
 

Plenārsesija īsumā. Brisele, 2020.gada 8.-10. jūlijs
 
EP deputāti ar Angelu Merkeli pārrunās Vācijas prezidentūras
prioritātes 
Trešdienas pēcpusdienā EP deputāti ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli diskutēs par
Vācijas sešu mēnešu ES prezidentūras stratēģiju un galvenajiem mērķiem.
 
 
Debates ar fon der Leienu un un Mišelu par ES daudzgadu budžetu
un atveseļošanas plānu  
EP atskatīsies uz Eiropadomes 19. jūnija sanāksmi un runās arī par mēģinājumu
vienoties par nākamo daudzgadu budžetu nākamajā Eiropadomē, kas notiks 17. un
18. jūlijā.
 
 
Sabiedrības veselība Eiropas Savienībā pēc Covid-19 
Trešdien EP deputātiem ar ES veselības komisāri Stellu Kirjakidu jāapspriež saistībā
ar Covid-19 vajadzīgās izmaiņas ES sabiedrības veselības politikā.
 
 
EP balsos par reformu kravas automobiļu pārvadājumu nozarē 
Parlaments teiks galīgo vārdu par sagatavoto ES autotransporta nozares reformu,
kura cita starpā uzlabos kravas autovadītāju darba apstākļus un cīnīsies pret
nelikumīgu praksi.
 
 
Deputāti, kas strādās jaunajās EP komitejās 
Piektdien Eiropas Parlaments paziņos deputātus, kas strādās jaunajā Nodokļu lietu
apakškomitejā, trīs īpašajās komitejās un izmeklēšanas komitejā par dzīvnieku
pārvadāšanu.
 
 
EP apspriedīs jaunos pasākumus pret  naudas atmazgāšanu 
Trešdien EP deputāti apspriedīs Komisijas rīcības plānu par cīņu pret nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un piektdien savu viedokli
paudīs rezolūcijā.
 
 
Zaļais kurss: jāpalielina enerģijas uzkrāšanas iespējas 
Lai palielinātu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvaru Eiropas
energoapgādē, EP deputāti vēlas paplašināt energoresursu uzkrāšanas iespējas.
 
 
Citi jautājumi
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EP plenārsesijas darba kārtībā arī citi jautājumi:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-07-08
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts - šeit
Plenārsesijas video tiešraide - šeit
Preses konferences un citi pasākumi - šeit
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli - šeit
EP Newshub – šeit

Agnese KRIVADE
Press Officer

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

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2020-07-08
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


EP deputāti ar Angelu Merkeli pārrunās Vācijas
prezidentūras prioritātes
 
Trešdienas pēcpusdienā EP deputāti ar Vācijas kancleri
Angelu Merkeli diskutēs par Vācijas sešu mēnešu ES
prezidentūras stratēģiju un galvenajiem mērķiem.
 
Andžela Merkele piedalīsies EP plenārsesijā Briselē, un tas būs viņas pirmais ārvalstu ceļojums
kopš pandēmijas sākuma. Viņa uzrunās deputātus plenārsēžu zālē ap plkst. 14.15 pēc Briseles
laika.
 
Vācija  savā prezidentūras laikā ar  devīzi  “Kopā Eiropas atveseļošanai”  koncentrēsies uz
ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas. Tas ietver vienošanos par atveseļošanas
plānu un par nākamo ES daudzgadu budžetu (daudzgadu finanšu shēma — DFS). Tiklīdz ES
līderi būs vienojušies par kopīgu nostāju nākamajai DFS, varēs sākties likumdošanas sarunas
ar Parlamentu.  
 
Prezidentvalsts  Vācija  plānojusi  arī  palīdzēt  vienoties  par  ES un Lielbritānijas  turpmāko
attiecību nosacījumiem un pastiprināt sarunas par klimata pārmaiņām, digitalizāciju un Eiropas
ietekmi pasaulē.
 
Debates: trešdien, 8. jūlijā
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojumi
 
Papildu informācija
EP ziņu apkopojums par DFS 2021.-2027.gadam
Prezidentvalsts Vācijas tīmekļa vietne
Bezmaksas foto, videi un audiomateriāli par Vācijas prezidentūru
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget
http://www.eu2020.de
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


Debates ar fon der Leienu un un Mišelu par ES
daudzgadu budžetu un atveseļošanas plānu 
 
EP atskatīsies uz Eiropadomes 19. jūnija sanāksmi un
runās arī par mēģinājumu vienoties par nākamo
daudzgadu budžetu nākamajā Eiropadomē, kas notiks 17.
un 18. jūlijā.
 
ES valstu un valdību vadītājiem 17. jūnija videokonferencē neizdevās vienoties par kopējo
nostājuattiecībā  uz  ES  daudzgadu  budžetu,  ko  Eiropas  Komisija  2020.  gada  27.  maijā
iesniedza  Parlamentam.
 
Nākamā ES dalībvalstu vadītāju sanāksme notiks, līderiem fiziski klātrsot, 17. jūlijā Briselē, un
tās laikā viņi centīsies panākt vienošanos, pamatojoties uz priekšlikumu, kuru pirms sanāksmes
piedāvās Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels.
 
Ceturtdien, 2. jūlijā, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli paziņoja:
 
“Sarunas par budžetu sākas tagad, un Eiropas Parlaments tām ir gatavs. Priekšsēdētājs fon der
Leienas lēmums aktivizēt ES līguma 324. pantu liecina, ka visas iestādes apņēmušās sniegt
skaidrību  Eiropas  iedzīvotājiem.  Šodien  esmu  saņēmis  pilnvaras  no  EP  priekšsēdētāju
konferences, kuru veido Parlamenta politisko grupu vadītāji,  risināt sarunas par vērienīga
budžeta noteikumiem."
 
Kad dalībvalstis būs vienojušās par kopēju nostāju, Padome varēs sākt sarunas ar Parlamentu,
kura  rokās  ir  galīgais  balsojums (ar  vienkāršu  balsu  vairākumu)  par  2021  –  2027.  gada
daudzgadu budžeta  pieņemšanu.
 
Papildu informācija
EP prieksšēdētāja Dāvida Sasoli uzruna 19. jūnija Eiropadomei
EP izpētes dienesta kopsavilkums: Eiropadomes 19. jūnija videokonferences iznākums
Piecu EP politisko grupu priekšsēdētāju vēstule ES dalībvalstu un valdību vadītājiem (18.
jūnijs)
EP sarunvedēju paziņojums par ES daudzgadu budžetu un pašu resursiem
EP paziņojums presei: “ES dalībvalstīm vajadzīgi 2 triljoni eiro, lai atgūtos pēc Covid-19”
(2020. gada 15. maijs)
Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. maija rezolūcija par jauno DFS, pašu resursiem un
atveseļošanas plānu
Jautājumi un atbildes par DFS
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli par gatavošanos 17./18. jūlija Eiropadomei
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https://www.consilium.europa.eu/en/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.consilium.europa.eu/en/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/lv/press-room/20200526IPR79817/ep-deputati-atzinigi-verte-komisijas-piedavato-atveselosanas-planu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200526IPR79817/ep-deputati-atzinigi-verte-komisijas-piedavato-atveselosanas-planu
https://www.consilium.europa.eu/lv/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/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E324&from=EN
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/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200115IPR70326/jautajumi-un-atbildes-par-es-daudzgadu-budzetu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Sabiedrības veselība Eiropas Savienībā pēc
Covid-19
 
Trešdien EP deputātiem ar ES veselības komisāri Stellu
Kirjakidu jāapspriež saistībā ar Covid-19 vajadzīgās
izmaiņas ES sabiedrības veselības politikā.
 
Covid-19 pandēmija atklāja nepilnības ES un tās dalībvalstu gatavībā reaģēt uz ārkārtas
situācijām sabiedrības veselības jomā. Trešdien Parlaments ar veselības komisāri  Stellu
Kirjakidu spriedīs par to, kā nodrošināt, lai ES veselības aprūpes sistēmas būtu labāk aprīkotas
un sagatavotas saskaņoti risināt sabiedrības veselības apdraudējumus.
 
Vispārīga informācija
 
Galvenā atbildība par sabiedrības veselību un īpaši par veselības aprūpi ir  dalībvalstīm.
Tomēr Eiropas Savienībai ir  ievērojama nozīme slimību profilaksē un pārvaldībā, cilvēku
veselības  apdraudējumu  mazināšanā  un  dalībvalstu  sabiedrības  veselības  stratēģiju
saskaņošanā.
 
Parlaments pastāvīgi aicinājis veidot saskaņotu ES sabiedrības veselības politikas izveidi, un
rezolūcijā par jauno ES daudzgada budžetu un ekonomikas atveseļošanas plānu pēc 2020.
gada EP deputāti aicināja izveidot jaunu atsevišķu Eiropas veselības programmu.
 
Pēc tam Komisija nākamās paaudzes ES atveseļošanas plāna ietvaros ierosināja izveidot jaunu
9,4 miljardu eiro vērtu programmu EU4Health pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanai
un veselības aprūpes sistēmu stiprināšanai 2021.-2027. gada periodā.
 
Debates: trešdien, 8. jūlijā 15.30 
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
EP paziņojums presei: EU4Health: MEPs welcome proposal for dedicated EU health
programme (28.05.2020)
EP paziņojums presei: “EU Strategy on COVID-19 vaccines must guarantee safety and
accessibility for all” (22.06.2020)
EP raksts: Veselības apdraudējumi: uzlabot ES sagatavotību un krīžu pārvarēšanas spējas
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne par Covid-19 apkarošanu
EP multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audiomateriāli par Covid-19

Plenārsesija

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

5 I 10

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200512IPR78912/es-dalibvalstim-vajadzigi-2-triljoni-eiro-lai-atgutos-pec-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200512IPR78912/es-dalibvalstim-vajadzigi-2-triljoni-eiro-lai-atgutos-pec-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-es-ekonomikas-atveselosanas-plans
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/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/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200604STO80507/veselibas-apdraudejumi-uzlabot-es-sagatavotibu-un-krizu-parvaresanas-spejas
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


EP balsos par reformu kravas automobiļu
pārvadājumu nozarē
 
Parlaments teiks galīgo vārdu par sagatavoto ES
autotransporta nozares reformu, kura cita starpā uzlabos
kravas autovadītāju darba apstākļus un cīnīsies pret
nelikumīgu praksi.
 
Deputāti  trešdien  balsos  par  tā  saukto  “mobilitātes  paketi”  — grozījumiem pārskatītajos
autovadītāju norīkošanas noteikumos, noteikumos par autovadītāju atpūtas laikiem, kā arī
kabotāžas noteikumu (preču pārvadājumi, ko īslaicīgi veic citas valsts transporta operatori)
piemērošanas uzlabojumiem. Kopā noteikumi  palīdzēs nodrošināt  taisnīgāku atalgojumu
autovadītājiem,  novērst  sistemātisku kabotāžu un apkarot  pastkastīšu firmas.
 
Jaunie noteikumi, par kuriem provizoriski jau panākta vienošanās ar Padomi, tiks uzskatīti par
pieņemtiem, ja vien EP deputāti nepieņems iesniegtos grozījumus ar absolūtu balsu vairākumu
(t.i., vismaz 353 balsis).
 
EP veiks arī galīgo balsojumu par jaunajiem kravu pārvadājumu elektroniskās informācijas
noteikumiem, kas ļaus veikt elektronisku pārrobežu transporta dokumentāciju, tādējādi ietaupot
laiku un naudu.
 
Balsojums: trešdien, 8. jūlijā
 
Procedūra: parastā likumdošanas procedūra, otrais lasījums
 
Preses konference ar ziņotājiem Hennu Virkunenu (ETP, Somija),Ismailu Ertugu (S&D, Vācija)
un Katežinu Konečnu (GUE / NGL, CZ) notiks ceturtdien, 9. jūlijā, plkst. 10:00.
 
Papildu informācija
Paziņojums presei: Transporta komiteja pieņem noteikumus par reformu ceļu pārvadājumu
nozarē (08.06.2020)
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli par “mobilitātes paketi”
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https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699/KATERINA_KONECNA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


Deputāti, kas strādās jaunajās EP komitejās
 
Piektdien Eiropas Parlaments paziņos deputātus, kas
strādās jaunajā Nodokļu lietu apakškomitejā, trīs īpašajās
komitejās un izmeklēšanas komitejā par dzīvnieku
pārvadāšanu.
 
EP  deputāti  jūnija  plenārsesijā  ar  lielu  balsu  vairākumu  nolēma  izveidot   nodokļu  lietu
apakškomiteju,  izmeklēšanas komiteju  par  pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanā,  un trīs
īpašās  komitejas  -  vēža  uzveikšanas,  mākslīgā  intelekta  un  ārvalstu  iejaukšanās,  īpaši
dezinformācijas,  jautājumos.
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Sasoli ar paziņojumu piektdien oficiāli apstiprinās deputātu
sastāvu jaunajās komitejās un apakškomitejā.
 
Nodokļu apakškomitejā un izmeklēšanas komitejā būs pa 30 locekļiem katrā, savukārt īpašajās
komitejās būs 33 locekļi. Deputātu izvirzīšanas procedūra komitejai ir noteikta EP Reglamenta
209. pantā.
 
Paziņojums: piektdien, 10. jūlijā
 
Papildu informācija
Eiropas Parlamenta lēmums par nodokļu jautājumu apakškomitejas izveidi
Eiropas Parlamenta lēmums par Īpašās komitejas attiecībā uz vēža uzveikšanu izveidi
Eiropas Parlamenta lēmums par Īpašās komitejas attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā
laikmetā izveidi
Eiropas Parlamenta lēmums par Īpašās komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos, tostarp
dezinformāciju, izveidi
Eiropas Parlamenta lēmums,ar ko izveido izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums ir izmeklēt
iespējamos pārkāpumus  attiecībā uz dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200615IPR81228/eiropas-parlamenta-izveido-tris-ipasas-komitejas-un-nodoklu-apakskomiteju
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-209_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-209_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_LV.html


EP apspriedīs jaunos pasākumus pret  naudas
atmazgāšanu
 
Trešdien EP deputāti apspriedīs Komisijas rīcības plānu
par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un
teroristu finansēšanu, un piektdien savu viedokli paudīs
rezolūcijā.
 
Trešdienas vakarā debatēs ar Komisijas vicepriekšsēdētāju Dombrovski un Padomi EP deputāti
varētu pievērsties pastāvīgajiem trūkumiem, kas saistīti ar augsta riska valstu un pastkastīšu
uzņēmumu identificēšanu Eiropas Savienībā.
 
Parlaments atkārtoti ir uzstājis uz stingru preventīvu politiku, veidojot augsta riska jurisdikciju
“melnos sarakstus” un novēršot trūkumus faktisko īpašnieku reģistrēšanas sistēmās. Tas ļautu
izsekot īpašumtiesību “tīkliem” un piemērot nodokļu vai pretterorisma noteikumus.
 
EP deputāti, visticamāk, komentēs arī ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas
politikas nevienmērīgo īstenošanu ES, ko varētu risināt, saskaņojot dalībvalstu noteikumus ar
regulām  un  pastiprinot  gan  ES  līmeņa  uzraudzību,  gan  informācijas  apmaiņu  starp
dalībvalstīm.
 
Parlamenta nostāja tiks apkopota rezolūcijā, par kuru jābalso piektdien pēcpusdienā.
 
Debates: trešdien, 8. jūlijā 
 
Balsojums: piektdien, 10. jūlijā 
 
Procedūra: Padomes un Komisijas paziņojumi ar rezolūciju
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: Improving anti-money laundering policy (14/05/2020)
Komisijas rīcības plāns cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu
finansēšanu
Bezmaksas foto, video un audio materiāli par pretterorisma darbībām
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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/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_800?fbclid=IwAR0pSujLq8LIuB33OwyPLx4wSnh4SaAiYPB5pad-93Zh7imMu5brZX2-C_k
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_800?fbclid=IwAR0pSujLq8LIuB33OwyPLx4wSnh4SaAiYPB5pad-93Zh7imMu5brZX2-C_k
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Zaļais kurss: jāpalielina enerģijas uzkrāšanas
iespējas
 
Lai palielinātu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas
enerģijas īpatsvaru Eiropas energoapgādē, EP deputāti
vēlas paplašināt energoresursu uzkrāšanas iespējas.
 
Nesaistošā rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, deputāti vērš uzmanību uz no atjaunojamiem
resursiem  ražota  ūdeņraža  (“zaļā  ūdeņraža”)  potenciālu.  Viņi  pauž  atbalstu  Komisijas
centieniem radīt Eiropas standartus akumulatoriem un samazināt ES energoatkarību no trešām
valstīm.
 
EP deputāti  rezolūcijā  arī  pēta,  kā attīstīt  decentralizētu uzglabāšanas jaudu,  izmantojot
mājsaimniecības  akumulatorus,  siltuma  uzkrāšanu  mājsaimniecībās,  tehnoloģiju
“transportlīdzeklis-tīkls”  un  viedo  māju  enerģijas  sistēmas.
 
Atsevišķā rezolūcijā, par kuru jābalso trešdien, EP deputāti aicinās atjaunināt ES finansējuma
vadlīnijas galvenajiem enerģētikas projektiem, lai tie atbilstu Eiropas klimata politikai un Parīzes
nolīguma mērķiem.
 
Vispārēja informācija
 
Eiropas Komisija aprēķinājusi, ka ES būs jāspēj uzglabāt sešas reizes vairāk enerģijas nekā
pašlaik, lai līdz 2050. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju līdz nullei.
 
Balsojums: piektdien, 10. jūlijā
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija
 
Papildu informācija
Paziņojums presei pēc balsojuma komitejā (29.06.2020)
Ziņotāja Klaudija Gāmona (Renew Europe, AT)
Procedūras dokumentācija
EP izpētes dienests: Energy storage and sector coupling - Towards an integrated,
decarbonised energy system
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli par enerģētiku
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/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
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Citi jautājumi
 
EP plenārsesijas darba kārtībā arī citi jautājumi:
 

 Daudzgadu  budžets:  vai  tiesiskuma  ievērošana  būs  nosacījums  ES  atbalsta
saņemšanai?  Debates  par  tiesību  aktu  ceturtdien,  9.  jūlijā   
 Romu integrācija: ceļā uz stratēģiju pēc 2020. gada. Debates trešdien, 8. jūlijā  
 Eiropas Savienības bērnu nolaupīšana un Japānas nesadarbošanās vecāku tiesību
jautājumos. Balsošana par rezolūciju trešdien  
 Politiskais un cilvēktiesību stāvoklis Venecuēlā. Balsojums par rezolūcju ceturtdien,
9. jūlijā  
 Turcijas destabilizējošā ietekme uz Vidusjūras reģionu. Debates ceturtdien, 9. jūlijā  
 Eiropas  kultūras  un  radošās  nozares  atjaunošana  pēc  Covid-19  pandēmijas.
Debates  piektdien,  10.  jūlijā   
 EP prasīs Komisijai  pastiprināt  vides un veselības aizsardzību pret  bīstamām
ķīmiskajām vielām. Debates ceturtdien, 9. jūlijā. Balsojums par rezolūciju piektdien,
10. jūlijā  
 EP prasīs plašāku sociālo atbalstu ES uzņēmumiem un darba ņēmējiem. Balsojums
par piekrišanu jaunajām nodarbinātības vadlīnijām piektdien, 10. jūlijā  
 Srebreņicas slaktiņa upuru piemiņa. Piemiņas brīdis ar debatēm piektdien, 10. jūlijā  
 Balsojums Eiropas Revīzijas palātas jauno locekli, ko nominējusi Austrijas valdība
trešdien, 8. jūlijā  
 EP  deputāti  apstiprinās  €585  miljonu  atbalsu  Sīrijas  bēgļiem  kaimiņvalstīs.
Balsojums  par  budžeta  grozījumiem  piektdien,  10.  jūlijā   
 Ziņojums par ES budžeta aizsardzību pret krāpšanu 2018. gadā  
 Kohēzijas politikas nozīme cīņā ar Covid-19 uzliesmojumu 
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