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plenarinė sesija Briuselyje
Europos ateities konferencija: ES pirmininkai pasirašys bendrą
deklaraciją
Trečiadienį planuojama pasirašyti Europos ateities konferencijos steigimo deklaraciją.
Tai leis pradėti jos veiklą tariantis dėl būsimų ES pokyčių ir stiprinant Europos
solidarumą.
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EP nariai paminės Tarptautinę moters dieną
Pirmadienį prasidėsiančioje EP sesijoje jos nariai paminės Tarptautinę moters dieną.
Sveikinimo žodį tars EP Pirmininkas David Sassoli ir Naujosios Zelandijos premjerė
Jacinda Ardern.
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Europarlamentarai tvirtins programą „InvestEU“
Antradienį EP nariai aptars ir balsuos dėl ES investicijų programos „InvestEU“, kuria
siekiama palengvinti prieigą prie finansų bei sutelkti viešas ir privačias investicijas.
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Parlamentas balsuos dėl naujos programos „ES – sveikatos labui“
Antradienį europarlamentarai tvirtins naują 5,1 mlrd. eurų dydžio programą „ES –
sveikatos labui“, kuria siekiama sustiprinti ES sveikatos sektorių.
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EP siekia apmokestinti ES importą anglies dioksido mokesčiu
Pirmadienį Europos Parlamentas teiks siūlymus, kaip kovoti su „anglies dioksido
nutekėjimu“ – ES bendrovių polinkiu perkelti veiklą į valstybes, mažiau ribojančias
taršą.

8

Siekiama įpareigoti ES gamintojus ir tiekėjus gerbti žmogaus teises
ir saugoti aplinką
EP paragins priimti taisykles, kurios nustatytų privalomus ES atsakingo verslo
standartus ir įpareigotų įmones tikrinti, ar jų tiekėjai paiso žmogaus teisių bei
aplinkosaugos.

9

Grėsmė spaudos laisvei Lenkijoje, Vengrijoje ir Slovėnijoje
Europarlamentarai kartu su ES Tarybos ir Komisijos atstovais aptars Lenkijos,
Vengrijos ir Slovėnijos valdžios bandymus riboti nepriklausomą žiniasklaidą.
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Plenarinė sesija
Europos Parlamentas ketina paskelbti ES „LGBTIQ asmenų laisvės
erdve“
Reaguodami į „laisvų nuo LGBTIQ“ erdvių Lenkijoje paskelbimą, EP nariai trečiadienį
diskutuos dėl „LGBTIQ asmenų laisvės erdvės“ Europos Sąjungoje paskelbimo.

11

Parlamentas tvirtins poziciją dėl ES žuvininkystės kontrolės taisyklių
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl pastarąjį dešimtmetį galiojančių ES
žuvininkystės kontrolės taisyklių atnaujinimo.

12

Vaiko teisės: EP ragina užtikrinti teisę į švietimą, o kartu kovoti su
skurdu bei smurtu
EP ragina valstybes užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į švietimą, sveikatos apsaugą ir
būstą, taip pat sustiprinti paramą šeimoms ir vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą.

13

Europarlamentarai aptars įtemptą politinę padėtį Sakartvele
Antradienio popietę EP nariai kartu su ES diplomatijos vadovu Josep Borrell įvertins
politinę krizę Sakartvele.
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-03-08

2021 m. kovo mėn. 8-11 d. EP plenarinė sesija Briuselyje
Daugiau
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP Multimedijos centras
Susisiekti
Gediminas VILKAS
Press Officer
(+32) 2 28 33592 (BXL)
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu

LT

Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

2 I 14

Plenarinė sesija
Robertas POGORELIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje
(+370) 5 212 1530
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Dovaidas PABIRŽIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje
(+370) 5 212 0766
(+370) 685 51121
dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu

LT

Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

3 I 14

Plenarinė sesija

Europos ateities konferencija: ES pirmininkai
pasirašys bendrą deklaraciją
Trečiadienį planuojama pasirašyti Europos ateities
konferencijos steigimo deklaraciją. Tai leis pradėti jos
veiklą tariantis dėl būsimų ES pokyčių ir stiprinant Europos
solidarumą.
Konferencijos steigiamąją deklaraciją trečiadienį 11 val. pasirašys Europos Parlamento
pirmininkas David Sassoli, Portugalijos premjeras António Costa ir Europos Komisijos
pirmininkė Ursula von der Leyen. Ji įpareigoja ES institucijas pagal savo kompetenciją
„įsiklausyti į europiečius ir įgyvendinti konferencijos rekomendacijas“.
Įvairaus išsilavinimo ir amžiaus pilietinės visuomenės atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys,
atrinkti atviru ir skaidriu būdu, taps konferencijos dalyviais vietos, regionų, valstybių arba ES
lygiu. Jie nuspręs dėl konferencijos darbotvarkės ir dalyvaus susijusiuose renginiuose.
Europos ateities konferencijos veiklos pradžiai ketvirtadienį pritarė EP pirmininkų sueiga.

Daugiau
EP rezoliucija dėl ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniai (2020-04-17)
EP Pirmininkų sueigos pareiškimas Šumano deklaracijos 70-ųjų metinių proga (2020-05-07)
EP Tyrimų biuro pažyma apie Europos ateities konferenciją (2020-06-11)
Garso ir vaizdo medžiaga
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EP nariai paminės Tarptautinę moters dieną
Pirmadienį prasidėsiančioje EP sesijoje jos nariai paminės
Tarptautinę moters dieną. Sveikinimo žodį tars EP
Pirmininkas David Sassoli ir Naujosios Zelandijos premjerė
Jacinda Ardern.
Tikimasi kad nuotoliniame kreipimesi Naujosios Zelandijos premjerė pasidalins patirtimi kovojant
su pandemija bei akcentuos būtinybę labiau įtraukti moteris į sprendimų priėmimą, kad atsakas į
pandemiją atitiktų visų visuomenės grupių interesus.
Tą pačios dienos rytą, 11 val., Moterų teisių komiteto pirmininkė Evelyn Regner (Socialistai ir
demokratai, Austrija) EP Facebook paskyroje tiesiogiai atsakinės į piliečių klausimus apie lyčių
lygybę ES ir moterims kylančius sunkumus pandemijos metu. Prisijunkite prie diskusijos čia.
12 val. ji dalyvaus tiesioginėje Instagram diskusijoje su Lenkijos modeliu ir aktyviste Anja Rubik.
Diskusijas galėsite sekti gyvai čia.

Daugiau
EP rezoliucija dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir pokriziniu
laikotarpiu (2021-01-21)
Tarptautinė moters diena 2021 m. – EP naujienos
EP Tyrimų biuro pažyma apie lyčių lygybę ir pandemiją (2021 m. sausis)
EP Tyrimų biuro pažyma apie COVID-19 ir lyčių lygybės iššūkius (2021 m. vasaris)
EP Tyrimų biuro pažyma apie moteris ES politikoje (2021 m. vasaris)
EP Tyrimų biuro pažyma apie moteris, vadovaujančias kovai su COVID-19 (2021 m. kovas)
Koronaviruso krizė: ryškėjanti lyčių priešprieša? (infografikas)
COVID-19 poveikis moterims (reportažas)
Specialus EP tinklapis Tarptautinei moters dienai paminėti
Garso ir vaizdo medžiaga
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Europarlamentarai tvirtins programą „InvestEU“
Antradienį EP nariai aptars ir balsuos dėl ES investicijų
programos „InvestEU“, kuria siekiama palengvinti prieigą
prie finansų bei sutelkti viešas ir privačias investicijas.
Naujajai ES investicijų programai bus skirta 26 milijardai eurų, kurie, tikėtina, padės ES pritraukti
apie 400 milijardų eurų investicijų iki 2027 m.
Programa „InvestEU“, dėl kurios jau pernai gruodį pasiektas Europos Parlamento ir ES Tarybos
susitarimas, bus skatinamos strateginės investicijos į vaistų, medicinos prietaisų ir informacinių
technologijų gamybą ES bei tiekimą. EP dėka dalis paramos bus skirta mažosioms ir vidutinėms
įmonėms, nukentėjusioms nuo pandemijos. Pagal naująją investicijų programą bus finansuojami
ir projektai, skatinantys aplinkosauginį bei socialinį tvarumą.
Diskusija: antradienis, kovo 9 d.
Balsavimo rezultatai: antradienis, kovo 9 d.
Procedūra: bendro sprendimo, pirmojo svarstymo sutarimas

Daugiau
Teisėkūros apžvalga
„InvestEU“ paramos pavyzdžiai
EP pranešėjas José Manuel Fernandes (Europos liaudies partija, Portugalija)
EP pranešėja Irene Tinagli (Socialistai ir demokratai, Italija)
Garso ir vaizdo medžiaga
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Parlamentas balsuos dėl naujos programos „ES –
sveikatos labui“
Antradienį europarlamentarai tvirtins naują 5,1 mlrd. eurų
dydžio programą „ES – sveikatos labui“, kuria siekiama
sustiprinti ES sveikatos sektorių.
Dėl 2021–2027 m. laikotarpiu numatomos įgyvendinti programos EP ir ES Tarybos derybininkai
susitarė pernai gruodį. Pasiektas kompromisas numato, kad programa „ES – sveikatos labui“
apims tas sritis, kuriose ES pagalba sukuria pridėtinę vertę: kovą su tarpvalstybinėmis
grėsmėmis sveikatai, vaistų ir medicinos prietaisų prieinamumo didinimą, taip pat Europos
sveikatos duomenų erdvės kūrimą. Išsamesnė informacija pateikta čia.
Reaguodama į pandemiją pernai gegužę Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2021–2027
m. programos „ES – sveikatos labui“. Ja siekiama stiprinti ES pasirengimą didelėms
tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir didinti valstybių sveikatos sistemų atsparumą.
Diskusija: antradienis, kovo 9 d.
Balsavimo rezultatai: antradienis, kovo 9 d.
Procedūra: bendro sprendimo, pirmojo svarstymo sutarimas

Daugiau
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2020-12-14)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga apie „ES - sveikatos labui“ programą
EP pranešėjas Cristian-Silviu Bușoi (Europos liaudies partija, Rumunija)
Garso ir vaizdo medžiaga
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EP siekia apmokestinti ES importą anglies
dioksido mokesčiu
Pirmadienį Europos Parlamentas teiks siūlymus, kaip
kovoti su „anglies dioksido nutekėjimu“ – ES bendrovių
polinkiu perkelti veiklą į valstybes, mažiau ribojančias
taršą.
EP rezoliucijos projekte pažymima, kad ryžtingesni ES kovos su klimato kaita tikslai neturi
skatinti „anglies dioksido nutekėjimo“, nes ES įmonėms perkėlus veiklą į šalis, kuriose taršos
reglamentavimas ne toks griežtas, nukentėtų pasaulinės kovos su klimato kaita pastangos.
Siekdami apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos ir paskatinti ES
nepriklausiančias valstybes stiprinti kovą su klimato kaita, EP nariai siūlys apmokestinti iš tam
tikrų trečiųjų šalių importuojamas prekes anglies dioksido mokesčiu, ypač jei tos šalys vangiai
kovoja su klimato kaita. Vis dėlto tai neturi tapti prekybos apsaugos priemone, pažymi
europarlamentarai.
Tikėtina, kad antrąjį 2021 m. ketvirtį Europos Komisija pristatys minėtą apmokestinimą
nustatančių taisyklių projektą. Europos Parlamentas 2019 m. lapkričio mėn. paskelbė kritinę
klimato padėtį.
Diskusija: pirmadienį, kovo 8 d.
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, kovo 10 d.
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

Daugiau
Teisėkūros apžvalga
EP rezoliucijos projektas
Europos Komisijos planai dėl ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo sukūrimo
Pranešimas spaudai: EP siekia padidinti 2030 m. anglies dvideginio mažinimo tikslą iki 60
proc. (2020-10-08)
EP Tyrimų biuro pažyma apie klimato kaitą
Garso ir vaizdo medžiaga
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Siekiama įpareigoti ES gamintojus ir tiekėjus
gerbti žmogaus teises ir saugoti aplinką
EP paragins priimti taisykles, kurios nustatytų privalomus
ES atsakingo verslo standartus ir įpareigotų įmones tikrinti,
ar jų tiekėjai paiso žmogaus teisių bei aplinkosaugos.
EP rezoliucijos projekte Europos Komisija raginama nedelsiant pasiūlyti taisykles, kurios
sustiprintų įmonių atsakomybę už žmogaus teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo standartų
laikymąsi. Įmonės turėtų ne tik jų laikytis pačios, bet ir užtikrinti, kad jų tiekėjai nepažeistų
darbuotojų teisių, nenaudotų priverstinio ar vaikų darbo, taip pat laikytųsi aplinkosaugos ir gero
valdymo reikalavimų. Tokios taisyklės taip pat užtikrintų geresnę nukentėjusiųjų teisių apsaugą.
Jos turėtų būti taikomos visoms įmonėms, taip pat ir įsikūrusioms trečiosiose šalyse, kurios
norėtų veikti ES vidaus rinkoje.
Pernai vasarį publikuota Europos Komisijos studija atskleidė, kad tik kas trečia ES bendrovė
tikrina savo tiekėjus, nors 70 proc. apklaustų įmonių pripažino, kad tam būtinos ES taisyklės.
Diskusija: pirmadienį, kovo 8 d.
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, kovo 10 d.
Procedūra: teisėkūros iniciatyvos rezoliucija

Daugiau
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-01-27)
EP Tyrimų biuro pažyma apie privalomą tiekėjų tikrinimą (2020 m. spalis)
EP Tyrimų biuro pažyma apie įmonių tiekėjų tikrinimą ir atskaitomybę (2020 m. spalis)
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Grėsmė spaudos laisvei Lenkijoje, Vengrijoje ir
Slovėnijoje
Europarlamentarai kartu su ES Tarybos ir Komisijos
atstovais aptars Lenkijos, Vengrijos ir Slovėnijos valdžios
bandymus riboti nepriklausomą žiniasklaidą.
Vengrijos žiniasklaidos reguliavimo tarnyba atsisakė pratęsti licenciją radijo stočiai „Klubrádió“,
kuri dažnai kritikuoja Vengrijos vyriausybę. Nors „Reporteriai be sienų“ pasmerkė šį sprendimą
ir suabejojo jo pagrįstumu, Vengrijos teismas jį patvirtino. Tikėtina, kad europarlamentarų
diskusijoje bus keliami Vengrijos žiniasklaidos ir ryšių tarybos nepriklausomumo bei sparčiai
blogėjančios spaudos laisvės klausimai.
Lenkijos vyriausybės ketinimas įvesti naują žiniasklaidos reklamos pajamų mokestį, skirtą remti
sveikatos apsaugą ir kultūrą, sulaukė kritikos dėl neproporcingo jo taikymo nepriklausomai
žiniasklaidai. Protestuodama prieš šį mokestį, didelė dalis žiniasklaidos priemonių praėjusį
mėnesį 24 valandoms sustabdė veiklą: nutraukė žinių transliaciją bei informavo apie bandymus
riboti spaudos laisvę. Žiniasklaidos bendrovės išplatino atvirą laišką, kuriame griežtai
prieštaraujama tam, kad prisidengiant pandemija būtų sukurta nauja didelė našta žiniasklaidai.
Savo ruožtu Slovėnijos žurnalistai susiduria su įžeidinėjimais bei grasinimais internete ir kitur, jų
nuskambėjo ir iš šalies ministro pirmininko Janez Janša. Kartu pranešama, kad valstybinė ir
privati Slovėnijos žiniasklaida patiria didelį politinį spaudimą. Pernai spalį paskelbtame atvirame
laiške 22 Slovėnijos žiniasklaidos priemonių redaktoriai perspėjo, jog jie „susiduria su tiesmuku
pagrindinių valdžios atstovų melu, manipuliacijomis ir įžeidinėjimu“. Slovėnija perims
pirmininkavimą ES Tarybai šių metų liepą.
Diskusija: trečiadienį, kovo 10 d.
Procedūra: Komisijos ir Tarybos pareiškimai su diskusija

Daugiau
Teisėkūros apžvalga
EP įspėja dėl pablogėjusios žmogaus teisių padėties Europoje (2020-11-26)
Europos Parlamentas smerkia mėginimus nutildyti kritišką žiniasklaidą (2020-11-25)
EP įspėja nepiktnaudžiauti valdžia nustatant ribojimus dėl koronaviruso (2020-11-13)
EP Tyrimų biuro pažyma apie koronaviruso įtaką spaudos laisvei (2020-05-08)
EP svetainė: Spaudos laisvė COVID-19 pandemijos metu
Teisės viršenybė valstybėje narėje: koks ES vaidmuo? (infografikas)
2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita (Europos Komisija)
Garso ir vaizdo medžiaga
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Europos Parlamentas ketina paskelbti ES
„LGBTIQ asmenų laisvės erdve“
Reaguodami į „laisvų nuo LGBTIQ“ erdvių Lenkijoje
paskelbimą, EP nariai trečiadienį diskutuos dėl „LGBTIQ
asmenų laisvės erdvės“ Europos Sąjungoje paskelbimo.
Praėjus dvejiems metams po pirmosios vadinamosios „laisvos nuo LGBTIQ ideologijos“ zonos
įsteigimo Lenkijoje ir jų išplitimo į dešimtis kitų savivaldybių, Europos Parlamentas siekia
paskelbti Europos Sąjungą „LGBTIQ asmenų laisvės erdve“. Parlamentas pažymi, kad bet kokia
diskriminacija prieš LGBTIQ asmenis aiškiai pažeidžia pagrindines Europos vertybes.
2019 m. gruodžio mėn. priimtoje EP rezoliucijoje griežtai smerkiamas vadinamųjų „laisvų nuo
LGBTIQ“ erdvių Lenkijoje paskelbimas bei įvairaus pobūdžio išpuoliai prieš LGBTIQ asmenų
teises kitose ES valstybėse.
Diskusija: trečiadienį, kovo 10 d.
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, kovo 11 d.
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija

Daugiau
Pranešimas spaudai: EP ragina Lietuvą necenzūruoti informacijos apie LGBTI (2019-12-18)
Pranešimas spaudai: EP ragina imtis veiksmų apsaugoti mažumas ir teisinę valstybę Lenkijoje
(2020-09-17)
Garso ir vaizdo medžiaga
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Parlamentas tvirtins poziciją dėl ES
žuvininkystės kontrolės taisyklių
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl pastarąjį
dešimtmetį galiojančių ES žuvininkystės kontrolės taisyklių
atnaujinimo.
Daugiausia diskusijų sulaukiantis reikalavimas – apsauginių vaizdo stebėjimo kamerų laivuose
įrengimas. EP Žuvininkystės komitetas siūlo atsisakyti įpareigojimo jas naudoti (tai pasiūlė
Europos Komisija), o veikiau skatinti jų diegimą suteikiant papildomas žvejybos kvotas.
Savo ruožtu Parlamentas, tikėtina, ragins įpareigoti žvejus naudoti elektroninius laivo žurnalus ir
laivo padėtį jūroje fiksuojančius prietaisus, taip pat sugriežtinti žvejybos produktų atsekamumo
tiekimo grandinėje reikalavimus. Be to, bus siūloma suvienodinti laivų patikras ir įkurti Europos
žvejybos pažeidimų registrą, kuris leistų veiksmingiau sekti baudos taškų suteikimą.
2018 m. gegužę Europos Komisija pasiūlė peržiūrėti ES žuvininkystės kontrolės taisykles ir
suvienodinti kontrolės bei priežiūros reikalavimus. Patvirtinus Parlamento mandatą, jo
derybininkai tęs taisyklių derinimą su ES Taryba.
Diskusija: antradienį, kovo 9 d.
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, kovo 10 d.
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas

Daugiau
Teisėkūros apžvalga
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-02-05)
ES taisyklių svarstymo apžvalga
EP pranešėja Clara Aguilera (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
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Plenarinė sesija

Vaiko teisės: EP ragina užtikrinti teisę į švietimą,
o kartu kovoti su skurdu bei smurtu
EP ragina valstybes užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į
švietimą, sveikatos apsaugą ir būstą, taip pat sustiprinti
paramą šeimoms ir vaikų priežiūros paslaugų
prieinamumą.
Prieš balsuodami dėl rezoliucijos ketvirtadienį, EP nariai tikisi sulaukti Komisijos atsakymų į
pateiktus klausimus dėl būsimos ES vaiko teisių apsaugos strategijos. EP Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto parengtame rezoliucijos projekte perspėjama apie
nepakeliamą COVID-19 pandemijos naštą vaikams, kuri didina skurdo riziką, riboja galimybę
mokytis, kenkia fizinei ir psichinei sveikatai bei didina smurto ir prievartos pavojų.
Tikėtina, kad EP nariai taip pat kels klausimus dėl būtinybės apsaugoti migrantų ir pabėgėlių
vaikus (ypač vienišus), sudaryti visiems vaikams sąlygas mokytis (įskaitant romus bei vaikus su
negalia) ir užkirsti kelia seksualinei prievartai.
Diskusija: trečiadienį, kovo 10 d.
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, kovo 11 d.
Procedūra: klausimai žodžiu Komisijai su rezoliucija

Daugiau
Teisėkūros apžvalga
EP rezoliucija dėl vaiko teisių 30-ųjų JT Vaiko teisių konvencijos metinių proga (2019-11-26)
Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais
Garso ir vaizdo medžiaga
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Europarlamentarai aptars įtemptą politinę
padėtį Sakartvele
Antradienio popietę EP nariai kartu su ES diplomatijos
vadovu Josep Borrell įvertins politinę krizę Sakartvele.
Sakartvelas negali išlipti iš politinės krizės nuo pernai spalį vykusių parlamento rinkimų, kuriuos
nedidele persvara laimėjo valdančioji koalicija „Sakartvelo svajonė“, tačiau opozicijai iki galo
nepripažįsta. Krizės kulminacija pasiekta prieš keletą savaičių, kai reaguodamas į teismo
sprendimą sulaikyti opozicijos lyderį Niką Meliją ir siekdamas sumažinti politinę įtampą
atsistatydino premjeras Georgijus Gacharija.
Diskusija: antradienį, kovo 9 d.
Procedūra: ES diplomatijos vadovo pareiškimas

Daugiau
EP narių Marina Kaljurand ir Sven Mikser (Socialistai ir demokratai, Estija) pareiškimas dėl
politinės padėties Sakartvele
Pranešimas spaudai: Parlamentas sveikina ES ir Sakartvelo santykių gilinimą (2020-09-16)
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