
 

Naujienlaiškis:  2021  m.  gruodžio  13-16  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
Aleksejui Navalnui bus įteikta EP Sacharovo premija 
 
Trečiadienį 12 val. vietos laiku Strasbūre Rusijos opozicijos politikui  Aleksejui Navalnui
bus įteikta 2021 m. Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę.
 
 
Europarlamentarai ruošiasi kovoti su nesąžininga internetinių
platformų veikla 
Europos Parlamentas balsuos dėl naujų skaitmeninės rinkos taisyklių, kurios nustatys
didžiųjų internetinių platformų veiklos ES ribas.
 
 
Europarlamentarai ragins mažinti vyrų ir moterų atlyginimų
skirtumus 
Europos Parlamentas tikisi iš ES valstybių sulaukti konkrečių siūlymų, kurie padėtų
sumažinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus ir užtikrintų pagarbą moterų teisėms.
 
 
Europos Parlamentas paminės Sovietų Sąjungos žlugimo 30-metį 
Praėjus trisdešimt metų po Sovietų Sąjungos žlugimo europarlamentarai vertins šio
įvykio svarbą Rusijai ir Europai, o taip pat komunistinių režimų nusikaltimus.
 
 
EP klaus dėl prieglobsčio procedūrų ES ir Baltarusijos pasienyje
pokyčių 
Trečiadienį europarlamentarai teirausis Komisijos ir ES Tarybos dėl pateiktų siūlymų
peržiūrėti prieglobsčio taisyklių taikymą Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
 
 
Tarptautiniai viešieji pirkimai: EP siekia panaikinti ES įmonių
diskriminaciją 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl naujų tarptautinių viešųjų pirkimų taisyklių,
kurios ragintų ES nepriklausančias valstybes atverti savo viešųjų pirkimų rinką ES
bendrovėms.
 
 
Parlamentas ragins aktyviau kovoti su kibernetiniu smurtu dėl lyties 
Atsižvelgdami į pandemijos metu padidėjusį smurto dėl lyties internete mastą,
europarlamentarai ragins imtis neatidėliotinų priemonių pažaboti šią problemą.
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Europos Parlamentas spręs dėl 2022 m. paskelbimo jaunimo metais 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo kitus metus paskelbti jaunimo metais
ir paremti daugiau jaunimą remiančių iniciatyvų.
 
 
EP nariai aptars neraminančius signalus dėl galimo Rusijos
įsiveržimo į Ukrainą 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadovu J. Borrell diskutuos dėl
Rusijos kariuomenės telkimo prie Ukrainos sienos, o ketvirtadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
 
Europos Parlamentas diskutuos dėl ES draudimo naudoti laukinius
gyvūnus cirkuose 
Ketvirtadienį EP nariai teirausis Komisijos, ar ji planuoja uždrausti laukinius gyvūnus
cirkuose, siekiant apsaugoti gyvūnų gerovę ir užkirsti kelią neteisėtai jų prekybai.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-12-13
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Daugiau informacijos
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP multimedijos centras

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-12-13
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


Aleksejui Navalnui bus įteikta EP Sacharovo
premija
 
 
Trečiadienį 12 val. vietos laiku Strasbūre Rusijos opozicijos
politikui  Aleksejui Navalnui bus įteikta 2021 m. Europos
Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę.
 
Šiuo metu Rusijoje kalinamas A. Navalnas negalės dalyvauti premijos teikimo ceremonijoje,
todėl jį  atstovaus jo dukra Darija Navalnaja. Sacharovo premiją įteiks Europos Parlamento
pirmininkas David Sassoli.
 
Po įteikimo ceremonijos nuo 12.45 val. vyks EP pirmininko D. Sassoli ir A. Navalno patarėjo
Leonido Volkovo spaudos konferencija. Ceremoniją ir spaudos konferenciją bus galima stebėti
tiesiogiai per EP Live ir EbS.
 
Pirmadienį, gruodžio 13 d., 19.45–21.15 val. EP Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų bei
Žmogaus teisių pakomitečio bendrame posėdyje rengiama europarlamentarų diskusija su L.
Volkovu ir D. Navalnaja. Antradienį 15.30 val. jie dalyvaus seminare žiniasklaidai, kuris bus
transliuojamas tiesiogiai.
 
Detalesnė informacija apie kitus kandidatus, kurie buvo nominuoti šių metų Sacharovo premijai,
pateikta čia.
 
Sovietų Sąjungos disidento Andrejaus Sacharovo vardu pavadintą premiją už minties laisvę
kasmet skiria Europos Parlamentas. Ji buvo įsteigta 1988-aisiais siekiant pagerbti asmenis ir
organizacijas, ginančias žmogaus teises.
 
Ceremonija: trečiadienį, gruodžio 15 d.
 
Spaudos konferencija: trečiadienį 12.45 val. (13.45 val. Lietuvos laiku), gruodžio 15 d.
 
Daugiau informacijos
2021 m. Europos Parlamento Sacharovo premiją pelnė Aleksejus Navalnas
Sacharovo premijos bendruomenė
Garso ir vaizdo medžiaga: ES-Rusija
Garso ir vaizdo medžiaga: 2021 m. Sacharovo premija
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211201IPR18502/press-seminar-european-parliament-sakharov-prize
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-sakharov-prize-for-freedom-of-thought-press-seminar_20211214-1530-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/ep-paskelbti-kandidatai-2021-m-sacharovo-premijai-gauti
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/home
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211014IPR14915/2021-m-europos-parlamento-sacharovo-premija-pelne-aleksejus-navalnas
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2021_20502_pk


Europarlamentarai ruošiasi kovoti su
nesąžininga internetinių platformų veikla
 
Europos Parlamentas balsuos dėl naujų skaitmeninės
rinkos taisyklių, kurios nustatys didžiųjų internetinių
platformų veiklos ES ribas.
 
Antradienį  EP  nariai  diskutuos,  o  trečiadienį  spręs  kaip  apriboti  nesąžiningą  stambiųjų
internetinių platformų, pavyzdžiui, socialinių tinklų, paieškos sistemų, debesijos, internetinės
reklamos ar išmaniosios televizijos paslaugų teikėjų veiklą ir užtikrinti tinkamą jų konkurenciją.
 
Siūloma,  kad daugiau  nei  8  milijardų  eurų  metinę  apyvartą  turinčios  ir  interneto  prieigos
valdytojo  funkcijas  atliekančios  įmonės  be  išankstinio  sutikimo neturėtų  naudoti  asmens
duomenų reklamos tikslais.  Internetinės reklamos praktikos turėtų būti  visiškai  atsisakyta
nepilnamečių atžvilgiu.
 
Europarlamentarai taip pat siūlo suteikti Europos Komisijai galias tirti minėtų platformų veiklą ir
prireikus taikyti baudas už nustatytus pažeidimus.
 
Diskusija: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Balsavimas: trečiadienį, gruodžio 15 d.
 
Procedūra: bendras sprendimas, pirmasis svarstymas
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-11-23)
EP pranešėjas Andreas Schwab (Europos liaudies partija, Vokietija)
EP pranešėjo spaudos konferencijos vaizdo įrašas (2021-11-23)
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Europarlamentarai ragins mažinti vyrų ir moterų
atlyginimų skirtumus
 
Europos Parlamentas tikisi iš ES valstybių sulaukti
konkrečių siūlymų, kurie padėtų sumažinti moterų ir vyrų
atlyginimų skirtumus ir užtikrintų pagarbą moterų teisėms.
 
Pasak Vilniuje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto, ES trūksta bent 60 metų, kad pasiektų
visišką lyčių lygybę. ES lyčių lygybės indekso balas nuo 2010 m. padidėjo tik 4,1 punkto ir šiuo
metu siekia 68 iš 100. Daugiau nei trečdalio ES valstybių indeksas yra žemiau 60, o Lietuvoje jis
siekia 58,4.
 
EP rezoliucijos projekte raginama dėti  daugiau pastangų užtikrinant  lyčių  lygybę,  mažinti
atlyginimų skirtumus,  aktyviau  persekioti  smurtautojus  prieš  moteris,  o  Bulgariją,  Čekiją,
Vengriją,  Latviją,  Lietuvą  ir  Slovakiją  ratifikuoti  Stambulo  konvenciją.
 
Diskusija: pirmadienį, gruodžio 13 d.
 
Balsavimas: trečiadienį, gruodžio 15 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Teisėkūros apžvalga
EP pranešėja Sandra Pereira (Kairieji, Portugalija)
EP Tyrimų biuro pažyma apie lyčių lygybę (2021 m. spalis)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://eige.europa.eu/lt/in-brief
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Europos Parlamentas paminės Sovietų Sąjungos
žlugimo 30-metį
 
Praėjus trisdešimt metų po Sovietų Sąjungos žlugimo
europarlamentarai vertins šio įvykio svarbą Rusijai ir
Europai, o taip pat komunistinių režimų nusikaltimus.
 
Pirmadienį vakare, nedelsiant po plenarinės sesijos Strasbūre atidarymo, EP pirmininkas David
Sassoli pasakys šiuo klausimu įžanginę kalbą, o po to seks EP frakcijų pirmininkų pareiškimai.
 
Diskusija: pirmadienį, gruodžio 13 d.
 
Procedūra: EP ir frakcijų pirmininkų pareiškimai
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucija dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019-09-19)
Pranešimas spaudai: Rusijos pastangos iškreipti istoriją kelia EP susirūpinimą (2019-09-19)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190917IPR61204/rusijos-pastangos-iskreipti-istorija-kelia-ep-susirupinima


EP klaus dėl prieglobsčio procedūrų ES ir
Baltarusijos pasienyje pokyčių
 
Trečiadienį europarlamentarai teirausis Komisijos ir ES
Tarybos dėl pateiktų siūlymų peržiūrėti prieglobsčio
taisyklių taikymą Lenkijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
 
Praėjusią savaitę Europos Komisija pasiūlė šešiems mėnesiams taikyti laikinas prieglobsčio ir
grąžinimo priemones, kad padėtų Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai reaguoti į nepaprastąją padėtį prie
ES išorės sienos su Baltarusija. Tai suteiktų šioms valstybėms daugiau lankstumo sprendžiant
A. Lukašenkos režimo organizuojamą migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautų prie jų sienų
valdymą. Siūloma ilginti tarptautinės apsaugos prašymo registravimo ir nagrinėjimo terminus,
išplėsti asmenų, kuriems taikomas prieglobsčio suteikimo pasienyje, sąrašas, o taip pat spartinti
grąžinimo procedūras.
 
Naujųjų taisyklių įsigaliojimui būtina Europos Parlamento nuomonė ir ES Tarybos sprendimas.
Tikėtina, kad būsimoje diskusijoje EP nariai teirausis dėl šių laikinų priemonių naudos ir jų
priėmimo aplinkybių, kurios neįtraukia Europos Parlamento į visapusišką sprendimų priėmimą.
 
Debatai: trečiadienį, gruodžio 15 d.
 
Procedūra: ES Tarybos ir Komisijos pareiškimai su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Diskusijų dėl padėties ES ir Baltarusijos pasienyje išklotinė (2021-11-23)
EP nariai susirūpinę dėl humanitarinės ir politinės krizės Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje
(2021-11-10)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_6447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E078&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211110IPR17001/ep-nariai-susirupine-del-krizes-lenkijos-ir-baltarusijos-pasienyje
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20211110IPR17001/ep-nariai-susirupine-del-krizes-lenkijos-ir-baltarusijos-pasienyje
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Tarptautiniai viešieji pirkimai: EP siekia
panaikinti ES įmonių diskriminaciją
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl naujų
tarptautinių viešųjų pirkimų taisyklių, kurios ragintų ES
nepriklausančias valstybes atverti savo viešųjų pirkimų
rinką ES bendrovėms.
 
Siūlomos tarptautinių viešųjų pirkimų taisyklės apriboja ES nepriklausančių įmonių galimybes
dalyvauti ES viešųjų pirkimų rinkoje, jeigu jų valstybės neužtikrina adekvačios prieigos prie savo
viešųjų pirkimų rinkos ES bendrovėms. Tai turėtų padėti atverti trečiųjų valstybių rinkas ES
įmonėms.
 
EP Tarptautinės prekybos komitetas iš esmės pritarė minėtų taisyklių projektui, tačiau pasiūlė
pakeisti jų sandarą ir apimtį. Dėl siūlomų pakeitimų turės apsispręsti visas Parlamentas, siekiant
nedelsiant pradėti derybas su ES Tarybas.
 
Balsavimas: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis skaitymas
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-11-30)
EP pranešėjas Daniel Caspary (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
ES taisyklių priėmimo apžvalga
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_16_178
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0337_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18313/international-public-procurement-a-new-instrument-to-support-eu-firms
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28219/DANIEL_CASPARY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-international-procurement-instrument-(ipi)


Parlamentas ragins aktyviau kovoti su
kibernetiniu smurtu dėl lyties
 
Atsižvelgdami į pandemijos metu padidėjusį smurto dėl
lyties internete mastą, europarlamentarai ragins imtis
neatidėliotinų priemonių pažaboti šią problemą.
 
Rezoliucijos projekte, kuriam jau yra pritarę EP Moterų teisių ir Piliečių laisvių, teisingumo ir
vidaus  reikalų  komitetai,  pažymima,  kad  ES  nėra  taisyklių,  kurios  nustatytų  kovos  su
kibernetiniu  smurtu  dėl  lyties  gaires  ir  užtikrintų  reikalingą  aukų  apsaugą.  Todėl
europarlamentarai ragina priimti atitinkamas taisykles, kurios nustatytų šio smurto apibrėžimą ir
atsakomybę, remiantis Stambulo konvencija.
 
Kibernetinis smurtas apima priekabiavimą ir persekiojimą kibernetinėje erdvėje, naudojimąsi
atvaizdu be sutikimo, seksistines neapykantą kurstančias kalbas ir kitas formas.
 
Debatai: pirmadienį, gruodžio 13 d.
 
Balsavimas: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Procedūra: rezoliucija raginanti priimti ES taisykles
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga apie kibernetinį smurtą
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0338_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Europos Parlamentas spręs dėl 2022 m.
paskelbimo jaunimo metais
 
Antradienį europarlamentarai balsuos dėl siūlymo kitus
metus paskelbti jaunimo metais ir paremti daugiau jaunimą
remiančių iniciatyvų.
 
Remiantis  su  ES Taryba  pirmadienį  pasiektu  susitarimu 2022  metais  bus  skiriama daug
dėmesio įtraukiant jaunimą į  įvairias ES politines iniciatyvas, siekiant bent iš dalies padėti
susidoroti  su pandemijos sukeltais  iššūkiais.  EP derybininkams pavyko užtikrinti,  kad ES
valstybės ir Komisija konsultuosis su jaunimo organizacijomis, puoselėjant Europos jaunimo
metams paminėti skirtas iniciatyvas ir renginius.
 
Debatai: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Balsavimas: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2021-12-06)
EP pranešėja Sabine Verheyen (Europos liaudies partija, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211205IPR18802/a-european-year-of-youth-2022-to-bring-young-people-into-policymaking
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211205IPR18802/a-european-year-of-youth-2022-to-bring-young-people-into-policymaking
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0328(COD)&l=en


EP nariai aptars neraminančius signalus dėl
galimo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos
vadovu J. Borrell diskutuos dėl Rusijos kariuomenės
telkimo prie Ukrainos sienos, o ketvirtadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Pastaruoju metu Rusija perkėlė tūkstančius karių prie rytinės Ukrainos sienos, nors ir neigdama
bet kokius planus pulti kaimyninę šalį. Vakarų lyderiai, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų,
Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir  Italijos valstybių vadovus, paragino Rusiją
sumažinti  įtampą, kartu reikšdami pasirengimą tvirtai  reaguoti  į  bet kokią Rusijos agresiją,
pavyzdžiui,  griežtinant Rusijai  taikomas ekonomines sankcijas.
 
Debatai: antradienį, gruodžio 14 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, gruodžio 16 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Europos Parlamentas diskutuos dėl ES draudimo
naudoti laukinius gyvūnus cirkuose
 
Ketvirtadienį EP nariai teirausis Komisijos, ar ji planuoja
uždrausti laukinius gyvūnus cirkuose, siekiant apsaugoti
gyvūnų gerovę ir užkirsti kelią neteisėtai jų prekybai.
 
Europarlamentarai pažymi, kad laukinių gyvūnų gerovei cirkuose kyla didelis pavojus, o jų
pasirodymai neturi jokios šviečiamosios ar kultūrinės vertės. Be to, 23 ES valstybės jau visiškai
arba iš dalies uždraudė juos naudoti cirkuose.
 
Pastaruoju metu daugiau nei milijonas ES piliečių pasirašė peticiją, kuria Komisija raginama
uždrausti laukinių gyvūnų naudojimą cirkuose.
 
Debatai: ketvirtadienį, gruodžio 16 d.
 
Procedūra: Komisijos atsakymas į EP klausimą
 
Daugiau informacijos
Klausimas Europos Komisijai
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_LT.html

