
 

Naujienlaiškis:  2020  m.-spalis  19-23  d.  EP
plenarinė  sesija
 
Europos Parlamentas balsuos dėl ES žemės ūkio politikos ateities 
Europarlamentarai spręs dėl planų padaryti ES žemės ūkio politiką tvaresnę,
atsparesnę ir lankstesnę, kad ji padėtų užtikrinti saugų maistą visoje Europos
Sąjungoje.
 
 
Europarlamentarai ragina tobulinti skaitmeninių paslaugų
reguliavimą 
Pirmadienį EP nariai diskutuos, kaip turėtų būti reguliuojamos skaitmeninės paslaugos,
tarp jų – virtualios platformos ir prekyba internetu. EP narių  balsavimas numatomas
trečiadienį.
 
 
Parlamento darbotvarkėje – etiškas ir atsakingas dirbtinis intelektas 
Europos Parlamentas balsuos dėl geresnio dirbtinio intelekto reglamentavimo, kuris
paskatintų inovacijas, užtikrintų etiką bei padrąsintų žmones pasitikėti šia technologija.
 
 
EP pirmininkas paskelbs 2020 m. Sacharovo premijos laureatą 
 
 
Europos Parlamento pirmininkų sueiga ketvirtadienį nuspręs, kas pelnė 2020 m.
Sacharovo premiją, kuri kasmet skiriama žmogaus teisių gynėjams. 
 
 
ES turi visapusiškai peržiūrėti santykius su Baltarusija 
Trečiadienį EP pateiks rekomendacijas, kaip ES turėtų iš naujo įvertinti savo santykius
su Baltarusija. Ataskaitą šiuo klausimu parengė Petras Auštrevičius (Atnaujinkime
Europą).
 
 
Europos Komisija pristatys savo 2021 m. darbotvarkę 
Antradienį europarlamentarai pateiks savo įžvalgas dėl Europos Komisijos 2021 metų
darbo programos, kuri bus pristatyta 15 val.
 
 
ES raginama stiprinti atsparumą krizėms po pandemijos 
Atsitiesiant po pandemijos sukeltos krizės, svarbu mažinti ekonominę ir socialinę
atskirtį, įsitikinę europarlamentarai.
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EP ragins bendriją neprisidėti prie pasaulio miškų naikinimo 
 
 
 
Europarlamentarai prašys įpareigoti bendroves, tiekiančias produktus į ES rinką,
išsamiai tikrinti, ar jų gamintojai neprisideda prie pasaulinio miškų naikinimo.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-10-19
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Daugiau
Galutinis darbotvarkes projektas
Plenarines sesijos tiesiogine transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti ivykiai
EP Multimedia Centre
EP Newshub

Robertas POGORELIS
EP ryšių su žiniasklaida administratorius Lietuvoje

(+370) 5 212 1530
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-10-19
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Europos Parlamentas balsuos dėl ES žemės ūkio
politikos ateities
 
Europarlamentarai spręs dėl planų padaryti ES žemės ūkio
politiką tvaresnę, atsparesnę ir lankstesnę, kad ji padėtų
užtikrinti saugų maistą visoje Europos Sąjungoje.
 
Šį  klausimą  svarstyti  numatoma  antradienį,  o  balsuoti  dėl  jo  –  iki  pat  penktadienio.
Prognozuojama,  kad  europarlamentarai  pritars  bendrosios  žemės  ūkio  politikos  (BŽŪP)
pokyčiams, kurie padėtų geriau patenkinti valstybių poreikius. Šalių vyriausybės turėtų parengti
strateginius planus, kuriuose būtų nurodoma, kaip konkrečiai jos ketina įgyvendinti ES tikslus.
Europos Komisija prižiūrės, kaip šie planai suderinti su ES taisyklėmis bei kaip jie įgyvendinami.
 
Numatoma padidinti  kiekvienam tiesiogines  išmokas  norinčiam gauti  ūkininkui  taikomus
įpareigojimus laikytis  klimatą ir  aplinką tausojančių praktikų.  Taip pat  numatoma padidinti
finansinę paramą už savanoriškai taikomas šio pobūdžio priemones. EP nariai taip pat balsuos
dėl siūlymų sumažinti išmokas didesniems ūkiams ir skirti daugiau pinigų smulkiems ūkiams bei
jauniems ūkininkams,  kad jiems būtų  lengviau suvaldyti  krizes,  taip  pat  dėl  paprastesnių
patikrinimų ir  kontrolės.
 
Parlamentui priiėmus sprendimą, europarlamentarai galės pradėti derėtis dėl šios reformos su
ES šalių ministrais.
 
1962 m. sukurta Bendroji žemės ūkio politika paskutinį kartą reformuota 2013 m. Dabartinės
BŽŪP taisyklės galioja iki šių metų pabaigos. Jos turėtų būti pakeistos pereinamojo laikotarpio
taisyklėmis,  kol  bus susitarta dėl  BŽŪP reformos ir  ją patvirtins Europos Parlamentas bei
Taryba. Tikėtina,  kad reforma įsigalios 2023 m.
 
BŽŪP sudaro 34,5 proc. viso 2020 m. ES biudžeto (58,12 mlrd. eurų). Apie 70 proc. BŽŪP
paramos skiriama paremti iki septynių milijonų ūkių Europos Sąjungoje.
 
Diskusija: spalio 20 d.
 
Balsavimas, spalio 20–23 d.
 
Įprasta teisėkūros procedūra
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Daugiau
EP tyrimas: BŽŪP strateginis planas (2018 m. gruodis)
EP tyrimas: taisomieji reglamentai dėl žemės ūkio produktų bendrosios rinkos organizavimo ir
kt. (2019 m. spalis)
EP tyrimas: BŽŪP horizontalusis reglamentas (2019 m. liepa)
EP tyrimas: BŽŪP po 2020 m. – reformų paketo ir dabartinio reglamentavimo palyginimas
(2018 m. rugsėjis)
Studija: BŽŪP po 2020 m.: EK teisėkūros pasiūlymų vertinimas (2018 m. spalis)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/common-agricultural-policy_15405_pk


Europarlamentarai ragina tobulinti
skaitmeninių paslaugų reguliavimą
 
Pirmadienį EP nariai diskutuos, kaip turėtų būti
reguliuojamos skaitmeninės paslaugos, tarp jų – virtualios
platformos ir prekyba internetu. EP narių  balsavimas
numatomas trečiadienį.
 
Būsimuoju Skaitmeninių paslaugų aktu ES siekia ne tik formuoti skaitmeninę ekonomiką ES
lygiu,  bet  ir  nustatyti  standartus  visam likusiam pasauliui,  kaip  nutiko  asmens  duomenų
apsaugos  atveju.
 
Dviejose teisėkūros iniciatyvos rezoliucijose Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas bei
Teisės reikalų komitetas ragina Europos Komisiją imtis šalinti esamus internetinės aplinkos
trūkumus Skaitmeninių paslaugų akto pakete, kuris turėtų būti pristatytas iki šių metų pabaigos.
 
Abu komitetai reikalauja numatyti privalomą „pranešimo ir veiksmų” mechanizmą, taip siekiant
užkirsti kelią nelegalaus turinio plitimui internete. Vidaus rinkos komiteto europarlamentarai taip
pat  norėtų,  kad internetinės prekyvietės  būtų  legaliai  įpareigotos  būti  skaidrios  ir  dalintis
informacija  su  vartotojais,  pavyzdžiui,  apie  internetu  parduotus  nesaugius  produktus.
Europarlamentarai  taip  pat  pageidautų  griežtesnių  vartotojų  teisių  apsaugos taisyklių  bei
veiksmingesnių  įgyvendimo ir  kontrolės  priemonių.  Taip  pat  siūloma numatyti  specialias
taisykles,  kurios  padėtų  išvengti  stambių  platformų sukeliamų rinkos  sukrėtimų,  o  ne  tik
sušvelninti  jų  pasekmes.
 
Teisės reikalų komitetas reikalauja suteikti  daugiau teisinio aiškumo platformoms ir geriau
užtikrinti pagrindines vartotojų teises. Siūloma numatyti galimybę gauti žalos atlyginimą, taip pat
sugriežtinti kovos su žalingu turiniu, įskaitant netikras naujienas, taisykles. EP nariai norėtų
suteikti vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti ir pasirinkti internete matomą turinį taip, kad
tikslinės  reklamos  nebūtų  tokios  įkyrios,  o  vartotojų  duomenys  būtų  renkami  skaidriau.
Europarlamentarai taip pat norėtų numatyti ES instituciją, kuri stebėtų pažeidimus ir skirtų už
juos baudas.
 
Trečiojoje, Piliečių laisvių komiteto pateiktoje, ne teisėkūros rezoliucijoje daugiausia dėmesio
skiriama  pagrindinių  teisių  apsaugai.  Joje  raginama  laikytis  proporcingumo  ir  vengti
diskriminacijos  šalinant  interneto  turinį,  kad  būtų  išsaugota  saviraiškos  laisvė  ir  teisė  į
informaciją,  taip  pat  užtikrinti  privatumo ir  duomenų apsaugą.  Europarlamentarai  taip  pat
susirūpinę dėl žmonių pažeidžiamumu grįstos mikrorinkodaros, taip pat ir neapykantos kalbos
bei dezinformacijos skleidimo. Savo ruožtu jie reikalauja internetinių platformų skaidrumo – kad
jos deklaruotų, iš ko uždirba pinigus.
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Diskusija: spalio 19 d.
 
Balsavimas, spalio 21 d.
 
Procedūra: teisėkūros iniciatyva
 
Daugiau
Skaitmeninės paslaugos: žalingo turinio suvaldymas, išsaugant saviraiškos laisvę
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ataskaita
Skaitmeninių paslaugų studija (EP tyrimų tarnyba)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act


Parlamento darbotvarkėje – etiškas ir
atsakingas dirbtinis intelektas
 
Europos Parlamentas balsuos dėl geresnio dirbtinio
intelekto reglamentavimo, kuris paskatintų inovacijas,
užtikrintų etiką bei padrąsintų žmones pasitikėti šia
technologija.
 
Diskusijos numatytos pirmadienį, o balsuoti dėl dviejų teisėkūros iniciatyvų bei rezoliucijos
numatyta ketvirtadienį.
 
Europos Parlamentas vienas pirmųjų pasaulyje pateiks rekomendacijas dėl dirbtinio intelekto
naudojimą  reglamentuojančių  taisyklių,  kurios  apimtų  etikos,  atsakomybės,  intelektinės
nuosavybės teisių klausimus. Siekiama, kad ES taptų pasauliniu lyderiu plėtojant etišką ir
atsakingą dirbtinį intelektą. Europos Komisija turėtų pateikti teisės akto pasiūlymą kitų metų
pražioje.
 
Esminiai aspektai, kuriuos turėtų reglamentuoti būsimieji teisės aktai, turėtų būti šie: saugumas,
skaidrumas  ir  atskaitomybė,  tendencingumo  ir  diskriminacijos  nebuvimas;  teisė  į  žalos
atlyginimą,  socialinė  ir  aplinkosauginė  atsakomybė  bei  pagarba  žmogaus  teisėms.
 
Raginama numatyti griežtą didelės rizikos dirbtinio intelekto naudotojų atsakomybę už jo sukeltą
žalą. Taisyklės turėtų numatyti gyvybės ir sveikatos apsaugą, fizinę žmogaus bei nuosavybės
neliečiamybę, taip pat apsaugą nuo reikšmingos nematerialios žalos, jei  dėl  jos patiriama
įvertinamų ekonominių nuostolių.
 
Trečiuoju tekstu raginama sukurti veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių sistemą bei ES
patentų taisyklių apsaugos priemones. Tai apima teisinio subjekto nustatymą, autorių teises,
prekybos paslapčių apsaugą, taip pat kūrybinės veiklos, kuri naudoja dirbtinį intelektą ar kuri
sukuriama juo naudojantis, apsaugą.
 
Diskusija: spalio 19 d.
 
Balsavimas: TBC
 
EP iniciatyva
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Daugiau
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
Civilinės atsakomybės dirbtinio intelekto srityje nustatymo ataskaitos projektas
Intelektinės nuosavybės teisių panaudojimo dirbtinio intelekto techniologijų vystymui ataskaitos
projektas
Pranešimas žiniasklaidai apie komiteto balsavimą (2020 10 01)
Spaudos konferencija po balsavimo (2020 10 01)
Studijos apie dirbtinį intelektą (EP tyrimų tarnyba)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


EP pirmininkas paskelbs 2020 m. Sacharovo
premijos laureatą
 
 
 
Europos Parlamento pirmininkų sueiga ketvirtadienį
nuspręs, kas pelnė 2020 m. Sacharovo premiją, kuri kasmet
skiriama žmogaus teisių gynėjams. 
 
Nugalėtoją(us) ketvirtadienio popietę paskelbs EP pirmininkas David Sassoli.
 
2020 m. Sacharovo premijos finalininkai:
 
• Baltarusijos demokratinė opozicija, kuriai atstovauja Baltarusijos demokratinės opozicijos
Koordinavimo taryba;
 
• Hondūro aplinkosaugos aktyvistai;
 
• Mosulo arkivyskupas monsinjoras Najeeb Michaeel.
 
Daugiau informacijos apie Sacharovo premiją ir visus šių metų kandidatus.
 
Paskelbimas spalio 22 d.
 
Daugiau
Pranešimas žiniasklaidai: paaiškėjo 2020 m. Sacharovo premijos finalininkai
Garso ir vaizdo medžiaga: AFET pirmininko D. McAllister, DEVE pirmininko T. Tobé ir DROI
pirmininkės M. Arena pasisakymai apie šių metų premijos finalininkus
Sacharovo premijos bendruomenė
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20201008STO88808/paaiskejo-2020-m-sacharovo-premijos-finalininkai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20201008STO88808/paaiskejo-2020-m-sacharovo-premijos-finalininkai
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


ES turi visapusiškai peržiūrėti santykius su
Baltarusija
 
Trečiadienį EP pateiks rekomendacijas, kaip ES turėtų iš
naujo įvertinti savo santykius su Baltarusija. Ataskaitą šiuo
klausimu parengė Petras Auštrevičius (Atnaujinkime
Europą).
 
Naujuoju vertinimu atsižvelgiama į rugpjūčio 9 d. vykusius suklastotus prezidento rinkimus, po jų
kilusį plataus masto pasipriešinimą ir brutalų režimo atsaką.
 
Užsienio reikalų komiteto parengtame tekste reikalaujama surengti naujus, laisvus ir teisingus
rinkimus, o už rinkimų klastojimą bei žmogaus teisių pažeidimus atsakingiems pareigūnams,
tarp jų ir Aliaksandrui Lukašenkai, taikyti kelionių draudimą bei įšaldyti turtą.
 
Diskusija: spalio 20 d.
 
Balsavimas: spalio 21 d.
 
Iniciatyva – rekomendacijos Tarybai
 
Daugiau
Pranešimas spaudai. EP komitetas: A. Lukašenka turi atsistatydinti, o Astravo AE įjungimas turi
būti atidėtas (2020 09 21)
Pranešimas spaudai. Baltarusija: žinomi pilietinės visuomenės atstovai ragina ES išreikšti
stiprią paramą protestuotojams (2020 09 07)
Pranešimas spaudai. David McAllister: EP reiškia paramą pokyčių reikalaujantiems
Baltarusijos žmonėms (2020 08 25)

Pranešėjo Petro Auštrevičiaus profilis (Atnaujinkime Europą, LT)
Europos Parlamento delegacija ryšiams su Baltarusija
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home


Europos Komisija pristatys savo 2021 m.
darbotvarkę
 
Antradienį europarlamentarai pateiks savo įžvalgas dėl
Europos Komisijos 2021 metų darbo programos, kuri bus
pristatyta 15 val.
 
Praėjus mėnesiui po Europos Komisijos pirmininkės U. von der Leyen metinio pranešimo, šią
savaitę Europos Komisija paskelbs, kaip ketina skatinti atsigavimą po COVID-19 sukeltos krizės
bei sukurti atsparią, anglies dioksidu aplinkos neteršiančią ir skaitmeniniu požiūriu pažangią ES
ekonomiką, kuri leistų pasirūpinti visais piliečiais.
 
Ketinimų protokole EP pirmininkui David Sassoli ir Europos Tarybai pirmininkaujančiai Vokietijai
Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen įvardijo svarbiausias veiklos sritis ateitnančiais
metais.  Šiuo protokolu pradėtas tarpinstitucinis  dialogas dėl  pagrindinių  veiklos prioritetų
ateinančiais  metais.
 
Diskusija spalio 20 d.
 
Daugiau
EK pirmininkės U. von der Leyen metinis pranešimas Europos Parlamente

Procedūros byla: 2021 m. Europos Komisijos darbotvarkė
EP tyrimo santrauka: šeši Europos Komisijos prioritetai: situacija 2020 m. rudenį
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http://www.europarl.europa.eu/soteu/lt/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf


ES raginama stiprinti atsparumą krizėms po
pandemijos
 
Atsitiesiant po pandemijos sukeltos krizės, svarbu mažinti
ekonominę ir socialinę atskirtį, įsitikinę europarlamentarai.
 
Trečiadienį Parlamentas diskutuos ir balsuos dėl dviejų ataskaitų apie euro zonos ekonomiką ir
užimtumo politiką 2020 m. Numatoma, jog dėl pandemijos nedarbas ES šiemet pasieks 9,5
proc., nevienodai paveikdamas skirtingas valstybes bei sektorius, labiausiai nukentės jauni
žmonės. Todėl EP nariai remia ES nedarbo perdraudimo schemą, pagal kurią ES paskolomis
būtų  remiamos  valstybių  trumpalaikės  įdarbinimo  programos  bei  valstybės  iš  dalies
finansuojamos  darbo  vietos.
 
Europarlamentarai taip pat pabrėžia, kad šalių vyriausybės, planuodamos valstybių išlaidas po
COVID-19  sukeltos  krizės,  turėtų  skirti  daugiau  dėmesio  kovai  su  klimato  kaita  bei
skaitmenizacijos skatinimui. Taip pat raginama stiprinti socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį
atsparumą bei skatinti investicijas, ypač į smulkųjį ir vidutinį verslą.
 
Diskusija: spalio 21 d.
 
Balsavimas: spalio 21 d.
 
Iniciatyva
 
Daugiau
Užimtumo ir socialinės apsaugos politikos euro zonoje 2020 m. ataskaita
EP publikacija: rekomendacijos euro zonos ekonomikos politikai per Europos semestrą – 2020
m. sausis
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0183_EN.html
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624429/IPOL_IDA(2019)624429_EN.pdf


EP ragins bendriją neprisidėti prie pasaulio
miškų naikinimo
 
 
 
 
Europarlamentarai prašys įpareigoti bendroves, tiekiančias
produktus į ES rinką, išsamiai tikrinti, ar jų gamintojai
neprisideda prie pasaulinio miškų naikinimo.
 
Šiuo metu nėra ES teisės aktų, draudžiančių į Europos rinką patekti produktams, kurių gamyba
prisideda prie miškų naikinimo. Kadangi savanoriškos iniciatyvos nesuveikė, europarlamentarai
paragins Komisiją pasiūlyti teisės aktus, kurie įpareigotų bendroves užtikrinti ES rinkai teikiamų
gaminių  kilmės atsekamumą ir  išsamiai  ją  tikrinti.  Bendrovėms,  tiekiančioms gaminius  iš
miškams ir kitoms ekosistemoms grėsmę keliančių produktų, turėtų būti skiriamos baudos.
 
Nuo 1990 m. pasaulyje buvo sunaikinta 1,3 mln. kvadratinių kilometrų miško – už Pietų Afriką
didesnė teritorija. Sunaikintų miškų atkūrimas yra ypač svarbus siekiant išsaugoti gamtinę
įvairovę, sumažinti anglies dvideginio kiekį ir remti tvarias vietos bendruomenes. ES vartotojai
prie globalaus miškų nykimo labiausiai prisideda vartodami palmių aliejų, mėsą, soją, kakavą,
eukaliptą, kukurūzus, taip pat naudodami odos ir kaučiuko gaminius.
 
Diskusija: spalio 21 d.
 
Balsavimas: spalio 22 d.
 
Teisėkūros iniciatyvos procedūra
 
Daugiau
EP pranešimas spaudai: „Žaliasis kursas: priemonės sustiprinti kovą su globaliu miškų
naikinimu (2020 09 16)
EP tyrimas: Europos Sąjunga ir miškai

EP tyrimas: Brazilijos ir Amazonės atogrąžų miškai: miškų naikinimas, gamtinė įvairovė ir
bendradarbiavimas su ES bei tarptautinėmis organizacijomis
EP tyrimas: ES teisinė sistemos vaidmuo siekiant, kad ES liautųsi prisidėjusi prie globalaus
miškų naikinimo
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174

