
 

Naujienlaiškis:  2021  m.  vasario  8–11  d.  EP
plenarinė  sesija  Briuselyje
 
EP nariai aptars ES vakcinų strategijos įgyvendinimą 
Trečiadienio rytą europarlamentarai aptars koordinuotas ES pastangas apsirūpinti
vakcinomis, dalyvaujant Europos Komisijos pirmininkei U. von der Leyen.
 
 
Europarlamentarai tvirtins ES ekonomikos gaivinimo fondą 
Antradienį Europos Parlamentas diskutuos ir spręs dėl ES ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonės, skirtos ES valstybių kovai su pandemijos padariniais. 
 
 
Europarlamentarai svarstys, kaip užtikrinti demokratinę socialinių
medijų priežiūrą nepažeidžiant žodžio laisvės 
Trečiadienį europarlamentarai diskutuos, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp socialinių
medijų, politikos ir žodžio laisvės. Ši tema tapo ypač aktuali dėl pastarojo meto įvykių
abipus Atlanto.
 
 
Europarlamentarų akiratyje – susidorojimas su politine opozicija
Rusijoje 
ES Užsienio politikos vadovas Josep Borrell aptars su europarlamentarais politinius
neramumus Rusijoje, tarp jų – Aleksejaus Navalno bylą ir visoje šalyje besitęsiančius
protestus.
 
 
Europos Parlamentas ragins stabdyti Astravo AE veiklą 
Ketvirtadienį EP nariai ruošiasi pareikšti susirūpinimą dėl Astravo atominės elektrinės
(AE) paleidimo ir reikalauti nepradėti jos komercinės veiklos be ES saugos
rekomendacijų įgyvendinimo.
 
 
EP ragina geriau apsaugoti moteris, vaikus ir pabėgėlius nuo
prekybos žmonėmis  
Europarlamentarai ragina ES aktyviau kovoti su prekyba žmonėmis. Jie siekia
kriminalizuoti naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų teikiamomis seksualinėmis
paslaugomis.
 
 
Europarlamentarai ragina mažinti dirbančiųjų skurdą 
Europarlamentarai ragina ryžtingiau kovoti su nelygybe ir augančiu dirbančių žmonių
skurdu.
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Kova su COVID-19: Europos Parlamentas pratęs laikinas išimtis
transporto sektoriuje 
Siekdami padėti transporto sektoriui, EP nariai balsuos dėl laikinų išimčių skirstant
skrydžių laikus oro linijoms pratęsimo ir tam tikrų leidimų galiojimo pabaigos atidėjimo.
 
 
Europarlamentarai ragins sumažinti COVID-19 žalą jaunimui ir sporto
sektoriui 
Europarlamentarai ragins Europos Komisiją ir ES Tarybai pirmininkaujančią Portugaliją
siekti sumažinti neigiamą pandemijos poveikį jaunimui ir sporto sektoriui.
 
 
EP nariai – prieš įsigaliojusį abortų draudimą Lenkijoje 
Tikimasi, kad diskusijoje antradienio rytą EP nariai pasmerks dėl Konstitucinio Teismo
sprendimo įsigaliojantį abortų draudimą Lenkijoje. 
 
 
Europarlamentarai ragins Ukrainą aktyviau kovoti su korupcija ir
oligarchais 
Trečiadienį EP nariai vertins ES Asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimą, o
ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-02-08
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-02-08
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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EP nariai aptars ES vakcinų strategijos
įgyvendinimą
 
Trečiadienio rytą europarlamentarai aptars koordinuotas
ES pastangas apsirūpinti vakcinomis, dalyvaujant Europos
Komisijos pirmininkei U. von der Leyen.
 
Nors tikimasi, kad europarlamentarai išreikš paramą bendroms ES pastangoms apsirūpinti
vakcinomis, veikiausiai bus išsakytas ir susirūpinimas dėl vėluojančio vakcinos pristatymo,
sutarčių ir duomenų skaidrumo bei neseniai inicijuotos vakcinų eksporto kontrolės sistemos.
 
Per diskusiją praėjusios plenarinės sesijos metu EP nariai išreiškė tvirtą paramą bendroms ES
pastangoms pažaboti pandemiją ir paragino užtikrinti visišką sutarčių bei vakcinų pristatymo
skaidrumą.
 
Šių metų sausio 12 d. EP nariai pateikė klausimų Europos Komisijai dėl naujausios informacijos
apie COVID-19 vakcinas. Sausio 19 d., plenarinės sesijos metu įvyko diskusija šia tema, kurioje
daugiausia dėmesio skirta globaliai ES kovos su COVID-19 strategijai. Savo ruožtu Europos
Komisija tuomet paskelbė atnaujintą kovos su pandemija veiksmų planą.
 
Diskusija: trečiadienį, vasario 10 d.
 
Procedūra: Tarybos ir Komisijos pasisakymai
 
Daugiau informacijos:
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininko Pascal Canfin
(Atnaujinkime Europą, Prancūzija) pasisakymas apie vakcinų pristatymą ir sutarčių skaidrumą
(2021 01 27)
EP pranešimas spaudai apie COVID-19 vakcinas: ES privalo atsakyti vieningai ir solidariai
(2021 01 19)
EP pranešimas spaudai: EP nariai ragina užtikrinti daugiau skaidrumo ir aiškumo dėl COVID-
19 vakcinų
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga šia tema
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaccines-eu-must-respond-with-unity-and-solidarity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Europarlamentarai tvirtins ES ekonomikos
gaivinimo fondą
 
Antradienį Europos Parlamentas diskutuos ir spręs dėl ES
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės,
skirtos ES valstybių kovai su pandemijos padariniais. 
 
ES ekonomikos gaivinimo fondas yra pagrindinis priemonių plano „Kitos kartos ES“ elementas.
Šiuo  fondu,  kuriam skirtas  672,5  mlrd.  eurų  finansinis  paketas,  bus  remiamos viešosios
investicijos bei reformos ir prisidedama prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos
ES. Pernai gruodį dėl šio paramos paketo pasiektas išankstinis Europos Parlamento ir ES
Tarybos susitarimas.
 
ES parama dotacijų ir paskolų pavidalu bus teikiama remiantis ES šalių ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo planais,  kuriuose turi  būti  numatytos konkrečios priemonės žaliajai  ir
skaitmenine pertvarkai įgyvendinti,  ekonominei,  socialinei ir  teritorinei sanglaudai, taip pat
švietimui puoselėti. Finansavimo galės sulaukti daugelis priemonių, pradėtų įgyvendinti nuo
pandemijos pradžios, t.y. nuo 2020 m. vasario 1 d.
 
Debatai: antradienis (vasario 9 d.)
 
Balsavimas: antradienis (vasario 9 d.)
 
Procedūra: bendro sprendimo, susitarimas pirmuoju skaitymu
 
Daugiau
ES taisyklių projektas
Teisėkūros apžvalga
Apie pranešėją Siegfried Muresan (Europos liaudies partija, Rumunija)
Apie pranešėją Eider Gardiazabal Rubial (Socialistai ir demokratai, Ispanija),
Apie pranešėją Dragoș Pislaru (Atnaujinkime Europą, Rumunija),
EP Tyrimų biuro apžvalga apie ES finansavimą
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023


Europarlamentarai svarstys, kaip užtikrinti
demokratinę socialinių medijų priežiūrą
nepažeidžiant žodžio laisvės
 
Trečiadienį europarlamentarai diskutuos, kaip išlaikyti
pusiausvyrą tarp socialinių medijų, politikos ir žodžio
laisvės. Ši tema tapo ypač aktuali dėl pastarojo meto įvykių
abipus Atlanto.
 
Diskusijoje su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais, europarlamentarai svarstys, kaip
susidoroti su politikos skaitmeninimo keliamais iššūkiais. EP nariai ieškos būdų, kaip pažaboti
grėsmę demokratijai keliančią dezinformaciją bei raginimus imtis smurto, nepažeidžiant žodžio
laisvės ir neribojant technologinės politinių diskusijų pažangos. Po pastarojo meto įvykių JAV –
Kapitolijaus šturmo, kadenciją baigusio prezidento Donaldo Trumpo socialinių tinklų paskyrų
užblokavimo  –  EP nariai  pasisakys  apie  pagrindinių  žmogaus  teisių  padėties  blogėjimą,
žiniasklaidos  laisvę  ES,  vidaus  ir  išorės  veikėjų  internete  rengiamas  dezinformacijos
kampanijas.
 
Greta šios diskusijos vyksta daug kitų teisinių ir politinių procesų, kai kurie iš jų yra Europos
demokratijos  veiksmų plano,  Skaitmeninių  paslaugų akto dalis.  Per  EP rinkimus 2019 m.
apsisaugoti nuo dezinformacijos socialiniams tinklams ir kitoms skaitmeninėms platformoms
padėjo ES veiksmų planas ir Europos Komisijos kovos su dezinformacija internete praktikos
kodeksas.
 
Diskusija: trečiadienį, vasario 10 d.
 
Procedūra: Tarybos ir Komisijos pasisakymai ir rezoliucija
 
Daugiau
Procedūros byla
EP Tyrimų biuras – D. Trumpo dezinformacija: pasekmės, pirmosios pamokos ir perspektyvos
(2021.02.02)
EP Tyrimų biuras – Koronaviruso poveikis žiniasklaidos laisvei (2020.05.08)
Nermokamos nuotraukos video ir audio medžiaga
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Europarlamentarų akiratyje – susidorojimas su
politine opozicija Rusijoje
 
ES Užsienio politikos vadovas Josep Borrell aptars su
europarlamentarais politinius neramumus Rusijoje, tarp jų
– Aleksejaus Navalno bylą ir visoje šalyje besitęsiančius
protestus.
 
Tūkstančiai Rusijos žmonių per praėjusias savaites išėjo į gatves, reikalaudami paleisti įkalintą
opozicijos lyderį A. Navalną. Policija negailestingai susidorojo su protestuotojais, daugybė
žmonių suimta.
 
Maskvos teismas antradienį nuteisė A. Navalną kalėti dvejus metus ir aštuonis mėnesius. Jis
kaltinamas pažeidęs sukčiavimo byloje jam paskirtos lygtinės bausmės sąlygas. Opozicijos
lyderis šią bylą vadina politiškai motyvuota.
 
Europos Žmogaus Teisių Teismas šiuos kaltinimus taip pat yra pripažinęs nepagrįstais.
 
ES Užsienio politikos vadovas J. Borrell vasario 4-6 d. lankosi Rusijoje, kur susitiks su užsienio
reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ir kitais atstovais.
 
Kai A. Navalnas buvo suimtas vos grįžęs iš Vokietijos, kur gydėsi po pasikėsinimo į jo gyvybę,
EP priėmė rezoliuciją, raginančią nedelsiant paleisti A. Navalną ir sugriežtinti sankcijas Rusijai.
 
Diskusija: antradienį, vasario 9 d.
 
Procedūra:  Europos  Komisijos  vicepirmininko/vyriausiojo  įgaliotinio  užsienio  reikalams ir
saugumo politikai  pasisakymas
 
Daugiau
2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Aleksejaus Navalno suėmimo
2020 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento rezoliucija „Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno
apnuodijimas“
Vaizdo įrašas: Aleksejaus Navalno suėmimas Maskvoje: AFET pirmininko David McAllister
(Europos liaudies partija, Vokietija)  ir pranešėjo Andriaus Kubiliaus (Europos liaudies partija,
Lietuva) pasisakymai
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210119IPR95904/ep-ragina-nedelsiant-paleisti-a-navalna-ir-sugrieztinti-sankcijas-rusijai
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v


Europos Parlamentas ragins stabdyti Astravo AE
veiklą
 
Ketvirtadienį EP nariai ruošiasi pareikšti susirūpinimą dėl
Astravo atominės elektrinės (AE) paleidimo ir reikalauti
nepradėti jos komercinės veiklos be ES saugos
rekomendacijų įgyvendinimo.
 
Rezoliucijos projekte, kuriam sausio 28 d. pritarė Europos Parlamento Pramonės, mokslinių
tyrimų  ir  energetikos  komitetas,  reiškiamas  susirūpinimas  dėl  „skubotos“  Astravo  AE
eksploatacijos pradžios ir kovą numatytos jos komercinės veiklos pradžios, nepaisant „prasto
kokybės  užtikrinimo  bei  kontrolės“,  abejonių  dėl  ES  ir  kitų  tarptautinių  organizacijų
rekomendacijų  įgyvendinimo  bei  skaidrumo  trūkumo.
 
Europos Komisija raginama glaudžiai bendradarbiauti su Baltarusija, kad elektrinės komercinės
veiklos  pradžia  būtų  sustabdyta,  kol  bus  iki  galo  įgyvendintos  visos  ES  testavimo
nepalankiausiomis  sąlygomis  rekomendacijos  ir  atlikti  visi  būtini  saugos patobulinimai,  o
kaimyninės  šalys  –  tinkamai  apie  tai  informuotos.
 
Debatai ir balsavimas: ketvirtadienis (vasario 11 d.)
 
Procedūra: klausimas Komisijai su rezoliucija
 
Daugiau
Rezoliucijos projektas
Klausimas Europos Komisijai
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma dėl branduolinių įrenginių Baltarusijoje saugos (2016)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/RE/2021/01-28/1222842EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/QO/2021/01-28/1222845EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2511(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583789/EPRS_ATA(2016)583789_EN.pdf


EP ragina geriau apsaugoti moteris, vaikus ir
pabėgėlius nuo prekybos žmonėmis 
 
Europarlamentarai ragina ES aktyviau kovoti su prekyba
žmonėmis. Jie siekia kriminalizuoti naudojimąsi prekybos
žmonėmis aukų teikiamomis seksualinėmis paslaugomis.
 
Dėl  pranešimo  projekto,  kurį  parengė  Piliečių  laisvių  ir  Lyčių  lygybės  komitetai,  bus
diskutuojama pirmadienį, o balsuoti numatoma antradienį. Jame pabrėžiama būtinybė geriau
apsaugoti moteris ir vaikus, taip pat pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus, kad šie
netaptų prekybos žmonėmis aukomis.
 
Įvertinę 2011 m. ES direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos, EP nariai didžiausią dėmesį
atkreipia į seksualinį išnaudojimą ir reikalauja, kad Komisija iš dalies pakeistų direktyvą. Joje
turėtų būti numatoma, kad valstybės narės kriminalizuotų sąmoningą naudojimąsi paslaugomis,
kurias teikia prekybos žmonėmis aukos.
 
Dokumento tekste perspėjama, kad prasidėjus pandemijai prekybos žmonėmis aukų padėtis
smarkiai  pablogėjo.  Taip pat  aptariamas dvejopas interneto,  socialinių medijų bei  naujųjų
technologijų poveikis – viena vertus, jie pasitelkiami organizuojant prekybą žmonėmis, bet kita
vertus, gali padėti ir to išvengti.
 
Diskusija: pirmadienį, vasario 8 d.
 
Balsavimas: antradienį, vasario 9 d.
 
Balsavimo rezultatai – trečiadienį, vasario 10 d.
 
Procedūra: pranešimas savo iniciatyva
 
Daugiau
Procedūros byla
Prekyba žmonėmis: moterų ir vaikų apsauga, didžiausias dėmesys – seksualiniam
išnaudojimui, pabrėžia europarlamentarai (pranešimas spaudai, 2021 01 27)
EP Tyrimų tarnybos studija apie direktyvos 2011/36/EU: migracija ir lyčių lygybės iššūkiai
įgyvendinimą (2020 m. rugsėjis)
Studija apie ekonomines, socialines ir žmogiškąsias prekybos žmonėmis pasekmes ES
(Europos Komisija, 2020 m. spalis)
Apie pranešėją Juan Fernando López Aguilar (Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso
frakcija , Ispanija)
Apie pranešėją Maria Soraya Rodriguez Ramos (Atnaujinkime Europą, Ispanija).
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Europarlamentarai ragina mažinti dirbančiųjų
skurdą
 
Europarlamentarai ragina ryžtingiau kovoti su nelygybe ir
augančiu dirbančių žmonių skurdu.
 
Pranešimo projekte pažymima, kad darbas ne visuomet yra geriausia priemonė išvengti skurdo,
ypač sektoriuose su nedideliu darbo užmokesčiu, taip pat kai darbas pavojingas ar netipinis.
Atkreipiamas dėmesys, kad ES direktyva dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio visose
valstybėse narėse, užtikrinanti,  kad įstatymų nustatytas minimalus darbo užmokestis būtų
aukščiau skurdo ribos, galėtų padėti sumažinti didėjančią lygybę skirtingose ES valstybėse bei
jų viduje.
 
EP nariai pabrėžia, kad būtina apsaugoti naujosios skaitmeninės ekonomikos darbuotojus, kurie
dažnai neturi tokių pačių darbo ir socialinių teisių kaip kiti. Jie ragina Europos Komisiją inicijuoti
teisės aktus, kad tokiems darbuotojams būtų suteikta socialinė apsauga ir jie galėtų telktis į
profesines sąjungas.  EP nariai  taip pat  pabrėžia būtinybę įgyvendinti  ES teisės aktus dėl
minimalių darbo sąlygų užtikrinimo visiems darbuotojams, ypač netipiniams ir  dirbantiems
pavojingomis sąlygomis.
 
Diskusija: pirmadienį, vasario 8 d.
 
Balsavimas: antradienį, vasario 9 d.
 
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, vasario 10 d.
 
Procedūra: pranešimas savo iniciatyva
 
Daugiau
Pranešimo dėl nelygybės mažinimo, ypatingą dėmesį skiriant dirbančių žmonių skurdui,
projektas
Pranešimas spaudai apie komiteto balsavimą (2021 01 15)
Apie pranešėją Ӧzlem Demirel (Europos Parlamento kairiųjų frakcija, Vokietija)
Procedūros byla
Eurostat duomenys apie gyvenimo kokybės indikatorius – materialinius indikatorius
Eurofound informacija apie dirbančiųjų skurdą
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Kova su COVID-19: Europos Parlamentas pratęs
laikinas išimtis transporto sektoriuje
 
Siekdami padėti transporto sektoriui, EP nariai balsuos dėl
laikinų išimčių skirstant skrydžių laikus oro linijoms
pratęsimo ir tam tikrų leidimų galiojimo pabaigos atidėjimo.
 
Reaguodami į pandemiją ir siekdami užkirsti kelią oro linijų pradėtiems vykdyti „skrydžiams-
vaiduokliams“, kuomet skrendama be keleivių siekiant išlaikyti skrydžių laikus kitam sezonui,
europarlamentarai pernai kovą laikinai sustabdė ES oro uostų laiko tarpsnius reguliuojančių
taisyklių galiojimą. Ši išimtis baigia galioti šių metų kovo 27 d.
 
EP nariai  spręs dėl  minėtų taisyklių pataisų,  kurios leistų pamažu pereiti  prie įprastinio jų
taikymo. Neformaliose derybose su ES Taryba europarlamentarams pavyko įtvirtinti nuostatą,
kad oro linijos 2021 m. vasaros ir  žiemos sezonų metu turėtų panaudoti  bent  pusę jiems
numatytų skrydžių (vietoj iki pandemijos galiojusio 80 proc. reikalavimo), jei norėtų išlaikyti tą
patį valdomų skrydžių kiekį kituose sezonuose.
 
Europos Parlamentas taip pat spręs dėl  pasiūlymo toliau pratęsti  tam tikrų besibaigiančių
leidimų, pvz., vairuotojo pažymėjimų, galiojimą ar laikinai atidėti reikalavimą atnaujinti techninę
apžiūrą tam tikroms transporto priemonėms.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienis (vasario 11 d.)
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis skaitymas
 
Daugiau
Teisėkūros apžvalga dėl skrydžių laikų
Teisėkūros apžvalga dėl leidimų galiojimo
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)


Europarlamentarai ragins sumažinti COVID-19
žalą jaunimui ir sporto sektoriui
 
Europarlamentarai ragins Europos Komisiją ir ES Tarybai
pirmininkaujančią Portugaliją siekti sumažinti neigiamą
pandemijos poveikį jaunimui ir sporto sektoriui.
 
Atsižvelgiant  į  neproporcingai  didelį  pandemijos  poveikį  jaunimui  ir  sporto  sektoriui,
europarlamentarai perspės apie galimą ilgalaikį neigiamą poveikį ES darbo rinkai, lygybės
užtikrinimui bei fizinei ir  psichologinei visuomenės sveikatai.
 
Pirmadienį  rengiamoje diskusijoje  EP nariai  ragins skirti  papildomą paramą,  skirtą  padėti
jauniems žmonėms rasti ar išsaugoti darbo vietas, taip pat numatyti konkrečias priemones,
kurios neleistų žlugti sporto sektoriui. Balsuoti dėl rezoliucijos numatoma trečiadienį.
 
Diskusija: pirmadienį, vasario 8 d.
 
Balsavimas: antradienį, vasario 9 d., balsavimo rezultatai – trečiadienį, vasario 10 d.
 
Procedūra: klausimai žodžiu ir rezoliucija
 
Daugiau
Pranešimas spaudai apie komiteto balsavimą (2021 01 27)
Apie pranešėją Sabine Verheyen (Europos liaudies partija, Vokietija)
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu: COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir audio medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96224/covid-19-meps-ask-to-prevent-lasting-damage-on-youth-and-on-sport
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000074_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP nariai – prieš įsigaliojusį abortų draudimą
Lenkijoje
 
Tikimasi, kad diskusijoje antradienio rytą EP nariai
pasmerks dėl Konstitucinio Teismo sprendimo įsigaliojantį
abortų draudimą Lenkijoje. 
 
Europarlamentarai pasmerks labai griežtai abortus apribojantį Lenkijos įstatymą, iš esmės juos
uždraudžiantį,  kaip pagrindinių žmogaus teisių,  teisės viršenybės bei  kertinių ES vertybių
pažeidimą. EP nariai pabrėš, kad moters teisė pačiai priimti sprendimus dėl savo nėštumo
neturėtų būti vertinama kaip prieštaraujanti Konstitucijai jokioje ES šalyje. Jie išreikš paramą ir
solidarumą protestuotojams, gatvėse reiškiantiems pasipiktinimą šiuo draudimu, bei pasmerks
perteklinį jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus.
 
Pernai spalį Lenkijos Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą uždrausti abortus net ir esant
didelei vaisiaus apsigimimo tikimybei. Sprendimas įsigaliojo sausio 27 d., taip uždrausdamas
visus abortus, išskyrus išprievartavimo ir kraujomaišos atvejus bei tuomet, kai gresia pavojus
moters gyvybei.
 
Diskusija: antradienį, vasario 9 d.
 
Procedūra: Tarybos ir Komisijos pasisakymai, rezoliucija nenumatoma
 
Daugiau
Pranešimas spaudai – Abortų draudimas Lenkijoje yra pasikėsinimas į pagrindines žmogaus
teises (2021 01 28)
Pranešimas spaudai - Abortų draudimas Lenkijoje kelia grėsmę moterims, sako Europos
Parlamentas (2020 11 26)
Pranešimas spaudai – Esame labai susirūpinę dėl atakos prieš moterų teises Lenkijoje, sako
už lyčių lygybę atsakingi EP nariai (2020 11 24)
Pranešimas spaudai – Lenkija: EP nariai prieš de facto abortų draudimą (2020 10 22)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Europarlamentarai ragins Ukrainą aktyviau
kovoti su korupcija ir oligarchais
 
Trečiadienį EP nariai vertins ES Asociacijos susitarimo su
Ukraina įgyvendinimą, o ketvirtadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Rezoliucijos projekte Ukraina giriama už Asociacijos susitarime su ES prisiimtų įsipareigojimų
įgyvendinimą, o ypač žemės ūkio,  energetikos,  skaitmeninė ekonomikos ir  aplinkosaugos
srityse.
 
Savo ruožtu EP nariai ragina tęsti reformas siekiant išvengti atsitraukimo nuo užsibrėžtų tikslų, o
tai ypač akivaizdu teismų srityje, nes jie turi mažiausią visuomenės pasitikėjimą šalyje. Jie taip
pat  kritikuoja  Ukrainos  valdžią  už  siekį  paveikti  nepriklausomas  ekonomikos  priežiūros
institucijas  ir  apgailestauja,  kad  trūksta  pažangos  kovoje  su  oligarchų  įtakos  apribojimu.
 
Debatai: trečiadienis (vasario 10 d.)
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienis (vasario 11 d.)
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau
Teisėkūros apžvalga
EP pranešėjas Michael Gahler (Europos liaudies partija, Vokietija)
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES asociacijos susitarimą su Ukraina
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2341/MICHAEL_GAHLER/home=
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844

