
 

Naujienlaiškis: 2021 m. liepos 5-8 d. EP plenarinė
sesija Strasbūre
 
Europos Parlamentas aptars LGBTIQ teisių padėtį Vengrijoje  
Trečiadienį europarlamentarai vertins LGBTIQ asmenų diskriminavimą Vengrijoje ir
teisės viršenybės padėtį Lenkijoje bei Vengrijoje.
 
 
Siekiama užkirsti kelią seksualiniam vaikų išnaudojimui internete 
Europos Parlamento nariai pirmadienį aptars laikinas taisykles, kurios leis interneto
paslaugų teikėjams savanoriškai aptikti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš vaikus
medžiagą.
 
 
EP nariai spręs dėl ES regionus jungiančių projektų įgyvendinimo
spartinimo 
Antradienį europarlamentarai spręs dėl transeuropinių transporto projektų
įgyvendinimo spartinimo ir 30 mlrd. eurų skyrimo transporto, energetikos ir
telekomunikacijų tinklų tiesimui. 
 
 
Teisės viršenybė: EP dar kartą ragins apsaugoti ES biudžetą 
Antradienį europarlamentarai svarstys Komisijos rengiamas gaires dėl teisės
viršenybės principo taikymo ES biudžetui apsaugoti, o trečiadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
 
EP nariai aptars birželį vykusio ES valstybių vadovų susitikimo
rezultatus 
Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku C. Michel
ir EK pirmininke U. von der Leyen įvertins birželio 24-25 d. Briuselyje vykusio EVT
susitikimo rezultatus.
 
 
Migracija: Parlamentas tvirtins prieglobsčio ir sienų valdymo fondus 
Europarlamentarai spręs dėl dviejų ES fondų steigimo, kurie padės ES valstybėms
stiprinti sienų ir migracijos srautų valdymą bei gerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją.
 
 
Parlamentas ragins stiprinti kovą su dezinformacija 
Europos Parlamentas ketina paraginti ES užsienio politikos vadovą veiksmingiau
kovoti su dezinformacija ir taikyti griežtesnes sankcijas.
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Europarlamentarai siūlys taikyti ES sankcijas už korupciją   
Tikėtina, kad antradienį EP nariai ragins įtraukti korupciją į ES sankcijų už žmogaus
teisių pažeidimus režimą.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-07-05
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Susisiekti 
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Daugiau informacijos
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP Multimedijos centras

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2021-07-05
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


Europos Parlamentas aptars LGBTIQ teisių padėtį
Vengrijoje 
 
Trečiadienį europarlamentarai vertins LGBTIQ asmenų
diskriminavimą Vengrijoje ir teisės viršenybės padėtį
Lenkijoje bei Vengrijoje.
 
Šių metų birželio 15 d. Vengrijos Parlamentas beveik vieningai (157 balsams už ir vienam balsui
prieš) priėmė įstatymų pakeitimus, draudžiančius nepilnamečiams suteikti prieigą prie bet kokios
medžiagos LGBTIQ tema. Trečiadienį vyksiančiose diskusijose su ES Taryba ir Komisija EP
nariai vertins, ar minėti pakeitimai nepažeidžia ES teisės aktų bei kokių veiksmų numatoma
imtis,  siekiant  apsaugoti  vaikų ir  LGBTIQ asmenų teises.  Ketvirtadienį  europarlamentarai
balsuos dėl  atitinkamos rezoliucijos.
 
EP nariai taip pat aptars birželio 22 d. ES Taryboje vykusių klausymų dėl teisės viršenybės
padėties Lenkijoje ir Vengrijoje rezultatus. Europos Parlamentas jau eilę kartų yra pareiškęs
susirūpinimą dėl nepakankamos pažangos Taryboje vertinant padėtį minėtose šalyse ir dėl
blogėjančios žmogaus teisių padėties Europoje.
 
Diskusija: trečiadienį, liepos 7 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, liepos 8 d.
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai
 
Daugiau informacijos
EP narių klausimai dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje
EP komitetų pirmininkų pareiškimas
Teisės viršenybė valstybėje narėje: koks ES vaidmuo? (infografikas)
EP Tyrimų biuro pažyma dėl pagrindinių teisių apsaugos ES valstybėse
Garso ir vaizdo medžiaga (LGBTIQ)
Garso ir vaizdo medžiaga (teisės viršenybė)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92131/ep-ispeja-del-pablogejusios-zmogaus-teisiu-padeties-europoje
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20201120IPR92131/ep-ispeja-del-pablogejusios-zmogaus-teisiu-padeties-europoje
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/teises-virsenybe-valstybeje-nareje-koks-es-vaidmuo-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652088
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Siekiama užkirsti kelią seksualiniam vaikų
išnaudojimui internete
 
Europos Parlamento nariai pirmadienį aptars laikinas
taisykles, kurios leis interneto paslaugų teikėjams
savanoriškai aptikti ir pašalinti seksualinės prievartos prieš
vaikus medžiagą.
 
Europarlamentarai įspėja, kad pandemijos metu seksualinio vaikų išnaudojimo internete atvejų
skaičius gerokai padidėjo. Jie kartu su ES Taryba ir  Komisija aptars neseniai  sutartus ES
privatumo ir elektroninių ryšių taisyklių pakeitimus, kurie leidžia nukrypti nuo ryšių ir srauto
duomenų konfidencialumo nuostatų, kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus internete.
 
Pagal šį susitarimą, elektroninio pašto, pokalbių ir žinučių siuntimo paslaugų teikėjai galės
savanoriškai  tikrinti,  aptikti,  pašalinti  ir  pranešti  apie  seksualinės  prievartos  prieš  vaikus
internete medžiagą. Kartu jie galės pasitelkti skenavimo technologijas vaikų viliojimo atvejams
nustatyti. Be to, europarlamentarai svarstys, ar minėtos taisyklės užtikrins tinkamą pusiausvyra
tarp vaikų apsaugos ir privatumo bei aptars kitus galimus ilgalaikius sprendimus.
 
Seksualinės  prievartos  prieš  vaikus  medžiaga  internete  aptinkama naudojant  specialias
technologijas, kuriomis skenuojamas turinys, pavyzdžiui, vaizdai, tekstai ir srauto duomenys.
Vaizdams analizuoti naudojama maišos technologija, o tekstams arba srauto duomenims –
klasifikatoriai ir dirbtinis intelektas.
 
Naujosios nuostatos bus taikomas ne ilgiau kaip trejus metus arba trumpiau, jei per tą laiką bus
susitarta dėl ilgalaikio sprendimo.
 
Diskusija: pirmadienį, liepos 5 d.
 
Balsavimo rezultatai: antradienį, liepos 6 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
EP pranešėja Birgit Sippel (Socialistai ir demokratai, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie kovą su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2020 m.
lapkritis)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


EP nariai spręs dėl ES regionus jungiančių
projektų įgyvendinimo spartinimo
 
Antradienį europarlamentarai spręs dėl transeuropinių
transporto projektų įgyvendinimo spartinimo ir 30 mlrd.
eurų skyrimo transporto, energetikos ir telekomunikacijų
tinklų tiesimui. 
 
Šių  metų  kovą  Europos  Parlamento  ir  ES  Tarybos  derybininkai  susitarė  dėl  Europos
infrastruktūros  tinklų  priemonės atnaujinimo,  kuri  2021 -  2027 m.  finansuos ES regionus
jungiančių projektų transporto, energetikos ir skaitmeniniame sektoriuose, plėtrą. Šia priemone
siekiama iki 2030 m. užbaigti pagrindinių projektų, pavyzdžiui, Rail Baltica, alternatyvių degalų
įkrovimo ar 5G tinklų diegimo infrastuktūros, įgyvendinimą.
 
EP nariai  taip  pat  tvirtins naujas taisykles,  kurios supaprastintų būtinų leidimų transporto
projektams diegti  sąlygas ir  pagreitintų šių leidimų išdavimą.  ES valstybės įpareigojamos
kiekvieno projekto vystymui paskirti vieną atsakingą instituciją ir užtikrinti, kad leidimo išdavimas
netruktų ilgiau nei keturis metus.
 
Diskusija: antradienį, liepos 6 d.
 
Balsavimo rezultatai: trečiadienį, liepos 7 d 
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisyklės
Transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo spartinimo taisyklės
Teisėkūros apžvalga (Europos infrastruktūros tinklų priemonė)
Teisėkūros apžvalga (Transeuropinio transporto tinklai)
EP Tyrimų biuro apžvalga apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę (2020 m. birželis)
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (Europos Komisijos tinklapis)
Transeuropinio transporto tinklų įgyvendinimo spartinimo taisyklių priėmimo apžvalga
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_LT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_LT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures


Teisės viršenybė: EP dar kartą ragins apsaugoti
ES biudžetą
 
Antradienį europarlamentarai svarstys Komisijos
rengiamas gaires dėl teisės viršenybės principo taikymo
ES biudžetui apsaugoti, o trečiadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Tikėtina, kad EP nariai dar kartą pabrėš, kad Komisijos gairės nėra būtinos nei naujojo ES
biudžeto  apsaugos  sąlygų  režimo  taikymui,  nei  ES  valstybių  teisės  viršenybės  principo
pažeidimų  tyrimui.
 
Rezoliucijos projekte taip pat minimas birželio 23 d. EP pirmininko laiškas, kuriame Komisija
raginama užtikrinti  visapusišką  ir  neatidėliotiną  teisės  viršenybės  reglamento  taikymą  ir
grasinama kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jei iš Komisijos nebus sulaukta „jokios reakcijos“.
 
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 naujojo reglamento taikymui
papildomų įgyvendinimo gairių nereikia. Tačiau jei Komisija mano, jog tokios gairės būtinos, jos
turėtų būti priimtos iki birželio 1d.
 
Diskusija: antradienį, liepos 6 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, liepos 8 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-07-01)
EP pranešėjas Petri Sarvamaa (Europos liaudies partija, Suomija)
EP pranešėja Eider Gardiazabal Rubial (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
Teisėkūros apžvalga
Pranešimas spaudai apie EP pirmininko laišką dėl teisės viršenybės reglamento taikymo
(2021-06-23)
Pranešimas spaudai: EP ketina paduoti Europos Komisiją į teismą dėl nereagavimo į teisinės
valstybės pažeidimus (2021-06-10)
Teisės viršenybė: EP nariai ragina Komisiją apsaugoti ES fondus
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R2092
https://www.europarl.europa.eu/the-president/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
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/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07246/rule-of-law-start-applying-budget-conditionality-immediately
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210604IPR05528/ep-ketina-paduoti-komisija-i-teisma-del-teisines-valstybes-pazeidimu-ignoravimo
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210604IPR05528/ep-ketina-paduoti-komisija-i-teisma-del-teisines-valstybes-pazeidimu-ignoravimo
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


EP nariai aptars birželį vykusio ES valstybių
vadovų susitikimo rezultatus
 
Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų
Tarybos pirmininku C. Michel ir EK pirmininke U. von der
Leyen įvertins birželio 24-25 d. Briuselyje vykusio EVT
susitikimo rezultatus.
 
Birželį  susirinkę ES valstybių ir  vyriausybių vadovai aptarė COVID-19 pandemijos sklaidą,
nacionalines vakcinavimo kampanijos ir ekonomikos gaivinimo pastangas. Savo ruožtu EVT
buvo diskutuojama dėl ES santykių su Turkija ir Rusija bei dėl migracijos politikos. Kartu buvo
aptarta LGBTIQ asmenų diskriminavimas ir Vengrijos pastangos apriboti nepilnamečių prieigą
prie LGBTIQ medžiagos.
 
Diskusija: trečiadienį, liepos 7 d.
 
Procedūra: EVT ir EK pirmininkų pareiškimai 
 
Daugiau informacijos
EVT išvados
EP pirmininko D. Sassoli kalba EVT susitikime
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-24-25-june-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-today-at-long-last-europe-is-in-a-position-to-reduce-inequality
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-24-25-june-2021_19601_pk


Migracija: Parlamentas tvirtins prieglobsčio ir
sienų valdymo fondus
 
Europarlamentarai spręs dėl dviejų ES fondų steigimo,
kurie padės ES valstybėms stiprinti sienų ir migracijos
srautų valdymą bei gerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją.
 
Beveik 10 mlrd. eurų vertės Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu siekiama 2021 - 2027
m. stiprinti bendrą prieglobsčio politiką, remti teisėtą migraciją ir padėti integruoti trečiųjų šalių
piliečius. EP narių dėka numatyta, kad ES valstybės turės sąžiningiau dalintis pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų srautais.
 
Savo ruožtu apie 6 mlrd. eurų parama bus skirta sienų valdymui, vizų politikai ir didelės apimties
IT sistemų (įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą bei atvykimo ir išvykimo
sistemą) plėtojimui bei sąveikumui.
 
Diskusija: antradienį, liepos 6 d.
 
Balsavimas: trečiadienį, liepos 7 d. 
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu
 
Daugiau informacijos
ES prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo taisyklės
Finansinės paramos sienų valdymui ir vizų politikai taisyklės
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
(2020-12-09)
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą dėl finansinės paramos sienų valdymui ir vizų
politikai (2020-12-10)
EP pranešėja Tanja Fajon (Socialistai ir demokratai, Slovėnija)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6486-2021-INIT/lt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6487-2021-INIT/lt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93209/deal-on-eu-funds-for-common-asylum-migration-and-integration-policies-up-to-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93208/agreement-on-eu-instrument-supporting-border-management-and-common-visa-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93208/agreement-on-eu-instrument-supporting-border-management-and-common-visa-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96911/TANJA_FAJON/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


Parlamentas ragins stiprinti kovą su
dezinformacija
 
Europos Parlamentas ketina paraginti ES užsienio politikos
vadovą veiksmingiau kovoti su dezinformacija ir taikyti
griežtesnes sankcijas.
 
Antradienį vyksiančioje diskusijoje EP nariai teirausis apie ES Strateginės komunikacijos darbo
grupės,  kuri  kovoja su Kremliaus vykdomomis dezinformacijos kampanijomis ES,  Vakarų
Balkanuose ir Pietų bei Rytų kaimynystės šalyse, veiklą. Jie ragins šiai grupei skirti daugiau lėšų
ir išplėsti jos įgaliojimų apimtį, kas leistų stebėti Kinijos bei kitų užsienio valstybių kišimąsi į
demokratinius procesus ar rinkimus ES.
 
Kartu europarlamentarai aptars ES valstybių ir institucijų veiklos koordinavimo stiprinimą ir
griežtesnių sankcijų užsienio šalių kišimosi ir dezinformacijos sklaidos atvejais taikymą.
 
Diskusija: antradienį, liepos 6 d.
 
Procedūra: klausimai žodžiu Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo
politikai
 
Daugiau informacijos
Klausimai ES užsienio politikos vadovui
Pranešimas spaudai apie ES gebėjimą reaguoti į hibridinius išpuolius (2021-03-01)
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000035_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98812/meps-quiz-eu-foreign-policy-chief-on-eu-capacity-to-respond-to-hybrid-attacks
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_18408_pk


Europarlamentarai siūlys taikyti ES sankcijas už
korupciją  
 
Tikėtina, kad antradienį EP nariai ragins įtraukti korupciją į
ES sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą.
 
Priešingai  nei  panašiuose  JAV  ir  Kanados  įstatymuose,  2020  m.  gruodį  priimtame  ES
visuotiniame  sankcijų  už  žmogaus  teisių  pažeidimus  režime,  dar  vadinamu  „Magnitskio
įstatymu“, korupcija, susijusi su žmogaus teisių pažeidimais, neįvardijama kaip baudžiamoji
nusikalstama veika.
 
Tikimasi, kad EP nariai antradienį ragins Europos Komisiją ir ES diplomatijos vadovą J. Borrell
išplėsti  minėtų taisyklių taikymą ir  nustatyti,  kad korupciniai  nusikaltimai gali  aktyvuoti  ES
sankcijų  režimą.  Jie  taip  pat  ketina  paraginti  ES  veiksmingiau  reaguoti  į  trečiųjų  šalių
atsakomąsias  sankcijas.
 
Diskusija: antradienį, liepos 6 d.
 
Balsavimo rezultatai: ketvirtadienį, liepos 8 d.
 
Procedūra: klausimai žodžiu, su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP narių klausimas Europos Komisijai
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2021-06-16)
EP Tyrimų biuro pažyma apie kovą su korupcija visame pasaulyje ir to ryšį su žmogaus
teisėmis (2021-05-07)
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

10 I 10

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000047_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210615IPR06212/human-rights-meps-want-to-extend-the-eu-sanctions-regime-to-cover-corruption
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/

