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Antradienį Strasbūre Europos Parlamento (EP) pirmininkas Antonio Tajani paskelbs
EP įsteigto LUX kino apdovanojimo 2017 m. laimėtoją. Šių metų pretendentai - „120
dūžių per minutę“ (rež. Robin Campillo - Prancūzija), „Samių kraujas“ (rež. Amanda
Kernell  -  Švedija,  Danija,  Norvegija)  ir  „Vesternas“  (rež.  Valeska  Grisebach  -
Vokietija,  Bulgarija,  Austrija). 

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų ES prekybos taisyklių, kurios
Sąjungai suteiks daugiau galimybių kovoti su nesąžiningą trečiųjų šalių prekyba, kai į
ES importuojamų prekių kaina yra mažesne už rinkos kainą ar net  jų savikainą. 

Europos Parlamentas ruošiasi priimti naujas taisykles, kurios padės geriau apsaugoti
vartotojus  nuo  nesąžiningų  prekybininkų,  siūlančių  savo  prekes  ar  paslaugas
internete.  Diskusija  ir  balsavimas  numatyti  antradienį. 

Naujos automobilių saugos sistemos, pvz., greičio reguliavimo ar eismo juostos
laikymosi sistemos, turi tapti įprastine jų komplektacijos dalimi. Tai teigiama EP
rezoliucijos projekte, dėl kurio europarlamentarai balsuos antradienį. 

Trečiadienį Europos Parlamento nariai vertins Lenkijos vyriausybės ir ES dialogo
pažangą dėl teisės viršenybės ir pagarbos demokratijai principų įgyvendinimo. 

Reaguodami  į  žiaurų  tiriamosios  žurnalistės  Maltoje  nužudymą,  antradienį
europarlamentarai aptars teisės viršenybės padėtį šioje šalyje, o kitą dieną balsuos
dėl atitinkamos rezoliucijos. 

Antradienį europarlamentarai  aptars neseniai  nutekintų „Rojaus popierių“,  kurie
atskleidžia galimą pasaulio elito agresyvų mokesčių planavimą, poveikį ES kovai su
mokesčių slėpimu. 

Pirmadienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje bus paskelbtas EP derybų su
ES Taryba mandatas dėl ES prieglobsčio sistemos reformos. Nesulaukus EP frakcijų
prieštaravimo iki trečiadienio, derybininkai galės nedelsiant imtis taisyklių derinimo. 

Po  kelių  savaičių  Briuselyje  vyksiantis  Rytų  partnerystės  aukščiausio  lygio
susitikimas turėtų įsteigti Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai skirtą patikos fondą. Tai viena
iš  rekomendacijų  ES  lyderiams,  kurių  parengimą  koordinavo  EP  narė  Laima
Andrikienė. Diskusija šiuo klausimu numatyta antradienį, o balsavimas - trečiadienį.
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Papildoma informacija
• Galutinis darbotvarkės projektas
• Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
• EuroparlTV
• Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
• Europos Parlamento vaizdo ir garso tinklapis
• EP Žinių centras
• EP Tyrimų biuro apžvalga (garso įrašas)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/lt/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


Strasbūre  bus  į teiktas  2017  m.  LUX  kino
apdovanojimas
 
Antradienį Strasbūre Europos Parlamento (EP) pirmininkas Antonio Tajani paskelbs
EP įsteigto LUX kino apdovanojimo 2017 m. laimėtoją. Šių metų pretendentai - „120
dūžių per minutę“ (rež. Robin Campillo - Prancūzija), „Samių kraujas“ (rež. Amanda
Kernell  -  Švedija,  Danija,  Norvegija)  ir  „Vesternas“  (rež.  Valeska  Grisebach  -
Vokietija,  Bulgarija,  Austrija).
 
Antradienį 15.00 val. vyks trijų nominuotų filmų režisierių spaudos konferencija.
 
Europos  Parlamento  įsteigtas  LUX  apdovanojimas  kasmet  teikiamas  Europos  kino
kūrėjams už filmus, kuriuose atskleidžiamos europietiškos vertybės. Juo siekiama paremti
Europos valstybėse sukurtų filmų platinimą visoje ES ir įveikti kalbų barjerus.
 
Trims šių metų LUX apdovanojimo finalininkams suteikta Europos Parlamento parama,
skirta subtitruoti šiuos filmus visomis oficialiomis ES kalbomis.  Nugalėtojas taip pat gaus
EP paramą pritaikyti filmą regos bei klausos sutrikimų turintiems žiūrovams.
 
Apdovanojimo ceremonija: 2017-11-14, 12.00 val.
 
Spaudos konferencija: 2017-11-14, 15.00 val.
 
Diskutuokite "Twitter'yje" pasitelkę raktažodį #LuxPrize
 

 
Papildoma informacija
• LUX kino prizas
• „120 dūžių per minutę“
• „Samių kraujas“
• „Vesternas“
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.luxprize.eu/
http://www.luxprize.eu/node/629
http://www.luxprize.eu/node/636
http://www.luxprize.eu/node/644
http://audiovisual.europarl.europa.eu/lux-prize-2017


Europos Parlamentas stiprins kovą su dempingu
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų ES prekybos taisyklių, kurios
Sąjungai suteiks daugiau galimybių kovoti su nesąžiningą trečiųjų šalių prekyba, kai
į ES importuojamų prekių kaina yra mažesne už rinkos kainą ar net  jų savikainą.
 
ES plieno, aliuminio, dviračių, cemento, chemijos, keramikos, stiklo, popieriaus ir saulės
baterijų pramonė priversta konkuruoti su trečiųjų šalių pertekline produkcija, kuri dažnai
remiasi nesąžininga prekybos praktika - dempingu ir subsidijomis.
 
Naujosios  taisyklės  leis  ES  sutelkti  dėmesį  į  „ryškų  rinkos  iškraipymą“  ir  pasitelkti
atitinkamą prekybos apsaugos priemonę: padidintus importo muitus ar jo apribojimą.
 
Europarlamentarų dėka taisyklės įpareigos trečiąsias valstybes ir jų gamintojus gerbti
tarptautinius darbo ir aplinkosaugos standartus, kurie yra viena iš ES gamintojų veiklos
sąlygų.  Be to,  ES įmonėms nebereikės teikti  papildomų įrodymų, kad jų konkurentai
dempinguoja savo produkciją - už įrodymų surinkimą bus atsakinga Europos Komisija.
Savo ruožtu Komisija turės atsižvelgti į ES profsąjungų nuomonę, spręsdama dėl prekybos
apsaugos priemonių.
 
Debatai: 2017-11-14
 
Balsavimas: 2017-11-15
 
Spaudos konferencija: 2017-11-15, 15 val.
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #antidumping
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-10-03)
• EP Tyrimų biuro pažyma apie ES prekybos apsaugą (2017 m. lapkritis)
• EP studija apie naujas prekybos su Kinija taisykles (2016 m.)
• ES-Kinijos prekyba (Europos Komisijos informacija)
• EP pranešėjas Salvatore Cicu (Europos liaudies partija, Italija)

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171003IPR85229/eu-anti-dumping-measures-that-protect-jobs-meps-and-ministers-strike-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608803/EPRS_ATA%282017%29608803_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124854/SALVATORE_CICU_home.html


Apsipirkimas  internetu:  stiprinama  vartotojų
apsauga
 
Europos  Parlamentas  ruošiasi  priimti  naujas  taisykles,  kurios  padės  geriau
apsaugoti  vartotojus  nuo nesąžiningų prekybininkų,  siūlančių  savo  prekes  ar
paslaugas  internete.  Diskusija  ir  balsavimas  numatyti  antradienį.
 
Atnaujintos bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje taisyklės suteiks nacionalinėms
institucijoms daugiau galių aptikti ir nutraukti nesąžiningą skaitmeninio verslo praktiką, kuri
pamina vartotojų teises, o taip pat sustiprins atskirų institucijų veiklos koordinavimą.
 
Nacionalinės vartotojų apsaugos tarnybos turės teisę:
 
-  imituoti  pirkimą internetu,  siekiant  nustatyti,  ar  verslas  tinkamai  užtikrina vartotojų
apsaugą;
 
- gauti iš interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjų ir bankų informaciją, kuri padėtų
nustatyti nesąžiningą prekybininką;
 
- bausti už aptiktus pažeidimus ir konsultuoti vartotojus dėl kompensacijų išmokėjimo.
 
 
 
2014 m.  duomenimis  37  proc.  elektroninės  prekybos  ir  kelionių  užsakymų tinklapių
pažeidė  ES vartotojų  apsaugos  taisykles.
 
Debatai: 2017-11-14
 
Balsavimas: 2017-11-14
 
Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #ecommerce
 

 
Papildoma informacija
• ES taisyklių projektas
• Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-06-21)
• EP pranešėja Olga Sehnalová (Socialistai ir demokratai, Čekija)
• Teisėkūros apžvalga
• EP Tyrimų biuro pažyma apie bendradarbiavimą vartotojų apsaugos srityje
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http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-factsheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/123344/CPC-Regulation-%204-column.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170621IPR78025/ep-council-reach-deal-to-improve-the-enforcement-of-consumer-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf


Europos  Parlamentas  ragins  diegti  pagalbines
vairavimo  sistemas
 
Naujos automobilių saugos sistemos, pvz., greičio reguliavimo ar eismo juostos
laikymosi sistemos, turi tapti įprastine jų komplektacijos dalimi. Tai teigiama EP
rezoliucijos projekte, dėl kurio europarlamentarai balsuos antradienį.
 
EP  nariai  ypatingai  remia  technologijų,  kurios  skirtos  padėti  vairuotojams  išvengti
susidūrimo su pėsčiaisiais, dviratininkais ar motociklininkais, plėtrą. Savo ruožtu jie siūlo
autobusams ir sunkvežimiams nustatyti  privalomą priekinių, šoninių ir galinių kamerų,
jutiklių ir posūkių pagalbinių sistemų naudojimą.
 
Be to, atsižvelgdami į tai, kad ketvirtadalis žuvusiųjų eismo įvykiuose susiję su alkoholio
vartojimu,   europarlamentarai  ragina  Europos  Komisiją  įvertinti  galimybę  ES mastu
suderinti  alkoholio  kiekio  kraujyje  ribą,  kuri  pradedantiesiems  ir  profesionaliems
vartotojams  visada  būtų  0,0  proc.
 
Debatai: 2017-11-13
 
Balsavimas: 2017-11-14
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #carsafety
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-10-12)
• EP pranešėjas Dieter-Lebrecht Koch (Europos liaudies partija, Vokietija):
• Teisėkūros apžvalga
• Europos Komisijos pranešimas apie automobilių saugą (2016 m. gruodis)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0330+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171009IPR85645/mandatory-driver-assistance-systems-needed-to-protect-cyclists-and-pedestrians
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1852/DIETER-LEBRECHT_KOCH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2085(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0787


Teisės viršenybė Lenkijoje: Parlamente ruošiama
rezoliucija
 
Trečiadienį Europos Parlamento nariai vertins Lenkijos vyriausybės ir ES dialogo
pažangą dėl teisės viršenybės ir pagarbos demokratijai principų įgyvendinimo.
 
2016 m. sausį Europos Komisija pradėjo padėties Lenkijoje tyrimą, remiantis naujuoju ES
teisinės valstybės stiprinimo modeliu.
 
Debatai: 2017-11-15
 
Balsavimas: 2017-11-15
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #RuleofLaw
 

 
Papildoma informacija
• ES mechanizmas teisinei valstybei stiprinti
• Teisės viršenybė Lenkijoje: klausimai ir atsakymai (Europos Komisijos informacija, 2016 m. sausis)
• EP Tyrimų biuro pažyma (2016 m.)
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0158
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0158
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0158
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573922-Understanding-EU-rule-of-law-mechanisms-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/rule-law-poland


EP narių akiratyje - teisės viršenybė Maltoje
 
Reaguodami  į  žiaurų  tiriamosios  žurnalistės  Maltoje  nužudymą,  antradienį
europarlamentarai aptars teisės viršenybės padėtį šioje šalyje, o kitą dieną balsuos
dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
Spalio  mėn.  pabaigoje EP nariai  jau diskutavo dėl  žiniasklaidos laisvės ir  žurnalistų
apsaugos Maltoje ir pagerbė nužudytos žurnalistės Daphne Caruana Galizia atminimą
tylos minute. Antradienį po diskusijų šis atminimas bus papildomai įamžintas specialia
ceremonija,  kur  Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani  žurnalistės artimųjų
akivaizdoje  suteiks  jos  vardą  EP spaudos konferencijų  salei  (Strasbūre).  Briuselyje
veikianti EP spaudos konferencijų salė pavadinta nužudytos Rusijos žurnalistės Anos
Politkovskojos vardu.
 
Savo ruožtu Europos Parlamento frakcijų  pirmininkai  yra nusprendę į  Maltą  pasiųsti
europarlamentarų delegaciją,  kuri  galėtų įvertinti  susiklosčiusią  situaciją.
 
Debatai: 2017-11-14
 
Balsavimas: 2017-11-15
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #RuleofLaw
 

 
Papildoma informacija
• Diskusijų dėl žiniasklaidos laisvės Maltoje apibendrinimas (2017-10-24)
• EP pirmininko A.Tajani pareiškimas
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-president-tajani-in-plenary-in-the-presence-of-the-family-of-daphne-caruana-galizia-30
http://audiovisual.europarl.europa.eu/malta-press-freedom


Diskusija dėl „Rojaus popierių“ 
 
Antradienį europarlamentarai aptars neseniai nutekintų „Rojaus popierių“, kurie
atskleidžia galimą pasaulio elito agresyvų mokesčių planavimą, poveikį ES kovai su
mokesčių slėpimu.
 
Europos Parlamentas jau daug metų aktyviai remia kovą su pinigų plovimu ir mokesčių
vengimu bei nuslėpimu. 2016 m. jis priėmė atitinkamas rekomendacijas, kurias parengė
EP specialus komitetas, vertinęs ES valstybių mokestinius sprendimus.
 
Savo ruožtu  š.  m.  gruodžio  mėn.  europarlamentarai  balsuos dėl  kito  EP specialaus
komiteto,  kuris  tyrė  „Panamos dokumentų“  skandalą,  išvadų ir  rekomendacijų.
 
Debatai: 2017-11-14
 
Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodį #ParadisPapers
 

 
Papildoma informacija
• Pokyčiai pelno apmokestinimo srityje - kova su žalinga mokesčių konkurencija
• EP komitetas tiriantis pinigų plovimą, mokesčių vengimą ir slėpimą
• Galutinis pranešimo dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo projektas
• EP komitetas tyręs mokestinius ES valstybių sprendimus
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20150318TST35503
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131460/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/fight-against-tax-fraud-and-evasion


ES  prieglobsčio  sistemos  reforma:  EP  rengiasi
deryboms  su  ES  valstybėmis
 
Pirmadienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje bus paskelbtas EP derybų su
ES  Taryba  mandatas  dėl  ES  prieglobsčio  sistemos  reformos.  Nesulaukus  EP
frakcijų prieštaravimo iki trečiadienio, derybininkai galės nedelsiant imtis taisyklių
derinimo.
 
Dublino taisyklių, kurios nustato ES prieglobsčio sistemą, reforma siekiama užtikrinti tolygų
prieglobsčio prašytojų paskirstymą tarp ES valstybių. Šiuo metu galiojanti sistema numato,
kad pirmoji ES valstybė, į kurią atvyko prieglobsčio prašytojas, atsako už jo tarptautinės
apsaugos prašymo nagrinėjimą. Ji neatsižvelgia į migracijos srautų spaudimą, kurį patiria
prie ES išorinių sienų esančios valstybės, tokios kaip Graikija ar Italija.
 
Todėl EP nariai siūlo pakeisti minėtą principą ir numatyti automatinį prieglobsčio prašytojų
paskirstymą  tarp  ES  valstybių.  Savo  ruožtu  valstybės,  kurios  atsisakytų  nagrinėti
automatiškai  paskirtą  prieglobsčio  prašymą,  rizikuotų  ES  paramos  sumažinimu.   
 
Procedūra: Mandatas deryboms (pirmasis skaitymas)
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #Dublin #MigrationEU
 

 
Papildoma informacija
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-10-19)
• Bendroji informacija apie ES prieglobsčio taisyklių reformą
• EP pranešėja Cecilia Wikström (Liberalai ir demokratai, Švedija)
• Teisėkūros apžvalga
• Pabėgėlių krizė: EP nariai pritarė Dublino sistemos reformai
• EP Tyrimų biuro informacija apie Dublino sistemos reformą
• Kaip prieglobsčio sistema veikia ES ?
• Garso ir vaizdo medžiaga profesionalams
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86161/all-eu-countries-must-take-their-fair-share-of-asylum-seekers
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0133(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20171012STO85934/pabegeliu-krize-ep-nariai-pritare-dublino-sistemos-reformai-video
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599397/EPRS_ATA(2017)599397_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-asylum-system


Europos Parlamentas siūlys kurti atskirą fondą ES
Rytų kaimynėms
 
Po  kelių  savaičių  Briuselyje  vyksiantis  Rytų  partnerystės  aukščiausio  lygio
susitikimas turėtų įsteigti Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai skirtą patikos fondą. Tai
viena iš rekomendacijų ES lyderiams, kurių parengimą koordinavo EP narė Laima
Andrikienė. Diskusija šiuo klausimu numatyta antradienį, o balsavimas - trečiadienį.
 
EP nariai  taip  pat  siūlo  ES asociacijos susitarimus turinčioms šalims,  kurios padarė
esminę reformų įgyvendinimo pažangą, taikyti „Rytų partnerystės+“ modelį, kuris galėtų
galiausiai apimti šių valstybių stojimą į muitų, energetikos ar skaitmeninę sąjungą ir net
galimą prisijungimą prie Šengeno erdvės ar tarptinklinio ryšio tarifų panaikinimą.
 
ES Rytų  partnerystė  pradėta  įgyvendinti  2009 m.,  siekiant  skatinti  ES ir  šešių  Rytų
kaimynių  politinę  asociaciją  ir  ekonominę  integraciją:  Armėnijos,  Azerbaidžano,
Baltarusijos,  Gruzijos,  Moldovos  ir  Ukrainos.
 
Penktasis  Rytų  partnerystės aukščiausio  lygio  susitikimas vyks š.  m.  lapkričio  24 d.
Briuselyje.
 
Debatai: 2017-11-14
 
Balsavimas: 2017-11-15
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #EaP #EasternPartnership
 

 
Papildoma informacija
• EP rezoliucijos dėl rytų partnerystės projektas
• Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2017-10-10)
• EP pranešėja Laima Andrikienė (Europos liaudies partija)
• EP pranešėjas Knut Fleckenstein (Socialistai ir demokratai, Vokietija)
• EP narių akiratyje – didesnė parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai
• Teisėkūros apžvalga
• 2017 m. Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimo tinklapis
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http://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/international-summit/2017/11/24/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0308+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171009IPR85668/foreign-affairs-committee-meps-advocate-trust-fund-for-eastern-partners
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28276/LAIMA+LIUCIJA_ANDRIKIENE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96840/KNUT_FLECKENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20171030STO87111/ep-nariu-akiratyje-didesne-parama-ukrainai-gruzijai-ir-moldovai
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2130(INI)
http://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/international-summit/2017/11/24/

