
 
Šią savaitę EP: oro tarša, sveikatos krizės ir
žmogaus teisės
 
Birželio 12–16 d. EP nariai aptars Komisijos planų paketą dėl ES kovos su klimato kaita
tikslų ir balsuos dėl naujo teisės akto, skirto suvaldyti tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes
sveikatai.
 

Kovos su klimato kaita priemonės 2030 m. 
 
Trečiadienį EP Aplinkos komitetas kartu su Komisijos pirmininko pavaduotoju Frans
Timmermans diskutuos apie naująjį teisės aktų paketą, kuriuo siekiama įgyvendinti ES tikslus
55 proc. sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį iki 2030 m. Ketvirtadienį
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/exchange-of-views-with-commission-evp-ti/product-details/20210706CAN62467
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20190926STO62270/kaip-neutralizuoti-anglies-dioksido-poveiki-iki-2050-uju


Komisijos narė Kadri Simson pristatys pasiūlymus EP Pramonės komiteto nariams.
 
 
 
Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai 
 
Antradienį EP Aplinkos komiteto nariai balsuos dėl naujo teisės akto, orientuoto į geresnį
tarpvalstybinio pobūdžio sveikatos krizių, tokių kaip COVID-19, valdymą. Pasiūlyme numatyta
priimti ES sveikatos krizės ir pasirengimo pandemijai planą ir griežtesnę grėsmių nustatymo
stebėsenos sistemą.
 
 
 
Aukšto lygio konferencija dėl pasaulinės žmogaus
teisių būklės 
 
Penktadienį vyks EP ir „Global Campus on Human rights“ organizuojama pirmoji aukšto lygio
konferencija dėl pasaulinės žmogaus teisių būklės.
 
 
 
Užsienio santykiai 
 
Ketvirtadienį EP Užsienio reikalų komiteto nariai balsuos dėl trijų pranešimų dėl ES ateities
santykių su JAV, Rusija ir Kinija.
 
 
 
ES tarptinklinio ryšio taisyklės 
 
Pirmadienį EP Vidaus rinkos komitetas išsakys savo poziciją dėl pasiūlymo pratęsti galiojančias
ES tarptinklinio ryšio taisykles iki 2032 m.
 
 
 
Kova prieš smurtą dėl lyties 
 
Antradienį EP Teisės reikalų ir Moterų teisių komitetai balsuos dėl jungtinio pranešimo dėl
smurto artimoje aplinkoje ir globos teisių poveikio moterims ir vaikams.
 
Ketvirtadienį EP Moterų teisių ir Piliečių teisių komitetai balsuos dėl rezoliucijos projekto,
siūlančio, kad smurtas dėl lyties būtų įvardijamas kaip nusikalstamumo sritis, su kuria reikia
kovoti Europos lygiu.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/vote-on-cross-border-health-hta-agreemen/product-details/20210706CAN62469
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20210211STO97615/koronavirusas-es-veiksmu-laiko-juosta-2021-m
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/high-level-conference-on-the-global-stat/product-details/20210707CAN62502
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/high-level-conference-on-the-global-stat/product-details/20210707CAN62502
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/roaming-on-public-mobile-communications-/product-details/20210707CAN62510
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/roaming-on-public-mobile-communications-/product-details/20210707CAN62510
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/intimate-partner-violence-and-custody-ri/product-details/20210708CAN62527
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/adding-gender-based-violence-as-new-euro/product-details/20210707CAN62505
https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/adding-gender-based-violence-as-new-euro/product-details/20210707CAN62505


Papildoma informacija
Plenarinė sesija
Sesijos apžvalga
Audiovizualinis turinys
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2020-10-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home

