
 

Plenārsesija īsumā. 2021.gada 8.-11. februāris
 
Apspriedīs ES Covid-19 vakcinācijas stratēģiju 
Trešdien plkst. 9.00 Eiropas Parlaments ar Komisijas priekšsēdētāju fon der Leienu
varētu atkārtoti aicināt uz vienotu ES pieeju vakcinācijai pret Covid-19.
 
 
EP apstiprinās Atveseļošanas un noturības mehānismu pandēmijas
seku ierobežošanai 
Otrdien Parlaments diskutēs un balsos par Atveseļošanas un noturības mehānismu,
kas palīdzēs ES dalībvalstīm novērst Covid-19 pandēmijas sekas.
 
 
Sociālo mediju kontrole: kā līdzsvarot vārda brīvību un demokrātijas
aizsardzību 
Trešdien EP deputāti diskutēs par jauno plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz politiku un
vārda brīvību, ņemot vērā nesenos notikumus ASV un Eiropā.
 
 
Debates par politiskās opozīcijas apspiešanu Krievijā 
ES ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels otrdien ar EP deputātiem pārrunās politiskās
svārstības Krievijā, tostarp Alekseja Navaļnija lietu un masu protestus.
 
 
EP pieņems rezolūciju par ES minimālo algu   
EP deputāti diskutēs un balsos par pasākumiem, kuru mērķis ir cīnīties pret
nevienlīdzību un risināt strādājošo trūcīguma problēmu.
 
 
EP pagarinās Covid-19 ārkārtas pasākumus transporta nozarē 
Lai atbalstītu transporta nozari, Parlaments ir nolēmis pagarināt dažus ārkārtas
noteikumus, tostarp par laika nišu sadali gaisa transportā un autovadītāja apliecību
derīgumu.
 
 
EP varētu prasīt apturēt Baltkrievijas atomelektrostacijas darbību 
Ceturtdien EP deputāti varētu paust nopietnas bažas par Baltkrievijas Astravjecas
atomelektrostacijas drošumu.
 
 
EP prasīs Ukrainai pastiprināt cīņu pret oligarhiem un korupciju 
Trešdienas debatēs un ceturtdienas balsojumā Parlaments vērtēs, kā tiek īstenots ES
Asociācijas nolīgums ar Ukrainu.
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Citi jautājumi 
Eiropas Parlamenta 2021. gada februāra sesijas darba kārtībā ir arī šādas debates un
balsojumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-02-08
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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
Preses sekretāre Briselē

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Rīgā

(+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/2021-02-08
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


Apspriedīs ES Covid-19 vakcinācijas stratēģiju
 
Trešdien plkst. 9.00 Eiropas Parlaments ar Komisijas
priekšsēdētāju fon der Leienu varētu atkārtoti aicināt uz
vienotu ES pieeju vakcinācijai pret Covid-19.
 
Paredzams,  ka daudzi  paudīs bažas par  vakcīnu piegādes kavējumiem,  līgumu un datu
pārredzamību,  kā arī  par  nesen uzsākto  Covid-19 vakcīnu eksporta  autorizāciju.
 
Iepriekšējās plenārsesijas debatēs janvārī EP deputāti pauda plašu atbalstu kopējai ES pieejai
cīņā pret  pandēmiju  un aicināja  nodrošināt  pārredzamību attiecībā uz Covid-19 vakcīnu
piegādes līgumiem un vakcinācijas kampaņām.
 
Vispārēja informācija
 
EP deputāti  12.  janvārī  iztaujāja  Komisiju  par  jaunākajām norisēm attiecībā uz Covid-19
vakcīnām. Komisija 19. janvārī publicēja atjauninātu rīcības plānu, lai pastiprinātu cīņu pret
pandēmiju.
 
Debates: trešdien, 10. februārī
 
Papildu informācija
Vakcīnu piegāde un līgumu atklātums: EP Vides un Sabiedrības veselības komitejas
priekšsēdētaja Paskāla Kanfāna paziņojums (27.01.2021)
EP paziņojums presei: COVID-19 vakcīnas: Eiropas Savienībai jārīkojas vienoti un solidāri”
(19.01.2021)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par ES vakcīnu stratēģiju
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vakcinas-eiropas-savienibai-jarikojas-vienoti-un-solidari
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_21_143
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/lv/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vakcinas-eiropas-savienibai-jarikojas-vienoti-un-solidari
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vakcinas-eiropas-savienibai-jarikojas-vienoti-un-solidari
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


EP apstiprinās Atveseļošanas un noturības
mehānismu pandēmijas seku ierobežošanai
 
Otrdien Parlaments diskutēs un balsos par Atveseļošanas
un noturības mehānismu, kas palīdzēs ES dalībvalstīm
novērst Covid-19 pandēmijas sekas.
 
Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) veido ES atveseļošanās plāna Next Generation
EU pamatu – tas paredz 672,5 miljardu eiro izsniegšanu dalībvalstīm (grantos un aizdevumos),
lai  tās  varētu  mazināt  pandēmijas  ekonomisko  un  sociālo  ietekmi.  Par  regulas  tekstu
Parlaments  un  Padome  provizoriski  vienojās  2020.  gada  decembrī.
 
Lai  saņemtu  ES  finansējumu,  dalībvalstīm  būs  jāiesniedz  nacionālie  atveseļošanās  un
noturības plāni,  kuros jākoncentrējas uz ES politikas prioritātēm – “zaļo pāreju”,  tostarp
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,  digitālo  transformāciju,  ekonomikas kohēziju  un
konkurētspēju, kā arī sociālo un teritoriālo kohēziju. Uz finansējumu varēs pretendēt arī valsts
iestāžu krīzes reaģēšanas pasākumi un projekti ar mērķi nodrošināt gatavību krīzēm, kā arī
bērnu un jauniešu politikas pasākumi, tostarp saistībā ar izglītību un prasmēm.
 
Uz ANM finansējumu varēs pretendēt projekti, kas uzsākti pēc 2020. gada 1. februāra un saistīti
ar Covid-19 krīzes seku mazināšanu ekonomikā un sociālajā jomā.
 
Debates: otrdien, 9. februārī
 
Balsojuma rezultāti: trešdien, 10. februārī
 
Papildu informācija
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Atveseļošanas un noturības mehānismu (10.11.2020)
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Zīgfrids Murešans (EPP, Rumānija)
Ziņotāja Eidera Gardiazabala Rubiala (S&D, Spānija)
Ziņotājs Dragošs Pislaru (Renew, Rumānija)
EP Izpētes dienests: Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation
EU
Next Generation EU līdzekļu sadalījums (5. lpp.)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lv
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_LV.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
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Sociālo mediju kontrole: kā līdzsvarot vārda
brīvību un demokrātijas aizsardzību
 
Trešdien EP deputāti diskutēs par jauno plašsaziņas
līdzekļu ietekmi uz politiku un vārda brīvību, ņemot vērā
nesenos notikumus ASV un Eiropā.
 
Debatēs ar Padomi un Komisiju EP deputāti runās par to, kā risināt politikas digitalizācijas
radītās  dilemmas  un  līdzsvarot,  no  vienas  puses,  vajadzību  aizsargāt  demokrātiju  pret
dezinformāciju un naida kurināšanu, ar, no otras puses, vārda brīvību un tehnoloģiju inovāciju
politikā.
 
Pēc incidentiem ASV, tostarp nemieriem Kapitolija kalnā un prezidenta Trampa sociālo tīklu
kontu bloķēšanas, ir paredzēts, ka EP deputāti komentēs pamattiesību un plašsaziņas līdzekļu
brīvības pasliktināšanos ES un tiešsaistes dezinformācijas kampaņas, ko īsteno ārvalstu un
pašmāju darboņi.
 
Vispārēja informācija
 
Šīs  debates  notiek  saistībā  ar  pašreizējiem  ES  likumdošanas  un  politikas  procesiem,
piemēram, Eiropas Demokrātijas rīcības plānu, Digitālo pakalpojumu akta un Digitālo tirgu akta
priekšlikumiem. Eiropas 2019. gada vēlēšanu laikā dezinformāciju palīdzēja novērst ES rīcības
plāns un Eiropas Komisijas platformu prakses kodekss.
 
Debates: trešdien, 10. februārī 
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests – Trampa dezinformācijas “megafons” (2.2.2021)
EP Izpētes dienests - Koronavīrusa ietekme uz preses brīvību (8.5.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201120IPR92117/ep-bridina-par-meginajumiem-apklusinat-medijus-un-vajinat-pluralismu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201120IPR92117/ep-bridina-par-meginajumiem-apklusinat-medijus-un-vajinat-pluralismu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_lv
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_lv
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_lv
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
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(2020)651905


Debates par politiskās opozīcijas apspiešanu
Krievijā
 
ES ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels otrdien ar EP
deputātiem pārrunās politiskās svārstības Krievijā, tostarp
Alekseja Navaļnija lietu un masu protestus.
 
Pēdējo nedēļu laikā tūkstošiem krievu ir izgājuši demonstrācijās, pieprasot atbrīvot ieslodzīto
opozīcijas  līderi  Alekseju  Navaļniju,  kā  arī  kritizējot  korupciju  un  dzīves  līmeņa
pazemināšanos.  Pret  viņiem  vērsti  masu  aresti  un  milicijas  īstenotas  represijas.
 
Otrdien,  2.  februārī,  Maskavas tiesa Navaļnijam piesprieda divu gadu un astoņu mēnešu
cietumsodu,  apsūdzot  viņu  par  piesavināšanos  nosacīti  piespriestā  soda  nosacījumu
pārkāpšanā. Pēc opozīcijas līdera teiktā, viņa apsūdzība ir  politiski  motivēta. Arī Eiropas
Cilvēktiesību tiesa atzinusi,  ka viņam piespriestais sods ir  patvaļīgs.
 
ES Augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels gatavojas 4.-6. februārī apmeklēt Krieviju, lai
tiktos ar ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un citiem sarunu partneriem.
 
Navaļnija arests notika drīz pēc viņa atgriešanās no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc atentāta
mēģinājuma  Krievijā.  Neilgi  pēc  tam  Eiropas  Parlaments  pieņēma  rezolūciju,  aicinot
nekavējoties  viņu  atbrīvot  un  ievērojami  pastiprināt  ES  sankcijas  pret  Krieviju.
 
Debates: otrdien, 9. februārī
 
Papildu informācija
EP 2021. gada 21. janvāra rezolūcija par Alekseja Navaļnija aizturēšanu
Video: EP deputātu paziņojumi par Navaļnija arestu Maskavā
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par stāvokli Krievijā
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210119IPR95904/eiropas-parlaments-aicina-nekavejoties-partraukt-nord-stream-2-buvniecibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210119IPR95904/eiropas-parlaments-aicina-nekavejoties-partraukt-nord-stream-2-buvniecibu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_LV.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/eu-russia_17002_pk


EP pieņems rezolūciju par ES minimālo algu  
 
EP deputāti diskutēs un balsos par pasākumiem, kuru
mērķis ir cīnīties pret nevienlīdzību un risināt strādājošo
trūcīguma problēmu.
 
Rezolūcijas projektā EP deputāti  norāda, ka princips “nabadzību var novērst ar darbu” ne
vienmēr darbojas nozarēs ar  zemām algām vai  nestabilu  un netipisku nodarbinātību.  ES
direktīva par minimālajām algām, likumā nostiprinot minimālo algu līmeni virs nabadzības
sliekšņa, varētu palīdzēt mazināt pieaugošo nevienlīdzību dalībvalstīs un dalībvalstu starpā.
 
EP deputāti prasa aizsargāt darba ņēmējus jaunajā digitālās ekonomikas nozarē, kur bieži vien
netiek piemērotas tādas pašas darba un sociālās tiesības kā tradicionālajā ekonomikā. Viņi
aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, lai pieprasītu tā sauktajiem „platformu darbiniekiem”
sniegt sociālo aizsardzību un tiesības organizēties arodbiedrībās. EP arī uzsvērs vajadzību
ieviest  tiesisko regulējumu,  kas paredz darba apstākļu  minimālās  prasības visiem darba
ņēmējiem,  īpaši  jomās ar  netipisku un nestabilu  nodarbinātību.
 
Debates: pirmdien, 8. februārī
 
Balsojuma rezultāti: trešdien, 10. februārī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par darba apstākļu nevienlīdzības novēršanu
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (15.01.2021)
Ziņotāja Ozlema Demirela (Kreisie, Vācija)
Eurostat dzīves kvalitātes indikatori: materiālie apstākļi
Eurofound tīmekļa vietne par trūcīgajiem nodarbinātajiem
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1968
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_LV.html
http://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://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


EP pagarinās Covid-19 ārkārtas pasākumus
transporta nozarē
 
Lai atbalstītu transporta nozari, Parlaments ir nolēmis
pagarināt dažus ārkārtas noteikumus, tostarp par laika nišu
sadali gaisa transportā un autovadītāja apliecību
derīgumu.
 
Lai  novērstu tukšos (“spoku”)  lidojumus,  ko lidsabiedrības īstenoja,  lai  nākamajā sezonā
nezaudētu pacelšanās un nosēšanās laikus, Parlaments 2020. gada martā apturēja principa
“izmanto vai zaudē” piemērošanu līdz 2021. gada 27. martam.
 
Tagad  EP  balsos  par  plānu,  kā  pakāpeniski  atgriezties  pie  ierastā  “izmanto  vai  zaudē”
noteikuma piemērošanas. Ar ES valdībām panākta neoficiāla vienošanās, ka lidsabiedrībām
būs jāizmanto 50% no 2021. gada vasaras un ziemas sezonās plānotajām pacelšanās un
nosēšanās laika nišām (nevis 80%, kā tas bija pirms pandēmijas), lai tās saglabātu nākamajā
sezonā.
 
Parlaments  arī  balsos  par  priekšlikumu  vēlreiz  pagarināt  noteiktu  sertifikātu  un  atļauju
derīgumu, kā arī atlikt transporta nozarē pieprasītās periodiskās pārbaudes un apmācības.
 
Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 11. februārī
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija: laika nišas
Procedūras dokumentācija: sertifikātu derīgums
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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)


EP varētu prasīt apturēt Baltkrievijas
atomelektrostacijas darbību
 
Ceturtdien EP deputāti varētu paust nopietnas bažas par
Baltkrievijas Astravjecas atomelektrostacijas drošumu.
 
Rezolūcijas  projektā  uzsvērtas  bažas  par  Astravjecas  reaktora  sasteigto  nodošanu
ekspluatācijā un pastāvīgo pārredzamības un informācijas trūkumu saistībā ar reaktora biežo
ārkārtas izslēgšanu un iekārtu iziešanu no ierindas.
 
Neraugoties  uz  bieži  paustajām  raizēm  par  tās  drošumu,  atomelektrostacija  sāka  ražot
elektroenerģiju  2020.  gada 3.  novembrī,  pilnībā neīstenojusi  ieteikumus,  ko  2018.  gada
salīdzinošajā  vērtējumā bija  sniegusi  Eiropas Savienība un Starptautiskā Atomenerģijas
aģentūra.
 
Vispārēja informācija
 
Krievu grupas “Rosatom” būvētā Astravjecas  atomelektrostacija  atrodas 50 km no Viļņas
Lietuvā un nav tālu arī  no citām ES dalībvalstīm, kā Polijas,  Latvijas un Igaunijas.
 
Elektroenerģijas  tirdzniecība  starp  Baltkrieviju  un  ES  tika  pārtraukta  3.  novembrī,  kad
Asrtravjecas rūpnīca tika pievienota elektrotīklam. Tas notika pēc Baltijas valstu 2020. gada
augusta kopējā lēmuma pārtraukt komerciālu elektroenerģijas apmaiņu ar Baltkrieviju, kad tiks
iedarbināts Astravjecas reaktors.
 
Debates: ceturtdien, 11. februārī
 
Balsojums: ceturtdien, 11. februārī
 
Papildu informācija
EP rezolūcijas projekts par Astravjecas reaktora drošumu
Mutiskais jautājums Eiropas Komisijai par kodolelektrostacijas drošumu Astravjecā
(Baltkrievija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: Safety of nuclear installations in Belarus
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0109_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000004_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000004_LV.html
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 prasīs Ukrainai pastiprināt cīņu pret
oligarhiem un korupciju
 
Trešdienas debatēs un ceturtdienas balsojumā Parlaments
vērtēs, kā tiek īstenots ES Asociācijas nolīgums ar
Ukrainu.
 
Plenārsēdei iesniegtajā ziņojuma projektā deputāti slavē Ukrainu par Asociācijas nolīguma
saistību izpildi,  jo īpaši  lauksaimniecības, enerģētikas, banku, decentralizācijas,  digitālās
ekonomikas, vides un vēlēšanu procedūru jomā.
 
Tomēr EP deputāti brīdina, ka reformas ir jāturpina, lai izvairītos no regresa. Viņi atzīmē, ka
tiesu vara Ukrainā tiek vērtēta kā vienas no visneuzticamākajām. EP arī kritizē Ukrainas varas
iestāžu izdarīto politisko spiedienu uz neatkarīgām ekonomikas organizācijām, kā arī pauž
vilšanos, ka nav progresa oligarhiju demontāžā.
 
Debates: trešdien, 10. februārī
 
Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 11. februārī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Mihaels Gālers (EPP, Vācija)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par stāvokli Ukrainā

Plenārsesija

LV Preses dienests, Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

10 I 11

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_LV.html
https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/eastern-partnership/ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_LV.html
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-ukraine_16606_pk


Citi jautājumi
 
Eiropas Parlamenta 2021. gada februāra sesijas darba
kārtībā ir arī šādas debates un balsojumi:
 
- Prasmju pielāgošana digitālajam laikmetam: Covid-19 pandēmijas izgaismotās problēmas.
Debates pirmdien, balsojuma rezultāts ceturtdien
 
-  Diskusija  ar  Kristīni  Lagardu par  Eiropas Centrālās Bankas darbību.  Debates pirmdien,
balsojuma rezultāts  trešdien
 
- Cilvēku tirdzniecība: tiesību aktu īstenošanas izvērtējums. Debates pirmdien, balsojums
otrdien
 
- Aprites ekonomika: aicinās noteikt stingrākus patēriņa ierobežošanas un otrreizējās pārstrādes
mērķus. Debates pirmdien, balsojuma rezultāti trešdien
 
- Investīciju aizsardzība un atbalsts uzņēmumiem Covid-19 krīzē. Debates trešdien, balsojuma
rezultāti ceturtdien
 
-  Sieviešu tiesības: ceļš uz līdztiesību joprojām ir  garš.Pekinas deklarācijas īstenošanas
izvērtējums. Debates trešdien,  balsojuma rezultāti  ceturtdien
 
-  Jānovērš  jauniešiem un sporta  nozarei  radītais  Covid-19  kaitējums.  Debates  pirmdien,
balsojuma rezultāti  trešdien
 
- Apspriedīs faktisko abortu aizliegumu Polijā. Debates otrdien
 
- Debates par nesenajām norisēm Jemenā un Birmā. Debates otrdien, balsojuma rezultāti
ceturtdien
 
- Cilvēktiesību problēmas Ruandā, Kazahstānā, Ugandā un Etiopijā. Debates un balsojumi
ceturtdien.
 
- Debates par ieroču iegādi un glabāšanu, pirmdien
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/8/skills-to-fit-the-digital-age-and-boost-the-covid-19-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/4/meps-discuss-the-european-central-bank-s-policy-with-christine-lagarde
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/5/human-trafficking-stronger-measures-to-protect-women-children-and-migrants
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/6/circular-economy-meps-to-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/6/circular-economy-meps-to-call-for-tighter-eu-consumption-and-recycling-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/11/covid-19-recovery-protecting-investors-while-cutting-red-tape-for-firms
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/12/women-s-rights-still-a-long-way-to-go-to-achieve-gender-equality
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/15/damage-to-youth-and-sports-caused-by-covid-19-must-be-prevented
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/16/parliament-to-discuss-the-de-facto-ban-on-abortion-in-poland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/10/meps-to-discuss-the-latest-developments-in-yemen-and-myanmar
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/17/debates-on-the-situation-in-rwanda-kazakhstan-uganda-and-ethiopia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-02-08/18/other-topics-on-the-agenda

