
 

Eiropas Parlaments izsludina ārkārtas plenārsēdi
26. martā
 

Šodien EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji rakstiskā procedūrā nolēma 26.
martā Briselē rīkot ārkārtas plenārsēdi, lai pieņemtu  steidzamus ar COVID-19 krīzi
saistītus lēmumus.
 
Šorīt Eiropas Parlamenta prieksšēdētājs un politisko grupu vadītāji neoficiālā viedokļu apmaiņā
nolēma un pēc tam ar rakstisku procedūru apstināja EP priekšsēdētāja Sassoli ierosinājumu
nākamceturtdien 26. martā Briselē rīkot ārkārtas plenārsēdi, lai apspriestu un balsotu par trim
pirmajiem Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumiem COVID19 pandēmijas ietekmes
mazināšanai uz ES dalībvalstīm.
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EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli  sacīja:  “Eiropas Parlaments pilda savus pienākumus un
turpinās to darīt. Parlamentam jāpaliek atvērtam, jo vīruss nedrīkst mazināt demokrātiju. Mēs
esam vienīgā Eiropas pārvaldes iestāde, kuru ievēlējuši iedzīvotāji, un mēs turpinām viņus
pārstāvēt un aizstāvēt.”
 
Plenārsēdes darba kārtībā būs šādi jautājumi:
 

Investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai, kas dod dalībvalstīm pieeju
37 miljardiem euro no Kohēzijas fonda, lai novērstu krīzes sekas; 
priekšlikums, ar ko paplašina ES Solidaritātes fonda darbību, iekļaujot  ārkārtas
stāvokļus sabiedrības veselības jomā; 
Komisijas priekšlikums, lai pārtrauktu tā dēvētos “spoku lidojumus”.
 

Plenārsēdes  steidzamība  ir  būtiska,  lai  Eiropas  Parlaments  varētu  laicīgi  pieņemt  šos
priekšlikumus, un ES iedzīvotāji un dalībvalstis varētu pēc iespējas ātrāk saņemt atbalstu.
 
Eiropas Parlamenta Prezidijs pašlaik izstrādā īpašus pasākumus, lai šajā sesijā nodrošinātu
balsošanu arī no attāluma.
 
Šī plenārsēde oficiāli aizstās 1. – 2. aprīlī plānoto plenārsesiju.
 
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Dāvija Sasoli pazņojums par EP reakciju uz COVID-19
krīzi (drīz arī latviski)
Eiropadomes priekšsēdētāja secinājumi pēc Eiropadomes locekļu videokonferences par Covid-
19
Koronavīrusa krīzes komanda

EP izpētes dienests: Ko ES var darīt, lai mazinātu koronavīrusa krīzes ietekmi? (16-03-2020)

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europe-is-showing-the-power-of-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europe-is-showing-the-power-of-solidarity
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusions+by+the+President+of+the+European+Council+following+the+video+conference+with+members+of+the+European+Council+on+COVID-19
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusions+by+the+President+of+the+European+Council+following+the+video+conference+with+members+of+the+European+Council+on+COVID-19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649338


Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

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

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Paziņojumi presei

LV Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

3 I 3


