
 

Naujienlaiškis: liepos 8–10 d. –  EP plenarinė sesija
Briuselyje
 
EP aptars Vokietijos pirmininkavimo prioritetus su A. Merkel 
Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį Briuselyje europarlamentarams pristatys
Vokietijos pirmininkavimo ES Tarybai strategiją ir pagrindinius tikslus per ateinantį
pusmetį.
 
 
EP aptars daugiametį biudžetą ir atkūrimo planą su EVT ir Komisijos
pirmininkais 
Europarlamentarai išreikš poziciją dėl ES finansavimo ir ekonomikos atkūrimo,
atsižvelgdami į praėjusį ir būsimą Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimus.
 
 
EP akiratyje – visuomenės sveikatos strategijos atnaujinimas 
COVID-19 pandemija atskleidė ES  spragas kovojant su sveikatos krizėmis.
Trečiadienį europarlamentarai diskutuos apie būtiną sveikatos politikos pertvarką su
eurokomisare Stella Kyriakides.
 
 
Europarlamentarai balsuos dėl mobilumo paketo 
Europos Parlamentas (EP) galutinai nuspręs dėl reformų, skirtų pagerinti vairuotojų
darbo sąlygas, suteikti aiškumo dėl jų komandiravimo ir kovoti su neteisėta krovinių
vežimo praktika.
 
 
Ar pagarba teisinei valstybei taps sąlyga gauti ES paramą? 
Europarlamentarai aptars siūlomą mechanizmą, kuris leistų sustabdyti arba sumažinti
ES finansavimą Sąjungos šalims, nesilaikančioms teisinės valstybės principų.
 
 
Europarlamentarai reikalaus sustiprinti pinigų plovimo prevenciją 
Trečiadienį europarlamentarai aptars Europos Komisijos (EK) veiksmų planą, kuris
padės veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, o penktadienį
balsuos dėl rezoliucijos. 
 
 
Europos žaliasis kursas: EP siekia padidinti energijos kaupimą 
Siekdami padidinti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos dalį Europoje,
europarlamentarai nori stiprinti energijos kaupimo technologijas,  tokias kaip vandenilio
ar namų baterijos.
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EP skirs narius į naujai įsteigtus komitetus ir pakomitetį 
Penktadienį Europos Parlamento (EP) pirmininkas David Sassoli paskelbs naujojo
pakomitečio, trijų specialiųjų EP komitetų ir tyrimo komiteto narių pavardes.
 
 
EP aptars romų integracijos strategiją po 2020 m.  
Ketvirtadienį europarlamentarai apžvelgs romų padėtį Europoje ir aptars ES romų
integracijos strategiją kitam dešimtmečiui.
 
 
EP diskutuos, kaip sustabdyti žmogaus teisių silpnėjimą pasaulyje 
Europarlamentarai ir ES užsienio reikalų politikos vadovas Josep Borrell ketvirtadienį
aptars ES 2019 m. Žmogaus teisių metinę ataskaitą.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-07-08
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Daugiau
Galutinis darbotvarkės projektas
Stebėkite sesiją tiesiogiai (EbS+)
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP multimedijų centras
EP Newshub

Robertas POGORELIS
Press Officer in Lithuania

(+370) 5 212 1530
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-07-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0 



Dovaidas PABIRŽIS
Press Officer in Lithuania

(+370) 5 212 0766
(+370) 685 51121
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EP aptars Vokietijos pirmininkavimo prioritetus
su A. Merkel
 
Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį Briuselyje
europarlamentarams pristatys Vokietijos pirmininkavimo
ES Tarybai strategiją ir pagrindinius tikslus per ateinantį
pusmetį.
 
Vadovaudamasi šūkiu „Kartu už Europos atsigavimą“, ES Tarybai pirmininkaujanti Vokietija
sutelks dėmesį į ekonomikos atkūrimą po COVID-19 pandemijos. Ji tarpininkaus susitariant dėl
atkūrimo plano ir ilgalaikio ES biudžeto (daugiametės finansinės programos – DFP). Kai ES
vadovai susitars dėl kitos DFP, prasidės derybos su Europos Parlamentu (EP).
 
Pirmininkaujanti Vokietija ne tik kovos su pandemijos padariniais, bet ir padės užbaigti ES ir
Jungtinės Karalystės (JK) derybas dėl ateities santykių bei paspartinti diskusijas dėl klimato
pokyčių, skaitmeninimo ir Europos vaidmens pasaulyje.
 
Diskusija: liepos 8 d., trečiadienį
 
Daugiau
Ilgalaikis ES biudžetas (2020–2027 m.)
Vokietijos pirmininkavimo ES Tarybai puslapis
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ilgalaikis-es-biudzetas
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk


EP aptars daugiametį biudžetą ir atkūrimo planą
su EVT ir Komisijos pirmininkais
 
Europarlamentarai išreikš poziciją dėl ES finansavimo ir
ekonomikos atkūrimo, atsižvelgdami į praėjusį ir būsimą
Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimus.
 
Birželio 19 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai per vaizdo konferenciją aptarė atkūrimo fondo
planus reaguojant į COVID-19 krizę ir naują ES ilgalaikį biudžetą, kurį Europos Komisija (EK)
pristatė gegužės 27 d. Europos Parlamente (EP). Jie nesugebėjo susitarti dėl bendros pozicijos.
 
ES vadovai  dar kartą susitiks gyvai  Briuselyje liepos 17 d.  ir  pabandys susitarti  remiantis
konkrečiais  pasiūlymais,  kuriuos,  tikimasi,  EVT pirmininkas  Charles  Michel  pateiks  prieš
aukščiausiojo  lygio  susitikimą.
 
Liepos 2 d.,  ketvirtadienį,  EP pirmininkas David  Sassoli  sakė:  „Europos Parlamentas yra
pasirengęs prasidedančioms deryboms. Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen
sprendimas  pritaikyti  ES  sutarties  324  straipsnį  parodo,  kad  visos  ES  institucijos  yra
pasirengusios ir įsipareigojusios pateikti atsakymus Europos piliečiams. Iš Pirmininkų sueigos,
kurią sudaro EP politinių frakcijų vadovai, gavau įgaliojimą derėtis dėl plataus užmojo susitarimo
sąlygų.“
 
ES šalims sutarus dėl bendros pozicijos, jos turės įgaliojimus pradėti  derybas su Europos
Parlamentu (EP),  kuris  tars  paskutinį  žodį  (absoliučia  balsų dauguma) dėl  2021–2027 m.
ilgalaikio  biudžeto (DFP).
 
Diskusija: liepos 8 d., trečiadienį 
 
Daugiau
EP pirmininko David Sassoli kalba prieš Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimą birželio 19
d.
EP tyrimas: „Birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) vaizdo konferencijos rezultatai“
Penkių EP grupių pirmininkų laiškas ES valstybių ar vyriausybių vadovams (2020 06 18)
ES biudžeto derybų grupės pasisakymas: „Atkūrimo planas būtinas, tačiau nepainiokime
ilgalaikio laikotarpio su trumpalaikiu“ (2020 05 27)
EP pranešimas spaudai: „EP reikalauja gausaus daugiamečio biudžeto ir ekonomikos atkūrimo
paketo“ (2020 05 15)
2020 m. gegužės 15 d. EP rezoliucija dėl naujos DFP, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano
Klausimai ir atsakymai dėl ES ilgalaikio biudžeto (daugiametė finansinė programa – DFP)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79817/europarlamentarai-sveikina-nauja-daugiamecio-biudzeto-projekta-ir-atkurimo-plana
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79817/europarlamentarai-sveikina-nauja-daugiamecio-biudzeto-projekta-ir-atkurimo-plana
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200115IPR70326/klausimai-ir-atsakymai-del-es-ilgalaikio-biudzeto-dfp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


EP akiratyje – visuomenės sveikatos strategijos
atnaujinimas
 
COVID-19 pandemija atskleidė ES  spragas kovojant su
sveikatos krizėmis. Trečiadienį europarlamentarai
diskutuos apie būtiną sveikatos politikos pertvarką su
eurokomisare Stella Kyriakides.
 
Nors pagrindinė atsakomybė už visuomenės sveikatą, ypač sveikatos apsaugos sistemas,
tenka ES šalims, ES vaidina svarbų vaidmenį gerinant visuomenės sveikatą, užkertant kelią
ligoms ir  jas  valdant,  mažinant  pavojaus sveikatai  šaltinius ir  derinant  valsybių  sveikatos
strategijas.
 
EP nuosekliai remia bendros ES visuomenės sveikatos politikos sukūrimą, o rezoliucijoje dėl ES
biudžeto peržiūros po 2020 m. bei ekonomikos atkūrimo plano europarlamentarai primygtinai
pareikalavo, kad būtų sukurta nauja atskira Europos sveikatos programa.
 
Atsižvelgdama į  tai,  Europos  Komisija  (EK)  pateikė  naujosios  kartos  ES atkūrimo  plano
pasiūlymą, kuriame numatyta 9,4 milijardo eurų vertės „EU4Health“ programa 2021–2027
metais.
 
Diskusija: liepos 8 d., trečiadienį 
 
Balsavimas: liepos 10 d., penktadienį
 
Daugiau
Procedūros byla
EP pranešimas spaudai: „EU4Health: europarlamentarai sveikina pasiūlymą dėl specialios ES
sveikatos programos“ (2020 05 28)
EP pranešimas spaudai: „ES strategija dėl COVID-19 vakcinų turi užtikrinti saugumą ir
prieinamumą visiems“ (2020 06 22)
Grėsmės sveikatai: ES pasirengimo didinimas, krizių valdymas
ES atsakas į koronavirusą
Europos Komisija: atsakas į koronaviruso grėsmę
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-es-planas-ekonomikai-atgaivinti
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200604STO80507/gresmes-sveikatai-es-pasirengimo-didinimas-kriziu-valdymas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Europarlamentarai balsuos dėl mobilumo paketo
 
Europos Parlamentas (EP) galutinai nuspręs dėl reformų,
skirtų pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, suteikti aiškumo
dėl jų komandiravimo ir kovoti su neteisėta krovinių vežimo
praktika.
 
Europarlamentarai  trečiadienį  balsuos  dėl  atnaujintų  vairuotojų  komandiravimo  taisyklių,
vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo (prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas,
viduje)  taisyklių.  Reforma padės  užtikrinti  teisingą  atlyginimą vairuotojams,  užkirsti  kelią
sisteminiam kabotažui  ir  kovoti  su  vadinamosiomis  priedangos  įmonėmis.
 
Naujosios taisyklės, dėl kurių preliminariai sutarta su ES Taryba, bus laikomos priimtomis,
nebent pateiktiems pakeitimams pritartų absoliuti dauguma EP narių (ne mažiau kaip 353).
 
EP taip pat balsuos dėl naujų „eFreight“ taisyklių,  leidžiančių visus tarptautinio pervežimo
dokumentus tvarkyti elektroniškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes elektroninių transporto
dokumentų naudojimas vis plačiau pripažįstamas.
 
Balsavimas: liepos 8 d., trečiadienį 
 
Spaudos konferencija su pranešėjais Henna Virkkunen (Europos liaudies partija, Suomija),
Ismail Ertug (Socialistai ir demokratai, Vokietija) ir Kateřina Konečná (Europos vieningieji
kairieji, Čekija) vyks liepos 9 d., ketvirtadienį, 11 val. Lietuvos laiku (10 val. Briuselio
laiku) 
 
Daugiau
EP pranešimas spaudai: „EP Transporto komitetas patvirtino esminę kelių transporto
sektoriaus reformą“ (2020 06 08)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/23699/KATERINA_KONECNA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


Ar pagarba teisinei valstybei taps sąlyga gauti ES
paramą?
 
Europarlamentarai aptars siūlomą mechanizmą, kuris leistų
sustabdyti arba sumažinti ES finansavimą Sąjungos
šalims, nesilaikančioms teisinės valstybės principų.
 
Europos Komisija (EK) 2018 m. gegužę pasiūlė mechanizmą, skirtą sustabdyti ar sumažinti ES
finansavimą, jei kitame ES finansinio planavimo laikotarpyje (2021–2027 m.) yra „bendrųjų
teisinės valstybės trūkumų“. Europarlamentarai aptars šį siūlymą su ES Tarybos ir EK atstovais.
 
2019 m. sausio mėn. europarlamentarai patvirtino derybų mandatą šiuo klausimu, taip pat
paprašė tinkamai apsaugoti galutinius naudos gavėjus ir leisti Europos Parlamentui visapusiškai
įsitraukti priimant sprendimus dėl mokėjimų sustabdymo.
 
Teisėkūros derybos su Taryba dar  nepradėtos,  nes ES šalys  dar  nesusitarė dėl  bendros
pozicijos.
 
Diskusija: liepos 9 d., ketvirtadienį 
 
Daugiau
Priimtas tekstas
EP pranešimas spaudai: „Teisės viršenybės nepaisančios šalys rizikuos netekti ES paramos“
(2019 01 17)
Procedūros byla
Reglamento pasiūlymas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės
principo taikymo ES šalyse trūkumų
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190109IPR23011/teises-virsenybes-nepaisancios-salys-rizikuos-netekti-es-paramos
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190109IPR23011/teises-virsenybes-nepaisancios-salys-rizikuos-netekti-es-paramos
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190109IPR23011/teises-virsenybes-nepaisancios-salys-rizikuos-netekti-es-paramos
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Europarlamentarai reikalaus sustiprinti pinigų
plovimo prevenciją
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars Europos Komisijos
(EK) veiksmų planą, kuris padės veiksmingai kovoti su
pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, o penktadienį
balsuos dėl rezoliucijos. 
 
Kartu su Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotoju Valdis Dombrovskis ir ES Tarybos
atstovu europarlamentarai aptars problemas, kurios iškyla siekant nustatyti didelės rizikos šalis
ir vadinamąsias priedangos įmones.
 
Europos Parlamentas (EP) ne kartą reikalavo įgyvendinti stiprią prevencinę politiką įtraukiant į
juodąjį sąrašą didelės rizikos jurisdikcijas ir tobulinant faktinių savininkų registrus. Tai leistų
atsekti nuosavybės grandines, o kartu geriau užtikrinti mokesčių bei kovos su terorizmu taisyklių
laikymąsi.
 
EP nariai taip pat aptars ES šalių kovos su pinigų plovimu politikos įgyvendinimo trūkumus,
kuriuos  galima  būtų  įveikti  suderinant  valstybių  taisykles  naujais  reglamentais,  taip  pat
sustiprinant  priežiūrą  bei  valstybių  dalijimąsi  informacija  ES  lygmeniu.
 
Diskusija: liepos 8 d., trečiadienį 
 
Balsavimas: liepos 10 d., penktadienį 
 
Daugiau
Rezoliucijos projektas bus prieinamas čia
Procedūros byla
EP tyrimas: Kovos su pinigų plovimu politikos tobulinimas (2020 05 14)
Europos Komisijos (EK) veiksmų planas dėl išsamios ES politikos, kuria siekiama užkirsti kelią
pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2686(RSP)
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Europos žaliasis kursas: EP siekia padidinti
energijos kaupimą
 
Siekdami padidinti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos
energijos dalį Europoje, europarlamentarai nori stiprinti
energijos kaupimo technologijas,  tokias kaip vandenilio ar
namų baterijos.
 
Rezoliucijos  projekte  Europos  Parlamento  (EP)  nariai  pabrėžia  vandenilio,  gaminamo iš
atsinaujinančių  šaltinių  (vadinamojo „žaliojo  vandenilio“),  potencialą.  Jie  palaiko Europos
Komisijos pastangas sukurti europinius akumuliatorių standartus ir sumažinti ES priklausomybę
nuo energijos gamybos už Europos ribų.
 
Europarlamentarai taip pat ieško galimybių sukurti decentralizuotą saugojimo sistemą naudojant
namų baterijas,  namų šilumos akumuliatorius,  taip  pat  energijos  perdavimo iš  transporto
priemonių  ir  pažangiųjų  namų energijos  sistemas.
 
Atskiroje rezoliucijoje,  dėl  kurios bus balsuojama penktadienį,  politikai  kvies atnaujinti  ES
pagrindinių energetikos projektų finansavimo gaires, kad jos atitiktų Europos klimato politiką ir
Paryžiaus susitarimo tikslus.
 
Europos Komisijos vertinimu, norint iki 2050 m. užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį, ES turės sugebėti sukaupti šešis kartus daugiau energijos nei dabar.
 
Balsavimas: liepos 10 d., penktadienį
 
Daugiau
Pranešimo projektas dėl visapusiško Europos požiūrio į energijos kaupimą
EP pranešimas spaudai: „EP nariai nori padidinti energijos kaupimą ES, kad paskatintų
dekarbonizaciją“ (2020 06 29)
Pranešėjos Claudia Gamon profilis (Atnaujinkime Europą, Austrija)
Procedūros byla
EP tyrimas: energijos kaupimas ir sektorių sujungimas. Integruotos, nekarbonizuotos energijos
sistemos link
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_15503_pk


EP skirs narius į naujai įsteigtus komitetus ir
pakomitetį
 
Penktadienį Europos Parlamento (EP) pirmininkas David
Sassoli paskelbs naujojo pakomitečio, trijų specialiųjų EP
komitetų ir tyrimo komiteto narių pavardes.
 
Didelė dauguma europarlamentarų birželio mėn. plenarinėje sesijoje balsavo už tai, kad būtų
sukurtas  nuolatinis  pakomitetis  mokesčių  klausimais,  tyrimo komitetas  gyvūnų gabenimo
klausimu ir trys specialieji komitetai: kovai su vėžiu, dirbtinio intelekto poveikiui tirti ir kovai su
užsienio kišimusi į demokratinius ES procesus, įskaitant dezinformaciją.
 
Naujai įsteigti specialieji komitetai turės dvylikos mėnesių kadenciją, kurią bus galima pratęsti.
Kiekvieną komitetą sudarys 33 EP nariai, o pakomitetį – 30. EP narių skyrimo į komitetus tvarka
nustatyta EP darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnyje.
 
Paskelbimas: liepos 10 d., penktadienį 
 
 
Daugiau
EP sprendimas dėl Pakomitečio mokesčių klausimais įsteigimo
EP sprendimas dėl specialiojo komiteto kovai su vėžiu
EP sprendimas dėl specialiojo komiteto dirbtinio intelekto poveikiui tirti
EP sprendimas dėl specialiojo komiteto dėl užsienio kišimosi į demokratinius ES procesus
EP sprendimas dėl tyrimo komiteto gyvūnų gabenimo klausimu
207 straipsnis: specialieji komitetai (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės)
208 straipsnis: tyrimo komitetai (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės)
212 straipsnis: pakomitečiai (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200615IPR81228/ep-sudare-specialuji-komiteta-kovai-su-dezinformacija-ir-kisimusi-i-rinkimus
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-209_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-207_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-208_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-212_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


EP aptars romų integracijos strategiją po 2020
m. 
 
Ketvirtadienį europarlamentarai apžvelgs romų padėtį
Europoje ir aptars ES romų integracijos strategiją kitam
dešimtmečiui.
 
Romų integracija ir ES kovos su diskriminacija strategija po 2020 m. bus svarstomi su už lygybę
atsakinga eurokomisare Helena Dalli ir ES Tarybos atstovu. Europarlamentarai pareikalaus
teisiškai įpareigojančių tikslų, taip pat stebėsenos mechanizmo ES lygiu, kad būtų išvengta
netinkamo lėšų naudojimo ir sisteminės diskriminacijos.
 
Nors romai yra didžiausia Europos etninė mažuma, maždaug 80% jų devyniose valstybėse
narėse (kuriose yra didžiausias romų skaičius) gyvena skurde. Neseniai vykusioje EP Piliečių
laisvių  komiteto  diskusijoje  europarlamentarai  kalbėjo  apie  giliai  įsišaknijusią  Europoje
vyraujančią  diskriminaciją.
 
2011 m. Europos Komisija (EK) pristatė 2011–2020 m. ES romų integracijos nacionalinių
strategijų  planą (NRIS),  kurio tikslas – skatinti  lygybę ir  socialinę integraciją,  sprendžiant
švietimo, socialinės įtraukties, sveikatos apsaugos, būsto ir kitus klausimus. NRIS planas buvo
sustiprintas 2013 m. ES Tarybos rekomendacija, kurioje didžiausias dėmesys skirtas kovai su
diskriminacija ir skurdo mažinimui, o 2016 m. taip pat nustatyta kasmetinė ataskaitų teikimo
pareiga ES šalims.
 
Diskusija : liepos 9 d., ketvirtadienį 
 
Daugiau
Procedūros byla
EP tyrimas: romų integracijos nacionalinių strategijų planas iki 2020 m.: Europos strateginės
programos vertinimas (2020 m. balandžio mėn.)
EP rezoliucija dėl romų integracijos nacionalinių strategijų (2019 02 12)

EP rezoliucija „Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams“
(2017 10 25)
Europos Komisija: Iniciatyva dėl romų lygybės ir įtraukties po 2020 m.
Koronaviruso priemonių poveikio marginalioms ES romų bendruomenėms apžvalga (2020 04
23)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_LT.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_lt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home



EP diskutuos, kaip sustabdyti žmogaus teisių
silpnėjimą pasaulyje
 
Europarlamentarai ir ES užsienio reikalų politikos vadovas
Josep Borrell ketvirtadienį aptars ES 2019 m. Žmogaus
teisių metinę ataskaitą.
 
ES  metinėje  ataskaitoje,  kurią  J.  Borrell  trečiadienį  pateiks  Europos  Parlamentui  (EP),
apžvelgiami ES veiksmai praėjusiais metais, siekiant ginti ir propaguoti žmogaus teises visame
pasaulyje.
 
Remdamiesi šia ataskaita, EP Žmogaus teisių pakomitečio nariai parengs metinę ataskaitą ta
pačia tema. Dėl jos Europos Parlamentas (EP) turėtų balsuoti vėlesniuose etapuose.
 
Diskusija: liepos 9 d., ketvirtadienį  
 
Daugiau
ES metinė ataskaita apie žmogaus teises ir demokratiją pasaulyje 2019 m.

EP pranešimas spaudai: „Pasipriešinimas daugiašališkumui kelia rimtą iššūkį žmogaus
teisėms“ (2020 01 15)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/droi/home/highlights
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_e-version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200115IPR70301/pushback-against-multilateralism-poses-serious-challenge-to-human-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200115IPR70301/pushback-against-multilateralism-poses-serious-challenge-to-human-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200115IPR70301/pushback-against-multilateralism-poses-serious-challenge-to-human-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

