
 

Plenārsesija  īsumā.  Brisele,  2020.gada  17.-19.
jūnijs
 
ES daudzgadu budžets un atveseļošanās: diskusija ar Komisiju un
Padomi 
Gatavojoties 19. jūnija Eiropadomei, EP deputāti paudīs savu nostāju ES nākamās
septiņgades finansējumu un ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 krīzes.
 
 
ES un Lielbritānijas attiecības: kā veicas sarunās par jauno
partnerību? 
Deputāti ceturtdienas rezolūcijā novērtēs progresu, kas panākts ES un Lielbritānijas
sarunās par jaunu partnerību.
 
 
EP deputāti prasīs līdz rudenim sākt konferenci par Eiropas nākotni 
Parlaments vēlas, lai konference par Eiropas nākotni sāktos pēc iespējas ātrāk, un tajā
pievērstos arī problēmām, ko aktualizējusi Covid-19 pandēmija.
 
 
Džordža Floida nāve: EP debates par rasismu pasaulē un Eiropā 
EP deputāti trešdienas plenārsēdē runās par policijas vardarbību pret afroamerikāņiem
un masveida antirasisma protestiem ASV un ES. Piektdien EP savu nostāju paudīs
rezolūcijā.
 
 
Dezinformācija un tās ietekme uz vārda brīvību 
EP deputāti ceturtdien apspriedīs Covid-19 izplatības apkarošanas ietekmi uz ES
iedzīvotāju pamattiesībām.
 
 
Robežkontrole Šengenas zonā: EP deputāti pieprasa atjaunot
pārvietošanās brīvību 
Parlaments ceturtdien apspriedīs un piektdien balsos par rezolūciju, kurā aplūko
stāvokli saistībā ar iekšējo robežu atjaunošanu Eiropas Savienībā.
 
 
Eiropas Parlamentā diskutēs par stratēģisku rūpniecības nozaru
aizsardzību  
Komisija un Padome trešdien Parlamentu iepazīstinās ar plāniem, kā aizsargāt Covid-
19 krīzes novājināto Eiropas rūpniecību, tostarp no trešo valstu interesēm.
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Zaļais kurss: Parlaments pieņems ekoloģisku ieguldījumu kritērijus 
Paredzams, ka ceturtdien Parlaments apstiprinās jaunus noteikumus, kas palīdzēs
definēt "zaļos ieguldījumus" – novērtēt saimnieciskās darbības ekoloģisko ilgtspēju.
 
 
Covid-19: pārrobežu un sezonas darbinieku aizsardzība 
Eiropas Parlaments rezolūcijā piektdien plāno uzsvērt vienlīdzīgu attieksmi pret Covid-
19 pārrobežu un sezonas darbiniekiem un to aizsardzību.
 
 
Covid-19: vairāk atbalsta lauksaimniekiem no ES lauku attīstības
fonda 
Trešdien EP deputāti balsos par plāniem atļaut dalībvalstīm lietot ES lauku attīstības
naudu, lai palīdzētu lauksaimniekiem un mazajiem lauksaimniecības pārtikas
uzņēmumiem. 
 
 
EP debatēs par attiecībām ar Austrumu partnerības valstīm 
Eiropas Parlaments balsos par ieteikumiem gaidāmajām sarunām ar ES
Austrumeiropas kaimiņiem.
 
 
Tūrisms pēc Covid-19 krīzes: EP deputāti prasa rīcību nozares
glābšanai 
Eiropas Parlaments trešdien ar Komisiju apspriedīs neapskaužamo situāciju, kurā
pašlaik nonākuši visas Eiropas tūrisma nozares uzņēmumi. 
 
 
Citi jautājumi 
Jūnija plenārsesijā notiks debates un balsojumi arī par citiem jautājumiem:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-06-17
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-06-17
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


Kontakti 
 
 
Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+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
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ES daudzgadu budžets un atveseļošanās:
diskusija ar Komisiju un Padomi
 
Gatavojoties 19. jūnija Eiropadomei, EP deputāti paudīs
savu nostāju ES nākamās septiņgades finansējumu un
ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 krīzes.
 
ES valstu vai valdību vadītāji tiksies 19. jūnija videokonferencē, lai apspriestu atveseļošanās
plānus,  reaģētu uz Covid-19 krīzi  un jauno ES daudzgadu budžeta priekšlikumu, ar  kuru
Eiropas Komisija  iepazīstināja Eiropas Parlamentā 2020.  gada 27.  maijā.
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli par atveseļošanas pasākumu kopumu sacīja:
“[Parlamentam] ir skaidrs, ka Komisijas priekšlikuma vērienu nedrīkst mazināt. Tas, ko lemsim
turpmākajās nedēļās, ietekmēs cilvēku dzīvi nākamajās desmitgadēs. Eiropas Parlamentam kā
vienīgajam tieši vēlētājam iedzīvotāju pārstāvim ir jātiek pilnībā iesaistītam atveseļošanas
plāna īstenošanā. Mēs noteiksim prioritātes tā, lai atbalsts tiktu virzīts tur, kur tas visvairāk
vajadzīgs, un sniegtu vislielāko ieguvumu Eiropas iedzīvotājiem.”
 
Padome norāda, ka šī ES vadītāju diskusija “kalpos kā pamatīga gatavošanās” iespējamam
klātienes samitam vēlāk.
 
Debates: trešdien, 17. jūnijā
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojumi bez rezolūcijas
 
Preses konference: otrdien, 16. jūnijā 14.30-16.30 notiks tiešsaistes webinārs žurnālistiem
"Nākamās paaudzes ES atveseļošanās plāns un pārskatītais ES daudzgadu budžets" ar EP
budžeta sarunvedējiem un komisāri Ferreiru 
 
Papildu informācija
EP paziņojums presei: “ES dalībvalstīm vajadzīgi 2 triljoni eiro, lai atgūtos pēc Covid-19”
(2020. gada 15. maijs)
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. maija rezolūcija par jauno DFS, pašu resursiem un
atveseļošanas plānu
EP daudzgadu budžeta sarunu grupas paziņojums: “Atveseļošanās plāns ir būtisks, bet
nedrīkst ciest ilgtermiņa intereses” (2020. gada 27. maijs)
Jautājumi un atbildes par daudzgadu budžetu
Bezmaksas foto, video un audio materiāli par daudzgadu budžetu
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200526IPR79817/ep-deputati-atzinigi-verte-komisijas-piedavato-atveselosanas-planu
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.consilium.europa.eu/lv/meetings/european-council/2020/06/19/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200512IPR78912/es-dalibvalstim-vajadzigi-2-triljoni-eiro-lai-atgutos-pec-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200512IPR78912/es-dalibvalstim-vajadzigi-2-triljoni-eiro-lai-atgutos-pec-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200115IPR70326/jautajumi-un-atbildes-par-es-daudzgadu-budzetu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


ES un Lielbritānijas attiecības: kā veicas sarunās
par jauno partnerību?
 
Deputāti ceturtdienas rezolūcijā novērtēs progresu, kas
panākts ES un Lielbritānijas sarunās par jaunu partnerību.
 
Rezolūcijas projektu ir  sagatavojuši EP deputāti  no Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības
komitejām, sadarbojoties ar specializētajām komitejām un ar Eiropas Parlamenta Apvienotās
Karalistes koordinācijas grupu. Tajā uzsvērta EP deputātu prasība ievērot ES un Apvienotās
Karalistes 2019. gada oktobrī parakstītos nolīgumus, kā arī pausts atbalsts galvenajam ES
sarunvedējam Mišelim Barnjē.
 
Izziņa
 
ES mērķis  ir  pārvērst  politisko  deklarāciju,  kurā  ES  un  AK  vienojušās  par  turpmākajām
attiecībām, par juridisku dokumentu. EP deputāti arī turpina sekot līdzi tam, lai pilnībā tiktu
ievērots  izstāšanās  līgums,  kur  izklāstīti  noteikumi  par  Lielbritānijas  aiziešanu  no  ES.
Pašreizējo pārejas periodu var pagarināt par vienu līdz diviem gadiem, ja abas puses par to
vienojas, vēlākais, līdz 30. jūnijam.
 
Debates: trešdien, 17. jūnijā
 
Balsojums: ceturtdien, 18. jūnijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
 
Papildu informācija
Nākotnes attiecības ar Lielbritāniju: EP prasa “vienlīdzīgus konkurences apstākļus”
Ziņotāja Kati Piri (S&D, Nīderlande)
Ziņotājs Kristofs Hansens (ETP, Luksemburga)
Procedūras dokumentācija (rezolūcijas projekts, grozījumi u.c.)
EP publikāciju apkopojums: Brexit: ietekme un sekas
EP multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli par attiecībām ar Lielbritāniju
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https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_lv
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200206IPR72011/attiecibas-ar-lielbritaniju-ep-prasa-vienlidzigus-konkurences-apstaklus
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


EP deputāti prasīs līdz rudenim sākt konferenci
par Eiropas nākotni
 
Parlaments vēlas, lai konference par Eiropas nākotni
sāktos pēc iespējas ātrāk, un tajā pievērstos arī
problēmām, ko aktualizējusi Covid-19 pandēmija.
 
Pēc debatēm ar Padomi un Komisiju trešdien Parlaments balsos par rezolūciju, kurā aicinās pēc
iespējas drīz – līdz vasaras beigām – sākt konferenci par Eiropas nākotni. Konferenci, kuru rīko
Parlaments, Padome un Komisija, bija paredzēts sākt 2020. gada maijā, taču tā ir aizkavējusies
Covid-19 pandēmijas dēļ.
 
Rezolūcijas projektā EP deputāti  atkārti  prasa atvērtu iedzīvotāju iesaistīšanas veidu,  lai
iedzīvotāju vēlmes būtu izšķirošās attiecībā uz konferences saturu un apjomu. Parlaments
prasīs, lai trīs galvenās ES iestādes būtiski ņemtu vērā konferences secinājumus un apņemtos
tos īstenot, veicot būtiskas ES reformas atbilstoši iedzīvotāju bažām, iespējams, paredzot arī
ES līgumu pārskatīšanu.
 
EP deputāti  vēlas, lai  iedzīvotāju viedokļi  būtu plašu diskusiju centrā par to, kā risināt ES
iekšējās un ārējās problēmas, kuras vēl nebija iedomājamas laikā, kas ES pieņēma Lisabonas
līgumu. Konference sāksies 2020. gadā un ilgs divus gadus.
 
EP 2020. gada janvāra rezolūcijā uzsvēra, ka visu grupu iedzīvotāji, pilsoniskās sabiedrības
pārstāvji  un  ieinteresētās  personas  — Eiropas,  valsts,  reģionālajā  un  vietējā  līmenī  —ir
jāiesaista ES prioritāšu noteikšanā, īstenojot augšupēju, pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un
līdzsvarotu  pieeju.  Konferences  rezultāts  varētu  būt  ES  pamatlīguma  pārskatīšana  un
pastāvīga  iedzīvotāju  līdzdalības  mehānisma  izveidošana.
 
 
2020. gada janvāra rezolūcijā ir uzsvērts, ka ES prioritāšu noteikšanā, izmantojot augšupēju,
pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu pieeju, ir jāiesaista visu līmeņu iedzīvotāji,
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un ieinteresētās personas Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā
līmenī.
 
Debates: trešdien, 17. jūnijā 
 
Balsojums: trešdien, 17. jūnijā un ceturtdien, 18. jūnijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200109IPR69906/konference-par-eiropas-nakotni-centra-jabut-iedzivotaju-velmem


Papildu informācija
Rezolūcijas projekts
EP rezolūcija (sk. 72. pantu) par ES koordinētu rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku
apkarošanai (17.04.2020)
EP priekšsēdētāju konferences paziņojums Šūmaņa deklarācijas gadadienā (2020. gada 9.
maijs)
EP paziņojums presei: EP deputāti prasa konferenci par Eiropas nākotni sākt septembrī
(25.05.2020)
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par Eiropas nākotni
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0179_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200507IPR78608/priekssedetaju-konferences-pazinojums-sumana-deklaracijas-gadadiena
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200507IPR78608/priekssedetaju-konferences-pazinojums-sumana-deklaracijas-gadadiena
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-fheure-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-fheure-of-europe-should-start-by-september-say-meps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


Džordža Floida nāve: EP debates par rasismu
pasaulē un Eiropā
 
EP deputāti trešdienas plenārsēdē runās par policijas
vardarbību pret afroamerikāņiem un masveida antirasisma
protestiem ASV un ES. Piektdien EP savu nostāju paudīs
rezolūcijā.
 
EP deputāti trešdien ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem pārrunās rasismu, diskrimināciju un
policijas vardarbību, ar ko bieži saskaras mazākumtautības, piemēram, afrikāņu izcelsmes. EP
Cilvēktiesību apakškomiteja 5. jūnijā rīkoja debates par situāciju ASV pēc Džordža Floida
nāves. Plenārsēdē piektdien deputāti balsos par rezolūciju, lai formulētu Parlamenta nostāju.
 
Pagājušā gada martā EP mudināja ES un dalībvalstis veikt pasākumus, lai apkarotu strukturālo
rasismu Eiropā. Deputāti pieprasīja izbeigt rasistisku profilēšanu krimināltiesību aizsardzībā un
terorisma apkarošanā, kā arī prasīja reparāciju attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci, kas
pastrādāti Eiropas koloniālisma laikā.
 
Izziņa
 
Džordžs Floids ir afroamerikānis, kurš gāja bojā 25. maijā ASV pilsētā Mineapolē aizturēšanas
laikā. Viņa nāve kopā ar citiem šādiem gadījumiem izraisījusi gan mierīgas, gan vardarbīgas
demonstrācijas pret rasismu un policijas brutalitāti ASV un visā pasaulē.
 
Debates: trešdien, 17. jūnijā
 
Balsojums: piektdien, 19. jūnijā
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojumi ar rezolūciju
 
Papildu informācija
Paziņojums presei (26.03.2019): End racist discrimination against Afro-European people in the
EU
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par rasisimu un ksenofobiju
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/droi-committee-meeting_20200605-0900-COMMITTEE-DROI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-racism-and-xenophobia_14806_pk


Dezinformācija un tās ietekme uz vārda brīvību
 
EP deputāti ceturtdien apspriedīs Covid-19 izplatības
apkarošanas ietekmi uz ES iedzīvotāju pamattiesībām.
 
Ceturtdienas rīta debatēs ar ES ārpolitikas pārstāvi Žuzepu Borelu un Padomi EP deputāti
runās par dalībvalstu ārkārtas pasākumu ietekmi uz iedzīvotāju pamattiesībām. Diskusijā
galveno uzmanību pievērsīs  trešo valstu  veiktām dezinformācijas  kampaņām, kurās tiek
ļaunprātīgi  izmantota  sabiedrībā valdošo neziņu un cilvēku bailes.
 
EP deputāti,  visticamāk,  komentēs arī  Eiropas Komisijas neseno kopīgo paziņojumu par
Eiropas Demokrātijas  rīcības plānu un Digitālo  pakalpojumu likumu.
 
Izziņa
 
EP deputāti 17. aprīļa rezolūcijā uzsvēra, ka dezinformācija saistībā ar Covid-19 ir būtiska
sabiedrības veselības problēma,  un lūdza izveidot  Eiropas informācijas avotu,  lai  visiem
iedzīvotājiem nodrošinātu piekļuvi precīzai un pārbaudītai informācijai. Deputāti arī aicināja
sociālo mediju uzņēmumus proaktīvi rīkoties, lai apturētu dezinformāciju un naida kurināšanu
saistībā ar Covid-19.
 
 
Tajā  pašā rezolūcijā  paustas  bažas arī  par  plašsaziņas  līdzekļu  nozares  stāvokli  ES un
uzsvērts,  ka  “valdībām,  īstenojot  pasākumus,  vienmēr  būtu  jāievēro  ikvienas  personas
pamattiesības” un šiem pasākumiem jābūt “nepieciešamiem, samērīgiem un īslaicīgiem”.
 
Debates: Ceturtdiena, 18. jūnijs
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojumi, kam seko debates (bez rezolūcijas)
 
Papildu informācija
ES reakcija uz koronavīrusu: Preses brīvības aizsardzība Covid-19 pandēmijas laikā
EP paziņojums presei. Covid-19: EP deputāti prasa vērienīgus atgūšanās pasākumus un
Koronavīrusa solidaritātes fondu (17.04.2020)
EP informācijas lapa par cīņu ar dezinformāciju
Eiropas Komisijas paziņojums presei: “Koronavīruss: ES pastiprina pretošanos
dezinformācijai” (10.06.2020)
Komisijas faktu lapa par dezinformāciju koronavīrusa laikā
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par dezinformāciju
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https://euvsdisinfo.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591873061977&uri=CELEX:52020JC0008
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200423STO77709/preses-brivibas-aizsardziba-covid-19-pandemijas-laika
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/dezinformacija
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_lv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_16003_pk


Robežkontrole Šengenas zonā: EP deputāti
pieprasa atjaunot pārvietošanās brīvību
 
Parlaments ceturtdien apspriedīs un piektdien balsos par
rezolūciju, kurā aplūko stāvokli saistībā ar iekšējo robežu
atjaunošanu Eiropas Savienībā.
 
Pēc iekšējās robežkontroles atjaunošanas, lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju, ES dalībvalstis ir
sākušas atcelt pārbaudes un ar tām saistītos ceļošanas ierobežojumus. Deputāti ceturtdien ar
Padomes un Komisijas pārstāvjiem pārrunās veidus un līdzekļus, kā atjaunot Šengenas zonas
pilnīgu funkcionēšanu.
 
EP deputāti balsos arī par rezolūciju, kurā uzsvērts, ka ātra un koordinēta atgriešanās pilnībā
funkcionējošā Šengenas telpā ir ārkārtīgi svarīga, lai aizsargātu pārvietošanās brīvību un
nodrošinātu ES ekonomikas atveseļošanos pēc pandēmijas. EP deputāti, iespējams, iebildīs
pret  nesaskaņotu,  divpusēju  rīcību,  ko  veic  atsevišķas  ES  dalībvalstis,  un  uzsvērs
nediskriminācijas  principu  robežu  atjaunošanā.
 
Izziņa
 
 
Šengenas zona aptver lielāko daļu ES dalībvalstu, izņemot Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Īriju un
Rumāniju. No ārpus-ES valstīm Šengenas zonai ir pievienojušās Islande, Norvēģija, Šveice un
Lihtenšteina.  Eiropa  drīz  atzīmēs  35.  gadadienu  kopš  1985.  gada  14.  jūnijā  Šengenā
(Luksemburgā)  tika  parakstīts  līgums  par  iekšējo  robežu  kontroles  atcelšanu.
 
Procedūra: 2020/2640(RSP)
 
Debates: ceturtdien, 18. jūnijā 
 
Balsojums: piektdien, 19. jūnijā
 
Procedūra: mutiski atbildams jautājums, rezolūcija 
 
Preses konference: ceturtdien, 18. jūnijā
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en


Papildu informācija
Ziņotājs: Huans Fernando Lopezs Agilars (S&D, Spānija)
Procedūras dokumentācija
Jautājums, ko EP deputāti uzdos Komisijai: Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19
uzliesmojuma
EP Izpētes dienests: koronavīrusa ietekme uz robežām Šengenas zonā (27.04.2020)
Eiropas ceļvedis koronavīrusa ierobežošanas pasākumu atcelšanai
Videomateriāli: Covid-19 “zaļais koridors” uz Nīderlandes-Beļģijas robežas
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par Šengenas zonu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2640(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_lv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-covid-19-green-corridor-belgium-dutch-border_I190788-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Eiropas Parlamentā diskutēs par stratēģisku
rūpniecības nozaru aizsardzību 
 
Komisija un Padome trešdien Parlamentu iepazīstinās ar
plāniem, kā aizsargāt Covid-19 krīzes novājināto Eiropas
rūpniecību, tostarp no trešo valstu interesēm.
 
Komisija aprīlī sāka ar dalībvalstīm apspriest priekšlikumu paplašināt 2020. gada 19. martā
pieņemtā  valsts  atbalsta  pagaidu  regulējuma  darbības  jomu,  lai  pastiprinātu  atbalstu
ekonomikai  pēc  pandēmijas.
 
 
Priekšlikumā rosināts sniegt atbalstu rekapitalizācijas veidā, tādējādi papildinot jau pieņemto
iespēju dalībvalstīm iegādāties jau pastāvošās uzņēmumu akcijas. Tas varētu būt īpaši svarīgi,
ja dalībvalstis vēlas iejaukties, lai liegtu trešo valstu īpašniekiem pārņemt stratēģiski svarīgus
uzņēmumus.
 
Debates: trešdien, 17. jūnijā 
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojums
 
Papildu informācija
Koronavīruss: Komisijas paziņojums par apspriešanos ar dalībvalstīm par priekšlikumu
paplašināt valsts atbalsta pagaidu regulējumu, attiecinot to arī uz rekapitalizācijas pasākumiem
EP Izpētes dienests: valsts atbalsts un pandēmija

Plenārsesija

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

12 I 19

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf


Zaļais kurss: Parlaments pieņems ekoloģisku
ieguldījumu kritērijus
 
Paredzams, ka ceturtdien Parlaments apstiprinās jaunus
noteikumus, kas palīdzēs definēt "zaļos ieguldījumus" –
novērtēt saimnieciskās darbības ekoloģisko ilgtspēju.
 
Jaunais likums ļaus ekonomisko darbību apzīmēt kā ilgtspējīgu videi, ja tā ieguldīs vismaz
vienā sešiem vides mērķiem, neradot būtisku kaitējumu citiem.
 
 
“Zaļo ieguldījumu” kritēriji ieguldītājiem ir vajadzīgi, lai piesaistītu valsts un privāto finansējumu
ES mērķim līdz 2050. gadam nodrošināt oglekļa neitralitāti, kā to paredz Eiropas zaļais kurss.
Eiropas Komisija lēš, ka pašreizējo 2030. gada klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai,
Eiropai nākamajā desmitgadē jāiegulda papildus 260 miljardi eiro gadā.
 
 
Covid-19 nedrīkst vājināt klimata mērķus
 
 
Parlaments 2020. gada 15. maija rezolūcijā aicināja Covid-19 atveseļošanas plāna ieguldījumu
prioritātes noteikt saskaņā ar zaļo kursu un līdzekļus piešķirt projektiem un saņēmējiem, kas
izpilda Parīzes nolīguma prasības, kā arī ES klimata neitralitātes un bioloģiskās daudzveidības
mērķus.
 
 
Ceturtdienas balsošanas sesijas sākumā plkst. 10.30 EP priekšsēdētājs aicinās EP deputātus
atbalstīt ar dalībvalstīm panākto vienošanos. Ja neviens deputāts neiebildīs pret jaunajiem
noteikumiem, tos uzskatīs par pieņemtiem.
 
Procedūras kods 2018/0178(COD) 
 
Baldojums: ceturtdien, 18. jūnijā
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums
 
Papildu informācija
Ieteikuma projekts par par regulējumu ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Bass Eikhouts  (Zaļie/EBA, Nīderlande)
Ziņotāja Sirpa Pietikainena (ETP, Somija)
EP deputāti atbalsta Eiropas zaļo kursu un prasa to padarīt vēl stingrāku (15.01.2020)
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par zaļo kursu
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20200109IPR69902/ep-deputati-atbalsta-eiropas-zalo-kursu-un-prasa-to-padarit-vel-stingraku
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200109IPR69902/ep-deputati-atbalsta-eiropas-zalo-kursu-un-prasa-to-padarit-vel-stingraku
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Covid-19: pārrobežu un sezonas darbinieku
aizsardzība
 
Eiropas Parlaments rezolūcijā piektdien plāno uzsvērt
vienlīdzīgu attieksmi pret Covid-19 pārrobežu un sezonas
darbiniekiem un to aizsardzību.
 
EP deputāti  balsos par rezolūciju,  kurā tiek aicināts pareizi  piemērot ES tiesību aktus, lai
nodrošinātu tiesības uz vienādu atalgojumu par vienādu darbu vienā tajā pašā vietā, tostarp
izmantojot saskaņotas valsts un pārrobežu darba inspekcijas.
 
Rezolūcijas  projektā  arī  mudināts  dalībvalstis  ātri  pārskatīt  ES tiesību aktus par  sociālā
nodrošinājuma sistēmu saskaņošanu. Turklāt EP deputāti aicina Komisiju publicēt vadlīnijas
pārrobežu un sezonas darbiniekiem Covid-19 krīzes apstākļos, jo īpaši attiecībā uz brīvu
pārvietošanos, pienācīgu mājokli, piemērojamajiem darba un nodarbinātības nosacījumiem, kā
arī veselības un drošības prasībām.
 
Izziņa
 
Attiecībā uz ES tiesību aktiem, kas regulē dažādus mobilitātes aspektus, tostarp pārvietošanās
brīvību, pārrobežu darba ņēmējus un sociālās apdrošināšanas koordinēšanu, Eiropas Komisija
ir publicējusi vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pārrobežu darba ņēmēji ES, kuru darbs ir būtisks
cīņai pret Covid-19, varētu nokļūt savās darba vietās. Šajās vadlīnijās kā svarīgākā ir iekļauta
lauksaimniecības pārtikas nozare, kas ir ļoti atkarīga no sezonas darbiniekiem.
 
Debates: ceturtdien, 18. jūnijā 
 
Balsojums: piektdien, 19. jūnijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: No free movement of critical workers without adequate protection
(26.05.2020)
Eiropas Komisija: sezonālie strādnieki ir ieļauti jaunajos praktiskajos norādījumos, lai
nodrošinātu pārvietošanās brīvību
Sociālās apdrošināšanas sistēmu koordinēšana: tiesiskā regulējuma dokumentācija
Brošūra par pamattiesību aizsardzību: Protecting workers’ fundamental rights in tackling
impact of COVID-19
Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par Covid-19 ietekmi uz sociālo jomu
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1172&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_510
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


Covid-19: vairāk atbalsta lauksaimniekiem no ES
lauku attīstības fonda
 
Trešdien EP deputāti balsos par plāniem atļaut
dalībvalstīm lietot ES lauku attīstības naudu, lai palīdzētu
lauksaimniekiem un mazajiem lauksaimniecības pārtikas
uzņēmumiem. 
 
Ārkārtas pasākumus lauksaimnieku atbalstam ierosināja ES Komisija 30. aprīlī kā daļu no
plašāka pasākumu kopuma ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem tikt galā ar pandēmijas sekām.
Tas ļautu ES dalībvalstīm izmantot atlikušos līdzekļus no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) vienreizējas kompensācijas izmaksai lauksaimniekiem un mazajiem
lauku uzņēmumiem. Maksājums paredzēts likviditātes atbalstam, lai palīdzētu lauksaimniekiem
un lauksaimniecības pārtikas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kurus pašreizējā krīze
skārusi  īpaši  smagi,  turpināt uzņēmējdarbību.
 
Lai nodrošinātu šī lēmuma ātru apstiprināšanu, Parlaments vispirms balsos par steidzamības
procedūras izmantošanu. Pēc apspriešanās ar Padomi EP deputāti balsos par grozījumiem, lai
palielinātu maksimālo summu, ko dalībvalsts var izmantot kā kompensāciju no 1% līdz 2% no
attiecīgās dalībvalsts ELFLA piešķīrumiem un dotu dalībvalstu iestādēm vairāk laika atbalsta
izmaksāšanai. Kompensācijas griestus lauksaimniekiem varētu palielināt no 5000 līdz 7000
eiro. Savukārt maksimālo kompensācijas summu lauksaimniecības un pārtikas mazajam vai
vidējam uzņēmumam varētu noteikt 50 000 eiro.
 
Procedūras kods: 2020/0075(COD)
 
Balsojums: piektdien, 19. jūnijā 
 
Procedūra: Parastā likumdošanas procedūra (steidzamības procedūra) 
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā
Ziņotājs Norberts Lins (EPP, Vācija)
Procedūras dokumentācija
EP izpētes dienests: Atbalsts ES lauksaimniekiem koronavīrusa krīzē
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0186/COM_COM(2020)0186_LV.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_788
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200609IPR80805/covid-19-meps-boost-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0075(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf


EP debatēs par attiecībām ar Austrumu
partnerības valstīm
 
Eiropas Parlaments balsos par ieteikumiem gaidāmajām
sarunām ar ES Austrumeiropas kaimiņiem.
 
Gatavojoties nākamajam Austrumu partnerības samitam jūnijā, Eiropas Parlaments piektdien,
19.  jūnijā,  plāno balsot  par  plašu  ieteikumu klāstu  par  ES un Armēnijas,  Azerbaidžānas,
Baltkrievijas,  Gruzijas,  Moldovas  un  Ukrainas  kopīgās  politiskās  iniciatīvas  nākotnei.
 
Ieteikumu projektā EP deputāti prasa partnervalstu apņemšanos turpināt īstenot reformas un
meklēt veidus, kā turpmāk uzlabot attiecības ar ES.
 
Vairāk informācijas paziņojumā presei pēc balsojuma Ārlietu komitejā.
 
Debates: ceturtdien, 18. jūnijā 
 
Balsojums: piektdien, 19. jūnijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Petras Auštrevičus (Renew Europe, Lietuva)
Sīkāk par Austrumu partnerību (Eiropas Komisijas informācija)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200515IPR79225/meps-assess-ways-to-strengthen-eu-relations-with-eastern-partnership-countries
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2209(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en


Tūrisms pēc Covid-19 krīzes: EP deputāti prasa
rīcību nozares glābšanai
 
Eiropas Parlaments trešdien ar Komisiju apspriedīs
neapskaužamo situāciju, kurā pašlaik nonākuši visas
Eiropas tūrisma nozares uzņēmumi. 
 
EP deputāti  arī pieņems rezolūciju par transportu un tūrismu, atkārtoti  uzsverot vajadzību
steidzami atbalstīt abas nozares, kā arī paredzēt īpašu budžeta pozīciju ilgtspējīgam tūrismam
nākamajā ES daudzgadu budžetā. Rezolūcijas projektā ir noteiktas jomas, kurās līdz šim veiktie
pasākumi joprojām nav pietiekami, lai atbalstītu tūrisma nozari, kurā nodarbināti 22,6 miljoni
cilvēku (11,2% no kopējās ES nodarbinātības), un no kuras 2019. gadā nāca 9,5% no ES
iekšzemes kopprodukta.
 
Pēc trīs mēnešus ilgas dīkstāves, ir  jādara vairāk, lai  atjaunotu tūristu uzticēšanos drošai
ceļošanai Eiropā, kā arī, lai novērstu tālākus zaudējumus tūrisma nozarē. Rezolūcijas projektā
EP deputāti aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami atbalstīt transporta un tūrisma nozares
uzņēmumus. Jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir vajadzīgs vairāk palīdzības, lai
nodrošinātu maksātspēju, saglabātu darba vietas un samazinātu nevajadzīgu administratīvo
slogu.
 
 
Procedūras kods: 2020/2649 (RSP)
 
Debates: trešdien, 18. jūnijā
 
Balsojums: jūlija plenārsesijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts
Paziņojums presei (28.05.2020): EP deputāti pieprasa vairāk skaidrības par tūrismu pēc
Covid-19 krīzes
Eiropas Parlaments: ES rīcība koronavīrusa apkarošanā
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0184_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Citi jautājumi
 
Jūnija plenārsesijā notiks debates un balsojumi arī par
citiem jautājumiem:
 
- Izveidos jaunas EP komitejas – nodokļu lietās, cīņai ar vēzi, cīņai pret dezinformāciju un
mākslīgās inteliģences jautājumiem. Balsojumi ceturtdien un piektdien
 
- Īslaicīgi atvieglos noteikumus bankām, lai veicinātu kredītu izsniegšanu uzņēmumiem un
mājsaimniecībām pēc Covid-19. Balsojums par tiesību aktiem piektdien
 
- EP prioritātes ES 2021. gada budžetam. Balsojums trešdien
 
- Čehijas premjera iespējamais interešu konflikts: EP deputāti pieprasīs labāk aizsargāt ES
fondu līdzekļus. Balsojums piektdien
 
- Covid-19 ietekme uz ES ārpolitiku, attiecības ar ASV, Ķīnu un Krieviju. Debates ar ES augsto
pārstāvi ārlietās Borelu ceturtdien
 
-  EP deputāti  pieprasīs  spēcīgāku Rietumbalkānu integrēšanu.  Balsojums par  rezolūciju
ceturtdien
 
- Hongkonga: EP deputāti paudīs nostāju par pretrunīgo Ķīnas jauno nacionālās drošības
likumu. Debates trešdien, balsojums par rezolūciju piektdien
 
-  Piešķirs 279 miljonus eiro,  lai  atbalstītu Austriju,  Itāliju,  Portugāli  un Spāniju pēc dabas
katastrofām 2019. gadā. Balsojums trešdien
 
-  EP  deputāti  pieprasīs  vērienīgu  Eiropas  stratēģiju  invaliditātes  jomā  pēc  2020.  gada.
Balsojums  ceturtdien
 
-  Pagarinās  Covid-19  krīzes  ietekmēto  Eiropas  pilsoņu  iniciatīvu  iesniegšanas  termiņu.
Balsojums  par  Komisijas  priekšlikumu  ceturtdien
 
- Hroniskā noguruma sindroms: EP prasīs vairāk līdzekļu sarežģītās slimības pētniecībai.
Balsojums par rezolūciju trešdien
 
- Jauni zvejniecības nolīgumu protokoli ar Kaboverdi, Gvineju-Bisavu, Santome un Prinsipi u.c..
Balsojums trešdien
 
- Gada ziņojums par Banku savienību 2019. gadā, balsojums piektdien
 
- Gada konkurences politikas ziņojums 2019. gadā, balsojums piektdien
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- Migrācijas un patvēruma statistika, balsojums ceturtdien
 
- Zemes piesavināšanās un mežu iznīcināšana Amazonē, debates piektdien
 
- ES reakcija uz Izraēlas iespējamo Rietumkrasta apmeņu anektēšanu – debates ceturtdien
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