
 
EP sesijos apžvalga: LGBTIQ Vengrijoje, migracija,
infrastruktūra
 
Liepos 5–9 d. EP nariai sukritikavo naujas LGBTIQ taisykles Vengrijoje, patvirtino
biudžetus migracijos, transporto, skaitmeniniams ir energijos projektams.
 

Vengrija 
 
Priimtoje rezoliucijoje EP pasmerkė naujus Vengrijos įstatymų pakeitimus, draudžiančius
nepilnamečiams suteikti prieigą prie bet kokios medžiagos LGBTIQ tema, ir paragino Komisiją 
 
imtis skubių priemonių.
 
 
 
Teisės viršenybė 
 
EP nariai paragino Komisiją kuo skubiau ištirti galimus teisės viršenybės principo pažeidimus,
kurie daro poveikį ES biudžetui.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-hungary-s-anti-lgbtiq-law-improving-connectivity-and-a-stronger-role-for-the-ema_N01-AFPS-210708-5NUM_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-hungary-s-anti-lgbtiq-law-improving-connectivity-and-a-stronger-role-for-the-ema_N01-AFPS-210708-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07502/europos-parlamentas-grieztai-smerkia-pries-lgbtiq-nukreipta-vengrijos-istatyma
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07512/rule-of-law-conditionality-parliament-wants-investigations-launched-immediately


Vaikų apsauga internete 
 
EP patvirtino naujas laikinas taisykles, leidžiančias interneto paslaugų teikėjams pašalinti ir
pranešti apie seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą internete.
 
 
 
ES vaistų agentūra 
 
Ruošdamasis deryboms su Taryba, EP patvirtino savo poziciją dėl Europos vaistų agentūros
įgaliojimų padidinimo. Siekiama paruošti ES geresniam būsimų sveikatos krizių valdymui.
 
 
 
Migracija 
 
EP patvirtino naują prieglobsčio ir sienų valdymo paramos paketą, kuris padės valdyti migracijos
srautus, palengvinti migrantų integraciją ir pagerinti sienų valdymą.
 
 
 
Infrastruktūra 
 
EP nariai priėmė atnaujintą Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą, kuri yra
2021–2027 biudžeto dalis. Iš jos bus finansuojami projektai, susiję su transporto ir energetikos
tinklų gerinimu, skaitmeninės paslaugomis ir interneto prieinamumu Europoje.
 
 
 
Žuvininkystė 
 
EP patvirtino 6,1 mlrd. eurų biudžetą tvariai žuvininkystei ir žvejų bendruomenių apsaugai
2021–2027 m.
 
 
 
Aplinkosauga 
 
EP nariai patvirtino savo poziciją dėl ES aplinkos apsaugos politikos iki 2030 m., kuria siekiama
išspręsti kai kurias klimato problemas ir pereiti prie ekologiškos ekonomikos.
 
 
 
Pagrindinės vertybės
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210701STO07548/ep-patvirtino-priemones-leisiancias-kovoti-su-seksualine-prievarta-pries-vaikus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210701STO07548/ep-patvirtino-priemones-leisiancias-kovoti-su-seksualine-prievarta-pries-vaikus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07513/reinforcing-the-mandate-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07514/ep-patvirtino-nauja-prieglobscio-ir-sienu-valdymo-paramos-paketa
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07514/ep-patvirtino-nauja-prieglobscio-ir-sienu-valdymo-paramos-paketa
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210701STO07545/es-juru-reikalu-ir-zuvininkystes-fondas-parama-tvarumui-jurose
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07517/new-eu-environment-programme-to-address-challenges-facing-people-and-planet


Diskusijos dėl Tarybos birželio 24–25 d. susitikimo rezultatų su Tarybos pirmininku Charles
Michel ir Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen metu, EP nariai paragino apsaugoti
pagrindines vertybes ES ir visame pasaulyje.
 
 
 
Slovėnijos pirmininkavimas ES Tarybai 
 
Kartu su Slovėnijos ministru pirmininku Janez Janša ir Komisijos pirmininke Ursula von der
Leyen EP nariai aptarė šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus.
 
Papildoma informacija
Informacija žiniasklaidai
Nuotraukų galerija „Flickr“
Plenarinės sesijos įrašai
Audiovizualinis turinys

Parlamentas socialiniuose tinkluose
Facebook
Instagram
LinkedIn
Reddit
Twitter
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07511/meps-call-for-the-protection-of-fundamental-values-in-the-eu-and-worldwide
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07511/meps-call-for-the-protection-of-fundamental-values-in-the-eu-and-worldwide
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07510/slovenian-presidency-to-focus-on-digital-and-green-reforms-and-future-of-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room
https://www.flickr.com/people/european_parliament/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_en

