
 
Parlamenta marta plenārsesijas atklāšanā piemin
padomju deportācijas
 

Atklājot marta otro plenārsesiju, EP priekšsēdētājs Sasoli aicināja uz klusuma brīdi
deportāciju upuru piemiņai, nosodīja Ķīnas sankcijas un atzīmēja Grieķijas revolūcijas
200. gadadienu.
 
Viņš norādīja, ka 25. marts ir sēru un atceres diena Baltijai, kad tiek pieminētas igauņu, latviešu
un lietuviešu masveida padomju deportācijas uz Sibīriju, no kurām atgriezties izdevās vien
nedaudziem. Pieminot upurus ar klusuma brīdi, prezidents Sasoli aicināja vairs nekad nepieļaut
līdzīgus cilvēktiesību pārkāpumus.
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Runājot par Ķīnas sankcijām pret pieciem EP deputātiem un Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību
apakškomiteju, Sasoli norādīja, ka Ķīna ir nepieņemami atbildējusi uz Parlamenta pamatoti
paustajām bažām par cilvēktiesību pārkāpumiem.
 
Delegācijas attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku priekšsēdētājs Reinhards Bütikofers (Zaļie /
EFA, Vācija) sacīja, ka sankcijas parāda, ka ES vērtības ir svarīgākas nekā jebkad agrāk.
Raksturojot sankcijas kā uzbrukumu ES iestādēm, viņš uzsvēra, ka ES turpinās vienoti aizstāvēt
vārda brīvību.
 
Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja Marija  Arēna (S&D, Beļģija)  uzsvēra,  ka ES
pienākums ir aizsargāt cilvēktiesības. "Mūs neapklusinās," viņa teica, piebilstot, ka demokrātiju
atbalstošo kustību un cilvēktiesību aizstāvjus nedrīkst pamest vienus.
 
Atklāšanas paziņojuma laikā prezidents Sasoli arī pieminēja 200.gadadienu kopš neatkarības
revolūcijas sākuma Grieķijā, kas beidzās ar neatkarīgās Grieķijas valsts izveidošanu.
 
Izmaiņas darba kārtībā
 
Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu par steidzamības procedūru, darba kārtībai ceturtdien
pievienoti šādi balsojumi:
 

Zaļais digitālais sertifikāts - Eiropas Savienības pilsoņi 
Zaļais digitālais sertifikāts - trešo valstu valstspiederīgie
 

Par šiem pieprasījumiem balsos pirmajā balsošanas sesijā.
 
Lai uzstātos debatēs, pieprasījumi saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu tiks pieņemti
ceturtdien  plkst.  9:00  pēc  balsošanas  rezultātu  paziņošanas.  Visi  dalības  pieprasījumi
jāiesniedz  stundu  iepriekš.
 
Informācija par attālinātas dalības kārtību ir pieejama šeit.
 
Papildu informācija
EP priekšsēdētāja Dāvida Sasoli atklāšanas runa par Baltijas 1949. gada deportācijām un
Grieķu revolūcijas 200. gadadienu (no 15:16)
EP priekšsēdētāja Dāvida Sasoli atklāšanas runa par Ķīnas sankcijām pret EP deputātiem
EbS+ (3.24.2021)
Galīgā darba kārtība
Plenārsesija īsumā. Brisele, 2021.gada 24.-25. marts
Plenārsesijas tiešraide
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200325BKG75805/jautajumi-un-atbildes-par-eiropas-parlamenta-sanaksmju-norisi-pandemijas-laika
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=0cff87cc-f6df-3619-08e8-b410ebcc144f&date=20210324
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=0cff87cc-f6df-3619-08e8-b410ebcc144f&date=20210324
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remark-by-david-sassoli-ep-president-china-s-sanctions-against-meps_I203382-V_v?auth_cloudf=8f717a16-db6a-c842-14b5-6b86a1eed217
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=24/3/2021
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/agenda/briefing/2021-03-24
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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