
 

Plenārsesija  īsumā.  Brisele,  2020.gada  14.-17.
septembris
 
Stāvoklis Eiropas Savienībā: debates ar Komisijas priekšsēdētāju
fon der Leienu 
EP deputāti novērtēs Urzulas fon der Leienas vadītās Komisijas sasniegumus Covid-
19 pandēmijas un ekonomiskās krīzes seku novēršanā.
 
 
Pašu resursu sistēma: EP bruģēs ceļu uz Eiropas atveseļošanu pēc
Covid-19  
EP deputāti gatavojas paātrināt procedūru, kas ļaus ES aizņemties 750 miljardus eiro
ES atveseļošanas plānam. 
 
 
Balsos par ES civilās aizsardzības spēju stiprināšanu pēc 2020.
gada 
EP deputāti aicinās uzlabot ES civilās aizsardzības mehānismu, lai ES varētu labāk
reaģēt uz plaša mēroga ārkārtas situācijām, kā, piemēram, Covid-19.
 
 
ES finansiāli atbalstīs reģionus, kuriem pāreja uz zaļo kursu rada
slogu 
EP pieņems nostāju sarunās ar Padomi par Taisnīgas pārkārtošanās fonda
izveidošanu, lai atvieglotu sociālo ietekmi, ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku.
 
 
Covid-19: jāsaskaņo dalībvalstu testi un riska izvērtējums 
EP deputāti ar Padomi un Komisiju apspriedīs koordinācijas trūkumu attiecībā ar
Covid-19 radīto risku novērtējumu dalībvalstīs.  
 
 
EP prasīs palīdzēt Eiropas kultūrai atgūties pēc Covid-19 radītā
trieciena 
Rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, deputāti aicinās paredzēt īpašu ES finansējumu,
lai atveseļotu Covid-19 smagi skarto Eiropas kultūras nozari.
 
 
EP deputāti izvērtēs stāvokli Baltkrievijā, Krievijā un Libānā 
Otrdien EP deputāti ar ES ārlietu pārstāvi Žuzepu Borelu apspriedīs ārpolitikas
aktualitātes, tostarp protestus Baltkrievijā un Navaļņija gadījumu Krievijā.
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Citi jautājumi 
EP plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-09-14
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

Agnese KRIVADE
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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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-09-14
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


Stāvoklis Eiropas Savienībā: debates ar Komisijas
priekšsēdētāju fon der Leienu
 
EP deputāti novērtēs Urzulas fon der Leienas vadītās
Komisijas sasniegumus Covid-19 pandēmijas un
ekonomiskās krīzes seku novēršanā.
 
Savā pirmajā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā (SOTEU), trešdien plkst. 9.15 pēc Briseles
laika, Urzula fon der Leiena atskaitīsies par Komisijas paveikto, cenšoties mazināt Covid-19
izraisīto veselības un ekonomikas krīzi,  un iepazīstinās ar  savu redzējumu nākotnei  par
ekonomikas atveseļošanu, cīņu pret klimata pārmaiņām un stāvokli  Eiropas kaimiņvalstīs.
 
 
EP politisko grupu vadītāji savās atbildēs novērtēs Komisijas darbu un izklāstīs savu viedokli
par Komisijas prioritātēm 2021. gadā.
 
Vebināri 
 
Debašu priekšvakarā otrdien, 15. septembrī no pulksten 16:00 pēc Briseles laika notiks īpašs
divas stundas ilgs pasākums, kurā Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Otmars Karass un
vairāki  komiteju  priekšsēdētāji  apspriedīs  ES  prioritātes  un  atbildēs  uz  iedzīvotāju  un
pilsoniskās  sabiedrības  uzdotiem  jautājumiem  un  paustām  idejām.
 
Arī ES dalībvalstīs notiek vairāk nekā 150 pasākumu, kas veltīti  šīm debatēm. Latvijā 15.
septembrī, dienu pirms debatēm par stāvokli ES, notiek “Vēlētāju gaidu” pētījuma prezentācija.
 
Plašāka informācija pieejama SOTEU vietnē.
 
Vispārēja informācija
 
 
Debates “Stāvoklis Eiropas Savienībā” ik gadu ir nozīmīgākais brīdis, kad Eiropas Komisija
atskaitās par  paveikto Eiropas Parlamentam — iedzīvotāju vēlētajiem pāŗstāvjiem. Šajās
debatēs parasti koncentrējas uz sociālo un ekonomisko izaugsmi, klimata pārmaiņām, jauniešu
bezdarbu un migrāciju.
 
 
Šis ikgadējais  notikums ir  nozīmīgs Eiropas Savienības pārredzamības un demokrātijas
veicināšanai. Tā ir iespēja tuvināt Eiropas Savienību tās iedzīvotājiem, uzsverot galvenos
uzdevumus.
 
 
Pirmās debates par Eiropas Savienības stāvokli notika Strasbūrā 2010. gada 7. septembrī ar
toreizējo Komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barrozu.
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https://europarl.europa.eu/latvia/lv/pasakumi/2020-gads/veletaju-gaidu-petijuma-prezentacija.html
https://www.europarl.europa.eu/soteu/lv/program/


* * *
 
Debates: Trešdien, 16. septembrī
 
Papildu informācija
Informācija presei (drīzumā)
Debates "Stāvoklis Eiropas Savienībā": tīmekļa vietne, programma, pasākumi un tiešraide
Komisijas informācija: Runa par stāvokli Savienībā, kurā nosprauž kursu nākamajam gadam
Videoklips par stāvokli Eiropas Savienībā (Eiropas Komisija)
EP audiovizuālie resursi presei (bezmaksas)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_lv
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Pašu resursu sistēma: EP bruģēs ceļu uz Eiropas
atveseļošanu pēc Covid-19 
 
EP deputāti gatavojas paātrināt procedūru, kas ļaus ES
aizņemties 750 miljardus eiro ES atveseļošanas plānam. 
 
Eiropas  Parlamenta  deputāti  septembra  plenārsesijā  pieņems atzinumu par  lēmumu par
Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu. Tas novērsīs būtisku kavēkli un paātrinās šī būtiskā
ES tiesību akta īstenošanas procedūru, ļaujot Komisijai starptatutiskajos tirgos aizņemties 750
miljardus euro Eiropas atveseļošanas fondam.
 
Balsojums ļaus ES Padomei straujāk pieņemt pašu resursu sistēmu un sākt tās ratifikācijas
procesu 27 ES dalībvalstīs, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt īstenot atveseļošanas plānu.
 
Plašāka informācija ziņotāju Žozē Manuela Fernandeša (PPE, PT) un Valerī Hajeras (RENEW,
FR) sagatavotajā atzinuma projektā.
 
Vispārīga informācija
 
Parlamenta normatīvais atzinums ir būtisks solis, kas ļaus Padomei pieņemt lēmumu par pašu
resursiem un iesniegt to ratificēšanai 27 dalībvalstu parlamentos. Šis lēmums būs juridiskais
pamats, kas nodrošinās ES budžeta ieņēmumu avotus
 
Jaunais pašu resursu lēmums būs arī juridiskais pamats, kas ļaus finanšu tirgos aizņemties
līdzekļus nākamās paaudzes ES atveseļošanas instrumenta finansēšanai.
 
 
Pēc  apspriešanās  ar  Eiropas  Parlamentu  Padomei  lēmums  jāpieņem vienprātīgi.  Pirms
stāšanās spēkā, kas plānota 2021. gada janvārī,  vienlaikus ar jauno daudzgadu budžetu,
lēmums jāratificē visu dalībvalstu parlamentiem.
 
Debates: pirmdien, 14. septembrī
 
Balsojums: trešdien, 16. septembrī 
 
Procedūra: apspriešanās
 
Papildu informācija
EP atzinuma projekts par ES pašu resursu sistēmu
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (01.09.2020)
Procedūras dokumentācija
ES nākotnes finansējums un atveseļošanās: Parlamenta nozīme un nākamie soļi (paziņojums
presei)
EP audiovizuālie resursi presei (bezmaksas)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2
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
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/en/


Balsos par ES civilās aizsardzības spēju
stiprināšanu pēc 2020. gada
 
EP deputāti aicinās uzlabot ES civilās aizsardzības
mehānismu, lai ES varētu labāk reaģēt uz plaša mēroga
ārkārtas situācijām, kā, piemēram, Covid-19.
 
ES Civilās aizsardzības mehānisms ir bieži stiprinājis dalībvalstu sadarbību cilvēku glābšanā,
tostarp arī Covid-19 krīzes laikā. Tomēr pandēmija parādīja, ka gadījumos, kad daudzas
dalībvalstis vienlaikus skar viena un tā pati ārkārtas situācija, krīzes vadības sistēmas darbība
ir ierobežota.
 
Paredzams, ka EP deputāti balsojumā atbalstīs ES papildu spēju rezerves rescEU stiprināšanu,
lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm šādās ārkārtas situācijās nebūtu jāpaļaujas vienīgi uz saviem
resursiem un brīvprātīgu palīdzību. Pašreizējās likumdošanas sarunās par ES budžeta un
atveseļošanas fondu Parlaments atbalsta Komisijas ierosināto ievērojamo civilās aizsardzības
rezerves palielinājumu.
 
Pēc debatēm pirmdien priekšlikums tiks nodots balsošanai trešdien.
 
Vispārēja informācija
 
ES Civilās aizsardzības mehānisms tika izveidots 2013. gadā. Tā sākotnējais mērķis bija
stiprināt sadarbību katastrofu novēršanā, sagatavotībā un reaģēšanā uz tām. Ja ārkārtas
situācijas mērogs izsmēlis valsts reaģēšanas spējas, tā ar Mehānisma starpniecību var lūgt citu
valstu brīvprātīgu palīdzību.
 
 
2019. gadā tika izveidots papildu rezerves fonds rescEU, lai ES varētu tieši palīdzēt katastrofu
skartajām  dalībvalstīm,  kad  to  iekšējā  kapacitāte  ir  izsmelta.  RescEU  ugunsdzēsības
lidmašīnas un helikopteri ir palīdzējuši dalībvalstīm glābt iedzīvotaju dzīvības zemestrīču,
viesuļvētru, plūdu un mežu ugunsgrēku laikā, kā arī evakuēt ES iedzīvotājus. Pašreizējās
Covid-19 krīzes laikā ar  tā  starpniecību mājās nogādāja vairāk nekā 75 000 ES pilsoņu.
Pandēmijas laikā rescEU arī dalībvalstu veselības dienestu atbalstam piegādāja medicīnisko
aprīkojumu, piemēram, ventilatorus, individuālos aizsardzības līdzekļus, zāles un laboratorijas
piederumus.
 
Debates: pirmdien, 14. septembrī 
 
Balsojums: trešdien, 16. septembrī
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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_lv
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Papildu informācija
Atzinuma projekts par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
Ziņotājs Nikos Andrulakis (S&D, Grieķija)
Procedūras dokumentācija
Eiropas Komisijas iesniegtie Savienības civilās aizsardzības mehānisma grozījumi
(02.06.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/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_LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_LV.pdf


ES finansiāli atbalstīs reģionus, kuriem pāreja uz
zaļo kursu rada slogu
 
EP pieņems nostāju sarunās ar Padomi par Taisnīgas
pārkārtošanās fonda izveidošanu, lai atvieglotu sociālo
ietekmi, ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku.
 
Galvenie jautājumi, kam pievēršas ziņojuma projekts, ir “Zaļā atlīdzības mehānisma” izveide,
priekšlikums par līdzfinansējuma likmi līdz 85% no attiecināmo projektu izmaksām visā ES, kā
arī fonda darbības joma paplašināšana.
 
Lai pēc iespējas drīz varētu sākt sarunas ar Padomi, EP Reģionālās attīstības komiteja lūgusi
ziņojuma projektu pieņemt ar steidzamības procedūru, tieši balsojot EP plenārsēdē.
 
Vispārīga informācija
 
Komisija  2020.  gada  14.  janvārī  publicēja  tiesību  akta  priekšlikumu  par  Taisnīgas
pārkārtošanās fonda izveidi, lai palīdzētu visvairāk skartajiem reģioniem mazināt Eiropas zaļā
kursa  sociāli  ekonomisko  ietekmi.  2020.  gada  maija  beigās  Komisija  iesniedza  grozītu
priekšlikumu,  rosinot  būtiski  palielināt  fonda  finansējumu.
 
* * *
 
Balsojums: otrdien, 15. septembrī — balsojums par grozījumi; galīgais balsojums — 16.
septembrī 
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts par Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveidošanu
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (08.07.2020)
Ziņotājs Manolis Čefalojanis (EPP, Grieķija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests — Īsumā par Taisnīgas pārkārtošanās fondu (03.07.2020)
EP audiovizuālie resursi presei (bezmaksas)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0460&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0460&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_LV.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/en/


Covid-19: jāsaskaņo dalībvalstu testi un riska
izvērtējums
 
EP deputāti ar Padomi un Komisiju apspriedīs
koordinācijas trūkumu attiecībā ar Covid-19 radīto risku
novērtējumu dalībvalstīs.  
 
EP gatavojas uzsvērt, ka daudzu dalībvalstu pašreizējā tendence citas ES dalībvalstis ierindot
“sarkanajās  zonās”  un  slēgt  robežas  negatīvi  ietekmē Šengenas  zonu,  un  tā  vietā  būtu
vajadzīga  kopēja  ES pieeja.
 
Deputāti varētu arī pievērsties kopīgu standartu trūkumam Covid-19 saslimstības uzskaitē un
aicināt ieviest saskaņotas testēšanas procedūras. Testēšanas biežums ES dalībvalstīs pašlaik
ir ļoti atšķirīgs: no 173 līdz 6 000 uz 100 000 cilvēkiem nedēļā.
 
Debates notiks otrdien plkst. 14.30 (CET). Ceturtdien par šo jautājumu pieņems arī rezolūciju.
 
Debates: otrdien, 15. septembrī 
 
Balsojums: ceturtdien, 17. septembrī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (02.09.2020)
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC): aktuālais Covid-19 stāvoklis ES/EEZ
un Lielbritānijā
EP vietne par ES rīcību koronavīrusa apkarošanā
Platforma “Reopen Europe”
Koronavīruss: Komisija ierosina brīvu pārvietošanos ierobežojošu pasākumu skaidrāku un
paredzamāku pieņemšanu Eiropas Savienībā (4.09.2020)
EP paziņojums presei: MEPs call for free movement across borders to be swiftly and fully re-
established (19.06.2020)
Covid-19: Komisija apstiprina Eiropas koordinētu reakciju, lai novērstu koronavīrusa
ekonomisko ietekmi (13.03.2020)
EP audiovizuālie resursi presei par Covid-19 (bezmaksas)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana
https://reopen.europa.eu/lv/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


EP prasīs palīdzēt Eiropas kultūrai atgūties pēc
Covid-19 radītā trieciena
 
Rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, deputāti aicinās
paredzēt īpašu ES finansējumu, lai atveseļotu Covid-19
smagi skarto Eiropas kultūras nozari.
 
Rezolūcija,  kuras  pamatā  ir  10.  jūlija  plenārsēdes  debates,  vērš  uzmanību uz  to,  ka  ES
atveseļošanas plāni neparedz tiešu finansējumu Eiropas radošajā un kultūras nozarē strādājošo
atbalstam,  kā  arī  norādīts  uz  programmas  “Radošā  Eiropa”  nepietiekamo  finansējumu
ierosinātajā  daudzgadu  budžetā  2021-2027.  gadam.
 
Vispārēja informācija
 
Elastīgāki valsts atbalsta noteikumi, ko ES pieņēma kā daļu no koronavīrusa reaģēšanas
iniciatīvas, kā arī atjaunošanas plāns Next generation EU  dod dalībvalstīm vairāk iespēju
atbalstīt  savus  uzņēmumus,  tomēr  lēmumi  par  to,  cik  daudz  naudas  piešķirt  kultūrai  un
radošajām personām,  ir  dalībvalstu  ziņā.
 
Savukārt  pēdējā Padomes daudzgadu budžeta priekšlikumā programmai “Radošā Eiropa”
paredzētie līdzekļi  tika samazinātas līdz 1,64 miljardiem eiro,  radot vilšanos gan nozares
pārstāvju vidū, gan arī Eiropas Parlamentam, kurš neatlaidīgi prasa šai programmai nākamajā
budžeta periodā ieplānot 2,8 miljardus eiro.
 
* * *
 
Debates: 2020. gada 10. jūlijā 
 
Balsojums: trešdien, 16. septembrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par Eiropas kultūras atveseļošanu
Plenārsesijas debates par Eiropas kultūras atveseļošanu (2020. gada 10. jūlijā)
Procedūras dokumentācija
Paziņojums presei: Long-term EU budget: MEPs slam cuts to culture and education
(22.06.2020)
EP Izpētes dienests: EU support for artists and the  cultural and creative sector  during the
coronavirus crisis
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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
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf


EP deputāti izvērtēs stāvokli Baltkrievijā,
Krievijā un Libānā
 
Otrdien EP deputāti ar ES ārlietu pārstāvi Žuzepu Borelu
apspriedīs ārpolitikas aktualitātes, tostarp protestus
Baltkrievijā un Navaļņija gadījumu Krievijā.
 
Ceturtdien EP deputāti plāno pieņemt rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā, saistībā ar plašajiem
sabiedrības protesti  pēc prezidenta vēlēšanām 9. augustā, kā arī par Krievijas opozīcijas
politiķa un pretkorupcijas aktīvista Alekseja Navaļņija noindēšanas mēģinājumu.
 
Debates: otrdien, 15. septembrī
 
Balsojumi: ceturtdien, 17. septembrī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei par Baltkrieviju: “Prominent members of civil society urge the EU to show
strong support for the protests” (07.09.2020)
Paziņojums presei: “David McAllister: European Parliament supports the people of Belarus
demanding change” (25.08.2020)
Paziņojums presei: “MEPs deeply concerned over the case of Alexei Navalnyi” (01.09.2020)
EP audiovizuālie resursi presei (bezmaksas)
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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/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Citi jautājumi
 
EP plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 

 Pasākumi, lai novērstu zāļu trūkumu ārkārtas situācijās — balsojums par rezolūciju
ceturtdien  
 Testēšana, lai noteiktu NOx saturu automobiļu izplūdes gāzēs reālos braukšanas
apstākļos — balsojums par tiesību aktiem trešdien  
 Oglekļa izmešu mazināšana kuģniecības nozarē — balsojums par tiesību aktiem
trešdien  
 EP ierosinās pasākumus, lai cīnītos pret mežu iznīcināšanu pasaulē — debates
pirmdien, balsojums par rezolūciju otrdien  
 Farmācijas zāļu radītais vides piesārņojums — debates pirmdien, balsojums par
rezolūciju ceturtdien  
 Morijas bēgļu nometne Grieķijā: aicinājums uz steidzamu ES iejaukšanos, debates
ceturtdien  
 Tiesiskums un LGBTI tiesības Polijā: Parlamenta bažas pieaug. Debates pirmdien,
balsojums par rezolūciju ceturtdien.  
 Spriedze starp Turciju un Grieķiju / Kipru. Debates ar ES pārstāvi ārlietās Borelu
otrdien, balsojums par rezolūciju ceturtdien  
 EP  prasīs  lielāku  pārredzamību  ES ieroču  eksporta  jomā.  Debates  pirmdien,
balsojums  par  rezolūciju  ceturtdien   
 EP izvērtēs attiecības ar Gruziju. Debates pirmdien, balsojums par rezolūciju otrdien
  
  Bērnu seksuālā izmantošana un vardarbība pret bērniem — Padomes un Komisijas
paziņojumi ceturtdien  
 Draudzīgums pret vidi,  īstenojot Eramus+, Programmu “Radošā Eiropa” un ES
brīvprātīgo apmaiņu. Balsojums par rezolūciju pirmdien  
 Kā  novērst  negatīvu  attieksmi  pret  romu  izcelsmes  Eiropas  iedzīvotājiem  —
balsojums  par  rezolūciju  trešdien   
 Pasākumi dzelzceļa pārvadājumu tirgus ilgtspējai saistībā ar Covid-19 nodarīto
kaitejumu. Balsojums par tiesību aktu ceturtdien  
 Cilvēktiesību problēmas pasaulē: Filipīnas un Marias Resas gadījums, Dr. Denis
Mukvege  gadījums  Kongo,  stāvoklis  Mozambigā.  Debates  un  balsojumi  par
rezolūcijām  ceturtdien  
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