
 

Naujienlaiškis:  2020  m.-rugsėjis  14-17  d.  EP
plenarinė  –  Briuselis
 
EK pirmininkės U. von der Leyen metinis pranešimas Parlamente 
Trečiadienį 10.15 val. Lietuvos laiku Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der
Leyen skaitys metinį pranešimą apie Sąjungos padėtį bei atsakys į europarlamentarų
klausimus.
 
 
Europarlamentarai balsuos dėl ES nuosavų išteklių reformos 
Europos Parlamentas (EP) patvirtins savo poziciją dėl ES nuosavų išteklių reformos, o
tai leis greičiau pasiskolinti 750 mlrd. eurų, skirtų ES ekonomikos gaivinimo fondui.
 
 
EP įvertins įvykius Rusijoje ir Baltarusijoje 
Europarlamentarai kartu su ES vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams Josep Borrell
aptars įvykius Baltarusijoje ir Rusijoje bei balsuos dėl atitinkamų rezoliucijų.
 
 
EP siekia daugiau lėšų ES civilinės saugos mechanizmui 
Europarlamentarai turėtų paraginti padidinti finansavimą ES civilinės saugos
mechanizmui po 2020 m., kad ES galėtų veiksmingiau reaguoti į tokias krizes kaip
COVID-19 pandemija.
 
 
ES parama regionams, pereinantiems prie švaresnės ekonomikos 
Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl savo pozicijos derybose su Taryba dėl
Teisingos pertvarkos fondo, skirto sumažinti socialines kovos su klimato kaita
pasekmes.
 
 
COVID-19 testavimo ir rizikos klasifikavimo suvienodinimas ES
šalyse 
Europarlamentarai išreikš susirūpinimą nepakankamu ES šalių bendradarbiavimu
vertinant COVID-19 paplitimą, 
 
 
EP ragina padėti Europos kultūrai atsigauti po krizės 
Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį balsuos dėl rezoliucijos, kurioje paragins
padėti nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiam Europos kultūros sektoriui.
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Europarlamentarai pasiūlys priemones išvengti vaistų stygiaus 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje pasiūlys priemones,
kaip ateityje išvengti vaistų trūkumo Europoje.
 
 
Automobilių tarša turi būti vertinama realiomis sąlygomis 
Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl naujų automobilių testavimo taisyklių, kurios
leis užtikrinti, kad jų tarša būtų vertinama realiomis vairavimo sąlygomis.
 
 
EP balsuos dėl taršos mažinimo laivininkystėje 
Europos Parlamentas (EP) siekia nustatyti ryžtingesnius laivininkystės sektoriaus
išmetamo CO2 mažinimo tikslus.
 
 
Europarlamentarai pasiūlys priemones miškams išsaugoti 
Europos Parlamentas (EP) paragins sustiprinti ES vaidmenį kovojant su miškų nykimu
pasaulyje bei pasiūlys priemones Europos miškams išsaugoti.
 
 
Europarlamentarai atkreips dėmesį į vaistų taršą 
Europarlamentarai įsitikinę, kad siekiant apsaugoti aplinką ir visuomenę, svarbu
atsakingiau naudoti ir šalinti medikamentus.
 
 
EP susirūpinęs dėl teisės viršenybės ir žmogaus teisių padėties
Lenkijoje 
Europarlamentarų susirūpinimas demokratijos padėtimi Lenkijoje auga. Ketvirtadienį jie
turėtų paraginti Tarybą ir Komisiją imtis veiksmų, kad šalyje būtų apsaugotos
pamatinės žmogaus teisės.
 
 
Europarlamentarai aptars įtampą Viduržemio jūroje 
Europos Parlamento (EP) nariai aptars ir įvertins padėtį rytinėje Viduržemio jūros
dalyje, augant įtampai tarp Turkijos ir Graikijos bei Kipro.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-09-14

 
 
Naujienlaiškis – rugsėjo 14–17 d. – Briuselis
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Daugiau
Galutinis darbotvarkes projektas
Plenarines sesijos tiesiogine transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti ivykiai
EP Multimedia Centre
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-09-14
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
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Press Officer in Lithuania
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje

(+370) 5 212 1530
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(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu
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EK pirmininkės U. von der Leyen metinis
pranešimas Parlamente
 
Trečiadienį 10.15 val. Lietuvos laiku Europos Komisijos
(EK) pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys metinį
pranešimą apie Sąjungos padėtį bei atsakys į
europarlamentarų klausimus.
 
Tikimasi,  kad EK pirmininkė pabrėš ES indėlį  kovojant  su  COVID-19 pandemijos  sukelta
sveikatos ir ekonomine krize, taip pat pristatys ekonomikos gaivinimo, kovos su klimato kaita
planus, apžvelgs padėtį ES kaimynystėje. EP frakcijų lyderiai įvertins Komisijos darbą ir pateiks
savo požiūrį dėl jos 2021 m. veiklos prioritetų.
 
Diskusijos išvakarėse, antradienį 17 val. Lietuvos laiku EP pirmininko pavaduotojas Othmar
Karas ir kai kurių EP komitetų pirmininkai internetiniame seminare aptars ES prioritetus bei
atsakys į  žiūrovų klausimus. Iš viso ES šalyse EP rengia daugiau kaip 150 renginių,  apie
kuriuos galite sužinoti  oficialiame puslapyje.
 
Kasmetinė diskusija dėl Sąjungos padėties – esminis įvykis, išryškinantis EK atskaitomybę
demokratiškai išrinktiems europarlamentarams. Tai galimybė priartinti ES prie gyventojų, išskirti
svarbiausius metų įvykius ir ateities iššūkius. Pirmą kartą diskusija surengta 2010 m. rugsėjį, kai
EK pirmininkavo José Manuel Barroso.
 
Diskusija trečiadienį, rugsėjo 16 d.
 
Daugiau
Informacija žiniasklaidai
Diskusijos dėl Sąjungos padėties svetainė: programa, renginiai, transliacija
EK informacija apie diskusiją dėl Sąjungos padėties
Vaizdo klipas
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/lt/program/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/lt/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_lt
https://audiovisual.ec.europa.eu/lt/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Europarlamentarai balsuos dėl ES nuosavų
išteklių reformos
 
Europos Parlamentas (EP) patvirtins savo poziciją dėl ES
nuosavų išteklių reformos, o tai leis greičiau pasiskolinti
750 mlrd. eurų, skirtų ES ekonomikos gaivinimo fondui.
 
Balsavimas Parlamente užbaigs svarbų teisėkūros etapą, o tai leis Europos Komisijai rinkose
greičiau pasiskolinti reikiamų lėšų ES ekonomikai gaivinti. Po EP balsavimo direktyvą perims
Taryba, o paskui prasidės jos ratifikavimo procesas 27-iose ES valstybėse.
 
Nuosavų išteklių direktyva yra teisinis ES pajamų į biudžetą ir ekonomikos gaivinimo priemonės
„Next Generation EU“ pagrindas. Taryba po konsultacijos su Parlamentu sprendimą turės priimti
vienbalsiai. Tikimasi, kad direktyva įsigalios 2021 m. sausį.
 
Diskusija pirmadienį, rugsėjo 14 d. Balsavimas trečiadienį, rugsėjo 16 d. 
 
Konsultavimosi procedūra
 
Daugiau
Teisėkūros rezoliucijos pranešimo projektas
Pranešimas spaudai po balsavimo komitete
Procedūra
ES biudžetas ir ekonomikos gaivinimo planas. Parlamento vaidmuo ir tolesni žingsniai
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


EP įvertins įvykius Rusijoje ir Baltarusijoje
 
Europarlamentarai kartu su ES vyriausiuoju įgaliotiniu
užsienio reikalams Josep Borrell aptars įvykius
Baltarusijoje ir Rusijoje bei balsuos dėl atitinkamų
rezoliucijų.
 
Antradienį rengiamoje diskusijoje europarlamentarai įvertins įvykius Baltarusijoje po suklastotų
prezidentų rinkimų, taip pat Rusijos opozicijos lyderio, kovos su korupcija aktyvisto Aleksejaus
Navalno apnuodijimą. Dėl rezoliucijų šiais klausimais EP balsuos ketvirtadienį.
 
Daugiau
Pranešimas spaudai: pilietinės visuomenės aktyvistai ragina ES tvirtai paremti protestus
Baltarusijoje
Pranešimas spaudai: David McAllister: Europos Parlamentas remia Baltarusijos žmones,
siekiančius pokyčių
Pranešimas spaudai: europarlamentarai labai susirūpinę dėl Aleksejaus Navalno atvejo
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


EP siekia daugiau lėšų ES civilinės saugos
mechanizmui
 
Europarlamentarai turėtų paraginti padidinti finansavimą
ES civilinės saugos mechanizmui po 2020 m., kad ES
galėtų veiksmingiau reaguoti į tokias krizes kaip COVID-19
pandemija.
 
ES civilinės saugos mechanizmas leidžia padėti valstybėms rimtų krizių metu, tačiau COVID-19
pandemija parodė, kad visoms šalims vienu metu susiduriant su tokio masto iššūkiais krizės
valdymas turėtų būti sklandesnis. Europarlamentarai balsuos dėl ES vaidmens išplėtimo ir
civilinės saugos mechanizmo sustiprinimo, kad kilus rimtoms krizėms valstybėms nereikėtų
kliautis vien savo ištekliais bei savanorių parama. Besitęsiančiose derybose dėl ES biudžeto ir
ekonomikos  gaivinimo  fondo  Parlamentas  siekia  reikšmingai  padidinti  šios  priemonės
finansavimą.
 
2013  m.  sukurto  ES  civilinės  saugos  mechanizmo  tikslas  –  sustiprinti  ES  valstybių
bendradarbiavimą, pagerinti stichinių nelaimių prevenciją, pasiruošimą joms ir atsaką į jas. Kai
nepaprastosios padėties mastas pranoksta ES šalies galimybes reaguoti,  ji  gali  paprašyti
savanoriškos pagalbos iš kitų šalių.
 
2019 m. šio mechanizmo rėmuose sukurta priemonė „rescEU“, leidžianti ES tiesiogiai padėti
valstybėms stichinės nelaimės atveju. ES lėktuvai ir sraigtasparniai jau gesino miškų gaisrus,
gelbėjo žmones, nukentėjusius nuo žemės drebėjimų, audrų ir  potvynių,  taip pat evakavo
daugiau kaip 75 tūkst. piliečių per COVID-19 krizę. Pandemijos metu „rescEU“ dėka ES šalių
sveikatos sistemos sulaukė plaučių  ventiliatorių,  apsaugos priemonių medikams,  įrangos
laboratorijoms bei  medikamentų.
 
Diskusija pirmadienį, rugsėjo 14 d. Balsavimas trečiadienį, rugsėjo 16 d. 
 
Įprasta teisėkūros procedūra
 
Daugiau
Pranešimo projektas apie ES civilinės saugos mechanizmą
Pranešėjas Nikos Androulakis (Socialistai ir demokratai, Graikija)
Procedūra
Europos Komisijos papildomi siūlymai dėl ES civilinės saugos mechanizmo
Pranešimas spaudai: susitarimas dėl ES daugiamečio biudžeto turi būti tobulinamas
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_lt#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_lt#bringingstrandedcitizenshome
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_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


ES parama regionams, pereinantiems prie
švaresnės ekonomikos
 
Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl savo pozicijos
derybose su Taryba dėl Teisingos pertvarkos fondo, skirto
sumažinti socialines kovos su klimato kaita pasekmes.
 
Europarlamentarai siūlo sukurti „Žalumo atlygio mechanizmą”, kriterijus atitinkančius projektus
iš ES lėšų finansuoti 85 proc., suteikti galimybę savanoriškai perkelti paramą iš sanglaudos
fondų, taip pat išplėsti Teisingos pertvarkos fondo apimtį.
 
Tam, kad derybos su Taryba prasidėtų kuo greičiau, EP Regioninės plėtros komitetas paprašė,
kad europarlamentarai  plenarinėje  sesijoje  balsuotų  tiek  dėl  pranešimo projekto,  tiek  dėl
mandato deryboms. EP darbo tvarkos taisyklių 71 punktas numato, kad Parlamentui atmetus
komiteto pasiūlymą pradėti  derybas, dėl pranešimo projekto būtų galima balsuoti  tik kitoje
plenarinėje sesijoje, o tai  atidėtų EP, Tarybos ir  Europos Komisijos derybas.
 
2020 m. sausio 14 d. Europos Komisija pateikė Teisingos pertvarkos fondo pasiūlymą siekdama
padėti regionams, kurie ateityje bus labiausiai paveikti dėl perėjimo prie švaresnės energetikos
ir ekonomikos. Gegužės pabaigoje Komisija pateikė atnaujintą pasiūlymą, numatantį gerokai
gausesnį fondą.
 
Balsavimas dėl pataisų antradienį, rugsėjo 15 d. Galutinis balsavimas trečiadienį, rugsėjo 16 d.,
balsavimo rezultatų paskelbimas – ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. 9.30 val. Lietuvos laiku.
 
Įprasta teisėkūros procedūra, pirmasis svarstymas
 
Daugiau
Pranešimo projektas
Pranešimas spaudai po balsavimo komitete
Pranešėjas Manolis Kefalogiannis (Liaudies frakcija, Graikija)
Procedūra
EP Tyrimų tarnybos informacija apie Teisingos pertvarkos fondą
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


COVID-19 testavimo ir rizikos klasifikavimo
suvienodinimas ES šalyse
 
Europarlamentarai išreikš susirūpinimą nepakankamu ES
šalių bendradarbiavimu vertinant COVID-19 paplitimą, 
 
riziką ir pasekmes Šengeno erdvei. Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl
rezoliucijos.
 
Diskusijoje su Komisijos ir Tarybos atstovais europarlamentarai turėtų pabrėžti, kad dabartinė
tendencija, kai kai daugelis ES valstybių kitas valstybes paskelbia raudonąja zona ir uždaro
sienas, turėtų būti pakeista bendru ES požiūriu.
 
EP nariai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į bendros COVID-19 atvejų apskaičiavimo metodikos
trūkumą bei  paraginti  taikyti  vienodas procedūras.  Testavimo apimtys ES šiuo metu labai
skiriasi  – siekia nuo 173 iki  6000 šimtui  tūkstančiui  gyventojų per savaitę.
 
Diskusija antradienį, rugsėjo 15 d. Balsavimas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d.
 
Daugiau
Pranešimas spaudai apie diskusiją komitete
Informacija apie naujausią COVID-19 padėtį ES
COVID-19 skirtas EP puslapis
Platforma „Reopen Europe“ su atnaujinta informacija apie keliones į ES valstybes
Koronavirusas: Komisija siūlo aiškesnes ir labiau nuspėjamas kelionių ribojimo ES priemones
EP ragina sparčiai atkurti laisvą judėjimą Šengeno erdvėje
Komisija išdėsto, kokio bendro atsako ketinama imtis visoje Europoje, kad būtų pažaboti
koronaviruso protrūkio padariniai ekonomikai
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://reopen.europa.eu/lt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


EP ragina padėti Europos kultūrai atsigauti po
krizės
 
Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį balsuos dėl
rezoliucijos, kurioje paragins padėti nuo COVID-19
pandemijos nukentėjusiam Europos kultūros sektoriui.
 
Europarlamentarai  pastebi,  kad  ES ekonomikos  gaivinimo fonde  nėra  numatyta  atskiros
priemonės  Europos  kūrybiniam ir  kultūros  sektoriui,  o  daugiamečiame  ES  biudžete  jam
numatyta per mažai lėšų. Paskutiniame Tarybos pasiūlyme programai „Kūrybiška Europa“ buvo
sumažinta lėšų iki 1,64 mlrd. eurų, nors Parlamentas siūlė skirti 2,8 mlrd. eurų. Kita vertus,
pandemijos metu sušvelnintos valstybės pagalbos taisyklės suteikė galimybę pačioms ES
šalims paremti  kūrėjus ir  kultūros įstaigas.
 
Balsavimas antradienį, rugsėjo 15 d. Diskusija šiuo klausimu EP plenarinėje sesijoje surengta
liepos 10 d.
 
Daugiau
Rezoliucijos projektas bus paskelbtas čia
EP diskusija apie pagalbą kultūrai
Procedūra
Pranešimas spaudai: daugiametis ES biudžetas: europarlamentarai nepritaria siūlymui mažinti
lėšų kultūrai ir švietimui
EP Tyrimų tarnybos studija apie pagalbą kultūrai per COVID-19 krizę
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Europarlamentarai pasiūlys priemones išvengti
vaistų stygiaus
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje pasiūlys priemones, kaip ateityje išvengti vaistų
trūkumo Europoje.
 
Vaistų stygiaus problema išryškėjo per COVID-19 pandemiją. Ji neigiamai paveikė visuomenės
sveikatą ir saugumą, o kai kurie pacientai netgi buvo priversti nutraukti gydymąsi.
 
Šiuo metu 40 proc. ES rinkoje esamų vaistų yra pagaminti už Sąjungos ribų, o 60–80 proc.
aktyviųjų vaistų sudedamųjų dalių gaminama Kinijoje ir Indijoje. Europarlamentarai siekia, kad
būsimojoje vaistų strategijoje Europos Komisija numatytų, kaip užtikrinti prieinamus vaistus
Europos rinkoje ir atkurti farmacijos pramonę Europoje. Jie taip pat ragina sukurti nuolatinį ES
strateginės reikšmės vaistų rezervą pasitelkus „RescEU“ priemonę, kuris kritiniu atveju veiktų
kaip „Europos vaistinė“, valstybėms susidūrus su tiekimo problemomis.
 
Balsavimas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d.
 
Daugiau
Procedūra
Rezoliucijos apie vaistų stygių projektas
Pranešėja Nathalie Colin-Oesterlé (Liaudies frakcija, Prancūzija)
EP Tyrimų tarnybos studija šia tema
Vaistų tiekimo užtikrinimo gairės per COVID-19 pandemiją
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1065
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Automobilių tarša turi būti vertinama realiomis
sąlygomis
 
Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl naujų automobilių
testavimo taisyklių, kurios leis užtikrinti, kad jų tarša būtų
vertinama realiomis vairavimo sąlygomis.
 
Europos Komisija pasiūlė įpareigoti vertinti lengvųjų ir komercinių (Euro 5 ir Euro 6) automobilių
azoto oksidų (NOx) išlakų apimtį realiomis vairavimo sąlygomis. Toks pasiūlymas pateiktas po
ES Teisingumo Teismo sprendimo, priimto 2018 m. gruodžio 13 d. Iki tol toks vertinimas buvo
atliekamas laboratorijose, tačiau nustatyta, kad realybėje automobilių išmetamas azoto oksido
kiekis gerokai didesnis.
 
EP siekia palaipsniui mažinti azoto oksido taršą, todėl balsuos dėl pasiūlymo palaipsniui mažinti
galiojančias išimtis, o nuo 2022 m. rugsėjo visiškai atsisakyti automobilių azoto oksidų taršos
tyrimų laboratorijose. Lengvieji automobiliai ES išmeta apie 40 proc. visų azoto oksidų išlakų –
tai reikšmingas oro taršos šaltinis, ypač miestuose.
 
Balsavimas trečiadienį, rugsėjo 16 d.
 
Įprasta teisėkūros procedūra
 
Daugiau
Teisėkūros pranešimo projektas
Procedūra
Pranešėja Esther de Lange (Liaudies frakcija, Nyderlandai)
Teisėkūros eigos apžvalga
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
Europos Komisijos informacija apie automobilių sektoriaus taršą
Specialiojo EP komiteto išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje išvados

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180198en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+XML+V0//LT


EP balsuos dėl taršos mažinimo laivininkystėje
 
Europos Parlamentas (EP) siekia nustatyti ryžtingesnius
laivininkystės sektoriaus išmetamo CO2 mažinimo tikslus.
 
Europarlamentarai  iš  esmės  pritaria  tam,  kad  ES  ir  Tarptautinės  jūrų  organizacijos
įsipareigojimai  būtų  suvienodinti,  kaip  siūlo  Europos Komisija.  Tačiau,  europarlamentarų
manymu, Tarptautinė jūrų organizacija padarė nepakankamą pažangą mažinant laivų anglies
dvideginio  išlakas,  todėl  EP  balsuos  dėl  įpareigojimo  laivininkystės  įmonėms  sumažinti
išmetamo CO2 kiekį, apskaičiuojamą vienam laivui. Europarlamentarai siūlo didesnius nei 5000
bendrojo tonažo laivus įtraukti į ES apyvartinių taršos leidimų sistemą.
 
Laivininkystės sektorius yra vienintelis ES, kol kas neįpareigotas sumažinti išmetamo CO2 kiekį.
Laivai išmeta apie 2–3 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje – daugiau nei bet kuri
atskira ES valstybė. 2017 m. 13 proc. visų transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų ES išmetė laivai.
 
Diskusija pirmadienį, rugsėjo 14 d. Balsavimas trečiadienį, rugsėjo 16 d.
 
Įprasta teisėkūros procedūra
 
Daugiau
EP teisėkūros rezoliucijos projektas
Procedūra
Pranešėja Jutta Paulus (Žalieji, Vokietija)
Teisėkūros eigos apžvalga
EP Tyrimų tarnybos studija apie laivų CO2 taršą

Plenarinė sesija
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Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-38-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0017(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197466/JUTTA_PAULUS/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-the-eu-system-to-monitor-report-and-verify-co2-emissions-from-ships
https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/


Europarlamentarai pasiūlys priemones miškams
išsaugoti
 
Europos Parlamentas (EP) paragins sustiprinti ES vaidmenį
kovojant su miškų nykimu pasaulyje bei pasiūlys
priemones Europos miškams išsaugoti.
 
Reaguodami į Europos Komisijos komunikatą, europarlamentarai rezoliucijoje paragins imtis
papildomų veiksmų, skirtų apsaugoti, atkurti ir tvariai valdyti miškus, išsaugoti biologinę įvairovę
ir ekosistemas. Jie siūlo skatinti tvarią miškininkystę žemės ūkyje, taip pat pabrėžia tvarios
miškininkystės svarbą ir miškų indėlį į sveikatą bei gyvenimo kokybę.
 
Europarlamentarai siekia teisiškai įpareigojančių tikslų miškų ekosistemoms, ypač sengirėms,
atkurti ir apsaugoti. Jų manymu, į visus būsimuosius ES prekybos ir investicijų susitarimus
turėtų būti įtrauktas teisinis įpareigojimas išsaugoti miškus. EP taip pat siekia į ES Žaliąjį kursą
įtraukti partnerystę su kitomis pasaulio šalimis dėl kovos su klimato kaita ir biologinės įvairovės
išsaugojimo.
 
1990–2016 m. pasaulyje išnyko 1,3 mln. kvadratinių kilometrų miško, o tai pakenkė biologinei
įvairovei, klimatui, gyventojams ir ekonomikai.
 
Balsavimas antradienį, rugsėjo 15 d. 
 
Daugiau
Rezoliucijos projektas
Procedūra
Europos aplinkos agentūros ataskaita apie padėtį 2020 m.
EP Tyrimų tarnybos studija apie ES miškus
EP Tyrimų tarnybos studija apie miškų nykimą Brazilijoje ir Amazonės miškuose

Plenarinė sesija
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https://ec.europa.eu/info/publications/eu-communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0143_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2156(INI)&l=en
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf


Europarlamentarai atkreips dėmesį į vaistų taršą
 
Europarlamentarai įsitikinę, kad siekiant apsaugoti aplinką
ir visuomenę, svarbu atsakingiau naudoti ir šalinti
medikamentus.
 
Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį  balsuos dėl  rezoliucijos,  kurioje atkreips dėmesį į
ilgalaikę farmacinės taršos žalą aplinkai, taip pat vaistų veiksmingumo mažėjimą ir augantį
atsparumą antibiotikams. Europarlamentarai pasiūlys priemonių, skirtų paskatinti atsakingesnį
vaistų naudojimą ir „žalesnę“ vaistų gamybą bei sugriežtinti farmacijos atliekų tvarkymą.
 
Europarlamentarai susirūpinę dėl to, kad ES gyventojai naudoja vis daugiau vaistų. Jie ragina
ES šalis dalintis gerąja praktika, kaip skatinti atsakingą antibiotikų naudojimą bei nepanaudotų
vaistų atliekų tvarkymą.
 
Diskusija pirmadienį, rugsėjo 14 d. Balsavimas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d.
 
Daugiau
Procedūra
EP pranešimas spaudai: europarlamentarai ragina imtis veiksmų mažinti vaistų taršą

Plenarinė sesija
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)


EP susirūpinęs dėl teisės viršenybės ir žmogaus
teisių padėties Lenkijoje
 
Europarlamentarų susirūpinimas demokratijos padėtimi
Lenkijoje auga. Ketvirtadienį jie turėtų paraginti Tarybą ir
Komisiją imtis veiksmų, kad šalyje būtų apsaugotos
pamatinės žmogaus teisės.
 
Aptarę  šį  klausimą  pirmadienį,  europarlamentarai  balsuos  dėl  pranešimo  projekto  dėl
besitęsiančios  procedūros  Lenkijos  atžvilgiu  pagal  7-ąjį  ES  sutarties  straipsnį.  Projekte
atkreipiamas dėmesys į  akivaizdžius teisės viršenybės pažeidimus Lenkijoje,  tarp kurių –
pavojus teisėjų nepriklausomumui, netinkamos teisėkūros ir rinkimų procedūros bei pavojus
pamatinėms žmogaus teisėms.
 
Europarlamentarai pastebi, kad nuo 2017 m. gruodžio, kai Europos Komisija pradėjo procedūrą
pagal 7-ąjį ES sutarties straipsnį, padėtis pablogėjo, ir ragina Tarybą imtis veiksmų.
 
EP taip pat  įvertins LGBTI asmenų padėtį  Lenkijoje,  kur  kelios savivaldybės pasiskelbė „
laisvomis  nuo LGBTI  zonomis”.  Europos Komisijos  prašoma įvertinti,  ar  tokie  valstybinių
institucijų  pareiškimai  nereiškia diskriminacijos užimtumo srityje,  atsižvelgiant  į  naujausią
teismų praktiką. ES Pagrindinių teisių agentūra nurodo, kad netolerancija ir smurtas LGBTI
atžvilgiu  Lenkijoje  auga,  o  dauguma  šios  bendruomenės  narių  netiki,  kad  vyriausybė
veiksmingai  su  tuo  kovoja.
 
Diskusija pirmadienį, rugsėjo 14 d. Balsavimas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d.
 
Daugiau
Teisės viršenybės padėtis Lenkijoje: akivaizdūs pažeidimų įrodymai
Informacinis grafikas: kaip ES gali veikti, esant įtarimų dėl teisės viršenybės pažeidimų
EP Tyrimų tarnybos studija apie teisės viršenybės apsaugą ES
EP rezoliucija dėl viešo LGBTI asmenų diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos
retorikos
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_LT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-507/18
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200716IPR83505/rule-of-law-in-poland-overwhelming-evidence-of-breaches
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/


Europarlamentarai aptars įtampą Viduržemio
jūroje
 
Europos Parlamento (EP) nariai aptars ir įvertins padėtį
rytinėje Viduržemio jūros dalyje, augant įtampai tarp
Turkijos ir Graikijos bei Kipro.
 
Antradienio diskusija su vyriausiuoju ES įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep
Borrell rengiama ES valstybių lyderiams rugsėjo 24–25 d. ruošiantis aptarti susidariusią padėtį
neeiliniame susitikime. Per pastaruosius mėnesius įtampa regione išaugo, kai Turkija pradėjo
intensyviau žvalgyti  galimus gamtinių dujų telkinius Graikijos ir  Kipro ekonominėje zonoje.
Graikija ir  Turkija paskelbė karinę parengtį  bei išsiuntė karinius laivus į  ginčytiną teritoriją.
 
ES išreiškė solidarumą Graikijai ir Kiprui bei paragino Turkiją siekti dialogo. Praėjusį sekmadienį
susidariusią krizę telefonu aptarė ES Tarybos pirmininkas Charles Michel ir Turkijos prezidentas
Recep Tayyip Erdoğan.
 
Balsavimas dėl rezoliucijos numatytas ketvirtadienį.
 
Daugiau
Josep Borrell komentarai žiniasklaidai po neformalaus ES užsienio reikalų ministro susitikimo
EP diskusija apie saugumo padėtį Viduržemio jūroje ir neigiamą Turkijos įtaką
EP Tyrimų tarnybos studija apie ginčą rytinėje Viduržemio jūros dalyje
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/

