
 

Plenārsesija īsumā. Strasbūra, 2020.gada 13.-16.
janvāris
 
Konference par Eiropas nākotni: iedzīvotāji varēs ietekmēt nākamo
ES reformu 
Parlaments aizsāks iniciatīvu, kuras mērķis ir kopīgi ar visu grupu un vecumu
iedzīvotājiem veidot Eiropas nākotni.
 
 
Zaļā kursa finansējums: debates ar Komisiju  
Pirms apstiprināt Eiropas zaļo kursu, EP deputāti otrdien apspriedīs likumdošanas
priekšlikumu, kura mērķis ir palīdzēt ES sabiedrībai veiksmīgi pāriet uz zemāku
oglekļa emisiju līmeni.
 
 
Aicinās noteikt saistošus mērķus bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai 
EP deputāti ceturtdien plāno aicināt pasaules bioloģiskās daudzveidības konferenci
COP 15 vienoties par juridiski saistošiem mērķiem, kas līdzīgi Parīzes nolīgumam par
klimata pārmaiņām.
 
 
Ungārija un Polija: Parlaments vērtēs 7. panta procedūras progresu 
EP deputāti novērtēs to, kā ES dalībvalstu ministriem veicies, pārbaudot tiesiskuma
apdraudējumus Ungārijā un Polijā. Ceturtdien deputāti balsos arī par rezolūciju
 
 
Brexit: bažas par iedzīvotāju tiesībām pēc Apvienotās Karalistes
izstāšanās 
Rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, EP deputāti paudīs bažas par ES un
Lielbritānijas iedzīvotāju tiesību stāvokli pēc Brexit.
 
 
Irāna / Irāka: EP apspriedīs augošo spriedzi Tuvajos Austrumos 
Otrdienas pēcpusdienā EP deputāti ar ES Augsto pārstāvi ārlietās Žuzepu Borrelu
apspriedīs ASV un Irānas attiecību eskalāciju.
 
 
Jānovērš darba algas atšķirības starp dzimumiem 
EP deputāti pirmdien diskutēs par to, kā novērst darba algas atšķirības starp
dzimumiem, iespējams, aicinot Komisiju nekavējoties rosināt juridiski saistošus
pasākumus.
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Steidzami jārīkojas, lai novērstu bezpajumtniecību Eiropā 
EP deputāti vēlas pārliecināt Eiropas Komisiju un dalībvalstis pievērst daudz vairāk
uzmanības cīņai pret bezpajumtniecību.
 
 
Aicinās ieviest vienotu lādētāju visiem mobilajiem tālruņiem 
Lai samazinātu elektronisko atkritumu daudzumu un atvieglotu dzīvi patērētājiem,
deputāti prasīs saistošus noteikumus par vienota lādētāja izstrādi visām
pārnēsājamām ierīcēm.
 
 
Citas aktualitātes 
EP plenārsesijā izskatīs arī šādus jautājumus:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-01-13
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP Newshub

Agnese KRIVADE
Press Officer in Belgium

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

Plenārsesija

LV Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

2 I 13

http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-01-13
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


Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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Konference par Eiropas nākotni: iedzīvotāji varēs
ietekmēt nākamo ES reformu
 
Parlaments aizsāks iniciatīvu, kuras mērķis ir kopīgi ar
visu grupu un vecumu iedzīvotājiem veidot Eiropas
nākotni.
 
Eiropas Parlaments pēc debatēm ar Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu un Komisijas
priekšsēdētāju Ursulu fon der Leienu trešdienas rītā balsos par rezolūciju, kurā izklāsta savu
redzējumu gaidāmajai Eiropas nākotnes konferencei.
 
EP deputāti vēlas, lai iedzīvotāju viedoklis būtu diskusiju centrā par to, kā risināt ES iekšējās un
ārējās  problēmas,  kuras  nebija  iedomājamas  laikā,  kas  ES  pieņēma  Lisabonas  līgumu.
Konference  sāksies  2020.  gadā  un  tā  turpināsies  divus  gadus.
 
Rezolūcijas projektā uzsvērts, ka visu grupu iedzīvotāji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un
ieinteresētās personas — Eiropas, valsts,  reģionālajā un vietējā līmenī —ir jāiesaista ES
prioritāšu noteikšanā, īstenojot augšupēju, pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu
pieeju.  Konferences  rezultāts  varētu  būt  ES  pamatlīguma  pārskatīšana  un  pastāvīga
iedzīvotāju  līdzdalības  mehānisma  izveidošana.
 
Parlamentam,  Padomei  un  Komisijai  būtu  jānodrošina  augsta  līmeņa  iesaistīšanās  šīs
konferences  rīkošanā,  lai  tās  rezultāti  pienācīgi  iekļautu  ES  turpmākajā  darbībā.
 
Debates un balsojums: trešdien, 15. janvārī
 
Papildu informācija
EP Izpētes dienests: gatavošanās Konferencei par Eiropas nākotni
Konstitucionālo lietu komitejas ieteikumi
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Zaļā kursa finansējums: debates ar Komisiju 
 
Pirms apstiprināt Eiropas zaļo kursu, EP deputāti otrdien
apspriedīs likumdošanas priekšlikumu, kura mērķis ir
palīdzēt ES sabiedrībai veiksmīgi pāriet uz zemāku oglekļa
emisiju līmeni.
 
Otrdien plkst. 15.00 par zaļo kursu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks
Franss Timmermanss iepazīstinās ar ilgi gaidītajiem tiesību akta priekšlikumiem par “Taisnīgas
pārejas mehānismu un fondu”.
 
 
Savukārt trešdien EP deputāti balsos par rezolūciju ar Parlamenta nostāju attiecībā uz visu zaļā
kursa  tiesību  aktu  kopumu,  noslēdzot  decembra  plenārsēdes  debates  ar  Komisijas
priekšsēdētāju  fon  der  Leienu.
 
Paredzams, ka tekstā deputāti  paudīs atbalstu mērķim līdz 2050. gadam sasniegt klimata
neitralitāti un atkārtos aicinājumu pārskatīt ES 2030. gada emisiju samazināšanas mērķus
pirms 2020. gada decembra ANO klimata pārmaiņu konvencijas konferences Glāzgovā.
 
 
Parlaments jau ir uzsvēris, ka ES līdz 2030. gadam jāsamazina oglekļa emisijas par 55%, lai
līdz 2050. gadam nodrošinātu oglekļa neitralitāti, un steidzami jāvienojas par vērienīgu ES
daudzgadu budžetu 2021. – 2027. gadam, lai varētu sākt īstenot ar to saistītos pasākumus.
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc debatēm “Eiropas zaļais kurss: EP deputātu pirmās reakcijas”
(11.12.2019)
Paziņojums presei: “Eiropas Parlaments pasludina ārkārtas stāvokli klimata jomā”
Paziņojums presei: “EP svarīgākais darbs - cīņa ar klimata pārmaiņām, uzskata ES
iedzīvotāji”
Eiropas zaļais kurss (Komisijas paziņojums)
EP izpētes centrs: informācija par Eiropas Zaļo kursu

Plenārsesija

LV Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

5 I 13

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191203IPR68087/eiropas-zalais-kurss-ep-deputatu-pirmas-reakcijas
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191203IPR68087/eiropas-zalais-kurss-ep-deputatu-pirmas-reakcijas
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191121IPR67110/eiropas-parlaments-pasludina-arkartas-stavokli-klimata-joma
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191007IPR63549/ep-prasa-nevilcinat-es-daudzgadu-budzetu-lai-nekaitetu-iedzivotajiem
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191007IPR63549/ep-prasa-nevilcinat-es-daudzgadu-budzetu-lai-nekaitetu-iedzivotajiem
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191203IPR68087/eiropas-zalais-kurss-ep-deputatu-pirmas-reakcijas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191203IPR68087/eiropas-zalais-kurss-ep-deputatu-pirmas-reakcijas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20191121IPR67110/eiropas-parlaments-pasludina-arkartas-stavokli-klimata-joma
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Aicinās noteikt saistošus mērķus bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai
 
EP deputāti ceturtdien plāno aicināt pasaules bioloģiskās
daudzveidības konferenci COP 15 vienoties par juridiski
saistošiem mērķiem, kas līdzīgi Parīzes nolīgumam par
klimata pārmaiņām.
 
ANO 2020. gada bioloģiskās daudzveidības konferencei COP 15 jāpalīdz apturēt pašreizējo
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, teikts rezolūcijas projektā.
 
EP deputāti arī vēlas aicināt ES kļūt par paraugu, piemēram, līdz 2030. gadam nodrošinot, ka
30% no ES teritorijas ir dabiska teritorija, un visās ES politikas jomās ņemot vērā bioloģiskās
daudzveidības mērķus.
 
EP deputāti arī vēlas, lai vismaz 10% no ES ilgtermiņa budžeta palīdzētu centieniem uzlabot
bioloģisko daudzveidību.
 
Vispārīga informācija
 
Bioloģiskā  daudzveidība  ir  viena  no  Eiropas  Parlamenta  pastāvīgajām prioritātēm.  Tas
vairākkārt  brīdinājis  par  to,  ka  tā  pašlaik  samazinās  vēl  nepieredzētos  apmēros.
 
ANO Konvencija par bioloģisko daudzveidību stājās spēkā 1993. gada 29. decembrī. Eiropas
Parlamenta delegācija no 2020. gada 19. oktobra līdz 1. novembrim apmeklēs tās 15. sanāksmi
Kunmingā, Ķīnā.
 
Paredzams, ka COP 15 pieņems globālo bioloģiskās daudzveidības sistēmu laikposmam pēc
2020. gada, nosakot globālo bioloģiskās daudzveidības kursu nākamajiem 10 gadiem.
 
Debates: trešdien, 15. janvārī Balsojums: ceturtdien, 16. janvārī
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (03.12.2019)
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību tīmekļa vietne
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Ungārija un Polija: Parlaments vērtēs 7. panta
procedūras progresu
 
EP deputāti novērtēs to, kā ES dalībvalstu ministriem
veicies, pārbaudot tiesiskuma apdraudējumus Ungārijā un
Polijā. Ceturtdien deputāti balsos arī par rezolūciju
 
Eiropas Parlaments 2018. gada septembrī prasīja Padomei rīkoties, lai neļautu Ungārijas varas
iestādēm pārkāpt  ES pamatvērtības.  EP deputātiem galvenās bažas raisīja tiesu iestāžu
neatkarība, vārda brīvība, korupcija, minoritāšu tiesības, kā arī migrantu un bēgļu stāvoklis.
 
Polijas gadījumā Eiropas Komisija 2017. gada decembrī pieprasīja ES rīcību, ņemot vērā
iespējamos draudus tiesu varas neatkarībai. Eiropas Parlaments 2018. gada marta rezolūcijā
pievienojās Komisijas viedoklim par tiesiskuma apdraudējumu Polijā.
 
Saskaņā  ar  ES  Līguma 7.  pantu  Padome var  konstatēt,  ka  ir  droša  varbūtība,  ka  kāda
dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt ES vērtības. Pirms šādas konstatācijas ES dalībvalstu
ministriem ir jāuzklausa attiecīgo dalībvalstu viedoklis.
 
ES ministri ir sarīkojuši divas Ungārijas valdības uzklausīšanas - 2019. gada septembrī un
2019. gada decembrī. EP deputāti ir atkārtoti pauduši neapmierinātību, ka šajās sarunās nav
oficiāli pārstāvēts Parlaments. Savukārt Polijas valdība Padomē aizstāvējusies jau trīs reizes
no 2018. gada jūnija līdz decembrim.
 
 
Eiropadome ar vienprātīgu lēmumu un ar Parlamenta piekrišanu var konstatēt, ka notikuši
vairākkārtīgi  nopietni  likuma varas,  demokrātijas  un  pamattiesību  pārkāpumi.  Tas  ļautu
piemērot  sankcijas,  piemēram,  atņemt  balstiesības  Padomē.
 
Debates: trešdien, 15. janvārī Balsojums: ceturtdien, 16. janvārī 
 
Papildu informācija
EP Izpētes dienesta materiāls: tiesiskuma aizsardzība Eiropas Savienībā (6.11.2019)
Paziņojums presei: EP deputāti aicina aizsargāt ES vērtības Polijā un Ungārijā (17.12.2019)
Tiesiskuma pārkāpumi dalībvalstīs: kādi instrumenti ir ES rīcībā (Infografika)
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180906IPR12104/tiesiskums-ungarija-parlaments-aicina-es-rikoties
http://www.europarl.europa.eu/ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180226IPR98615/tiesiskums-polija-parlaments-atbalsta-es-limena-ricibu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: bažas par iedzīvotāju tiesībām pēc
Apvienotās Karalistes izstāšanās
 
Rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, EP deputāti paudīs
bažas par ES un Lielbritānijas iedzīvotāju tiesību stāvokli
pēc Brexit.
 
Eiropas  Parlaments  balsos  par  rezolūciju,  kurā  aplūkoti  vairākas  problēmas,  kas  Brexit
gadījumā varētu rasties iedzīvotājiem — gan Lielbritānijas idzīvotājiem, kas dzīvo ES, gan
Apvienotajā Karalistē dzīvojošiem ES pilsoņiem.
 
Rezolūcijas  projektā  uzsvērts,  ka  izstāšanās  nolīgumā  ir  ietverti  taisnīgi  un  līdzsvaroti
noteikumi, lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības pārejas posmā un pēc tā. EP deputāti uzsver, ka ir
svarīgi pilnībā īstenot nolīguma noteikumus, lai ilgtermiņā aizsargātu skartās personas, viņu
ģimenes un sociālā nodrošinājuma tiesības.
 
 
Vispārīgi
 
 
Izstāšanās nolīgums starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti  jāapstiprina Eiropas
Parlamentam ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu (Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2.
punkts).  Parlaments balsos par izstāšanās līgumu pēc tam, kad būs pabeigts ratifikācijas
process Apvienotajā Karalistē.
 
Debates: otrdien, 14. janvārī Balsojums: trešdien, 15. janvārī
 
Papildu informācija
EP rezolūcijas un EP Brexit vadības grupa
Sīkāka informācija par Brexit
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Irāna / Irāka: EP apspriedīs augošo spriedzi
Tuvajos Austrumos
 
Otrdienas pēcpusdienā EP deputāti ar ES Augsto pārstāvi
ārlietās Žuzepu Borrelu apspriedīs ASV un Irānas attiecību
eskalāciju.
 
Saspīlējumi  starp  ASV  un  Irānu  pieauga  pēc  tam,  kad  3.  janvārī  ASV  īstenotā  raķešu
uzbrukumā Irākas galvaspilsētē Bagdādē bojā gāja Irānas militāro spēku augstākā ranga
komandieris  Kasems Soleimani.
 
Pēc Soleimani  bojāejas  Irāna  draudēja  ASV ar  atriebību.  Īsi  pēc  tam Irākas  parlaments
pieņēma rezolūciju,  aicinot  valdību  vairs  nepieļaut  ārvalstu  karaspēka klātbūtni  valstī.
 
EP deputāti apspriedīs pēdējos notikumus ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu.
 
Debates: otrdien, 14. janvārī 
 
Papildu informācija
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Jānovērš darba algas atšķirības starp
dzimumiem
 
EP deputāti pirmdien diskutēs par to, kā novērst darba
algas atšķirības starp dzimumiem, iespējams, aicinot
Komisiju nekavējoties rosināt juridiski saistošus
pasākumus.
 
Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Leiena savās politiskajās pamatnostādnēs 2019.–2024.
gadam solīja novērst minētās atšķirības, īstenojot jaunu dzimumu līdztiesības stratēģiju. Arī
jaunā līdztiesības komisāre Helēna Dalli paziņojusi par darbībām, lai ieviestu juridiski saistošus
atalgojuma pārredzamības pasākumus šīs Komisijas pirmajās 100 dienās.
 
 
Lai arī ES līgums nosaka, ka par vienādu darbu jāsaņem vienāda alga, vidējā atalgojuma
atšķirība  starp  dzimumiem  Eiropas  Savienībā  joprojām  ir  16%,  turklāt  ar  ievērojamām
atšķirībām starp dalībvalstīm. Situācija kļūst vēl sliktāka, sievietēm aizejot pensijā: viņu pensija
ir par aptuveni 40% mazāka nekā vīriešiem.
 
 
Par rezolūciju, kurā apkopotas EP prasības, balsos janvāra otrajā plenārsesijā (no 29. līdz 30.
janvārim).
 
Papildu informācija
Eiropas Komisija - Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības ES
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_lv
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_lv
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/lv/home


Steidzami jārīkojas, lai novērstu
bezpajumtniecību Eiropā
 
EP deputāti vēlas pārliecināt Eiropas Komisiju un
dalībvalstis pievērst daudz vairāk uzmanības cīņai pret
bezpajumtniecību.
 
Paredzams, ka pirmdienas debatēs EP deputāti aicinās Komisiju un dalībvalstis steidzami
rīkoties, lai novērstu bezpajumtniecību, it īpaši, lai izvairītos no nāves gadījumiem nosalstot
ziemā un izpētītu, kā paplašināt mājokļu pieejamību personām no riska grupām. 
 
 
 
EP jau vairākkārt  ir  aicinājis  Komisijurisināt  pieaugošās mājokļu  pieejamības problēmas,
īstenojot  Eiropas  sociālo  tiesību  pīlāra  19.  principu,  kas  paredz:  ES  “ikvienam,  kam
nepieciešams, sniedz piekļuvi labas kvalitātes sociālajam mājoklim vai kvalitatīvu palīdzību
mājokļa nodrošināšanā”.
 
 
Tiek lēsts, ka 2019. gadā ES bez pajumtes bija 700 000 cilvēku, un to skaits gandrīz visur
audzis, izņemot Somiju, kur ziņots par 45% samazinājumu. Piemēram, Latvijā no 2009. līdz
2017. gadam bezpajumtnieku skaits palielinājies par 389%, un Īrijā no 2014. līdz 2018. gadam -
par 203%. Mājvietas trūkums ir nabadzības un sociālās atstumtības galējā izpausme un tas
cieši saistīts ar bezdarbu.
 
 
Kādā no nākamajām plenārsesijām Parlaments balsos arī par rezolūciju.
 
Debates: pirmdien, 13. janvārī
 
Papildu informācija
Cīņa pret bezpajumtniecību: dalībvalstīs īstenoto pasākumu izpēte (Eiropas Komisija, 2019)
EP ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un
sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
EP rezolūcija par nabadzības novēršanas mērķa sasniegšanu, ņemot vērā aizvien lielākos
mājsaimniecību izdevumus
EP Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0052_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_LV.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_lv
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf
http://oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/1088/Finland.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=lv
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Aicinās ieviest vienotu lādētāju visiem
mobilajiem tālruņiem
 
Lai samazinātu elektronisko atkritumu daudzumu un
atvieglotu dzīvi patērētājiem, deputāti prasīs saistošus
noteikumus par vienota lādētāja izstrādi visām
pārnēsājamām ierīcēm.
 
ES likumdevēji 2014. gada Radioiekārtu direktīvā aicināja izstrādāt vienotu lādētāju un uzdeva
Komisijai to nodrošināt ar deleģētu aktu.
 
Komisijas  izvēlētā  pieeja  -  “iedrošināt”  nozares  uzņēmējus  izstrādāt  vienotus  lādētājus  -
neatbilst likumdevēju mērķiem. Brīvprātīgie nolīgumi starp dažādiem nozares dalībniekiem nav
nesuši vēlamo rezultātu.
 
Vienotajam lādētājam jābūt piemērotam visu mobilo tālruņu, planšetdatoru, e-grāmatu lasītāju
un citu pārnēsājamo ierīču uzlādei, uzstāj deputāti.
 
Pirmdienas debates noslēgs ar rezolūciju kādā no nākamajām plenārsesijām.
 
Saskaņā ar aplēsēm pašreizējie lādētāji  gadā rada vairāk nekā 51 000 tonnu elektronisko
atkritumu.
 
Debates: pirmdien, 13. janvārī Balsojums: nākamajās plenārsesijās
 
Papildu informācija
Paziņojums presei:  Eiropas Parlaments pieprasa vienotu lādētāju visiem mobilajiem
telefoniem (13.03.2014)
Standarta lādētāji visiem mobilajiem tālruņiem: ietekmes novērtējums (2018)
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_lv
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20140307IPR38122/eiropas-parlaments-pieprasa-vienotu-ladetaju-visiem-mobilajiem-telefoniem
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20140307IPR38122/eiropas-parlaments-pieprasa-vienotu-ladetaju-visiem-mobilajiem-telefoniem
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Citas aktualitātes
 
EP plenārsesijā izskatīs arī šādus jautājumus:
 
-  Vaideres  ziņojums:  jauna  pievienotā  vērtības  nodokļa  (PVN)  sistēma dalībvalstu
mazajiem uzņēmējiiem — balsojums otrdien,  14.  janvārī
 
 
- Horvātijas prezidentūras sākums un prioritātes — debates otrdien, 14. janvārī
 
- Jordānijas karaļa Abdullas II uzruna EP deputātiem — trešdien, 15. janvārī plkst. 12.00
 
- Cīņa pret pārrobežu noziedzību un tās ietekme uz ES pārvietošanās brīvību — debates
pirmdien, 13. janvārī
 
- ES ārpolitikas, drošības un cilvēktiesību politikas izvērtēšana ar Žozepu Borelu —
debates otrdien, 14. janvārī, balsojums trešdien, 15. janvārī
 
- Pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzība — debates otrdien, 14. janvārī 
 
- ES ombuda darbība 2018. gadā — debates trešdien, balsojums ceturtdien
 
- Konflikts Lībijā — debates otrdien, 14. janvārī
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