
 

Plenārsesija īsumā. 2021.gada 17.-20. maijs
 
Parlaments apspriedīs Covid-19 vakcīnas patentu aizsardzības
atcelšanu 
Trešdien EP deputāti spriedīs par ierosinājumu atcelt intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzību Covid-19 vakcīnām
 
 
EP deputāti apstiprinās nākamās paaudzes Erasmus+ 
Parlaments pieņems jauno Erasmus+ – ES izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta
programmu, kas paredzēta laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam.
 
 
EP pieņems 17,5 miljardu eiro vērtu atbalsta programmu taisnīgai
pārejai uz videi draudzīgu ekonomiku 
Eiropas Parlaments varētu atbalstīt Taisnīgas pārkārtošanās fondu, kas palīdzēs
reģioniem līdz 2050. gadam nodrošināt oglekļa neitralitāti.
 
 
Eiropas Parlaments pieņems ES brīvprātīgā darba programmu 
Eiropas Parlaments apstiprinās Eiropas Solidaritātes korpusu, programmu, kas
atbalsta jauniešu brīvprātīgo darbu Eiropas Savienībā un aiz tās robežām.
 
 
EP deputāti apstiprinās jauno ES kultūras programmu 
Parlaments visticamāk atbalstīs nākamo programmu “Radošā Eiropa”, kas sniegs visu
laiku lielāko ES atbalstu kultūrai un radošajām nozarēm.
 
 
Eiropas Parlaments prasīs palielināt atbildību par noziegumiem pret
vidi 
Parlaments vēlas stiprināt pašreizējos ES noteikumus par uzņēmumu atbildību vides
jomā, lai mazinātu un novērstu kaitējumu videi.
 
 
Parlaments un Komisija apspriedīs uzņēmējdarbības nodokļu
modernizēšanu 
EP deputāti otrdien apspriedīs Komisijas jaunos nodokļu plānus, saistībā ar
uzņēmumu ienākuma nodokļa globālās likmes ieviešanu un nodokļu pārredzamību ES
iekšienē.
 
 
Mākslīgais intelekts: aicinājums uz kopīgiem ES noteikumiem
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Ceturtdien Parlaments varētu pieņemt rezolūciju par Eiropas digitālo nākotni, pieprasot
kopīgus ES noteikumus par pieejamu MI tehnoloģiju, kuras centrā ir cilvēks.
 
 
Parlaments aicinās uz “ES demogrāfijas kursu”, lai apturētu
iedzīvotāju skaita samazināšanos 
Ir būtiski veikt ieguldījumus infrastruktūrā un sabiedriskajos pakalpojumos, lai padarītu
laukus pievilcīgākus darba ņēmējiem un pārtrauktu “bēgšanu no laukiem”.
 
 
Citi jautājumi: 
Eiropas Parlamenta maija plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-05-17
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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
Press Officer

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

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+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/2021-05-17
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


Parlaments apspriedīs Covid-19 vakcīnas
patentu aizsardzības atcelšanu
 
Trešdien EP deputāti spriedīs par ierosinājumu atcelt
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Covid-19
vakcīnām
 
Vairākas Parlamenta politiskās grupas ir  aicinājušas Komisiju atcelt  intelektuālā īpašuma
tiesības Covid-19 vakcīnām, lai  palīdzētu vakcīnām sasniegt visas pasaules valstis.  Viņi
atkārtoja aicinājumu pēc tam, kad ASV Baidena administrācija paziņoja par atbalstu šādam
solim.
 
Urzula fon der Leiena nesen norādīja, ka ES ir “atvērta diskusijai” par īslaicīgu intelektuālā
īpašuma tiesību aizsardzības atcelšanu, tomēr tās galvenie darba virzieni, lai paplašinātu
piekļuvi vakcīnām pasaulē, ir risināt ražošanas jaudas problēmas, ieguldīt ražošanā pasaulē un
veikt ieguldījumus COVAX shēmā.
 
Eiropas Parlaments rezolūciju par šo jautājumu pieņems 2021. gada 7.-10. jūnija sesijā.
 
Vispārīga informācija
 
Lēmums par  intelektuālā  īpašuma tiesību atcelšanu ir  jāpieņem Pasaules  Tirdzniecības
organizācijas (PTO) TRIPS nolīguma padomei. Pagājušā gada oktobrī Indija un Dienvidāfrika
PTO  līmenī  ierosināja  uz  laiku  atcelt  intelektuālā  īpašuma  tiesību  aizsardzību  visiem
patentiem, kas saistīti ar Covid-19 profilaksi, ierobežošanu un ārstēšanu. Šā gada martā EP
deputātu un dalībvalstu parlamentāriešu grupa aicināja Komisiju pārtraukt pretošanos šim
priekšlikumam.
 
Debates: trešdien, 19. maijā
 
Balsojums: 7.-10. jūnija plenārsesijā 
 
Papildu informācija
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli – ES vakcīnu stratēģija
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_690
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r11013&from=LV
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


EP deputāti apstiprinās nākamās paaudzes
Erasmus+
 
Parlaments pieņems jauno Erasmus+ – ES izglītības,
apmācību, jaunatnes un sporta programmu, kas paredzēta
laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam.
 
Jaunā Erasmus+ programma, kuras apjoms ir vairāk nekā 28 miljardi eiro, nodrošinās daudz
iekļaujošāku attieksmi  kā līdz šim.  Tas ļaus mobilitātē  un izglītības projektos piedalīties
cilvēkiem, kuriem agrāk šādu iespēju tikpat kā nebija – kā cilvēkiem ar invaliditāti, trūcīgiem
cilvēkiem,  cilvēkiem  no  attāliem  reģioniem,  cilvēkiem  ar  migrantu  izcelsmi  un  citām
neaizsargātām  grupām.
 
Atšķirībā  no  iepriekšējās  Erasmus+  programmas,  jaunā  programma  atbalstīs  mobilitāti
pieaugušo izglītībā. Tas palīdzēs visu vecumu un visu izcelsmju cilvēkiem iegūt jaunas darba
un  dzīves  iemaņas,  kas  būs  vajadzīgas  saistībā  zaļā  kursa  un  digitalizācijas  radītajām
pārmaiņām.
 
Otrdienas debatēs deputāti,  visticamāk, pievērsīsies ar Covid-19 saistītiem mobilitātes un
izglītības jautājumiem.
 
Debates: otrdien, 18. maijā
 
Balsojums: trešdien 19. maijā vai otrdien, ja tas tiks paziņots pēc debatēm 
 
Preses konference (kopīgi par Erasmus+, “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusu)
otrdien, 18. maijā plkst. 10.30
 
Papildu informācija
Ieteikuma projekts par Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
jomā “Erasmus+”
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (10.05.2021)
Ziņotājs Milans Zvers (EPP, Slovēnija)
Procedūras dokumentācija
Video: Covid-19 un Erasmus: studentu stāsti
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli – jaunais Erasmus+
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_lv
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96933/MILAN_ZVER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_18904_pk


EP pieņems 17,5 miljardu eiro vērtu atbalsta
programmu taisnīgai pārejai uz videi draudzīgu
ekonomiku
 
Eiropas Parlaments varētu atbalstīt Taisnīgas
pārkārtošanās fondu, kas palīdzēs reģioniem līdz 2050.
gadam nodrošināt oglekļa neitralitāti.
 
Ar Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TKF) līdzekļiem tiks finansēta palīdzība darba meklējumos,
kvalifikācijas celšana un kvalifikācijas maiņa, kā arī darba ņēmēju un darba meklētāju aktīva
iekļaušana jaunajā ekonomikā.
 
Atbalstu  no  fonda  sniegs  arī  mikrouzņēmumiem,  biznesa  inkubatoriem  un  pētniecības
iestādēm.  Līdzekļus  ieguldīs  arī  jaunos  enerģētikas  risinājumos,  energoefektivitātē  un
ilgtspējīgā  vietējā  līmeņa  mobilitātē.
 
No  fonda  līdzekļiem atbalstu  nevarēs  piešķirt  ieguldījumiem fosilajā  degvielā,  atkritumu
dedzināšanā  un  kodolspēkstaciju  ekspluatācijas  pārtraukšanā  vai  būvniecībā.
 
Īstenojot  šo  instrumentu,  dalībvalstīm  būs  jākoncentrējas  uz  vismazāk  attīstītajiem  un
attālākajiem ES reģioniem un salām. Pēc Eiropas Parlamenta ierosinājuma tiks ieviests arī
“Zaļās atlīdzības mehānisms”,  ja  pēc 2024.  gada 31.  decembra tiks palielināti  Taisnīgas
pārkārtošanās fonda resursi. Šos papildu resursus sadalīs dalībvalstīm, un papildu atbalstu
piešķirs tiem, kam būs izdevies samazināt rūpniecisko siltumnīcefekta gāzu emisijas.
 
Vispārīga informācija
 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu veido 7,5 miljardi eiro no daudzgadu finanšu shēmas 2021. –
2027.  gadam  un  papildu  10  miljardi  no  ES  atveseļošanas  plāna.  Fonds  ir  taisnīgas
pārkārtošanās  mehānisma  pirmais  pīlārs,  un  tas  ir  galvenais  instruments,  lai  atbalstītu
reģionus,  nozares  un  darba  ņēmējus,  kas  varētu  saskarties  ar  vislielākajām problēmām,
īstenojot  Eiropas  zaļo  kursu.
 
Debates: pirmdien, 17. maijā 
 
Balsojums un rezultāti: otrdien, 18. maijā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc likumdevēju sarunu noslēgšanās (09.12.2020)
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Manolis Kefalojanis  (EPP, Grieķija)
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/fs_20_39
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/fs_20_39
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Eiropas Parlaments pieņems ES brīvprātīgā
darba programmu
 
Eiropas Parlaments apstiprinās Eiropas Solidaritātes
korpusu, programmu, kas atbalsta jauniešu brīvprātīgo
darbu Eiropas Savienībā un aiz tās robežām.
 
Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.–2027. gadam (vairāk nekā 1 miljarda eiro vērtībā) sniegs
brīvprātīgajiem ievērojami augstākas kvalitātes piedāvājumu nekā iepriekš. Jaunā programma
paredzēs  labāku  apdrošināšanas  sistēmu  un  izvirzīs  veselības  un  drošības  prasības
uzņēmējorganizācijām, kā arī prasīs uzņēmējorganizācijām nodrošināt dalībniekiem būtisku
mācīšanās pieredzi.
 
Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.-2027. gadā pirmo reizi būs atsevišķa programma ar savu
budžetu (iepriekš Eiropas brīvprātīgais darbs tika finansēts no Erasmus+ sadaļas “Jaunatne”).
 
Debates: otrdien, 18. maijā
 
Balsojuma rezultāti: trešdien 19. maijā vai jau otrdien, ja tas tiks paziņots pēc debatēm 
 
Preses konference (par Erasmus+, “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusu) otrdien,
18. maijā plkst. 10.30
 
Papildu informācija
Ieteikuma projekts, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido
programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss"
Ziņotāja Mihaela Šojdrova (EPP, Čehija)
Procedūras dokumentācija
Eiropas Solidaritātes korpusa portāls
EP izpētes dienests: Eiropas Solidaritātes korpuss 2021.-2027.gadam
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli par Eiropas Solidaritātes korpusu
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640136/EPRS_BRI(2019)640136_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18905_pk


EP deputāti apstiprinās jauno ES kultūras
programmu
 
Parlaments visticamāk atbalstīs nākamo programmu
“Radošā Eiropa”, kas sniegs visu laiku lielāko ES atbalstu
kultūrai un radošajām nozarēm.
 
Jaunā programma ieguldīs 2,2 miljardus eiro kultūrā un audiovizuālajā nozarē,  apliecinot
kultūras nozīmi un palīdzot  nozarei  atgūties no pandēmijas sekām.
 
Bez budžeta  palielinājuma par  36% deputātiem ir  izdevies  panākt  arī  lielāku uzsvaru  uz
iekļaušanu un dzimumu līdztiesību,  kā arī  īpašu atbalstu  mūsdienu mūzikai  un mūzikas
izpildītājiem – nozarēm,  kuras pandēmija  skārusi  visvairāk.
 
Otrdienas  debatēs  EP  deputāti,  visticamāk,  apspriedīs  kultūras  un  radošās  nozares
atveseļošanos pēc Covid-19, jo lielākā daļa mūzikas un kultūras vietu Eiropā joprojām ir slēgtas
sabiedrības veselības pasākumu dēļ.
 
Debates: otrdien, 18. maijā
 
Balsojums: trešdien 19. maijā vai otrdien, ja tas tiks paziņots pēc debatēm 
 
Preses konference (par Erasmus+, “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusu) otrdien,
18. maijā plkst. 10.30
 
Papildu informācija
Ieteikuma projekts par Radošās Eiropas programmu 2021.-2027. gadam
Ziņotājs Masimiljāno Smeriljo (S&D, Itālija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienesta apskats par “Radošo Eiropu”
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli par “Radošo Eiropu”
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507LV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197791/MASSIMILIANO_SMERIGLIO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk


Eiropas Parlaments prasīs palielināt atbildību
par noziegumiem pret vidi
 
Parlaments vēlas stiprināt pašreizējos ES noteikumus par
uzņēmumu atbildību vides jomā, lai mazinātu un novērstu
kaitējumu videi.
 
Rezolūcijā, ko apspriedīs trešdien un par kuru balsos ceturtdien, EP deputāti pieprasīs uzlabot
direktīvu par atbildību vides jomā un direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību. Pieprasīto
izmaiņu mērķis ir panākt šo tiesību aktu piemērošanu un palielināt iedzīvotāju uzticēšanos ES
noteikumiem, lai efektīvāk novērstu un atlīdzinātu kaitējumu videi.
 
EP deputāti prasa direktīvas par atbildību vides jomā pārveidošanu par pilnībā harmonizētu
regulu, kas palielinātu šo noteikumu ietekmi, un izveidotu ES darba grupu par atbildību vides
jomā,  lai  palīdzētu  noteikumus piemērot  un piedāvātu  atbalstu  tiem,  kas  cietuši  no  videi
nodarītā kaitējuma. Likumprojektā Komisija tiek aicināta pārbaudīt, kā saskaņā ar ES tiesību
aktiem var  konstatēt  “ekocīdu”,  un izstrādāt  saskaņotu vides noziegumu klasifikāciju.  EP
deputāti  varētu paust  nosodījumu par  zemo līmeni,  kurā pašlaik  notiek vides noziegumu
atklāšana,  izmeklēšana un  tiesāšana,  lai  arī  pašreizējie  aprēķini  liecina,  ka  tā  ir  ceturtā
“ienesīgākā”  noziedzīgā  darbība  pasaulē.
 
Debates: trešdien, 19. maijā 
 
Balosojuma rezultāti: ceturtdien, 20. maijā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā
Ziņotājs Antonius Manders (EPP, Nīderlande)
Paziņojums presei: EP prasa pārtraukt uzņēmumu nesodāmību par cilvēkiem un videi nodarīto
kaitējumu (10.03.2021)
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli

Plenārsesija

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

8 I 13

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/environmental-liability_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4560/ANTONIUS_MANDERS/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Parlaments un Komisija apspriedīs
uzņēmējdarbības nodokļu modernizēšanu
 
EP deputāti otrdien apspriedīs Komisijas jaunos nodokļu
plānus, saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa globālās
likmes ieviešanu un nodokļu pārredzamību ES iekšienē.
 
Visā pasaulē pandēmija ir smagi skārusi valdību budžetus. Krīze ir atklājusi nepieciešamību
pielāgot nodokļu sistēmas mūsdienu digitālajam laikmetam, un līdz ar to notiek virzība arī
sarunās par starptautisko uzņēmumu ienākuma nodokļa minimālo likmi.
 
Tas ļāvis panākt virzību arī vairākos ES tiesību aktu projektos, piemēram, vairāk nekā četrus
gadus bloķētajā likumprojektā par pārredzamības palielināšanu attiecībā uz nodokļiem, kurus
uzņēmums maksā katrā ES dalībvalstī.
 
Debašu laikā Komisija izklāstīs,  kādus soļus tā plānojusi  spert  šajā jomā, un EP deputāti
visticamāk aicinās šo jautājumu risināt vērienīgi  kā ES tā starptautiskajā līmenī.
 
Debates: otrdien, 18. maijā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: MEPs lay out plans for a fairer tax system fit for the digital age
Paziņojums presei: Delay is over - work begins to shine spotlight on where companies pay
their taxes
EP Izpētes dienesta pētījums: Taxation of the digital economy - latest developments
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98959/delay-is-over-work-begins-to-shine-spotlight-on-where-companies-pay-their-taxes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98959/delay-is-over-work-begins-to-shine-spotlight-on-where-companies-pay-their-taxes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Mākslīgais intelekts: aicinājums uz kopīgiem ES
noteikumiem
 
Ceturtdien Parlaments varētu pieņemt rezolūciju par
Eiropas digitālo nākotni, pieprasot kopīgus ES noteikumus
par pieejamu MI tehnoloģiju, kuras centrā ir cilvēks.
 
Reaģējot  uz Komisijas stratēģiju par Eiropas digitālo nākotni,  Eiropas Parlaments aicinās
Eiropas Komisiju risināt problēmas, ko rada digitālā pāreja. EP deputāti īpaši pievērsīsies
mākslīgajam intelektam (MI), kā tehnoloģijai, kas var sniegt iespējas un atbalstu gan Eiropas
publiskajam, gan privātajam sektoram, kā arī pieprasīs lielāku atbalstu mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem šajās pārmaiņās.
 
Savukārt  trešdien  EP  deputāti  balsos  par  rezolūciju,  kurā  aicinās  nodrošināt  to,  lai  MI
tehnoloģijas ievērotu ES vērtības un nevairotu dzimumu, sociālo vai kultūras nevienlīdzību un
aizsargātu ES kultūras un valodu daudzveidību.
 
Debates: otrdien un trešdien
 
Balsojumi: trešdien un ceturtdien
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā: MEPs call for common set of rules on AI and more
support for digital innovation (14.04.2021)
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā: AI technologies must prevent discrimination and
protect diversity (16.03.2021)
Rezolūcijas projekts par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu
Rezolūcijas projekts par par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli par robotiku un MI
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99709/ai-technologies-must-prevent-discrimination-and-protect-diversity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99709/ai-technologies-must-prevent-discrimination-and-protect-diversity
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0149_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0127_LV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk


Parlaments aicinās uz “ES demogrāfijas kursu”,
lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos
 
Ir būtiski veikt ieguldījumus infrastruktūrā un
sabiedriskajos pakalpojumos, lai padarītu laukus
pievilcīgākus darba ņēmējiem un pārtrauktu “bēgšanu no
laukiem”.
 
EP deputāti aicina ES reģionus izmantot Covid-19 pandēmija kā iespēja mainīt pašreizējo
iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci. Viņi uzsver, ka daudzi uzņēmumi ir pārorientējušies
uz strādāšanu no mājām, līdz ar to iedzīvotāji meklē mājokļus par pieejamāku cenu un pārceļas
uz mazāk apdzīvotām vietām. ES ir piešķīrusi līdzekļus, lai uzlabotu veselības pakalpojumus,
izglītību,  interneta  pieslēgumu un  palīdzētu  nozarēm,  kuras  visvairāk  skar  sabiedrības
veselības  krīze.
 
Reģionālajām un vietējām pašvaldībām šie resursi jāizmanto, lai veidotu infrastruktūru, attīstītu
sabiedriskos  pakalpojumus  un  veicinātu  uzņēmējdarbību,  piesaistot  gados  jaunus  un
kvalificētus  darbiniekus.
 
Paredzams, ka EP deputāti aicinās Komisiju un dalībvalstis ierosināt “jaunu kursu demogrāfijas
jomā”, lai risinātu darbaspēka migrāciju un reaģētu uz īpašajām situācijām reģionos, kuros
mazinās iedzīvotāju skaits, un arī tajos, kur iedzīvotāju skaits strauji pieaug.
 
Debates notiek pirmdien, balsojumu rezultāti tiks paziņoti ceturtdienas rītā.
 
Debates: pirmdien
 
Balsojumu rezultāts: ceturtdien
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES reģionos vērojamo demogrāfisko tendenču apvēršanu pretējā
virzienā, izmantojot kohēzijas politikas instrumentus
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Daniels Buda (EPP, Rumānija)
Brīvi lietojami audio, video un foto materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0061_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0061_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2039(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125012/DANIEL_BUDA/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=depopulation&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Citi jautājumi:
 
Eiropas Parlamenta maija plenārsesijas darba kārtībā arī
šādi jautājumi:
 
- ES stratēģija attiecībā uz Palestīnu un Izraēlu un pašreizējā eskalācija. Debates otrdien
 
-  Paplašināšanās:  EP  deputāti  izvērtēs  stāvokli  Turcijā  un  Melnkalnē.  Debates  otrdien,
balsojumi  par  rezolūcijām  trešdien
 
-  EP aicinās aizsargāt  vides aktīvistus pret  iebiedēšanu un vardarbību.  Debates otrdien,
balsojums par  rezolūciju  trešdien
 
- Sporta pasākumu nelikumīgo tiešraižu pārtraukšana. Debates pirmdien, balsojuma rezultāti
trešdien
 
- Interešu konflikts un ES līdzekļu ļaunprātīga izmantošana: Čehijas premjers Andrejs Babišs.
Debates trešdien, balsojums jūnija plenārsesijā
 
-  Legālās  migrācijas  iespējas,  lai  mazinātu  nelikumīgu  ieceļošanu  un  stiprinātu  Eiropas
ekonomiku.  Debates  trešdien,  balsojuma rezultāti  ceturtdien
 
- Klimata pārmaiņas: EP deputāti pieprasīs atjaunojamo ūdeņradi un integrētas enerģētikas
sistēmas. Debates pirmdien, balsojuma rezultāti trešdien
 
- Datu pārsūtīšana uz Lielbritāniju un ASV: bažas par ES iedzīvotāju datu privātumu. Debates
un balsojumi par rezolūcijām ceturtdien
 
- Ārhusas konvencija: EP deputāti aicinās to pilnībā piemērot Eiropas Savienībā. Debates
trešdien, balsojums ceturtdien
 
- EP deputāti aicinās ES aizsargāt cilvēkus, kas bijuši spiesti pārvietoties vides katastrofu dēļ.
Debates pirmdien, balsojums trešdien
 
- Nāves Vidusjūrā un meklēšanas un glābšanas operācijas. Debates otrdien
 
- ES migrācijas politika: EP deputāti aicinās vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Debates
otrdien, balsojuma rezultāti par rezolūciju trešdien
 
- Apspriedīs jauno ES rūpniecības stratēģiju. Debates otrdien
 
-  EP deputāti  pieprasīs elastīgāku ES Solidaritātes fondu un straujāku līdzekļu izmaksu.
Balsojuma rezultāti  otrdien
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- Sezonas viesstrādnieku un norīkoto darba ņēmēju aizsardzība sabiedrības veselības krīzēs.
Debates pirmdien, balsojuma rezultāti ceturtdien
 
-  Cilvēktiesību pārkāpumi:  kara gūstekņi  pēc nesenā militārā  konflikta  starp Armēniju  un
Azerbaidžānu,  stāvoklis  Haiti  un Čadā.  Debates un balsojumi  ceturtdien
 
- Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras regulas grozījumi, debates trešdien
 
- Programma Fiscalis sadarbībai nodokļu jomā 2021.–2027.gadam, debates trešdien
 
- Ķīnas sankcijas pret ES iestādēm, EP deputātiem un dalībvalstu deputātiem, balsojums par
rezolūcijām pirmdien
 
- Kā sasniegt mērķi līdz 2030. gadam novērstu AIDS kā sabiedrības veselības apdraudējumu,
debates pirmdien
 
- Eiropas kiberdrošības kompetences centrs, debates trešdien
 
- Atbalsts no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda Igaunijai, balsojums pirmdien
 
- Atbalsts no ES Solidaritātes fonda Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām, kā arī
Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Horvātijai, Čehijai, Igaunijai, Francijai, Vācijai, Grieķijai, Ungārijai,
Īrijai,  Itālijai,  Latvijai,  Lietuvai,  Luksemburga,  Melnkalnei,  Portugālei,  Rumānijai,  Serbijai,
Spānijai  saistībā ar  ārkārtas  situāciju  sabiedrības veselības jomā,  balsojums pirmdien
 
- Budžeta grozījumi Nr. 2/2021: finansējums reaģēšanai uz Covid-19 saistībā ar daudzgadu
finanšu shēmas galīgo pieņemšanu, balsojums pirmdien
 
- Ogļu un tērauda izpētes fonds, balsojums pirmdien
 
- Izkraušanas pienākuma nodrošināšana saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas 15.
pantu, balsojums pirmdien
 
-  Parlamenta tiesības saņemt informāciju par valsts atveseļošanās un noturības plāniem,
debates otrdien, ar  rezolūciju
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