
 

Naujienlaiškis:  2021  m.  lapkričio  10-11  d.  EP
plenarinė  sesija  Briuselyje
 
EP sieks apsaugoti žiniasklaidą ir nevyriausybinį sektorių nuo
nepagrįstų ieškinių 
ES būtinos naujos taisykles, kurios užkirstų kelią nepagrįstiems ieškiniams, siekiant
nutildyti ar persekioti už kritiką, pažymima ketvirtadienį planuojamame priimti
rezoliucijos projekte.
 
 
Europos Parlamentas balsuos dėl stambių įmonių sumokamo pelno
mokesčio viešinimo 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios įpareigos dideles įmones
viešai skelbti informaciją apie tai, kiek ir kuriose ES valstybėse jos sumoka pelno
mokesčio.
 
 
Europarlamentarai aptars Europos Vadovų Tarybos susitikimo
rezultatus 
Trečiadienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Charles
Michel diskutuos apie spalio 21-22 d. Briuselyje vykusios EVT rezultatus.
 
 
Stiprinamas Europos prieglobsčio paramos biuras 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl Europos prieglobsčio paramos biuro
transformacijos į agentūrą, siekiant sustiprinti ES prieglobsčio politikos įgyvendinimą.
 
 
EP nariai ragins suteikti moterims teisę į abortą Lenkijoje 
Praėjus metams po Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimo beveik visiškai
uždrausti abortus, europarlamentarai ragins atsisakyti šio draudimo ir apsaugoti
moterų sveikatą.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-11-10
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


EP sieks apsaugoti žiniasklaidą ir nevyriausybinį
sektorių nuo nepagrįstų ieškinių
 
ES būtinos naujos taisykles, kurios užkirstų kelią
nepagrįstiems ieškiniams, siekiant nutildyti ar persekioti už
kritiką, pažymima ketvirtadienį planuojamame priimti
rezoliucijos projekte.
 
Europos  Parlamento  Piliečių  laisvių,  teisingumo  ir  vidaus  reikalų  komiteto  parengtoje
rezoliucijoje raginama priimti  taisykles, kurios apribotų strateginių ieškinių dėl visuomenės
dalyvavimo (angl. SLAPPs) keliamą grėsmę žurnalistų, nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės
visuomenės atstovų veiklai. Tai nepagrįsti, neatsakingi ir išpūstais teiginiais grindžiami ieškiniai,
kuriais  siekiama  įbauginti,  diskredituoti,  persekioti  bei  teismo  proceso  pagalba  nutildyti
žiniasklaidos  ar  pilietinės  visuomenės  atstovus.
 
Europarlamentarai siūlo ES taisyklėmis nustatyti minimalius atsakovų apsaugos reikalavimus, o
taip pat ankstyvo minėtų ieškinių atmetimo ir baudų už minėtų ieškinių pateikimą sąlygas. Kartu
raginama užkirsti kelią parankios jurisdikcijos paieškoms, šmeižto turizmui, siūloma suteikti
teisinę ir psichologinę pagalbą nepagrįstų procesų dalyviams ir jų šeimos nariams.
 
Diskusija: trečiadienį, lapkričio 10 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 11 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Spaudos konferencija: ketvirtadienį, 14 val.
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-10-14)
Pranešimas spaudai: Europarlamentarai aptarė, kaip mažinti neigiamus ieškinių prieš
žurnalistus ir NVO padarinius (2021-06-02)
Pranešimas spaudai: Europos Parlamentas smerkia mėginimus nutildyti kritišką žiniasklaidą
(2020-11-25)
Teisėkūros apžvalga
Rezoliucijos priėmimo istorija
EP tyrimų biuro studija apie strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo (angl. SLAPP)
naudojimą kovai su žurnalistais ir pilietine visuomene
EP Tyrimų biuro studija apie žurnalistų saugumą ir kovą su korupcija ES
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0292_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14311/meps-want-protection-for-media-ngos-and-civil-society-from-abusive-lawsuits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05042/meps-discuss-how-to-curb-chilling-effect-of-lawsuits-against-journalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05042/meps-discuss-how-to-curb-chilling-effect-of-lawsuits-against-journalists
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92117/europos-parlamentas-smerkia-meginimus-nutildyti-kritiska-ziniasklaida
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92117/europos-parlamentas-smerkia-meginimus-nutildyti-kritiska-ziniasklaida
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2036(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-initiative-against-abusive-litigation-targeting-journalists-and-rights-defenders
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282021%29694782
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282021%29694782
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_18007_pk


Europos Parlamentas balsuos dėl stambių
įmonių sumokamo pelno mokesčio viešinimo
 
Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios
įpareigos dideles įmones viešai skelbti informaciją apie tai,
kiek ir kuriose ES valstybėse jos sumoka pelno mokesčio.
 
Praėjusį birželį su ES Taryba suderintos taisyklės įpareigos įmones, kurių metinė apyvarta
viršija  750  mln.  eurų  ir  kurios  įsisteigusios  ar  turi  filialus  keliose  ES  valstybėse,  skelbti
informaciją apie atskirose ES valstybėse sumokamą pelno mokestį. Be to, šios įmonės turės
viešinti ir pelno mokestį, sumokėtą trečiosiose valstybėse, kurios įtrauktos į mokesčių srityje su
ES nebendradarbiaujančių valstybių sąrašą.
 
Naujomis  taisyklėmis  siekiama  padidinti  mokesčių  skaidrumą  ir  atgrasyti  nuo  mokesčių
vengimo,  dėl  kurio  ES  valstybės  kasmet  praranda  nuo  50  iki  70  mlrd.  eurų.
 
Diskusija: trečiadienį, lapkričio 10 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 11 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2021-06-01)
EP pranešėja Evelyn Regner (Socialistai ir demokratai, Austrija)
EP pranešėjas Ibán García Del Blanco (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9722-2021-INIT/lt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04913/eu-lawmakers-strike-milestone-deal-for-corporate-tax-transparency
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197717/IBAN_GARCIA+DEL+BLANCO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0107(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Europarlamentarai aptars Europos Vadovų
Tarybos susitikimo rezultatus
 
Trečiadienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos
(EVT) pirmininku Charles Michel diskutuos apie spalio 21-
22 d. Briuselyje vykusios EVT rezultatus.
 
Prieš kelias savaites posėdžiavę ES valstybių ir vyriausybių vadovai aptarė pandemijos valdymą
ES, vakcinacijos pažangą, teisės viršenybę, didėjančias energijos kainas ir neigiamo poveikio
vartotojams bei  verslui  švelninimą.  Jie  taip  pat  tarėsi  dėl  aktualių  migracijos,  užsienio  ir
skaitmeninės  politikos  klausimų.
 
Diskusija: trečiadienį, lapkričio 10 d.
 
Procedūra: EVT pareiškimas, be rezoliucijos
 
Daugiau informacijos
EVT išvados (spalio 21-22 d.)
EP pirmininko D. Sassoli pareiškimas EVT (2021-10-21)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.consilium.europa.eu/media/52642/20211022-euco-conclusions-lt.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


Stiprinamas Europos prieglobsčio paramos
biuras
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl Europos
prieglobsčio paramos biuro transformacijos į agentūrą,
siekiant sustiprinti ES prieglobsčio politikos įgyvendinimą.
 
Šių metų birželį Europos Parlamento ir ES Tarybos derybininkai susitarė pakeisti nuo 2011 m.
veikiančio Europos prieglobsčio pramos biuro statusą, suteikti jam ES agentūros galias ir sukurti
papildomą 500 prieglobsčio ekspertų bazę. Tai turėtų sustiprinti biuro pajėgumus padėti ES
valstybėms valdyti prieglobsčio srautus ir pabėgėlių perkėlimą bei integraciją.
 
Kartu sutarta praplėsti biuro funkcijas, įpareigojant jį prižiūrėti bendros prieglobsčio sistemos
įgyvendinimą ES valstybėse, pavyzdžiui, vertinant prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas,
pagarbą žmogaus teisėms ir vaikų apsaugą.
 
Diskusija: ketvirtadienį, spalio 7 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 11 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Diskusijų vaizdo įrašas (2021-10-07)
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2021-06-29)
EP pranešėja Elena Yoncheva (Socialistai ir demokratai, Bulgarija)
Europos prieglobsčio paramos biuras
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213822LTC3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0392-AM-100-100_LT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20211007-09:03:39&playerEndTime=20211007-09:44:49#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197842/ELENA_YONCHEVA/home
https://www.easo.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


EP nariai ragins suteikti moterims teisę į abortą
Lenkijoje
 
Praėjus metams po Lenkijos Konstitucinio Tribunolo
sprendimo beveik visiškai uždrausti abortus,
europarlamentarai ragins atsisakyti šio draudimo ir
apsaugoti moterų sveikatą.
 
Praėjusį  savaitgalį  dešimtys  tūkstančių  protestuotojų  Lenkijoje  išėjo  į  gatves  pareikšti
nepasitenkinimą griežtu abortų ribojimu šalyje, kuris galimai prisidėjo prie 30-metės nėščiosios
moters mirties po sepsinio šoko, kurį sukėlė užgesusi 22 savaičių embriono gyvybė. Pasak
mirusiosios advokatės,  gydytojai  atsisakė moteriai  atlikti  abortą,  nors buvo aišku,  kad dėl
vaisiaus  vandenų  trūkumo embrionas  neišgyvens.  Ši  tragedija  įvyko  praėjus  devyniems
mėnesiams po to, kai Lenkijos Konstitucinis Tribunolas patvirtino įstatymą su tam tikromis
išimtimis uždraudžiantį  šalyje abortus.
 
EP  rezoliucijos  projekte,  dėl  kurio  EP  nariai  balsuos  ketvirtadienį,  griežtai  smerkiamas
neteisėtas Konstitucinio Tribunolo sprendimas, o Komisija raginama imtis veiksmų apsaugoti
reprodukcines moterų teises.
 
Diskusija: trečiadienį, lapkričio 10 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 11 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Diskusijų vaizdo įrašas (2021-10-20)
Teisėkūros apžvalga
Spaudos pranešimas: abortų draudimas Lenkijoje kelia grėsmę moterims, sako Europos
Parlamentas (2020-11-26)
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0543_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=LT&vodId=573cd7d9-fd88-5594-931b-63d68da34910&date=20211020#
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2925(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92132/abortu-draudimas-lenkijoje-kelia-gresme-moterims-sako-europos-parlamentas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92132/abortu-draudimas-lenkijoje-kelia-gresme-moterims-sako-europos-parlamentas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk

