
 

Naujienlaiškis: 2021 m birželio 7-10 d. EP plenarinė
sesija Strasbūre
 
ES skaitmeninis COVID pažymėjimas: saugios kelionės be
diskriminacijos 
Europarlamentarai tvirtins ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, kuris turėtų palengvinti
keliones ES per pandemiją ir prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo.
 
 
Parlamentas aptars ES atsaką į priverstinį lėktuvo nutupdymą
Minske 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadovu J. Borrell aptars
priverstinį į Vilnių skridusio lėktuvo nutupdymą Baltarusijoje ir juo keliavusių disidentų
sulaikymą. 
 
 
EP spręs dėl siūlymo panaikinti patentų apsaugą COVID-19
vakcinoms  
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje siūloma ES paraginti
Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) netaikyti intelektinės nuosavybės apsaugos
COVID-19 vakcinoms.
 
 
Strasbūre bus įteiktas 2021 m. LUX kino  apdovanojimas  
Trečiadienį Europos Parlamento (EP) pirmininkas D. Sassoli per iškilmingą ceremoniją
Strasbūre paskelbs 2021 m. LUX Europos publikos kino apdovanojimo laimėtoją.
 
 
Biologinė įvairovė: EP ragins sustiprinti gamtos ir žmonių apsaugą  
Pirmadienį europarlamentarai aptars naująją ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030
m., o antradienį balsuos dėl geresnės ES sausumos ir jūrų teritorijų apsaugos.
 
 
Teisės viršenybė: EP nariai ragins apsaugoti ES biudžetą 
Europarlamentarai ragins ES Tarybą ir Europos Komisiją pateikti išsamią informaciją
apie teisės viršenybės principo taikymą ES biudžetui apsaugoti.
 
 
Parlamentas tvirtins poziciją dėl prisitaikymo prie „Brexit“ fondo 
Europarlamentarai tvirtins savo derybinę poziciją dėl specialaus fondo, skirto paremti
labiausiai nuo „Brexit“ nukentėjusias ES valstybes.
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Parlamentas ragins stiprinti kibernetinį saugumą  
Trečiadienį EP aptars pastarojo meto kibernetinius išpuolius prieš ES ir kritinę
infrastruktūrą, o ketvirtadienį balsuos dėl rezoliucijos.
 
 
EP svarstys piliečių raginimą drausti auginti gyvūnus narvuose 
Reaguodami į ES piliečių iniciatyvą „End the Cage Age“, EP nariai diskutuos ir balsuos
dėl rezoliucijos, kuria siekiama palaipsniui uždrausti auginti gyvūnus narvuose.
 
 
Parlamentas rengiasi pritarti Globalios Europos fondui 
EP balsuos dėl Globalios Europos fondo steigimo. Per septynerius metus numatoma
skirti beveik 80 mlrd. eurų ES vystomajam ir tarptautiniam bendradarbiavimui bei
kaimynystei.
 
 
Europarlamentarai tvirtins naujos kartos Europos socialinį fondą  
Antradienį Europos Parlamentas aptars 88 mlrd. eurų vertės Europos socialinio fondo
(ESF+), kuris padėtų kovoti su jaunimo nedarbu ir vaikų skurdu, steigimą.
 
 
Parlamentas paminės 80-ąsias masinių trėmimų iš Baltijos valstybių
metines 
Trečiadienį europarlamentarai pagerbs 1941 m. birželį vykusių masinių Lietuvos,
Latvijos ir Estijos piliečių trėmimų aukų atminimą. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-06-07
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Daugiau informacijos
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP Multimedijos centras
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-06-07
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Susisiekti 
 
 
Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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ES skaitmeninis COVID pažymėjimas: saugios
kelionės be diskriminacijos
 
Europarlamentarai tvirtins ES skaitmeninį COVID
pažymėjimą, kuris turėtų palengvinti keliones ES per
pandemiją ir prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo.
 
Siekdami užtikrinti  laisvę judėti  Sąjungoje COVID-19 pandemijos metu europarlamentarai
paspartino  kelionių  pažymėjimo  priėmimą.  Po  dviejų  mėnesių  nuo  pasiūlymo  pateikimo
Europos Parlamentas suderino naująsias  taisykles  su ES Taryba,  kad europiečiai  galėtų
laisviau keliauti  jau  šią  vasarą.
 
Nemokamas COVID pažymėjimas bus prieinamas tiek skaitmeniniu, tiek popieriniu formatu. Jis
patvirtins, kad asmuo buvo paskiepytas nuo COVID-19, jo testo rezultatas yra neigiamas arba
jis yra persirgęs COVID-19. Jis bus pripažįstamas visose ES valstybėse.
 
 
Antradienį  EP nariai  aptars  galutinį  minėto  pažymėjimo patvirtinimą ir,  tikėtina,  dar  kartą
paragins  užtikrinti  įperkamą  ir  prieinamą  testavimą.  Jie  ragins  ES  valstybes  įdiegti  šį
pažymėjimą nedelsiant  ir  netaikyti  jo  turėtojams papildomų kelionių  ribojimų,  pavyzdžiui,
karantino,  izoliacijos ar  testavimo,  nebent  jie  būtų būtini  visuomenės sveikatai  apsaugoti.
 
Balsavimas dėl COVID pažymėjimo vyks trečiadienį. Kad taisyklės įsigaliotų, joms dar turės
formaliai pritarti ES Taryba. Tikimasi, kad pažymėjimas galios nuo liepos 1 d.
 
Diskusija: antradienį, birželio 8 d.
 
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos konferencija: 12:30 val. antradienį, birželio 9 d.
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-05-26)
EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
Teisėkūros apžvalga dėl pažymėjimo ES piliečiams
Teisėkūros apžvalga dėl pažymėjimo trečiųjų šalių piliečiams
Spaudos konferencijos po EP susitarimo su ES Taryba vaizdo įrašas (2021-05-20)
Garso ir vaizdo medžiaga

Plenarinė sesija

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

4 I 15

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210323IPR00654/europos-parlamentas-spartina-kelioniu-pazymejimo-priemima
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210517IPR04111/ep-ir-taryba-susitare-del-es-skaitmeninio-covid-pazymejimo
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate_18602_pk


Parlamentas aptars ES atsaką į priverstinį
lėktuvo nutupdymą Minske
 
Antradienį europarlamentarai kartu su ES diplomatijos
vadovu J. Borrell aptars priverstinį į Vilnių skridusio
lėktuvo nutupdymą Baltarusijoje ir juo keliavusių disidentų
sulaikymą. 
 
Gegužės 23 d. Baltarusijos režimas priverstinai nutupdė iš Atėnų į Vilnių skridusį bendrovės
„Ryanair“  lėktuvą,  kad  galėtų  sulaikyti  juo  skridusį  opozicijos  narį  ir  žurnalistą  Ramaną
Pratasevičių  bei  jo  draugę  Sofiją  Sapegą.
 
ES valstybių ir vyriausybių vadovai nedelsiant pasmerkė į šį dramatišką išpuolį ir įpareigojo ES
Tarybą paruošti  naują sankcijų Baltarusijos režimui paketą, taip pat uždrausti  Baltarusijos
lėktuvams naudotis ES oro erdve ir  oro uostais.
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos, o balsavimo rezultatai bus
paskelbti ketvirtadienį ryte.
 
Diskusija: antradienį, birželio 8 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Procedūra: ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas su
rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai: „EP Pirmininkas D.Sassoli: iškabinkime Ramano Pratasevičiaus
nuotraukas pagrindiniuose ES oro uostuose“ (2021-05-25)
Pranešimas spaudai: „D.Sassoli Europos Vadovų Taryboje: nepaprastai pavojingi įvykiai
Minske. Reikalaujame nedelsiant atlikti tarptautinį tyrimą ir paleisti sulaikytuosius” (2021-05-24)
Bendras EP Užsienio reikalų komiteto pirmininko David McAllister, delegacijos ryšiams su
Baltarusija pirmininko Robert Biedroń ir EP pranešėjo dėl Baltarusijos Petro Auštrevičiaus
pareiškimas dėl įvykių Baltarusijoje (2021-05-23)
Baltarusijos demokratinei opozicijai – prestižinė EP Sacharovo premija (2020-10-22)
EP delegacija ryšiams su Baltarusija
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201016IPR89546/baltarusijos-demokratinei-opozicijai-prestizine-ep-sacharovo-premija
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lt/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


EP spręs dėl siūlymo panaikinti patentų apsaugą
COVID-19 vakcinoms 
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje siūloma ES paraginti Pasaulio prekybos
organizaciją (PPO) netaikyti intelektinės nuosavybės
apsaugos COVID-19 vakcinoms.
 
Gegužę  vykusioje  Europos  Parlamento  plenarinėje  sesijoje  keletas  Parlamento  frakcijų
paragino Europos Komisiją imtis būtinų veiksmų, kad būtų panaikinta koronaviruso vakcinų
patentinė apsauga, siekiant padidinti jų prieinamumą. Tačiau kitos frakcijos nepritarė šiam
siūlymui. Savo ruožtu EP Prekybos komitetas paragino ES konstruktyviai įsitraukti į diskusijas
PPO siekiant, kad valstybės nesulauktų atsakomųjų veiksmų dėl su COVID-19 susijusių patentų
apsaugos pažeidimų.
 
Sprendimus dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos panaikinimo priima Pasaulio prekybos
organizacijos TRIPS taryba. Praėjusių metų spalį Indija ir Pietų Afrikos Respublika pasiūlė
laikinai netaikyti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos visiems patentams, susijusiems su
COVID-19 prevencija, valdymu ir gydymu.
 
Gegužės  20  d.  minėtą  siūlymą su  EP Prekybos  politikos  komiteto  nariais  aptarė  ir  PPO
generalinė  direktorė  Ngozi  Okonjo-Iweala.
 
Diskusija: trečiadienį, gegužės 19 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Strasbūre bus įteiktas 2021 m. LUX kino
apdovanojimas 
 
Trečiadienį Europos Parlamento (EP) pirmininkas D.
Sassoli per iškilmingą ceremoniją Strasbūre paskelbs 2021
m. LUX Europos publikos kino apdovanojimo laimėtoją.
 
Trijų LUX apdovanojimui atrinktų filmų atstovai dalyvaus iškilmingoje ceremonijoje Strasbūre.
Jie pasidalins mintimis apie išraiškos laisvę ES ir sudėtingą Europos kino pramonės padėtį dėl
COVID-19 pandemijos. Daugiau informacijos apie LUX apdovanojimų programą ir  interviu
galimybes rasite čia.
 
LUX Europos publikos apdovanojimo laimėtoją renka EP nariai ir Europos piliečiai (žiūrovai ir
europarlamentarai  filmams skiria po 50 proc. balsų).  Europos Parlamento ir  Europos kino
akademijos  įsteigtas  LUX  Europos  publikos  kino  apdovanojimas  teikiamas  filmui,
atskleidžiančiam  europinių  vertybių  universalumą  bei  kultūrinę  žemyno  įvairovę.  Šiuo
apdovanojimu siekiama paskatinti  viešas diskusijas apie Europos integraciją  ir  palengvinti
Europoje sukurtų filmų  sklaidą.
 
Apdovanojimo ceremonija: vidurdienį, trečiadienį, birželio 9 d. 
 
Spaudos konferencija: 13:15 val., trečiadienį, birželio 9 d. 
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai: LUX apdovanojimas: trys filmai įtraukti į Europos publikos kino
apdovanojimo trumpąjį sąrašą (2020-12-12)
Garso ir vaizdo medžiaga: 2021 m. LUX apdovanojimai
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/lux-europos-publikos-kino-apdovanojimas-ziurekite-nominuotus-filmus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210527IPR04912/invitation-to-the-lux-award-ceremony-in-strasbourg
https://luxaward.eu/lt
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europeanfilmacademy.org/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/lux-award-2021_17102_pk


Biologinė įvairovė: EP ragins sustiprinti gamtos
ir žmonių apsaugą 
 
Pirmadienį europarlamentarai aptars naująją ES biologinės
įvairovės strategiją iki 2030 m., o antradienį balsuos dėl
geresnės ES sausumos ir jūrų teritorijų apsaugos.
 
Remiantis IPBES ataskaita, milijonui iš maždaug aštuonių milijonų rūšių gresia išnykimas.
Europos Parlamentas nuolat skatina biologinės įvairovės apsaugą ir ne kartą perspėjo apie
spartų biologinės įvairovės nykimą.
 
Tikimasi, kad patvirtinus ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. europarlamentarai ragins
priimti į ES klimato kaitos įstatymą panašų bioįvairovės įstatymą. Juo būtų siekiama užtikrinti
pasaulio ekosistemų atkūrimą ir apsaugą iki 2050 m.
 
EP nariai veikiausiai taip pat reikalaus bent 30 proc. ES sausumos ir jūrų teritorijų paskelbti
saugomomis, imtis skubių veiksmų bičių ir kitų apdulkintojų nykimui stabdyti, taip pat numatyti
teisiškai privalomus miestų biologinės įvairovės tikslus, pavyzdžiui, žaliųjų stogų įrengimą.
 
Diskusija: pirmadienį, birželio 7 d.
 
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Teisėkūros apžvalga
Pranešimas spaudai: biologinė įvairovė: Europarlamentarai siekia apsaugoti laukinę gamtą ir
žmones (2021-05-28)
EP pranešėjo César Luena (Socialistai ir demokratai, Ispanija) pareiškimas
Pranešimas spaudai: EP ragina įsipareigoti išsaugoti biologinę įvairovę Europoje ir pasaulyje
(2020-01-16)
Pranešimas spaudai: Europarlamentarai siekia apsaugoti bites nuo pesticidų (2019-12-18)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://ipbes.net/global-assessment
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200109IPR69908/ep-ragina-isipareigoti-issaugoti-biologine-ivairove-europoje-ir-pasaulyje
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200109IPR69908/ep-ragina-isipareigoti-issaugoti-biologine-ivairove-europoje-ir-pasaulyje
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191212IPR68921/europarlamentarai-siekia-apsaugoti-bites-nuo-pesticidu
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/biodiversity-strategy-2030_17802_pk 


Teisės viršenybė: EP nariai ragins apsaugoti ES
biudžetą
 
Europarlamentarai ragins ES Tarybą ir Europos Komisiją
pateikti išsamią informaciją apie teisės viršenybės principo
taikymą ES biudžetui apsaugoti.
 
Trečiadienį EP nariai aptars prastėjančią teisės viršenybės padėtį keliose ES valstybėse ir
reikalaus skubiai spręsti šias problemas ES lygmeniu. Ketvirtadienį jie balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje bus išdėstyta Europos Parlamento nuomonė.
 
Šių metų sausį įsigaliojo reglamentas, kuris įpareigoja Europos Komisiją imtis veiksmų, įskaitant
ES lėšų skyrimo sustabdymą, jei kuri nors ES šalis nesilaiko teisinės valstybės principo ir dėl to
kyla grėsmė patikimam ES lėšų valdymui. Europos Vadovų Taryba (EVT) paprašė Komisiją
atidėti  reglamento  taikymą  iki  kol  bus  parengtos  naujųjų  taisyklių  taikymo  gairės  ar  ES
valstybėms užginčijus taisykles ES Teisingumo Teisme (Lenkija ir Vengrija tai padarė kovo
mėn.).
 
Kovo mėn. priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai pabrėžė, kad EVT išvados neturi teisinės
galios. Jie paragino pristatyti minėtas taisyklių įgyvendinimo gaires iki birželio 1 d. ir pateikti jas
Europos  Parlamentui  vertinimui.  Savo  ruožtu  Europos  Komisija  informavo,  kad  ketina
konsultuotis  su  Parlamentu  birželio  pirmoje  pusėje.
 
Diskusija: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP pranešėjas Petri Sarvamaa (Europos liaudies partija, Suomija)
EP pranešėja Eider Gardiazabal Rubial (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
Teisės viršenybė: EP nariai ragina Komisiją apsaugoti ES fondus
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201211IPR93622/europarlamentarai-patvirtino-teises-virsenybes-salyga-es-lesoms-gauti
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/lt/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210322IPR00523/es-paramos-susiejimas-su-teises-virsenybe-ep-zada-imtis-teisiniu-veiksmu
http://www.europarl.europa.eu/meps/LT/112611
http://www.europarl.europa.eu/meps/LT/96991
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/teises-virsenybe-ep-nariai-ragina-komisija-apsaugoti-es-fondus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Parlamentas tvirtins poziciją dėl prisitaikymo
prie „Brexit“ fondo
 
Europarlamentarai tvirtins savo derybinę poziciją dėl
specialaus fondo, skirto paremti labiausiai nuo „Brexit“
nukentėjusias ES valstybes.
 
Numatomas fondo dydis - 5 mlrd. eurų. EP nariai siūlo patikslinti fondo paskirstymo ir išmokų
skyrimo kalendoriaus taisykles. Jie siekia prisitaikymo prie „Brexit“ fondo paramą sutelkti  į
smulkųjį  verslą ir žuvininkystę, taip pat neskirti  paramos finansų ir bankų sektoriui.
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie prisitaikymo prie “Brexit” fondą
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04602/brexit-EU5-billion-to-help-eu-countries-mitigate-social-and-economic-impact
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf


Parlamentas ragins stiprinti kibernetinį
saugumą 
 
Trečiadienį EP aptars pastarojo meto kibernetinius
išpuolius prieš ES ir kritinę infrastruktūrą, o ketvirtadienį
balsuos dėl rezoliucijos.
 
Europarlamentarai siekia, kad susietieji produktai ir paslaugos, įskaitant tiekimo grandines, būtų
saugūs ir  atsparūs kibernetiniams išpuoliams,  o  aptiktos spragos būtų greitai  ištaisomos.
Rezoliucijos  projekte  taip  pat  raginama priimti  ES taisykles,  kurios  iki  2023 m.  nustatytų
kibernetinio saugumo reikalavimus taikomosioms programoms, programinei įrangai, įterptinei
programinei įrangai bei operacinėms sistemoms.
 
EP nariai įspėja, jog hibridinių grėsmių daugėja ir jos tampa vis pavojingesnės – dezinformacijos
kampanijos ir kibernetinės atakos vykdomos prieš infrastruktūrą, ekonominius procesus bei
demokratines institucijas. Jie perspėja, kad tai gali turėti neigiamą poveikį rinkimams, teisėkūros
procedūroms bei teisėsaugai.
 
ES turi  stiprinti  strateginį  savarankiškumą kibernetinio saugumo srityje ir  mažinti  Europos
technologinę priklausomybę nuo likusio pasaulio, pažymi europarlamentarai. Jie pabrėžia, kad
kartu tai puiki galimybė sustiprinti Europos pramonę.
 
Diskusija: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Procedūra: klausimas žodžiu Europos Komisijai su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Klausimas žodžiu Europos Komisijai
Teisėkūros apžvalga
Europos Komisija: nauja ES kibernetinio saugumo strategija ir naujos taisyklės fizinių ir
skaitmeninių ypatingos svarbos subjektų atsparumui didinti
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000037_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2568(RSP
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_2391


EP svarstys piliečių raginimą drausti auginti
gyvūnus narvuose
 
Reaguodami į ES piliečių iniciatyvą „End the Cage Age“,
EP nariai diskutuos ir balsuos dėl rezoliucijos, kuria
siekiama palaipsniui uždrausti auginti gyvūnus narvuose.
 
Europos Komisija raginama pateikti ES taisyklių projektą, skirtą iki 2027 m. uždrausti ES auginti
gyvūnus narvuose, nustačius atitinkamą pereinamąjį laikotarpį ir atlikus išsamius mokslinius
tyrimus. Narvų siūloma atsisakyti laipsniškai atskiroms gyvūnų rūšims.
 
EP rezoliucijos projekte taip pat pažymima, kad svarbu užtikrinti tinkamą paramą ūkininkams,
pavyzdžiui, konsultavimo ir mokymo paslaugas, paskatas ir finansines programas. Savo ruožtu
europarlamentarai  siekia  užtikrinti,  kad  visi  į  ES  importuojami  gyvūniniai  produktai  būtų
gaminami  laikantis  ES  teisės  aktų,  įskaitant  ūkininkavimą  be  narvų.
 
Europos piliečių iniciatyva„End the Cage Age“ buvo užregistruota 2018 metais. Ją pasirašė
beveik 1,4 mln. piliečių iš visos Europos, o 18 ES valstybių pasiekta reikiama parašų riba. EP
nariai kartu su iniciatyvos organizatoriais, Europos Komisijos bei kitų ES institucijų atstovais
aptarė šią iniciatyvą balandžio 15 d.
 
Diskusija: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, birželio 10 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-05-21)
Teisėkūros apžvalga
EP pranešėjas Norbert Lins (Europos liaudies partija, Vokietija)
Europos piliečių iniciatyvą „End the Cage Age“ (EP žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas)
Europos piliečių iniciatyvą „End the Cage Age“ (Europos Komisija)
EP Tyrimų biuro pažyma: „End the Cage Age: Ieškome alternatyvų“ (2020-11-30)
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES paukštienos ir kiaušinių sektorių
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES kiaulininkystės sektorių
Komiteto diskusijos ištraukos bei AGRI ir PETI komitetų pirmininkų pasisakymai
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.endthecageage.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_lt
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652044
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/agri-peti-joint-committee-public-hearing-european-citizensa-initiative-end-cage-age_EP-113284A_c


Parlamentas rengiasi pritarti Globalios Europos
fondui
 
EP balsuos dėl Globalios Europos fondo steigimo. Per
septynerius metus numatoma skirti beveik 80 mlrd. eurų
ES vystomajam ir tarptautiniam bendradarbiavimui bei
kaimynystei.
 
EP ir ES Tarybos derybininkai Globalios Europos fondo steigimui pritarė dar praėjusių metų
gruodį.  Kartu  su  kitais  Parlamento  pranešėjais  šio  fondo taisyklių  parengimą koordinavo
europarlamentarė  Rasa Juknevičienė (Europos liaudies  partija).
 
Pirmą kartą ES istorijoje įvairūs ES užsienio politikos finansavimo instrumentai bus sujungti į
vieną Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“,
kuriai 2021–2027 m. bus skirta 79,5 mlrd. eurų. Vystomojo bendradarbiavimo parama bus
skiriama  ES  kaimynystės  šalims,  taip  pat  Afrikos,  Azijos,  Amerikos,  Karibų  ir  Ramiojo
vandenyno  valstybėms.
 
Diskusija: antradienį, birželio 8 d. 
 
Balsavimas: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Daugiau informacijos
Globalios Europos fondo veiklos taisyklių projektas
EP Tyrimų biuro pažyma apie Globalios Europos fondą (2021 m. kovas)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251


Europarlamentarai tvirtins naujos kartos
Europos socialinį fondą 
 
Antradienį Europos Parlamentas aptars 88 mlrd. eurų
vertės Europos socialinio fondo (ESF+), kuris padėtų
kovoti su jaunimo nedarbu ir vaikų skurdu, steigimą.
 
Naujasis  fondas leis  remti  investicijas  į  darbo vietų  kūrimą,  švietimą ir  mokymą,  taip  pat
socialinę  įtrauktį,  galimybes  naudotis  sveikatos  paslaugomis  ir  skurdo  panaikinimo  ES
priemones. ESF+ taip pat apjungs kelias priemones, įskaitant tradicinį Europos socialinį fondą,
Labiausiai skurstantiems asmenims skirtą fondą, Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir ES užimtumo ir
socialinių inovacijų programą.
 
Diskusija: antradienį, birželio 8 d. 
 
Balsavimas: trečiadienį, birželio 9 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antru svarstymu
 
Daugiau informacijos
„Europos socialinio fondo +” taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2021-01-29)
EP pranešėjas David Casa (Europos liaudies partija, Malta)
Teisėkūros apžvalga
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=lt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2021/03-03/EMPL_AG(2021)689596_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210129IPR96701/agreement-reached-on-the-european-social-fund-for-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28122/DAVID_CASA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en


Parlamentas paminės 80-ąsias masinių trėmimų
iš Baltijos valstybių metines
 
Trečiadienį europarlamentarai pagerbs 1941 m. birželį
vykusių masinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių
trėmimų aukų atminimą. 
 
Europos Parlamento frakcijų pirmininkai ir Europos Komisijos atstovai primins 1941 m. birželio
14-18 d. vykusių tragiškų Baltijos valstybių piliečių trėmimus į Sibirą ir pagerbs aukų atminimą.
 
Prieš aštuoniasdešimt metų apie 50 000 Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių, daugiausia politinis
ir socialinis elitas, buvo žiauriai ištremti iš savo namų SSRS okupuotose Baltijos valstybėse.
Tremtiniai  buvo vežami gyvuliniais vagonais į  Sibirą,  kur buvo priversti  kęsti  badą, šaltį  ir
priverstinį  darbą. Beveik pusę iš jų mirė tremtyje.
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