
 

Plenārsesija īsumā. Strasbūra, 2022.gada 21.-24.
novembris
 
Sievietes uzņēmumu valdēs: jauni noteikumi dzimumu līdzsvara
uzlabošanai 
Otrdien plkst. 10.00. EP pieņems tiesību aktus, kas uzliks pienākumus lielajiem
publiski kotētajiem ES uzņēmumiem veikt pasākumus, lai palielinātu sieviešu
līdzdalību to vadībā.
 
 
Eiropas Parlaments gatavojas pasludināt Krievijas režīmu par
teroristisku 
Trešdien pusdienlaikā Eiropas Parlamenta deputāti balsos par rezolūciju, kurā Krievija
tiek atzīta par valsti, kas atbalsta terorismu. 
 
 
Gatavojas pieņemt likumu par kritiski svarīgas infrastruktūras
aizsardzību 
Debates otrdien 9.00, balsojums 12.30. Eiropas Parlaments balsos par jauniem tiesību
aktiem, kuru mērķis ir uzlabot ES kritiski svarīgās infrastruktūras noturību.
 
 
Eiropas Parlaments atzīmēs 70. dzimšanas dienu 
Otrdien plkst. 11.30. Eiropas Parlaments ar ceremoniju plenārsēžu zālē atzīmēs 70
gadus, kopš izveidota Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja.
 
 
Parlaments apstiprinās 18 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai  
Balsojums ceturtdien, debates trešdien 13.00. EP deputāti lems par aizdevumu
Ukrainas īstermiņa finansējuma vajadzībām, kamēr turpinās Krievijas uzsāktais karš.
 
 
ES 2023. gada budžets: Ukraina, enerģētika un atveseļošanās 
Debates otrdien 13.30, balsojums trešdien. EP gatavojas apstiprināt nākamā gada ES
budžetu, kas vērsts uz Ukrainas kara seku likvidēšanu un pēcpandēmijas
atveseļošanās procesu.
 
 
 
EP deputāti dos zaļo gaismu jaunu ES ieņēmumu avotu izveidei 
Debates otrdien 14.00, balsojums trešdien. Gaidāms, ka Parlaments atbalstīs lēmumu
ieviest jaunus ES budžeta ieņēmumu avotus — nākamās paaudzes “pašu resursus”.
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Karš Ukrainā: debates par starptautiskajiem centieniem novērst
globālu pārtikas krīzi 
Otrdien 16.00 deputāti spriedīs, kā nodrošināt, lai Ukrainas kara eskalācijas apstākļos
varētu turpināt caur Melno jūru eksportēt graudus un mēslošanas līdzekļus.
 
 
EP deputāti balsos par okupētajās teritorijās izdoto Krievijas pasu
neatzīšanu 
Ceturtdien Eiropas Parlaments balsos par noteikumiem, kas neļaus ES dalībvalstīm
atzīt Krievijas pases, kas izdotas okupētajos Gruzijas un Ukrainas apgabalos.
 
 
Citi jautājumi 
Novembra plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2022-11-21

 
 
Novembra II plenārsesijas apskats īsumā.
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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
Preses sekretārs

(+371) 6708 5461
(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
prese-LV@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2022-11-21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/home
https://www.epnewshub.eu


Agnese KRIVADE
Preses sekretāre Briselē

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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Sievietes uzņēmumu valdēs: jauni noteikumi
dzimumu līdzsvara uzlabošanai
 
Otrdien plkst. 10.00. EP pieņems tiesību aktus, kas uzliks
pienākumus lielajiem publiski kotētajiem ES uzņēmumiem
veikt pasākumus, lai palielinātu sieviešu līdzdalību to
vadībā.
 
Direktīva par sievietēm uzņēmumu valdēs, ko EP deputāti apspriedīs otrdienas rītā, ieviesīs
pārredzamas darbā pieņemšanas procedūras uzņēmumos, lai nodrošinātu, ka līdz 2026. gada
jūlijam vismaz 40 % direktoru bez izpildpilnvarām vai 33 % no visiem direktoriem ieņem pašlaik
nepietiekami pārstāvētās sievietes. Direktīva neattieksies uz maziem un vidējiem uzņēmumiem
(kuros strādā mazāk nekā 250 darbinieku).
 
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dalībvalstīm būs jāievieš preventīvi  un samērīgi sodi,
piemēram, naudas sodi,  uzņēmumiem, kas nenodrošina atklātas un pārredzamas valdes
dalībnieku iecelšanas procedūras.  Tiesa varēs arī  anulēt  uzņēmuma iecelto  valdi,  ja  tās
sastāvā būs pārkāpti  jaunās direktīvas principi.
 
Pēc tam, kad Parlaments būs pieņēmis direktīvu, tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas
ES Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstīm noteikumi būs jāievieš divu gadu laikā.
 
Pašlaik tikai 30,6 % no ES lielo publiski kotēto uzņēmumu valdes locekļiem ir sievietes, turklāt
starp dalībvalstīm ir ievērojamas atšķirības (no 45,3 % Francijā līdz 20,4 % Latvijā un 8,5 %
Kiprā).
 
* * *
 
Debates un iespējama apstiprināšana: otrdien, 22. novembrī, ap plkst. 10.00
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc likumdevēju vienošanās (07.06.2022.)
Ziņotāja Lara Voltersa (S&D, Nīderlande)
Ziņotāja Evelīna Rēgnere (S&D, Austrija)
Procedūras dokumentācija
Lielākie biržā kotētie uzņēmumi: prezidenti, valdes locekļi un darbinieku pārstāvji (dati par katru
valsti, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts)
EP Izpētes dienests: Women on Board policies in member states and the effects on corporate
governance
Brīvi lietojamas fotogrāfijas, video un audio materiāli
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Eiropas Parlaments gatavojas pasludināt
Krievijas režīmu par teroristisku
 
Trešdien pusdienlaikā Eiropas Parlamenta deputāti balsos
par rezolūciju, kurā Krievija tiek atzīta par valsti, kas
atbalsta terorismu. 
 
Krievijas bruņotie spēki karā pret Ukrainu ir pastiprinājuši uzbrukumus civiliem mērķiem, tostarp
enerģētikas infrastruktūrai, slimnīcām, medicīnas iestādēm, skolām un patversmēm, tādējādi
pārkāpjot starptautiskās tiesības un starptautiskās humanitārās tiesības.
 
Pasludinot Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu, Eiropas Parlamenta deputāti vēlas gatavot
augsni tam, lai Putinu un viņa vadīto valdību par šiem noziegumiem varētu saukt pie atbildības
starptautiskā tribunālā.
 
Debates par šo tematu notika 18. oktobra plenārsēdē.
 
***
 
Balsojums: trešdien, 23 novembrī 12.00
 
Papildu informācija
Debašu videoieraksts 18.10.2022.
EP Izpētes dienests: Designating a state as a sponsor of terrorism
Brīvi lietojamas fotogrāfijas, video un audio materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Gatavojas pieņemt likumu par kritiski svarīgas
infrastruktūras aizsardzību
 
Debates otrdien 9.00, balsojums 12.30. Eiropas Parlaments
balsos par jauniem tiesību aktiem, kuru mērķis ir uzlabot
ES kritiski svarīgās infrastruktūras noturību.
 
Tiesību akti,  par kuriem Parlaments jau vienojies ar  Padomi,  ievieš saskaņotus obligātos
noteikumus par riska novērtējumiem un valstu izturētspējas stratēģijām. Tāpat tas uzliktu
pienākumu saskaņot kritiski svarīgās infrastruktūras definīcijas un saziņas praksi, un katrā
valstī tiktu izveidoti kontaktpunkti, lai atvieglotu pārrobežu saziņu.
 
Jaunie noteikumi attieksies uz 11 nozarēm: enerģētiku, transportu, bankām, finanšu tirgus
infrastruktūru,  digitālo  infrastruktūru,  dzeramo  ūdeni  un  notekūdeņiem,  pārtiku  (tostarp
ražošanu,  pārstrādi  un  piegādi),  veselību,  valsts  pārvaldi  un  kosmosu.
 
***
 
Debates: otrdien, 22. novembrī
 
Balsojums: otrdien, 22. novembrī
 
Papildu informācija
Ziņojuma projekts
Ziņotājs Mihals Šimečka (Renew, Slovākija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: Resilience of critical entities - At a glance (16.11.2022)
EP Izpētes dienests: Question time - Protecting critical infrastructure in the EU and countering
hybrid attacks
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Eiropas Parlaments atzīmēs 70. dzimšanas dienu
 
Otrdien plkst. 11.30. Eiropas Parlaments ar ceremoniju
plenārsēžu zālē atzīmēs 70 gadus, kopš izveidota Eiropas
Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja.
 
Ceremoniju  atklās  EP priekšsēdētāja  Roberta  Metsola,  pēc viņas svinīgās uzrunas teiks
Parlamenta trīs mājvietu valstu premjerministri — Francijas premjerministre Elizabete Borna,
Beļģijas premjerministrs Aleksandrs de Krū un Luksemburgas premjerministrs Ksavjē Betēls.
 
Ceremonijas noslēgumā orķestris atskaņos Bēthovena "Odu priekam".
 
Vispārīgi
 
Šā gada 10. septembrī apritēja 70 gadi, kopš pirmoreiz kopā sanāca Eiropas Ogļu un tērauda
kopienas  (EOTK)  Kopējā  asambleja.  To  sasauca  1952.  gadā,  un  tās  sastāvā  bija  78
parlamentārieši,  kurus bija  iecēluši  EOTK dalībvalstu nacionālie  parlamenti.  Pēc Eiropas
Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas izveides 1958. gadā EOTK Kopējā
asambleja tika paplašināta un pārdēvēta par ''Eiropas Parlamentāro asambleju''. 1962. gadā tā
pieņēma nosaukumu "Eiropas Parlaments".
 
***
 
Ceremonija: Otrdien, 22. novembrī plkst. 11.30
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Parlaments apstiprinās 18 miljardu eiro
aizdevumu Ukrainai 
 
Balsojums ceturtdien, debates trešdien 13.00. EP deputāti
lems par aizdevumu Ukrainas īstermiņa finansējuma
vajadzībām, kamēr turpinās Krievijas uzsāktais karš.
 
Saskaņā ar  Komisijas  priekšlikumu,  EP deputātiem lūgts  šo jautājumu izskatīt  paātrināti.
Ierosinātie  18  miljardi  eiro  2023.  gadā  segs  daļu  no  aptuveni  4  miljardu  eiro  ikmēneša
finansējuma  vajadzībām  Ukrainai,  lai  segtu  būtiskus  sabiedriskos  pakalpojumus,
makroekonomisko stabilitāti  un Krievijas iznīcinātās kritiskās infrastruktūras atjaunošanu.
 
Ja EP deputāti otrdien piekritīs steidzamās procedūras izmantošanai, par priekšlikumu viņi
balsos ceturtdien, savukārt trešdien šo jautājumu apspriedīs debatēs ar Komisiju un Padomi.
 
***
 
Balsojums par steidzamības procedūru: otrdiena, 22. novembrī
 
Debates: trešdiena, 23. novembrī plkst. 13.00
 
Balsojums par aizdevumu: ceturtdien, 24. novembrī
 
Papildu informācija
Debates par priekšlikumu EP Tirdzniecības komitejā (14.11.2022., no plkst. 17:01)
Parlaments apstiprina 5 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai
Eiropas Parlaments piekrīt Ukrainai aizdot vēl vienu miljardu eiro (07.07.2022.)
EP tīmekļa vietne ‘‘EU stands with Ukraine’’
ES pasākumi solidaritātei ar Ukrainu (Eiropas Komisija)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-163_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-international-trade_20221114-1500-COMMITTEE-INTA
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220909IPR40142/parlaments-apstiprina-5-miljardu-eiro-aizdevumu-ukrainai
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220705IPR34501/eiropas-parlaments-piekrit-ukrainai-aizdot-vel-vienu-miljardu-eiro
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=lv


ES 2023. gada budžets: Ukraina, enerģētika un
atveseļošanās
 
Debates otrdien 13.30, balsojums trešdien. EP gatavojas
apstiprināt nākamā gada ES budžetu, kas vērsts uz
Ukrainas kara seku likvidēšanu un pēcpandēmijas
atveseļošanās procesu.
 
Likumdošanas sarunās ar dalībvalstīm Parlaments aizstāvēja un arī panāca lielāku 2023. gada
finansējumu, papildinot Komisijas sākotnējo priekšlikumu par vairāk nekā miljardu eiro, lai 2023.
gada ES budžetā efektīvāk koncentrētos uz Ukrainas kara sekām, enerģētikas un klimata
problēmām, kā arī uz pandēmijas seku novēršanu.
 
Provizoriskais EP budžeta apjoms ir 186,6 miljardi eiro saistību apropriācijās un 168,7 miljardi
eiro maksājumu apropriācijās.
 
Plašāk lasiet paziņojumā presei pēc vienošanās ar dalībvalstim.
 
Pēc balsojuma Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja parakstīs jaunā budžeta likumu.
 
Sarunas starp Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēdzās neilgi pirms saskaņošanas termiņa
beigām — pirmdienas, 14. novembra, pusnaktī.
 
* * *
 
Debates: otrdien, 22. novembrī plkst.13.30
 
Balsojums: trešdien, 23. novembrī 12.00
 
Papildu informācija
ES 2023. gada budžets - pieņemšanas grafiks
Galvenais ziņotājs par ES 2023. gada budžetu (III iedaļa - Komisija): Nikolajs Štefanuta
(RENEW, Rumānija)
Ziņotājs par citām budžeta sadaļām Niklass Herbsts (EPP, Vācija)
Procedūras dokumentācija
Informācijas lapas par Eiropas Savienību - budžeta procedūra
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197412/NICLAS_HERBST/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure


 
EP deputāti dos zaļo gaismu jaunu ES ieņēmumu
avotu izveidei
 
Debates otrdien 14.00, balsojums trešdien. Gaidāms, ka
Parlaments atbalstīs lēmumu ieviest jaunus ES budžeta
ieņēmumu avotus — nākamās paaudzes “pašu resursus”.
 
Otrdienas debatēs un trešdienas balsojumā EP deputāti spers būtisku soli ceļā uz grozījumiem
tiesību aktos par ES ieņēmumiem, ļaujot īstenot tā dēvēto "lēmumu par pašu resursiem”. Kad
šo grozījumu būs pieņēmusi Padome un ratificējušas visas dalībvalstis, ar to tiks ieviesti trīs
jauni  ieņēmumu  avoti:  ieņēmumi  no  emisiju  tirdzniecības,  resursi,  ko  radīs  ES  oglekļa
ievedkorekcijas mehānisms, kā arī starptautisko uzņēmumu peļņas daļa, kas novirzīta ES
dalībvalstīm saskaņā ar neseno ESAO un G20 nolīgumu par nodokļu iekasēšanas tiesību
pārdali ("pirmais pīlārs").
 
Vienošanās  par  jaunajiem pašu resursiem bija  nostiprināta  juridiski  saistošā  ceļvedī,  ko
pieņēma 2020. gadā. Jauni ieņēmumu avoti ir steidzami vajadzīgi, lai atmaksātu parādus, kas
radušies, aizņemoties līdzekļus Next Generation EUatveseļošanās fonda finansēšanai.
 
Plašāk nesen publicētajā paziņojumā presei.
 
Atsevišķā  balsojumā  otrdien  Parlaments  gatavojas  pieņemt  rezolūciju  par  aizņemšanās
stratēģiju  nolūkā  finansēt  Eiropas  Atveseļošanas  instrumentu  (NextGenerationEU).
 
***
 
Debates: otrdien, 22. novembrī 14.00
 
Balsojums: trešdien, 23. novembī 12.00
 
Papildu informācija
Projekts ziņojumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
Faktu lapas par Eiropas Savienību - Savienības ieņēmumi
Informatīvais materiāls (Komisija) - pašu resursi
Ziņotājs Žozē Manuels Fernandešs (EPP, Portugāle)
Ziņotāja Valerī Hajē (RENEW, Francija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: "Borrowing strategy to finance Next Generation EU"

Plenārsesija

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

10 I 13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0570&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_7025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_7025
https://www.oecd.org/tax/beps/international-tax-reform-multilateral-convention-to-implement-pillar-one-on-track-for-delivery-by-mid-2023.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222#d1e32-44-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221024IPR45723/own-resources-meps-clear-way-for-new-sources-of-eu-revenue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0250_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/27/the-union-s-revenue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_lv
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/135511
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0430(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738210


Karš Ukrainā: debates par starptautiskajiem
centieniem novērst globālu pārtikas krīzi
 
Otrdien 16.00 deputāti spriedīs, kā nodrošināt, lai Ukrainas
kara eskalācijas apstākļos varētu turpināt caur Melno jūru
eksportēt graudus un mēslošanas līdzekļus.
 
Otrdien pēcpusdienā "Jautājumu laikā" ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu EP deputāti
izvērtēs Ukrainas un Krievijas sarunu dalībnieku jaunākos mēģinājumus pagarināt vienošanos,
kas tika noslēgta ar ANO un Turcijas starpniecību jūlijā. Tas ļautu turpināt Ukrainas graudu un
minerālmēslu pārvadājumus caur Melno jūru, neraugoties uz Krievijas militārā uzbrukuma
Ukrainai neseno eskalāciju.
 
Melnās jūras labības nolīgums ir būtiska iniciatīva, kuras mērķis ir glābt dažas no pasaules
nabadzīgākajām valstīm no iespējamas humanitāras katastrofas.
 
* * *
 
Debates: otrdien, 22. novembrī plkst. 16.00
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EP deputāti balsos par okupētajās teritorijās
izdoto Krievijas pasu neatzīšanu
 
Ceturtdien Eiropas Parlaments balsos par noteikumiem,
kas neļaus ES dalībvalstīm atzīt Krievijas pases, kas
izdotas okupētajos Gruzijas un Ukrainas apgabalos.
 
Pagājušonedēļ Parlaments un Padome panāca vienošanos par likumprojektu, kas uzdos ES
dalībvalstīm saskaņoti nepieņemt pases un citus ceļošanas dokumentus, ko Krievija saviem
pilsoņiem ir izdevusi nelikumīgi okupētajos reģionos un teritorijās — Ukrainā un tā dēvētajos
separātiskajos Gruzijas reģionos.
 
Jaunā tiesību akta mērķis ir nodrošināt, lai visās ES dalībvalstīs būtu vienota attieksme pret
ceļošanas dokumentiem no šīm teritorijām. Tomēr EP deputāti  uzsver, ka šis tiesību akts
neietekmēs personu tiesības meklēt starptautisko aizsardzību, bēgot no kara Ukrainā.
 
Vispārīgi
 
Kopš Krievija 2014. gadā nelikumīgi anektēja Krimas pussalu, tā ir izsniegusi pases Krimas
iedzīvotājiem, un pašlaik to dara arī citās teritorijās, ko vairs nekontrolē Ukrainas valdība.
Krievijas pasu neatzīšana attiektos uz gadījumiem, kad persona pieprasa vīzu ieceļošanai ES
vai vēlas šķērsot ES ārējās robežas.
 
Pašlaik gandrīz visas dalībvalstis jau ir paziņojušas, ka tās nepieņem Krievijas pases, kas
izdotas ārvalstu okupētajos reģionos.
 
***
 
Balsojums: ceturtdien, 24. novembrī 12.00
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20221107IPR49207/passports-issued-by-russia-in-occupied-regions-deal-on-non-recognition
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0274(COD)&l=en
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Citi jautājumi
 
Novembra plenārsesijas darba kārtībā arī šādi jautājumi:
 

2022. gada FIFA Pasaules kauss: Parlaments debatēs par cilvēktiesību situāciju
Katarā. Debates pirmdien 
Ar Žuzepu Borelu izvērtēs ES un Ķīnas attiecības. Debates otrdien pēcpusdienā 
Tiesiskums: Eiropas Parlamenta deputāti apspriedīs Ungārijas progresu Komisijas
prasību īstenošanā. Debates pirmdien, balsojums par rezolūciju ceturtdien 
Paplašināšanās: EP deputāti grasās aicināt ES pārvarēt stagnāciju. Debates otrdien,
balsojums par rezolūciju trešdien 
EP deputāti prasīs risinājumus patvēruma un migrācijas jomā un koordinēt glābšanas
darbus jūrā. Debates ar Čehijas prezidentūru un Komisiju trešdien 
Eiropas Parlamenta deputāti lūgs Komisijas skaidrojumus par jaunajām ekonomikas
pārvaldības idejām. Debates ar komisāriem Dombrovski un Džentiloni otrdien 
Parlaments izstrādās digitālo prasmju ceļvedi 2030. gadam. Debates un balsojums
ceturtdien 
Irāna: debates ar Borelu par vardarbīgajām represijām pēc Mahsas Amini nāves.
Otrdien 
Ēģipte:  Eiropas  Parlamenta  deputāti  izvērtēs  el-Sisi  režīma  vēršanos  pret
cilvēktiesībām.  Debates  trešdien  pēcpusdienā,  balsojums  ceturtdien 
Rezolūcijas par cilvēktiesībām: Afganistāna, jo īpaši sieviešu tiesību pasliktināšanās
un  uzbrukumi  izglītības  iestādēm;  Baltkrievijā  notiekošās  represijas  pret
demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību; cilvēku piespiedu pārvietošana
sakarā ar konflikta saasināšanos Kongo austrumos. Debates trešdien, balsojumi
ceturtdien 
Eiropas Parlamenta deputāti  apstiprinās Igaunijas kandidāti  uz Revīzijas palātu,
balsojums ceturtdien 
Debates par patiesi integrētu enerģijas vienoto tirgus, lai saglabātu zemākus rēķinus
un uzņēmumu konkurētspēju, trešdien 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras kontu slēgšana attiecībā uz 2020.
finanšu gadu, balsojums otrdien 
Situācija Lībijā. Debates otrdien, balsojums trešdien 
Vardarbības pret sievietēm izskaušana. Padomes un Komisijas paziņojumi trešdien 
Lopkopības aizsardzība un lielie  plēsēji  Eiropā.  Komisijas paziņojums, debates
trešdien,  balsojums ceturtdien 
ES regulējuma uzlabošana attiecībā uz savvaļas un eksotiskiem dzīvniekiem, kurus
Eiropas Savienībā var turēt kā lolojumdzīvniekus. Balsojums ceturtdien 
Eiropas Jaunatnes gada “mantojums”, Komisijas paziņojums un rezolūcija, ceturtdien 
Diabēta profilakse, pārvaldība un labāka aprūpe ES saistībā ar Pasaules diabēta
dienu, Komisijas paziņojums un debates pirmdien, balsojums trešdien 
Tiesiskā aizsardzība varavīksnes ģimenēm, kas izmanto pārvietošanās brīvību, jo
īpaši “mazās Sāras lieta”. Mutisks jautājums Komisijai, trešdien
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