
 

Plenārsesija  īsumā.  Strasbūra,  2021.gada  7.-10.
jūnijs
 
ES digitālais Covid sertifikāts: droša ceļošana bez diskriminācijas 
EP deputāti gatavojas galīgi pieņemt ES digitālo Covid sertifikātu, lai pēc iespējas drīz
varētu atsākties ceļošana un ekonomikas atveseļošanās.
 
 
Eiropas Parlaments apspriedīs Baltkrievijas veikto lidmašīnas
pārtveršanu 
EP deputāti un ārpolitikas vadītājs Borrels apspriedīs ES reakciju uz Baltkrievijas
veikto Ryanair lidmašīnas pārtveršanu un nosēdināšanu Minskā, lai veiktu baltkrievu
žurnālista arestu.
 
 
Parlaments balsos par aicinājumu atteikties no Covid-19 vakcīnas
patentiem 
EP deputāti balsos par to, vai Eiropas Savienībai prasīt Pasaules Tirdzniecības
organizācijai (PTO) atcelt intelektuālā īpašuma tiesības uz Covid-19 vakcīnām.
 
 
Strasbūrā paziņos filmu, kas 2021. gadā saņem LUX skatītāju balvu 
Trešdien plkst.12.00 Strasbūrā plenārsēžu zālē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
Dāvids Sasoli paziņos filmu, kas 2021. gadā saņem LUX skatītāju balvu.
 
 
EP deputāti vēlas prasīt saistošus biodaudzveidības mērķus 
EP deputāti pirmdien apspriedīs jauno ES biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam,
un paredzams, ka otrdienas balsojumā aicinās vairāk aizsargāt ES sauszemes un
jūras teritorijas.
 
 
ES budžeta piesaiste tiesiskumam valstīs: EP deputāti prasīs
beidzot rīkoties 
EP deputāti lūgs Padomi un Komisiju sniegt informāciju par plāniem piemērot jaunos
tiesiskuma nosacītības noteikumus, lai aizsargātu ES budžetu.
 
 
Eiropas Parlaments aicinās stiprināt ES drošību pret kiberdraudiem 
EP deputāti trešdien apspriedīs nesenos kiberuzbrukumus ES un dalībvalstu iestādēm
un kritiski svarīgai infrastruktūrai, kā arī balsos par rezolūciju.
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EP deputāti plāno atbalstīt ES pilsoņu vēlmi pārtraukt dzīvnieku
audzēšanu sprostos 
Reaģējot uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “End the Cage Age” (“Izbeigt sprostu laikmetu”),
EP deputāti balsos par rezolūciju, kurā prasīs pakāpeniski pārtraukt dzīvnieku
audzēšanu sprostos.
 
 
Pieminēs 80 gadus kopš 1941. gada masu deportācijām 
Eiropas Parlaments ar Eiropas Komisiju trešdienas vakarā pieminēs 14.-18. jūnija
masu izvešanas Baltijā un citviet.
 
 
Citi jautājumi 
Eiropas Parlamenta darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-06-07
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

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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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-06-07
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


ES digitālais Covid sertifikāts: droša ceļošana bez
diskriminācijas
 
EP deputāti gatavojas galīgi pieņemt ES digitālo Covid
sertifikātu, lai pēc iespējas drīz varētu atsākties ceļošana
un ekonomikas atveseļošanās.
 
Sertifikāta pieņemšana Eiropas Parlamentā notiek pēc paātrinātas likumdošanas procedūras, lai
tas varētu būt spēkā jau sākoties vasaras sezonai. Vienošanās ar Padomi tika panākta jau
divus mēnešus pēc tam, kad Komisija bija iesniegusi priekšlikumu.
 
Sertifikāts būs bezmaksas un pastāvēs gan digitāli, gan papīra formātā. Tas apliecinās, ka
īpašnieks ir vakcinēts, atveseļojies no Covid-19 vai nesen saņēmis negatīvu testa rezultātu.
Vienota  sistēma  ļaus  ES  dalībvalstīm  izsniegt  sertifikātus,  kas  būs  savstarpēji  atzīti,
savietojami,  droši  un  verificējami  visā  Eiropas  Savienībā.
 
Paredzams, ka otrdienas debatēs EP deputāti aicinās pēc iespējas straujāk ieviest šo sistēmu
un atkārtos nepieciešamību nodrošināt plaši pieejamu testēšanu par pieņemamu samaksu. Viņi
arī uzsvērs, ka dalībvalstīm nevajadzētu sertifikātu īpašniekiem noteikt papildu ceļošanas
ierobežojumus, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, ja vien tas nav pamatots
sabiedrības veselības apsvērumos.
 
Balsojums par tiesību aktiem notiks otrdien, rezultātus paziņos trešdien no rīta. Kad regulas
būs  pieņemta  plenārsēdē,  tās  būs  oficiāli  jāpieņem arī  Padomei  un  jāpublicē  Oficiālajā
Vēstnesī.  Tas  stāsies  spēkā  līdz  ar  1.  jūliju.
 
Debates: otrdien, 8. jūnijā 
 
Balsojums: trešdien, 9. jūnijā
 
Preses konference: otrdien, 8. jūnijā plkst. 12.30 
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (26.05.2021)
Ziņotājs Huans Fernando Lopezs Agilars (S&D, Spānija)
Procedūras dokumentācija (ES pilsoņi)
Procedūras dokumentācija (Trešo valstu valstspiederīgie)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par Covid sertifikātu

Plenārsesija

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

3 I 13

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210517IPR04111/es-digitalais-covid-sertifikats-panakta-vienosanas-starp-parlamentu-un-padomi
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/eu-digital-covid-certificate_18602_pk


Eiropas Parlaments apspriedīs Baltkrievijas
veikto lidmašīnas pārtveršanu
 
EP deputāti un ārpolitikas vadītājs Borrels apspriedīs ES
reakciju uz Baltkrievijas veikto Ryanair lidmašīnas
pārtveršanu un nosēdināšanu Minskā, lai veiktu baltkrievu
žurnālista arestu.
 
Baltkrievijas gaisa spēki 23. maijā pārtvēra Ryanair reisu no Atēnām uz Viļņu un piespieda to
nolaisties Minskā, lai Baltkrievijas varas iestādes varētu arestēt pasažieru vidū esošo žurnālistu
Romānu Protaseviču un viņa draudzeni Sofiju Sapegu.
 
ES valstu un valdību vadītāji uz šo incidentu reaģēja jau 24. maijā, cita starpā uzdodot Padomei
gatavot jaunas ES sankcijas pret Baltkrievijas iedzīvotājiem un organizācijām, kā arī aizliedzot
Baltkrievijas aviokompānijām piekļūt ES gaisa telpai un lidostām.
 
EP deputāti par šo ES un Baltkrievijas attiecību pasliktināšanos runās otrdien ar ES ārpolitikas
vadītāju Žuzepu Borelu. Viņi arī sagatavos rezolūciju, par kuru tiks balsots ceturtdien.
 
 
 
Debates: otrdien, 8. jūnijā
 
Balsojums: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: “Sassoli: Exhibit photos of Protasevich across main EU airports”
(25.05.2021)
Paziņojums presei: “Sassoli to EUCO: Events in Minsk are of unprecedented gravity. We
demand an immediate international investigation and the release of those detained”
(24.05.2021)
EP Ārlietu komitejas priekšsēdētāja, EP Baltkrievijas delegācijas vadītāja un EP pastāvīgā
ziņotāja par Baltkrieviju kopīgs paziņojums par Baltkrievijas pārtverto lidmašīnu un Romāna
Protaseviča arestu (23.05.2021)
Paziņojums presei: “Saharova balvu 2020. gadā piešķir Baltkrievijas demokrātiskajai
opozīcijai” (22.10.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par Baltkrieviju
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https://www.consilium.europa.eu/lv/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/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/en/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89546/the-2020-sakharov-prize-awarded-to-the-democratic-opposition-in-belarus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Parlaments balsos par aicinājumu atteikties no
Covid-19 vakcīnas patentiem
 
EP deputāti balsos par to, vai Eiropas Savienībai prasīt
Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) atcelt
intelektuālā īpašuma tiesības uz Covid-19 vakcīnām.
 
Maija plenārsesijas debatēs vairākas Parlamenta politiskās grupas aicināja Komisiju iestāties
par  šādu  atcelšanu,  lai  veicinātu  vakcināciju  pasaulē,  bet  citi  apgalvoja,  ka  šāds  solis
nepaātrinātu  vakcīnu  nodrošināšanu.
 
Par rezolūciju balsos trešdien, rezultāti tiks paziņoti ceturtdien.
 
Vispārīga informācija
 
Lēmums par intelektuālā īpašuma tiesību atcelšanu ir jāpieņem 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. Vēlāk šādu aicinājumu atbalstīja arī ASV.
 
Debates: trešdien, 19. maijā
 
Balsojums: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par ES vakcīnu stratēģiju
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
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


Strasbūrā paziņos filmu, kas 2021. gadā saņem
LUX skatītāju balvu
 
Trešdien plkst.12.00 Strasbūrā plenārsēžu zālē Eiropas
Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli paziņos filmu, kas
2021. gadā saņem LUX skatītāju balvu.
 
Trīs LUX balvai izvēlēto finālistu filmu pārstāvji plenārsēdes laikā atradīsies Strasbūrā, lai
uzrunātu EP deputātus un žurnālistus par plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumu Eiropā, kā
arī  par  sarežģīto  situāciju,  ar  kuru  Covid-19  pandēmijas  dēļ  jāsaskaras  Eiropas  filmu
veidotājiem  un  kinoteātriem.
 
Vairāk par LUX balvas programmu un interviju iespējām.
 
Vispārīga informācija
 
LUX skatītāju balvu kopīgi piešķir Eiropas Parlaments un Eiropas Kinoakadēmija, sadarbojoties
ar Eiropas Komisiju un Europa Cinemas  tīklu.  Uzvarētāju balsojot  izvēlas EP deputāti  un
Eiropas iedzīvotāji.
 
Balvas ceremonija: trešdien, 9. jūnijā, plkst.12.00 Preses konference: trešdien, 9. jūnijā plkst.
13.15
 
Papildu informācija
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par LUX skatītāju balvu
LUX skatītāju balva: iepazīsties ar nominētajām filmām un nobalso par sev tīkamāko!
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/lux-skatitaju-balva
https://luxprize.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93217/lux-award-three-films-shortlisted-for-the-european-audience-film-award


EP deputāti vēlas prasīt saistošus
biodaudzveidības mērķus
 
EP deputāti pirmdien apspriedīs jauno ES
biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam, un paredzams,
ka otrdienas balsojumā aicinās vairāk aizsargāt ES
sauszemes un jūras teritorijas.
 
Dabas daudzveidība visā pasaulē nepieredzēti strauji samazinās, un, saskaņā ar ANO (IPBES
ziņojumu), pašlaik bojāeja draud vienam no astoņiem miljoniem pasaules sugu. Parlaments ir
pastāvīgi  pieprasījis  biodaudzveidību  noteikt  kā  prioritāti  un  vairākkārt  brīdinājis  par
nepārtraukto  un  vēl  nepieredzēto  sugu  skaita  samazināšanos.
 
Paredzams, ka EP deputāti aicinās izstrādāt tiesību aktu par biodaudzveidību ar saistošiem
mērķiem, līdzīgi ES Klimata likumam, lai nodrošinātu, ka līdz 2050. gadam ekosistēmas tiek
atjaunotas, kļūst noturīgas un tiek pienācīgi aizsargātas.
 
Viņi, visticamāk, arī aicinās par aizsargājamām noteikt vismaz 30% ES sauszemes un jūras
teritoriju, steidzami rīkoties, lai apturētu bišu un citu apputeksnētāju skaita samazināšanos, kā
arī noteikt saistošus mērķus biodaudzveidībai pilsētās, piemēram, pieprasot “zaļos jumtus”.
 
Debates: pirmdien, 7. jūnijā
 
Balsojuma rezultāti: trešdien, 9. jūnjā
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts par ES biodaudzveidības stratēģiju
Procedūras dokumentācija
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam
EP paziņojums presei: Biodiversity: MEPs demand binding targets to protect wildlife and
humans (28.05.2021)
EP paziņojums presei: To save biodiversity, MEPs call for binding targets at global and EU
level (16.01.2020)
EP paziņojums presei: “Lai glābtu Eiropas bites, jāsamazina pesticīdu lietošana” (18.12.2019)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par biodaudzveidības stratēģiju
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https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_lv
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04609/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191212IPR68921/eiropas-parlaments-lai-glabtu-eiropas-bites-jasamazina-pesticidu-lietosana
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-2030_17802_pk


ES budžeta piesaiste tiesiskumam valstīs: EP
deputāti prasīs beidzot rīkoties
 
EP deputāti lūgs Padomi un Komisiju sniegt informāciju
par plāniem piemērot jaunos tiesiskuma nosacītības
noteikumus, lai aizsargātu ES budžetu.
 
Trešdienas  pēcpusdienā  debatēs  deputāti,  visticamāk,  izvirzīs  jautājumu par  tiesiskuma
situācijas pasliktināšanos vairākās ES dalībvalstīs un uzstās uz neatliekamo nepieciešamību
šos jautājumus risināt ES līmenī. Pēc debatēm deputāti balsos par rezolūciju, kurā tiks pausts
Parlamenta viedoklis.
 
Vispārīga informācija
 
Tiesiskuma nosacītības regula, kuras mērķis ir  aizsargāt ES līdzekļus pret iespējamu ES
dalībvalstu valdību prettiesisko rīcību, stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Eiropadome lūdza
Komisiju atlikt regulas piemērošanu, lai dotu dalībvalstīm iespēju to apstrīdēt ES Tiesā (Polija
un Ungārija prasības tiesā iesniedza 2021. gada 11. martā), kā arī, lai Komisija varētu vispirms
izstrādāt īpašas piemērošanas pamatnostādnes.
 
Eiropas Parlaments 2021. gada martā pieņemtajā rezolūcijā atkārtoti uzsvēra, ka Eiropadomes
prasībai juridiska spēka, un par pamatnostādņu pieņemšanas termiņu noteica 1. jūniju. EP
deputāti arī lūdza Komisiju pirms pamatnostādņu pieņemšanas tās apspriest ar Parlamentu.
Komitejas  sanāksmē  26.  maijā  Komisija  norādīja,  ka  tā  plāno  nosūtīt  Parlamentam
pamatnostādņu  melnrakstu  jūnija  pirmajā  pusē.
 
Debates: trešdien, 9. jūnijā Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Papildu informācija
Ziņotājs Petri Sarvamā (EPP, Somija)
Ziņotāja Eidera Gardiazabala Rubiala (S&D, Spānija)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par tiesiskumu
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201211IPR93622/piekluve-es-lidzekliem-turpmak-bus-piesaistita-tiesiskumam-dalibvalsti
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/lv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/lv/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_LV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cont-budg_20210526-1645-COMMITTEE-CONT-BUDG_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/112611
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/96991
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk


Eiropas Parlaments aicinās stiprināt ES drošību
pret kiberdraudiem
 
EP deputāti trešdien apspriedīs nesenos kiberuzbrukumus
ES un dalībvalstu iestādēm un kritiski svarīgai
infrastruktūrai, kā arī balsos par rezolūciju.
 
Plenārsēdē apspriežamā teksta projektā aicināts Komisijai iesniegt priekšlikumus par to, lai
visus  internetam piesaistītos  produktus,  patērētājiem vai  rūpnieciskai  lietošanai,  tostarp
dažādas mašīnas, sensorus un tīklus, kas veido lietu internetu, jau sākotnēji veidotu drošus,
noturīgus pret kibernoziegumiem un viegli salabojamus, ja atklātos nepilnības. EP deputāti
varētu  pieprasīt  arī  tiesību aktus,  kas līdz  2023.  gadam nosaka kiberdrošības prasības
lietojumprogrammām, programmatūrai,  iegultajai  programmatūrai  un operētājsistēmām.
 
EP deputāti brīdina, ka palielinās hibrīddraudi un tie kļūst arvien sarežģītāki, tostarp izmantojot
dezinformācijas kampaņas un kiberuzbrukumus infrastruktūrām, ekonomiskajiem procesiem un
demokrātiskajām  iestādēm.  EP  deputāti  ir  arī  nobažījušies  par  ietekmi  uz  vēlēšanām,
likumdošanas procedūrām, tiesībaizsardzību un tiesiskumu, un norāda uz sadrumstalota
regulējuma risku dalībvalstīs.
 
EP deputāti plāno arī norādīt, ka ES būtu jāstiprina stratēģiskā autonomija kiberdrošības jomā,
samazinot tehnoloģisko atkarību un prasmju atšķirības no pārējās pasaules.
 
Rezolūcija ir atbilde uz Komisijas publicēto ES kiberdrošības stratēģiju digitālajai desmitgadei.
 
Debates: trešdien, 9. jūnijā
 
Balsojums: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES kiberdrošības stratēģiju digitālajai desmitgadei
Procedūras dokumentācija
Eiropas Komisija: Jauna ES kiberdrošības stratēģija un jauni noteikumi nolūkā padarīt kritiskās
fiziskās un digitālās vienības noturīgākas
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_2391
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-motions.html?orderBy=subject
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2568(RSP)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2391
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


EP deputāti plāno atbalstīt ES pilsoņu vēlmi
pārtraukt dzīvnieku audzēšanu sprostos
 
Reaģējot uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “End the Cage Age”
(“Izbeigt sprostu laikmetu”), EP deputāti balsos par
rezolūciju, kurā prasīs pakāpeniski pārtraukt dzīvnieku
audzēšanu sprostos.
 
Rezolūcijas projektā ES Komisija tiek aicināta nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai līdz
2027.  gadam ES lauksaimniecībā  pēc  iespējas  aizliegtu  dzīvnieku  audzēšanu  sprostos,
nosakot  atbilstošu  pārejas  posmu  un  veicot  zinātnisku  ietekmes  novērtējumu.  Sprostu
pakāpeniska aizliegšana jāveic atšķirīgi katrai dzīvnieku sugai, ņemot vērā to īpašās iezīmes.
 
Pirms likumdošanas izmaiņām ir jāsniedz pienācīgs atbalsts lauksaimniekiem un lopkopjiem,
tostarp atbilstošas konsultācijas un apmācība, stimuli un finanšu programmas, deputāti saka
teksta projektā. Viņi plānojuši arī prasīt, lai dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas tiek importēti
ES, pieprasītu ražoti ievērojot ES tiesību aktus, tostarp arī lauksaimniecības sistēmu bez
sprostiem izmantošanu.
 
Vispārīga informācija
 
Eiropas pilsoņu iniciatīva “End the Cage Age” tika reģistrēta Komisijā 2018. gada 5. septembrī.
Līdz tās iesniegšanai tika savākti gandrīz 1,4 miljoni parakstu no visām ES dalībvalstīm (3631
no Latvijas). Iniciatīva 15. aprīlī tika apspriesta Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejā
, piedaloties rīkotājiem, komisāriem un citu ES struktūru pārstāvjiem.
 
Debates: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 10. jūnijā
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (21.05.2021)
Procedūras dokumentācija
Ziņotājs Norberts Lins (EPP, Vācija)
Uzklausīšana Eiropas Parlamentā “End the Cage Age”
Iniciatīvas “End the Cage Age” tīmekļa vietne
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/en/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_en


Pieminēs 80 gadus kopš 1941. gada masu
deportācijām
 
Eiropas Parlaments ar Eiropas Komisiju trešdienas vakarā
pieminēs 14.-18. jūnija masu izvešanas Baltijā un citviet.
 
Pēc Komisijas paziņojuma par Padomju varas īstenotajām iedzīvotāju masu deportācijām
izteiksies arī politisko grupu vadītāji.
 
Debates: trešdien, 9. jūnijā
 
Papildu informācija
Brīvi lietojami foto, audio un video materiāli
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=Deportations&


Citi jautājumi
 
Eiropas Parlamenta darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
- Nacionālie atveseļošanās plāni: EP deputāti izteiksies par izvērtēšanas procesu. Debates ar
Komisiju un Padomi otrdien, balsojums ceturtdien.
 
- EP deputāti prasīs izmeklēt tiesiskuma pārkāpumus Čehijā. Balsojuma rezultāti ceturtdien.
 
- EP deputāti ar Komisiju apspriedīs mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli. Debates pirmdien.
 
- Debates par stāvokli Afganistānā. Debates otrdien, balsojums ceturtdien.
 
-  “Globālā  Eiropa”  –  EP  deputāti  atbalstīs  vienotu  ES  ārējās  sadarbības  finansēšanas
instrumentu.  Debates  otrdien.
 
- Euranet Plus radiostaciju tīkls: Eiropas Parlaments prasīs nepārtraukt ES atbalstu. Debates
un balsojums ceturtdien.
 
- Brexit: Eiropas Parlaments pieņems nostāju par €5 miljardu pielāgošanās fondu.
 
- Debates par Eiropadomes 24. un 25. maija īpašo tikšanos, trešdien .
 
- EP deputāti apstiprinās Eiropas Sociālo fondu plus 2021-2027. gadam. Debates otrdien.
 
-  EP atbalstīs €1 mljrd.  EUR atbalstu muitas aprīkojumam. Debates pirmdien, balsojums
trešdien.
 
- Iztaujās Komisiju par jaunu ES ieņēmumu avotu ieviešanu. Debates otrdien.
 
-  Palīdzība darba meklējumos: €11,6 miljoni  3700 atlaistiem lidostu darbiniekiem Beļģijā,
Somijā,  Vācijā un Nīderlandē. Balsojums pirmdien.
 
- Kā risināt nepietiekamo sieviešu īpatsvaru eksaktajās un inženierzinātnēs. Debates trešdien,
balsojums ceturtdien.
 
- EP deputāti apspriedīs nākamos soļus uz taisnīgu un ilgtspējīgu atveseļošanos. Debates
trešdien.
 
- Gatavošanās G7 samitam un ES-ASV samitam. Debates ar Ursulu fon der Leienu trešdien.
 
- Eiropas Ombuda reforma: EP balsos par savu nostāju attiecībā uz jaunajiem noteikumiem.
Debates un balsojums trešdien.
 
- EP deputāti iestāsies par labākām darba iespējām cilvēkiem ar autismu. Debates ceturtdien.
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- Cilvēktiesību pārkāpumi Kubā. Debates ar Žuzepu Borelu otrdien, balsojums ceturtdien.
 
- Cilvēktiesību pārkāpumi Marokā (bērnu darbaspēka izmantošana Seutā), stāvoklis Šrilankā,
Andreja Pivovarova aizturēšana Krievijā. Debates un balsojumi ceturtdien, 10. jūnijā.
 
- Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 75. un 76. sesija, debates otrdien,
balsojums trešdien.
 
- Dzimumu līdztiesība kohēzijas politikā, debates pirmdien, balsojums otrdien.
 
- Konkurences politika - 2020. gada pārskats, debates pirmdien, balsojums otrdien.
 
-  Eiropas  Parlamenta  izmeklēšanas  tiesības,  mutiski  uzdodams  jautājums.  Padome  un
Komisija,  debates  trešdien.
 
-  ETIAS grozījumi:  policijas  un  tiesu  iestāžu sadarbība /  ECRIS-TCN /  robežas un vīza,
Lenaers,  debates  pirmdien,  balsojums otrdien.
 
-  Pret  klimata  pārmaiņām noturīgas  ES  zivsaimniecības  un  lauksamniecība.  Jautājums
Komisijai  otrdien.
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