
 

Plenārsesija īsumā. 2021.gada 8.-11. marts
 
Konference par Eiropas nākotni: ES iestādes parakstīs kopīgu
deklarāciju 
Ar deklarācijas parakstīšanu trešdien aizsāksies Konferences process, lai risinātu
senas un jaunas problēmas, vienlaikus stiprinot Eiropas solidaritāti.
 
 
Eiropas Parlamenta plenārsēdē atzīmēs Starptautisko sieviešu dienu 
Pirmdien, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, Eiropas Parlamenta deputātus
uzrunās priekšsēdētājs Sasoli un Jaunzēlandes premjerministre Žakinda Ārderna
 
 
Ieguldījumi Eiropas atveseļošanā: EP balsos par jauno InvestEU
programmu 
Parlaments gatavojas apstiprināt jauno InvestEU programmu, kas piesaistīs
ieguldījumus un garantēs piekļuvi finansējumam, lai veicinātu ES atgūšanos no
pandēmijas.
 
 
Eiropas Parlaments pieņems jauno ES Veselības programmu 
EP deputāti debatēs un balsos par 5,1 miljardu eiro vērto programmu “ES Veselība”
2021.–2027. gadam, ar mērķi labāk sagatavot ES veselības sistēmas nākotnes
apdraudējumiem.
 
 
EP aicinās ieviest oglekļa nodevu ES importētajām precēm 
Lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzi, Eiropas Parlaments aicinās ieviest oglekļa
nodevu precēm, kas importētas no valstīm, kuru klimata mērķi nav tik vērienīgi nekā
ES.
 
 
Uzņēmumiem ar savu darbību ir jāaizstāv cilvēktiesības un vide 
EP deputāti aicinās noteikt saistošus noteikumus atbildīgai uzņēmējdarbības praksei,
paredzot atbildību par cilvēkiem un planētai nodarīto kaitējumu.
 
 
Uzbrukumi plašsaziņas līdzekļu brīvībai Polijā, Ungārijā un
Slovēnijā 
Trešdien EP deputāti ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem apspriedīs Polijas,
Ungārijas un Slovēnijas varas iestāžu centienus apklusināt neatkarīgos plašsaziņas
līdzekļus.
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Parlaments aicinās pasludināt Eiropas Savienību par ‘‘LGBTI
brīvības zonu’’ 
Paredzams, ka trešdienas debatēs un ceturtdienas balsojumā Eiropas Parlaments,
atbildot uz Polijas “no LGBTI brīvajām zonām”, aicinās ES kļūt par “LGBTI brīvības
zonu”.
 
 
Debates par atklājumiem Luksemburgas nodokļu skandālos   
EP deputāti apspriedīs pētniecisko žurnālistu grupas “OpenLux” atklājumus un to, kā
apturēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
 
 
Bērnu tiesības: jānodrošina tiesības uz izglītību, jāapkaro
nabadzība un vardarbība 
ES dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda izglītībā, veselības aprūpē, mājokļos, ģimeņu
atbalstā un bērnu aprūpē, kā arī jānodrošina, lai šie pakalpojumi būtu pieejami visiem
bērniem.
 
 
EP deputāti aicinās pilnībā pārtraukt nepamatotu ģeobloķēšanu 
Lai gan ES noteikumi par nepamatotas ģeobloķēšanas pārtraukšanu ir spēkā vairāk
nekā divus gadus, šajā jomā joprojām pastāv daudzas problēmas, saka EP deputāti.
 
 
EP deputāti ar Žuzepu Borelu apspriedīs politisko spriedzi Gruzijā 
Otrdienas pēcpusdienā EP deputāti un ES ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels izvērtēs
saspringto politisko stāvokli Gruzijā.
 
 
Citi jautājumi 
Eiropas Parlamenta marta pirmās plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-03-08
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-03-08
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


Kontakti 
 
 
Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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Konference par Eiropas nākotni: ES iestādes
parakstīs kopīgu deklarāciju
 
Ar deklarācijas parakstīšanu trešdien aizsāksies
Konferences process, lai risinātu senas un jaunas
problēmas, vienlaikus stiprinot Eiropas solidaritāti.
 
Eiropas Parlaments (priekšsēdētājs Dāvids Sasoli), ES Padome (Portugāles premjerministrs
Kosta)  un  Eiropas  Komisija  (priekšsēdētāja  fon  der  Leiena)  trešdien  parakstīs  kopīgu
deklarāciju par Konferenci par Eiropas nākotni. Tas aizsāks procesu, kas iesaistīs iedzīvotājus
ES politikas un iestāžu pārveidē.
 
Deklarācijā ES iestādes apņemas uzklausīt  eiropiešus un ņemt vērā Konferencē paustos
ieteikumus, atbilstoši  to Līgumos noteiktajām pilnvarām.
 
Izmantojot  iekļaujošu, atklātu un pārredzamu pieeju,  cilvēki  no visām iedzīvotāju grupām,
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un ieinteresētās personas Eiropas, dalībvalsts, reģionālajā un
vietējā līmenī varēs piedalīsies Konferencē, tās darba kārtības un uzstādījuma noteikšanā,
atbilstoši jautājumiem, kas viņiem šķiet būtiski, daudzos dažādos pasākumos un izmantojot
daudzvalodu digitālo platformu.
 
Iepazīstieties ar Parlamenta Priekšsēdētāju konferences paziņojumu pēc lēmuma apstiprināt
kopīgo deklarāciju.
 
Parakstīšanas ceremonija: trešdien, 10. martā
 
Papildu informācija
Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūcija par koordinētu ES rīcību Covid-19
pandēmijas un tās seku apkarošanai
EP Priekšsēdētāju konferences paziņojums — Šūmaņa deklarācijas gadadiena (07.05.2020)
EP Izpētes dienests: Conference on the Future of Europe (11.06.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par Konferenci par Eiropas nākotni
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200507IPR78608/statement-by-ep-conference-of-presidents-on-the-schuman-declaration-anniversary
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Eiropas Parlamenta plenārsēdē atzīmēs
Starptautisko sieviešu dienu
 
Pirmdien, atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, Eiropas
Parlamenta deputātus uzrunās priekšsēdētājs Sasoli un
Jaunzēlandes premjerministre Žakinda Ārderna
 
Jaunzēlandes premjerministre Žakinda Ārderna video uzrunā, visticamāk, dalīsies pieredzē par
politiskas vadītājas darbu pandēmijas laikā. Viņa, visticamāk, arī uzsvērs, ka sievietes ir bijušas
frontes  līnijā  cīņā  pret  Covid-19,  un  ka  viņas  jāiekļauj  visu  līmeņu  vadībā  un  lēmumu
pieņemšanā, lai nodrošinātu, ka reakcija uz pandēmiju atbilst ikviena cilvēka vajadzībām. EP
priekšsēdētājs Dāvids Sasoli deputātus uzrunās tieši pirms sesijas oficiālās atklāšanas.
 
Norises sociālajos medijos
 
Pirms plenārsesijas pirmdien plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) EP Sieviešu tiesību komitejas
priekšsēdētāja Evelīna Rēgnere (S&D, Austrija) Facebook tiešraidē atbildēs uz iedzīvotāju
jautājumiem  par  pašreizējo  situāciju  dzimumu  līdztiesības  jomā  un  to,  kā  pandēmija  ir
saasinājusi daudzās grūtības, ar kurām jāsaskaras sievietēm. Facebook Live varēsiet vērot šeit.
 
Savukārt  plkst.  12.00 viņa Instagram tiešraidē sarunāsies ar poļu modeli  un aktīvisti  Anju
Rubiku. Instagram Live  varēsiet vērot šeit.
 
Papildu informācija
EP Rezolūcija: Dzimumperspektīva Covid-19 krīzes laikā un pēc tās (2021. gada 21. janvāris)
EP ziņas par Starptautisko sieviešu dienu 2021. gadā
EP Izpētes dienests: Achieving gender equality in the face of the pandemic and existing
challenges (2021.gada janvāris)
EP Izpētes dienests: COVID-19: The need for a gendered response (2021. gada februāris)
EP Izpētes dienests: Women in politics in the EU: State of play (2021. gada februāris)
EP Izpētes dienests: Thematic digest: Women leading the fight against Covid-19 (2021. gada
marts)
EP Izpētes dienesta infografika: The coronavirus crisis: an emerging gender divide?
Infoklips: Sievietes un Covid-19 krīzes ietekme
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par Starptautisko sieviešu dienu 2021. gadā
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/international-women-s-day-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Ieguldījumi Eiropas atveseļošanā: EP balsos par
jauno InvestEU programmu
 
Parlaments gatavojas apstiprināt jauno InvestEU
programmu, kas piesaistīs ieguldījumus un garantēs
piekļuvi finansējumam, lai veicinātu ES atgūšanos no
pandēmijas.
 
Debates un balsojums notiks otrdien, rezultātus paziņos plkst.19.00.
 
Paredzēts, ka InvestEU programma no 2021.-2027. gadam Eiropas Savienībā piesaistīs 400
miljardus eiro publisko un privāto ieguldījumu, šo ieguldījumu garantijai ES budžetā atvēlot 26
miljardus eiro (pašreizējās cenās).
 
Programmas prioritātes, par kurām likumdevēji vienojās decembrī, ir palielināt stratēģiskos
ieguldījumus  zāļu,  medicīnas  ierīču  un  aprīkojuma  ražošanā,  kā  arī  informācijas  un
komunikācijas  tehnoloģiju,  to  sastāvdaļu  un  ierīču  ražošanā.
 
Parlamenta pārstāvjiem sarunās izdevās panākt, lai programma sniegtu arī kapitāla atbalstu
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kurus negatīvi skārusi pandēmijas izraisītā krīze.
 
InvestEU programma ir  daļa  no 750 miljardu eiro  vērtā  Eiropas atveseļošanās plāna.  Tā
veicinās arī Eiropas ilgtspējību, finansējot projektus, kas varēs pierādīt, ka tiem ir pozitīva
ietekme uz vidi, klimatu un sociālo jomu.
 
Debates: otrdien, 9. martā
 
Balsojuma rezultāti: otrdien, 9. martā 
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
InvestEU tīmekļa vietne (ar Latvijā finansēto projektu piemēriem)
EP Izpētes dienests: The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par InvestEU
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_lv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Eiropas Parlaments pieņems jauno ES Veselības
programmu
 
EP deputāti debatēs un balsos par 5,1 miljardu eiro vērto
programmu “ES Veselība” 2021.–2027. gadam, ar mērķi
labāk sagatavot ES veselības sistēmas nākotnes
apdraudējumiem.
 
Pēc debatēm otrdienas rītā notiks balsojums, lai apstiprinātu provizorisko vienošanos, kuru
Parlaments un Padome panāca 2020. gada 14. decembrī. Balsojuma rezultātus paziņos otrdien
plkst.19.00.
 
Saskaņā  ar  vienošanās  tekstu  jaunā  “ES  Veselība”  sniegs  ieguldījumu  jomās,  kuras
nepārprotami efektīvāk ir risināt ES līmenī, piemēram, pārrobežu veselības apdraudējumi, zāļu
un medicīnas ierīču pieejamības vairošana, kā arī atbalsts Eiropas “veselības datu telpas”
izveidei. Sīkāka informācija par konkrētajiem noteikumiem ir pieejama šeit.
 
Vispārēja informācija
 
Komisija  2020.  gada maijā,  reaģējot  uz  Covid-19  krīzi,  ierosināja  jaunu programmu “ES
Veselība” 2021.–2027. gadam. Programmas mērķis ir palīdzēt ES labāk sagatavoties lieliem
pārrobežu veselības apdraudējumiem un uzlabot dalībvalstu veselības sistēmu noturību. Tas
dos iespēju Eiropas Savienībai ne tikai rīkoties turpmāku epidēmiju gadījumos, bet arī risināt
ilgtermiņa problēmas, piemēram, sabiedrības novecošanu un veselības aprūpes nevienlīdzību.
 
Debates: otrdien, 9. martā
 
Balsojuma rezultāti: otrdien, 9. martā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc likumdevēju vienošanās (14.12.2020)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: EU4Health programme (3.02.2021)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par ES Veselību
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_lv
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_lv
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_lv
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_lv
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


EP aicinās ieviest oglekļa nodevu ES
importētajām precēm
 
Lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzi, Eiropas Parlaments
aicinās ieviest oglekļa nodevu precēm, kas importētas no
valstīm, kuru klimata mērķi nav tik vērienīgi nekā ES.
 
Deputāti  diskutēs  un  balsos  par  rezolūciju  par  “PTO  prasībām  pielāgotu  ES  oglekļa
ievedkorekcijas mehānismu”, kurā uzsvērts, ka ES vērienīgie mērķi klimata pārmaiņu jomā
nedrīkst radīt “oglekļa emisiju pārvirzi”. EP deputāti norāda, ka pasaule klimata jomā kopumā
nebūs ieguvēja, ja ES ražošana tiks vienkārši pārvietota uz valstīm, kur ir  mazāk stingras
prasības attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām.
 
Visas pasaules valstis būtu jāmudina uz vērienīgākiem mērķiem klimata jomā, lai sasniegtu
Parīzes nolīguma mērķus, pausts rezolūcijas projektā. Lai stimulētu Eiropas Savienības un citu
valstu ražotājus mazināt oglekļa emisijas, jānosaka “oglekļa cena” noteiktu preču importam, ja
tās nāk no valstīm, kuru klimata mērķi nav pietiekami vērienīgi.
 
Gaidāms, ka deputāti vienlaikus aicinās arī neizmantot oglekļa nodevu – kā protekcionisma
rīku.
 
Vispārēja informācija
 
Paredzams, ka Komisija 2021. gada otrajā ceturksnī kā daļu no Eiropas zaļā kursa iesniegs
likumdošanas priekšlikumu par oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, kā arī priekšlikumu par to,
kā novirzīt tādā veidā gūtos ieņēmumus ES budžetam.
 
Parlamentam ir bijusi liela nozīme, pieprasot vērienīgākus ES tiesību aktus klimata jomā. 2019.
gada 28. novembrī Eiropas Parlaments izsludināja ārkārtas stāvokli klimata jomā.
 
Debates: pirmdien, 8. martā
 
Balsojums un rezultāti: trešdien, 10. martā
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Rezolūcijas projekts par PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu
Eiropas Komisijas ietekmes novērtējums par ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu
EP paziņojums presei: “ES Klimata akts: deputāti prasa līdz 2030. gadam samazināt emisiju
par 60 %” (08.10.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par zaļo kursu
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191121IPR67110/eiropas-parlaments-pasludina-arkartas-stavokli-klimata-joma
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191121IPR67110/eiropas-parlaments-pasludina-arkartas-stavokli-klimata-joma
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191121IPR67110/eiropas-parlaments-pasludina-arkartas-stavokli-klimata-joma
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_LV.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201002IPR88431/es-klimata-akts-deputati-prasa-lidz-2030-gadam-samazinat-emisiju-par-60
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201002IPR88431/es-klimata-akts-deputati-prasa-lidz-2030-gadam-samazinat-emisiju-par-60
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Uzņēmumiem ar savu darbību ir jāaizstāv
cilvēktiesības un vide
 
EP deputāti aicinās noteikt saistošus noteikumus atbildīgai
uzņēmējdarbības praksei, paredzot atbildību par cilvēkiem
un planētai nodarīto kaitējumu.
 
Juridiskās komitejas sagatavotajā likumdošanas iniciatīvas projektā “par pienācīgu rūpību
uzņēmumu darbībā un atbildību par to” Komisija tiek aicināta steidzami iesniegt likumdošanas
priekšlikumu,  kas  nodrošina  uzņēmumu saukšanu  pie  atbildības,  ja  tie  kaitē  vai  veicina
kaitējumu cilvēktiesībām vai  videi  vai  pārkāpj  labas  pārvaldības  principus.
 
Jaunajiem noteikumiem būtu jānodrošina labāka cietušo aizsardzība un jāsniedz piekļuve
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. EP deputāti  prasa šos noteikumus attiecināt  uz visiem
uzņēmumiem, kas vēlas darboties ES iekšējā tirgū, tostarp tiem, kas izveidoti trešās valstīs.
 
Vispārēja informācija
 
Komisijas  pētījumā,  kas  publicēts  2020.  gada  februārī,  secināts,  ka  tikai  katrs  trešais
uzņēmums ES pašlaik veic pienācīgas rūpības pasākumus, savukārt aptuveni 70 % aptaujāto
Eiropas uzņēmumu atbalsta ES mēroga pienācīgas rūpības noteikumus. Viedokļu apmaiņā ar
EP  Juridisko  komiteju  tieslietu  komisārs  Reinders  solīja,  ka  šāds  Eiropas  Komisijas
likumdošanas priekšlikums būs daļa no Eiropas zaļā kursa un Eiropas atveseļošanas plāna.
 
Debates: pirmdien, 8. martā
 
Balsojums un rezultāti: trešdien, 10. martā
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un atbildību par to
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (27.01.2021)
EP Izpētes dienests: Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains
(22.10.2020)
EP Izpētes dienests: Corporate due diligence and corporate accountability (20.10.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Uzbrukumi plašsaziņas līdzekļu brīvībai Polijā,
Ungārijā un Slovēnijā
 
Trešdien EP deputāti ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem
apspriedīs Polijas, Ungārijas un Slovēnijas varas iestāžu
centienus apklusināt neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus.
 
Ungārijas mediju regulators nolēma neatjaunot opozīcijas vadītās radiostacijas Klubrádió
licenci,  kura  iztecēja  14.  februārī.  Arī  tiesa  atstāja  spēkā  šo  lēmumu,  kaut  nevalstiskā
organizācija “Žurnālisti bez robežām” bija raksturojusi plašsaziņas līdzekļu padomes minētos
iemeslus  (t.i.,  ka  nebija  pienācīgas  informācijas  par  mūzikas  programmu),  kā  “triviālus”.
Paredzams, ka debatēs EP deputāti  pievērsīsies Ungārijas plašsaziņas līdzekļu padomes
neatkarībai un tam, kā plašsaziņas līdzekļu brīvība jau vairākus gadus pasliktinās.
 
Polijas valdības plāni uzlikt nodokli mediju reklāmas ieņēmumiem, lai atbalstītu veselības
aprūpi  un  kultūru,  tiek  kritizēti  kā  nesamērīgi  vērsti  uz  neatkarīgo  presi.  Daudzi  mediji
pagājušajā mēnesī piedalījās “mediju izslēgšanas” kampaņā: melni ekrāni un cilpās samontēti
audio ieraksti vērsa uzmanību uz sekām, ko rada plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežošana.
Polijas izdevēju grupas parakstījušas atklātu vēstuli, norādot, ka tās kategoriski iebilst pret
epidēmijas  izmantošanu kā ieganstu,  lai  ieviestu  vēl  vienu,  jaunu,  ārkārtīgi  smagu slogu
plašsaziņas informācijas  līdzekļiem.
 
Savukārt Slovēnijā daudzi žurnālisti saskaras ar aizskaršanu un draudiem tiešsaistē, tostarp no
valsts premjerministra Janeza Janšas. Arvien vairāk ziņojumu liecina, ka sabiedriskie un privātie
mediji tiek pakļauti politiskai iespaidošanai. Atklātā vēstulē 2020. gada oktobrī 22 Slovēnijas
mediju  redaktori  norādīja,  ka  tiek  pakļauti  tiešai  apmelošanai,  draudīgiem  mājieniem,
manipulācijām un apvainojumiem no varas pārstāvju puses, sākot ar pašu augstāko valdības
līmeni. Slovēnija 2021. gada jūlijā kļūs par ES padomes prezidentvalsti.
 
* * *
 
Debates: trešdien, 10. martā
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Paziņojums presei: MEPs warn of deteriorating fundamental rights in the EU (26.11.2020)
Paziņojums presei: EP brīdina par mēģinājumiem apklusināt medijus un vājināt plurālismu
(25.11.2020)
Paziņojums presei: Eiropas Parlaments: Eiropas vērtības ir jāsaglabā pat ārkārtas stāvoklī
(13.11.2020)
EP tīmekļa lapa: Preses brīvības aizsardzība Covid-19 pandēmijas laikā
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli par preses brīvības problēmām
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https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201120IPR92117/ep-bridina-par-meginajumiem-apklusinat-medijus-un-vajinat-pluralismu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201120IPR92117/ep-bridina-par-meginajumiem-apklusinat-medijus-un-vajinat-pluralismu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201109IPR91118/eiropas-parlaments-eiropas-vertibas-ir-jasaglaba-pat-arkartas-stavokli
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201109IPR91118/eiropas-parlaments-eiropas-vertibas-ir-jasaglaba-pat-arkartas-stavokli
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/world/20200423STO77709/preses-brivibas-aizsardziba-covid-19-pandemijas-laika
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Parlaments aicinās pasludināt Eiropas Savienību
par ‘‘LGBTI brīvības zonu’’
 
Paredzams, ka trešdienas debatēs un ceturtdienas
balsojumā Eiropas Parlaments, atbildot uz Polijas “no
LGBTI brīvajām zonām”, aicinās ES kļūt par “LGBTI
brīvības zonu”.
 
Divus gadus pēc tam, kad pirmais Polijas apgabals pasludināja sevi  par “brīvu no LGBTI
ideoloģijas”, kam sekoja desmitiem citu apgabalu, pašvaldību un reģionu, Eiropas Parlaments
gatavojas pasludināt ES par “LGBTI brīvības zonu”, uzsverot,  ka jebkāda LGBTI personu
diskriminācija nepārprotami pārkāpj Eiropas pamatvērtības.
 
EP deputāti 2019. gada decembra rezolūcijā asi nosodīja “no LGBTI brīvo zonu” izveidošanu
Polijā, kā arī visu veidu uzbrukumus LGBTI tiesībām citās dalībvalstīs.
 
Debates: trešdien, 10. martā
 
Balsojums un rezultāti: ceturtdien, 11. martā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: EP nosoda “no LGBTI brīvās zonas” Polijā (18.12.2019)
Paziņojums presei: Poland: Council has to finally act to protect minorities and the rule of law
(17.09.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191212IPR68923/ep-nosoda-no-lgbti-brivas-zonas-polija-min-cenzuras-risku-latvija-un-lietuva
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Debates par atklājumiem Luksemburgas
nodokļu skandālos  
 
EP deputāti apspriedīs pētniecisko žurnālistu grupas
“OpenLux” atklājumus un to, kā apturēt izvairīšanos no
nodokļu maksāšanas.
 
Trešdienas pēcpusdienas debatēs EP deputāti ar Padomi un Komisiju apspriedīs mācības, kas
ES un dalībvalstu līmenī jāņem vērā saistībā ar žurnālistu secinājumiem par Luksemburgas
nodokļu skandāliem.
 
* * *
 
Debates: trešdien, 10. martā
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: study on advances in administrative cooperation in the field of taxation
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Bērnu tiesības: jānodrošina tiesības uz izglītību,
jāapkaro nabadzība un vardarbība
 
ES dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda izglītībā, veselības
aprūpē, mājokļos, ģimeņu atbalstā un bērnu aprūpē, kā arī
jānodrošina, lai šie pakalpojumi būtu pieejami visiem
bērniem.
 
Deputāti trešdien izjautās Komisiju par turpmāko ES stratēģiju bērnu tiesību jautājumos. Pilsoņu
brīvību komitejas sagatavotajārezolūcijas projektā, par ko balsos ceturtdien, brīdināts par
Covid-19 krīzes  milzīgo negatīvo  ietekmi  uz  bērniem.  Tā palielinājusi  nabadzības risku,
nopietni ietekmējusi piekļuvi izglītībai, apdraud bērnu fizisko un garīgo veselību un palielina
risku tikt pakļautiem vardarbībai.
 
EP deputāti  varētu aktualizēt arī vajadzību aizsargāt migrantu un bēgļu bērnus, īpaši bez
pavadoņiem, garantēt visu bērnu, tostarp romu un bērnu ar invaliditāti, tiesības uz izglītību, kā
arī nepieciešamību steidzami pieņemt pasākumus, lai apkarotu reālu vai tiešsaistes seksuālo
vardarbību pret bērniem.
 
Debates: trešdien, 10. martā
 
Balsojums: ceturtdien, 11. martā
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000007_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000007_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP deputāti aicinās pilnībā pārtraukt
nepamatotu ģeobloķēšanu
 
Lai gan ES noteikumi par nepamatotas ģeobloķēšanas
pārtraukšanu ir spēkā vairāk nekā divus gadus, šajā jomā
joprojām pastāv daudzas problēmas, saka EP deputāti.
 
Ceturtdienas debatēs Eiropas Parlaments pēc ģeobloķēšanas regulas pirmā novērtējuma
iztaujās Eiropas Komisiju par atlikušajiem preču un pakalpojumu pārdošanas ierobežojumiem
ES pircēja ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Paredzams, ka EP deputāti runās par kavēšanos
noteikumu ieviešanā un norādīs, ka piegādes ierobežojumi ģeogrāfisku iemeslu dēļ joprojām
ietekmē daudzus patērētājus, kuri mēģina iepirkties citās dalībvalstīs.
 
Deputāti  arī  vēlas  uzsvērt,  ka  strauji  pieaug  pieprasījums  pēc  pārrobežu  piekļuves
audiovizuālajiem pakalpojumiem, tomēr šī ir  viena no galvenajām jomām, kur ģeogrāfiskā
bloķēšana joprojām turpinās. Audiovizuālie pakalpojumi pašlaik nav iekļauti ģeobloķēšanas
regulā, tāpēc deputāti jautās Komisijai, kā šo problēmu var atrisināt.
 
Debates: ceturtdien, 11. martā
 
Papildu informācija
Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas izvērtēšana: jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000010_LV.html


EP deputāti ar Žuzepu Borelu apspriedīs politisko
spriedzi Gruzijā
 
Otrdienas pēcpusdienā EP deputāti un ES ārpolitikas
vadītājs Žuzeps Borels izvērtēs saspringto politisko
stāvokli Gruzijā.
 
Pēc gadiem ilgas politiskās polarizācijas attiecības starp valdošo partiju “Gruzijas sapnis” un
politisko opozīciju kopš pagājušā gada rudens parlamenta vēlēšanām ir bijušas ļoti saspringtas.
 
Gruzijas premjerministrs Giorgijs Gaharija atkāpās no amata 18. februārī pēc tam, kad tiesa lika
apcietināt opozīcijas līderi Niku Meliju, atsaucoties uz bažām, ka arests pastiprinās spriedzi un
rada draudus demokrātijai valstī.
 
Debates: otrdien, 9. martā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: “Parliament welcomes the continuous deepening of EU-Georgia relations”
(16.09.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86836/parliament-welcomes-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86836/parliament-welcomes-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Citi jautājumi
 
Eiropas Parlamenta marta pirmās plenārsesijas darba
kārtībā arī šādi jautājumi:
 
-  Eiropas Pusgads:  EP deputāti  aicinās atveseļošanas plānos pievērst  vairāk uzmanības
sociālajai  politikai.  Debates trešdien,  balsojums ceturtdien.
 
- EP deputāti balsos par kapitāla tirgu noteikumu grozījumiem saistībā ar atveseļošanos pēc
Covid-19. Debates trešdien, balsojums ceturtdien.
 
- EP deputāti aicinās iedarbināt tiesiskuma nosacītības mehānismu. Debates ceturtdien.
 
-  Covid-19  ietekmes uz  ekonomiku  mazināšana,  izmantojot  ieguldījumus,  konkurenci  un
prasmes.  Debates  ar  Komisiju  otrdien.
 
- Parlaments pieņems nostāju par jaunajiem Zivsaimniecību noteikumiem. Debates otrdien,
balsojums un rezultāti trešdien.
 
-  EP prasīs  stingrākus  noteikumus  par  būvizstrādājumu tirdzniecību.  Debates  pirmdien,
balsojums  un  rezultāti  trešdien.
 
-  Eiropas  ombuda  darbība  2019.  gadā.  Debates  otrdien,  balsojums  trešdien  (rezultāti
ceturtdien).
 
-  Labāka  dalībvalstu  sadarbība  attiecībā  uz  digitālo  platformu  ieņēmumu  aplikšanu  ar
nodokļiem.  Debates  pirmdien,  balsojums  un  rezultāti  trešdien.
 
- EP deputāti aicinās uz vienlīdzīgām nodarbinātības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Debates
pirmdien, balsojums un rezultāti trešdien.
 
- Debates par to, kā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Trešdien.
 
-  Desmit  gadus pēc Sīrijas konflikta izcelšanās Eiropas Parlaments apspriedīs notiekošo
karadarbību.  Debates otrdien,  balsojums un rezultāti  ceturtdien.
 
- Cilvēktiesību pārkāpumi Kongo austrumos, Bahreinā un Kambodžā. Debates un balsojumi
ceturtdien.
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