
 

Plenārsesija īsumā. Strasbūra, 2021.gada 13.-16.
septembris
 
Stāvoklis Eiropas Savienībā: debates ar Urzulu fon der Leienu 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 15. septembrī plkst. 9.00 pēc Briseles
laika Eiropas Parlamentā teiks gadskārtējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā.
 
 
Parlaments apspriedīs krīzi Afganistānā 
Otrdien EP deputāti ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu apspriedīs, kā Eiropai
reaģēt uz Afganistānas humāno un drošības krīzi. Ceturtdien par šo jautājumu
pieņems rezolūciju.
 
 
Eiropas veselības savienība: EP aicinās stiprināt slimību profilaksi
un pārrobežu sadarbību 
EP deputāti runās un balsos par diviem tiesību aktiem, kuru nolūks ir stiprināt Eiropas
Slimību profilakses un kontroles centra spējas un efektīvāk risināt pārrobežu
veselības apdraudējumus.
 
 
LGBTIQ tiesības un diskriminācijas novēršanas pasākumi ES 
Rezolūcijā, par kuru EP deputāti balsos pirmdien, Parlaments novērtēs LGBTIQ
iedzīvotāju un ģimeņu problēmas un diskrimināciju Eiropā.
 
 
ES Zilā karte: pieņems jaunu shēmu augsti kvalificētu darbinieku
piesaistīšanai no ārzemēm 
EP deputāti gatavojas galīgi apstiprināt ES Zilās kartes direktīvas grozījumus, kas
veicinās augsti kvalificētu trešo valstu iedzīvotāju nodarbināšanu Eiropā.
 
 
Pretošanās Kremļa stratēģijai un demokrātijas veicināšana Krievijā 
Eiropas Parlaments gatavojas mudināt Eiropas Savienību pretoties Krievijas
agresīvajai politikai un vienlaikus likt pamatus sadarbībai, ja tā nākotnē kļūtu par
demokrātisku valsti.
 
 
Citi jautājumi 
Eiropas Parlamenta septembra plenārsesijas darba kārtībā arī šādi citi jautājumi:
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-09-13

 
 
Plenārsesijas apskats īsumā.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Darba kārtības projekt
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

Agnese KRIVADE
Preses sekretāre Briselē

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Rīgā

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2021-09-13
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


Stāvoklis Eiropas Savienībā: debates ar Urzulu
fon der Leienu
 
Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 15.
septembrī plkst. 9.00 pēc Briseles laika Eiropas Parlamentā
teiks gadskārtējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā.
 
Paredzams, ka fon der Leiena runās par Komisijas pagājušā gada darbu cīņā pret Covid-19
pandēmijas izraisīto krīzi veselībā un ekonomikā. Viņa arī dalīsies savā redzējumā par to, kā
labāk risināt turpmākos Eiropas Savienības uzdevumus, tostarp ekonomikas atveseļošanu,
cīņu pret klimata pārmaiņām, digitalizācijas programmas un konferences par Eiropas nākotni
īstenošanu.
 
EP deputāti debatēs pēc uzrunas novērtēs Komisijas darbu un plānotās iniciatīvas, kā arī
paudīs savus ierosinājumus.
 
Ikgadējās  debates  par  stāvokli  Eiropas  Savienībā  ir  Eiropas  Parlamenta  iespēja  paust
vērtējumu par  Eiropas Komisijas  darbu un plānus un piedalīties  ES virzības noteikšanā.
 
Vispārēja informācija
 
 
Debatēs  par  stāvokli  Eiropas Savienībā Eiropas Komisija  ik  gadu atskaitās  par  paveikto
iedzīvotāju  vēlētajiem  pārstāvjiem  —  Eiropas  Parlamentam.  Šis  ikgadējais  notikums  ir
nozīmīgs Eiropas Savienības pārredzamības un demokrātijas veicināšanai.  Tā ir  iespēja
tuvināt  Eiropas  Savienību  iedzīvotājiem,  uzsverot  katra  gada  galvenos  uzdevumus  un
izaicinājumus. Šo īpašo plenārsesijas debašu centrā ir iedzīvotāju tiesības un demokrātijas
process.
 
 
Pirmās debates par Eiropas Savienības stāvokli notika Strasbūrā 2010. gada 7. septembrī ar
toreizējo Komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barrozu.
 
Debates: trešdien, 15. septembrī
 
Papildu informācija
Kā sekot līdzi 2021. gada uzrunai un debatēm
2020. gada debates par stāvokli Eiropas Savienībā
EP Izpētes dienesta veidots apskats par fon der Leienas vadītās Komisijas 2021. gada
prioritātem
EP multimediju centrs: brīvi lietojami foto, video un audio materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/state-of-the-eu-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Parlaments apspriedīs krīzi Afganistānā
 
Otrdien EP deputāti ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu
Borelu apspriedīs, kā Eiropai reaģēt uz Afganistānas
humāno un drošības krīzi. Ceturtdien par šo jautājumu
pieņems rezolūciju.
 
EP deputāti un Borels gatavojas runāt par to, kā Eiropai reaģēt uz humāno un migrācijas krīzi,
palīdzēt nelaimē nonākušajiem un aizsargāt Afganistānā apdraudētās personas, īpaši sievietes
un bērnus.
 
Viņi arī varētu vērtēt to, kādu atbalstu ES varētu piedāvāt afgāņu bēgļiem, kā arī cilvēkiem, kuri
joprojām cenšas pamest valsti, un kā veidot attiecības ar talibu varas iestādēm Kabulā.
 
Līdztekus bažām par humanitāro stāvokli, jaunākās norises Afganistānā izraisījušas diskusijas
par to, kādi secinājumi būtu jāizdara par NATO lēmumu atsaukt savus spēkus. Visticamāk,
debatēs tiks apspriesta arī drošības situācija Eiropā, Eiropas kopējā aizsardzības politika, ES
stratēģiskā autonomija un nepieciešamība stiprināt Eiropas militārās spējas.
 
Plenārsesijas debatēm varat līdzi sekot EP Live un EbS+.
 
Vispārēja informācija
 
Talibi 15. augustā atjaunoja savu varu Afganistānā, izraisot valstī krīzi, kurā tūkstošiem cilvēku
mēģināja valsti pamest, bēgot pa gaisu un sauszemi. Reaģējot uz krīzi, Eiropas Parlamenta
priekšsēdētājs Dāvids Sasoli aicināja Eiropas dalībvalstis paust stingru un vienotu nostāju
starptautiskajā arēnā.
 
Debates: otrdien, 14. septembrī
 
Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 16. septembrī
 
Papildu informācija
EP priekšsēdētaja Sasoli uzruna Bled stratēģiskajā forumā
EP Izpētes dienesta apkopojums par Afganistānas nonākšanu talibu pakļautībā (02.09.2021)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par ES un Afganistānu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Eiropas veselības savienība: EP aicinās stiprināt
slimību profilaksi un pārrobežu sadarbību
 
EP deputāti runās un balsos par diviem tiesību aktiem,
kuru nolūks ir stiprināt Eiropas Slimību profilakses un
kontroles centra spējas un efektīvāk risināt pārrobežu
veselības apdraudējumus.
 
Vasaras sākumā EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI)
pieņēma nostāju par diviem likumdošanas priekšlikumiem, izvirzot vairākus ierosinājumus par
to, kā stiprināt ES slimību profilakses un kontroles spējas. Viņi rosināja, piemēram, paplašināt
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pilnvaras, iekļaujot arī nozīmīgākās
neinfekcijas slimības, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, vēzi vai diabētu. Viņi aicināja arī
pastiprināt  koordināciju  starp  ES  struktūrām  un  to  partneriestādēm  dalībvalstīs  un
starptautiskajām  iestādēm.
 
EP deputāti arī ierosina veidus, kā ES varētu turpmāk labāk novērst krīzes, uzlabot gatavību un
reaģēšanu uz tām, piemēram, ieviešot skaidras procedūras un lielāku pārredzamību attiecībā
uz ES kopīgajiem iepirkuma līgumiem.
 
Vispārēja informācija
 
Eiropas Komisija, veidojot Eiropas veselības savienību, 2020. gada 11. novembrī ierosināja
jaunu  veselības  drošības  sistēmu,  pamatojoties  uz  koronavīrusa  apkarošanas  pieredzi.
Likumdošanas aktu kopumā iekļauts priekšlikums regulai par nopietniem pārrobežu veselības
apdraudējumiem un priekšlikums paplašināt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra
pilnvaras.
 
Debates: pirmdien, 13. septembrī
 
Balsojuma rezultāti: trešdien, 15. septembrī
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts (ECDC)
Ziņojuma projekts (pārrobežu veselības apdraudējumi)
Procedūras dokumentācija (ECDC)
Procedūras dokumentācija (pārrobežu veselības apdraudējumi)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0727&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0727&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_LV.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


LGBTIQ tiesības un diskriminācijas novēršanas
pasākumi ES
 
Rezolūcijā, par kuru EP deputāti balsos pirmdien,
Parlaments novērtēs LGBTIQ iedzīvotāju un ģimeņu
problēmas un diskrimināciju Eiropā.
 
EP Lūgumrakstu komitejas (PETI) sagatavotajā tekstā visas Eiropas dalībvalstis aicinātas atzīt
viendzimuma laulības un reģistrētas partnerattiecības, norādot, ka šiem cilvēkiem vajadzētu
baudīt vienādas tiesības visās ES dalībvalstīs. EP deputāti arī norāda, ka vecākus LGBTIQ
ģimenēs vajadzētu atzīt par viņu bērnu vecākiem visur Eiropā.
 
Gaidāms, ka Parlaments mudinās Komisiju sākt pārkāpuma procedūru pret Rumāniju, kur
valdība nav grozījusi tiesību aktus, lai ņemtu vērā Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu, kas
uzdod ES tiesību aktos paredzētās laulāto tiesības attiecināt arī uz viendzimuma pāriem.
 
Rezolūcijā norādīts uz diskrimināciju, ar ko saskaras LGBTIQ kopienas Polijā un Ungārijā, un
aicināts uz ES rīcību (pārkāpumu procedūras,  tiesiskās aizsardzības līdzekļi  un budžeta
instrumenti),  lai  risinātu šo situāciju.
 
Balsojums: pirmdien, 13. septembrī
 
Balsojuma rezultāti: otrdien, 14. septembrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par LGBTIQ tiesībām Eiropā
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (15.07.2021)
Ziņotāja Dolorsa Monserata (EPP, Spānija)
EP Izpētes dienests: Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU
Paziņojums presei: Eiropas Parlaments asi nosoda Ungārijas likumu, kas vērsts pret LGBTIQ
(08.07.2021)
EP rezolūcija par tiesiskuma pārkāpumiem Polijā (17.09.2020)
Brīvi lietojami foto, video un audio materiāli par LGBTIQ brīvību ES
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=LV
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07502/eiropas-parlaments-asi-nosoda-ungarijas-likumu-kas-versts-pret-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210701IPR07502/eiropas-parlaments-asi-nosoda-ungarijas-likumu-kas-versts-pret-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_LV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


ES Zilā karte: pieņems jaunu shēmu augsti
kvalificētu darbinieku piesaistīšanai no
ārzemēm
 
EP deputāti gatavojas galīgi apstiprināt ES Zilās kartes
direktīvas grozījumus, kas veicinās augsti kvalificētu trešo
valstu iedzīvotāju nodarbināšanu Eiropā.
 
Parlamenta un dalībvalstu sarunvedēji 2021. gada maijā vienojās par grozījumiem 2009. gada
Zilās kartes direktīvā, lai ļautu ES darba devējiem vieglāk pieņemt darbā trešo valstu pilsoņus.
Šos grozījumus Komisija ierosināja 2016. gadā.
 
Pārskatītā direktīva paredz elastīgākus ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, tostarp
zemāku minimālās algas slieksni, lai varētu pretendēt uz Zilo karti. Tā arī paplašina kartes
īpašnieku  tiesības  uz  atvieglotu  pārvietošanos  ES  iekšienē  un  straujākas  ģimenes
atkalapvienošanās  procedūras.
 
Debates: otrdien, 14. septembrī
 
Balsojuma rezultāti: trešdien, 15. septembrī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (3.06.2021)
Ziņotājs Havjers Morano Sančezs (S&D, Spānija)
EP Izpētes dienesta apskats par ES Zilās kartes direktīvas pārskatīšanu
Procedūras dokumentācija
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04202/agreement-on-an-improved-eu-admission-system-for-highly-qualified-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en


Pretošanās Kremļa stratēģijai un demokrātijas
veicināšana Krievijā
 
Eiropas Parlaments gatavojas mudināt Eiropas Savienību
pretoties Krievijas agresīvajai politikai un vienlaikus likt
pamatus sadarbībai, ja tā nākotnē kļūtu par demokrātisku
valsti.
 
Jaunākajā novērtējumā par to, kurp virzās ES un Krievijas politiskās attiecības, EP deputāti
norāda, ka pastāv atšķirība starp Krievijas tautu un prezidenta Vladimira Putina režīmu, kurš,
viņu vārdiem sakot, ir “stagnējoša autoritārā kleptokrātija, kuru vada oligarhu loka ieskauts
prezidents, kas valdīs līdz mūža beigām”.
 
EP deputāti tomēr vēlas uzsvērt, ka Krievijai var būt arī demokrātiska nākotne un lūgt Padomi
pieņemt īpašu ES stratēģiju, tajā piedāvājot stimulus un nosacījumus, lai stiprinātu Krievijas
iekšējās tendences virzībā uz demokrātiju.
 
 
Debates: otrdien, 14. septembrī
 
Balsojuma rezultāti: ceturtdien, 16. septembrī
 
Papildu informācija
Rezolūcijas projekts par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi
Ziņotājs Andrjus Kubiļus (EPP, Lietuva)
Procedūras dokumentācija
EP multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli par ES attiecībām ar Krieviju
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk
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Citi jautājumi
 
Eiropas Parlamenta septembra plenārsesijas darba kārtībā
arī šādi citi jautājumi:
 

Polija: turpinās uzbrukumi plašsaziņas līdzekļu brīvībai un tiesiskumam. Debates
trešdien, balsojums par rezolūciju ceturtdien 
Jāpārtrauc dzīvnieku izmantošana pētniecībā un eksperimentos. Balsojums par
rezolūciju trešdien 
EP deputāti izvērtēs pasākumus, kas veikti, lai atbalstītu valstis un reģionus, kas
šovasar cietuši no dabas katastrofām. Debates otrdien 
ES  2030.  gada  klimata  pasākumu  kopums:  Parlaments  izvērtēs  Komisijas
priekšlikumus.  Debates  otrdien 
EP aicinās vardarbību dzimuma dēļ klasificēt kā noziegumu saskaņā ar ES tiesību
aktiem. Balsojums ceturtdien 
EP apstiprinās septiņu gadu budžetu kandidātvalstu ceļam uz ES. Balsojums otrdien 
Parlaments  izklāstīs  savu  redzējumu  par  jaunu  stratēģiju  attiecībām  ar  Ķīnu.
Debates  otrdien,  balsojuma  rezultāti  ceturtdien 
Pegasus atklājumi: EP deputāti apspriedīs valdību veikto izspiegošanu. Debates
trešdien 
5 miljardu eiro fonds, lai palīdzētu ES valstīm un reģioniem tikt galā ar Brexit sekām.
Debates otrdien, balsojuma rezultāti trešdien 
Nodokļi: EP deputāti novērtēs nodokļu informācijas apmaiņas efektivitāti. Debates
trešdien, balsojums ceturtdien 
tiešsaistes platformu darbinieki: Parlaments aicina nodrošināt vienlīdzīgas sociālās
tiesības. Debates pirmdien, balsojuma rezultāti ceturtdien 
Libāna: EP deputāti apspriedīs reformu nepieciešamību un atbalstu finanšu krīzē.
Debates otrdien, balsojuma rezultāti ceturtdien 
Parlamenta priekšlikums izveidot ES neatkarīgu ētikas iestādi. Balsojums ceturtdien 
Sparģeļi,  puķu sīpoli,  dekoratīvie augi: tiks pagarināta jaunu šķirņu aizsardzība.
Balsojuma rezultāti  otrdien 
Cilvēktiesību pārkāpumi: Kuba, AAE, Kenija. Debates un balsojumi ceturtdien 
Pamatnostādnes dalībvalstu nodarbinātības politikai, balsojums pirmdien 
Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, balsojums pirmdien 
Padome  iepazīstinās  ar  nostāju  par  2022.  finanšu  gada  ES  budžetu  projektu,
debates  trešdien 
ES ieguldījums pasaules pārtikas sistēmu pārveidošanā, lai sasniegtu ilgtspējīgas
attīstības mērķus. Debates ar Komisiju trešdien 
Covid-19 pandēmijas negatīvo sociālo seku novēršana, debates trešdien 
Balsojums par Gija Ferhofštada imunitāti, pirmdien 
Ceļā uz drošu iekšējo ūdensceļu transportu Eiropā, balsojums pirmdien 
ASV sankcijas un tiesiskums, debates ar Komisiju ceturtdien
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