų draudimą
Lenkijoje
 
Europarlamentarai ketina pasmerkti Lenkijos konstitucinio
teismo sprendimą, kuriuo iš esmės uždraudžiami abortai. 
 
Spalį, po valdančiosios dešiniojo sparno partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) parlamentarų
kreipimosi dėl 1993 m. įstatymo, leidžiančio abortus esant didelei vaisiaus apsigimimo tikimybei,
Lenkijos Konstitucinis Teismas pripažino įstatymą prieštaraujančiu Konstitucijai.
 
Europarlamentarai ketina pasmerkti šį sprendimą ir atkreipti dėmesį, kad šalyje jau ir taip galioja
vieni  griežčiausių  abortų  ribojimų visoje  ES.  Europarlamentarai  turėtų  paraginti  Lenkijos
vyriausybę  užtikrinti  kiekvienos  moters  teisę  tokiais  atvejais  apsispręsti  pačiai.
 
2017 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija pasiūlė pripažinti, kad iškilo aiškus pagrindinių ES
vertybių pažeidimo Lenkijoje pavojus, ir aktyvinti ES sutarties 7 straipsnį. Europos Parlamentas
tam pritarė 2018 m. Daugiausia problemų kelia teismų nepriklausomumas ir  Konstitucinio
Teismo sprendimų teisėtumas.
 
Rugsėjį Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria paragino Tarybą „galiausiai imtis veiksmų“ ir
griežtai sukritikavo bandymus uždrausti abortus esant didelei vaisiaus apsigimimo tikimybei,
tokiu būdu drastiškai apribojant, o iš esmės uždraudžiant abortus.
 
Diskusija: lapkričio 25 d.
 
Balsavimo rezultatai: lapkričio 26 d.
 
Procedūra: Tarybos ir Komisijos pareiškimai; rezoliucija
 
Daugiau informacijos:
Pareiškimas: europarlamentarai pasisako prieš abortų draudimą Lenkijoje (2020 10 22)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201022IPR89930/


ES vadovų susitikime – vakcinos, terorizmas ir
klimato apsauga
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars svarbiausias
artimiausio Europos Vadovų Tarybos susitikimo temas su
Europos Komisijos pirmininke bei Tarybai
pirmininkaujančios Vokietijos atstovais.
 
Gruodžio 10–11 d. vyksiančio susitikimo metu Europos lyderiai planuoja įvertinti visuotines
koordinuotas  pastangas  įveikti  COVID-19  pandemiją,  taip  pat  aptarti  vakcinų  kūrimą  ir
testavimą. Bus skiriama dėmesio klimato kaitos problemai ir  siekiui  susitarti  dėl  naujų ES
emisijų sumažinimo tikslų iki 2030 m. Taip pat bus aptariama kova su terorizmu ir smurtiniu
ekstremizmu.
 
Europarlamentarai užsimins apie padėtį Viduržemio jūroje bei santykius su Turkija. Kai kurie EP
nariai  veikiausiai  paragins Tarybą patvirtinti  ES ilgalaikį  biudžetą,  dėl  kurio Parlamento ir
Tarybos derybininkai  preliminariai  susitarė lapkričio 10 d.
 
Diskusija: lapkričio 25 d., trečiadienį
 
Procedūra: Tarybos ir Komisijos pranešimai
 
Daugiau informacijos:
EP pranešimas spaudai: kompromisas dėl ilgalaikio ES biudžeto (2020 11 10)
EP pranešimas spaudai apie balsavimą plenarinėje sesijoje dėl ES klimato teisės akto (2020
09 11)
EP klausymai: EP nariai kreipiasi į sektoriaus atstovus išaiškinimo dėl vakcinų (2020 09 22)
Europos Vadovų Tarybos interneto svetainė
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/12/10-11/


EP pasmerks žmogaus teisių pažeidimus
Baltarusijoje
 
Ketvirtadienį Parlamentas įvertins žmogaus teisių padėtį
Baltarusijoje po protestuotojo Romano Bondarenkos
nužudymo. Europarlamentarai priims atitinkamą rezoliuciją.
 
Tai bus viena iš temų diskusijose apie aktualius žmogaus teisių klausimus pasaulyje. EP taip
pat aptars pablogėjusią žmogaus teisių padėtį Alžyre bei Etiopijoje.
 
Diskusija: lapkričio 26 d., ketvirtadienį
 
Balsavimas: lapkričio 26 d., ketvirtadienį
 
Procedūra: ne teisėkūros rezoliucija
 
Daugiau informacijos:
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

