
 

Naujienlaiškis: 2018 m. Lapkričio 12-15 d.
EP plenarinė sesija Strabūre
 
EP spręs dėl 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto prioritetų 
Trečiadienį europarlamentarai patvirtins savo poziciją deryboms dėl ES ilgalaikio
biudžeto ir jo paskirstymo skirtingoms ES programoms.
 
 
EP aptars Sąjungos ateitį su Angela Merkel 
Antradienį 15 val. Vokietijos kanclerė Angela Merkel europarlamentarams pristatys ES
ateities viziją ir diskutuos dėl galimų jos scenarijų. 
 
 
EP siekia suteikti daugiau teisių traukinių keleiviams 
Ketvirtadienį europarlamentarai spręs, kaip sustiprinti Europos geležinkelių keleivių
teises.
 
 
Europarlamentarai balsuos dėl pigesnių skambučių į kitas ES šalis 
Trečiadienį EP balsuos dėl siūlymo sumažinti skambučių kainas į kitas ES šalis, diegti
5G mobiliojo ryšio tinklus ir sukurti avarinių įspėjimų sistemą.
 
 
EP paskelbs LUX kino apdovanojimo laimėtoją 
Trečiadienį Europos Parlamento pirmininkas paskelbs, kam šiemet atiteks Parlamento
įsteigtas LUX kino apdovanojimas.
 
 
EP balsuos dėl privalomų atsinaujinančios energetikos tikslų 
Antradienį EP balsuos dėl užmojų iki 2030 m. 32 proc. ES naudojamos energijos gauti
iš atsinaujinančių išteklių ir pasiekti 32,5 proc. jos vartojimo efektyvumą. 
 
 
EP siekia sumažinti sunkvežimių ir autobusų taršą 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl sprendimo mažinti autobusų ir sunkvežimių
išmetamų CO2 išlakų kiekį, siekiant mažinti klimato kaitą.
 
 
EP pristatys savo poziciją dėl teisės viršenybės Rumunijoje 
Antradienį EP tvirtins savo poziciją dėl pastarųjų teisinių reformų Rumunijoje ir jų įtakos
valdžių atskyrimui.
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EP ragina užtikrinti mažumų teisių apsaugą 
Antradienį EP balsuos dėl siūlymo ES teisės aktais užtikrinti mažumų teises valstybėse
narėse ir numatyti priemones prieš jų nesilaikančias šalis.
 
 
ES Asociacijos susitarimai: EP nariai balsuos dėl Moldovos ir
Gruzijos 
Antradienį europarlamentarai aptars ES Asociacijos susitarimų su Moldova ir Gruzija
pažangą, o trečiadienį balsuos dėl rezoliucijų.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-11-12
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/lt/audio-podcasts.html


EP spręs dėl 2021–2027 m. ilgalaikio ES biudžeto
prioritetų
 
Trečiadienį europarlamentarai patvirtins savo poziciją
deryboms dėl ES ilgalaikio biudžeto ir jo paskirstymo
skirtingoms ES programoms.
 
Tikėtina,  jog Parlamentas ragins numatyti  daugiau finansavimo jaunimo, mokslinių tyrimų
programoms, ekonomikos plėtrai, darbo vietų kūrimui ir klimato kaitos mažinimui, formuojant
2021–2027 m. daugiametį ES biudžetą. Pakankamai išteklių turi būti skiriama spręsti naujiems
iššūkiams, tokiems kaip migracija, saugumas ir gynyba, o nauji tiesioginiai pajamų šaltiniai turi
iš dalies pakeisti valstybių narių įnašus.
 
Kiti žingsniai
 
EP radus  bendrą  sutarimą lapkričio  14  d.  plenariniame posėdyje,  o  vėliau  ir  ES Tarybai
patvirtinus  savo  poziciją,  šios  dvi  institucijos  bus  pasirengusios  tarpusavio  deryboms.
Daugiamečiam  ES  biudžetui  patvirtinti  reikia  EP  pritarimo.
 
Europarlamentarai tikisi, kad „gerą susitarimą pavyks pasiekti iki 2019 m. EP rinkimų, kad būtų
galima laiku pradėti įgyvendinti naujas programas“.
 
Bendroji informacija
 
Maždaug 94 proc. ES biudžeto skiriama piliečiams, regionams, miestams, ūkinininkams ir
verslui.  Likusius 6 proc. sudaro ES administracinės išlaidos.
 
Debatai: 2018-11-13
 
Balsavimas: 2018-11-14
 
Procedūra: pritarimo
 
Spaudos konferencija: 2018-11-14, 16 val.
 

Plenarinė sesija

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

3 I 13

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-budget-booklet-june2018_en.pdf


Papildoma informacija
Rezoliucijos projektas dėl ES ilgalaikio biudžeto
EP informacija apie daugiametį 2021-2027 m. finansinį planą
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-11-05)
Daugiametis finansinis planas: klausimai ir atsakymai
EP informacija apie biudžetą skirtingose ES valstybėse
EP pranešėjas Jan Olbrycht (Europos liaudies partija, Lenkija)
EP pranešėja Isabelle Thomas (Socialistai ir demokratai, Prancūzija)
EP pranešėjas Gérard Deprez (Liberalai ir demokratai, Belgija)
EP pranešėjas Janusz Lewandowski (Europos liaudies partija, Lenkija)
Teisėkūros apžvalga
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0358&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630262
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181105IPR18258/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-post-2020
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181106RES18313/20181106RES18313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_en.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28288/JAN_OLBRYCHT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/114279/ISABELLE_THOMAS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/1473/GERARD_DEPREZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk
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EP aptars Sąjungos ateitį su Angela Merkel
 
Antradienį 15 val. Vokietijos kanclerė Angela Merkel
europarlamentarams pristatys ES ateities viziją ir diskutuos
dėl galimų jos scenarijų. 
 
Tai  bus  12-ieji  EP  debatai  dėl  Sąjungos  ateities  su  ES valstybių  vadovais.  Šiais  metais
Parlamente  lankėsi:
 

Airijos ministras pirmininkas Leo Varadkar (sausio 21 d.); 
Kroatijos ministras pirmininkas Andrej Plenkovic (vasario 6 d.); 
Portugalijos ministras pirmininkas António Costa (kovo 14 d.); 
Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron (balandžio 17 d.); 
Belgijos ministras pirmininkas Charles Michel (gegužės 3 d.); 
Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel (gegužės 30 d.); 
Nyderlandų ministras pirmininkas Mark Rutte (birželio 13 d.); 
Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki (liepos 4 d.); 
Graikijos ministras pirmininkas Alexis Tsipras (rugsėjo 11 d.); 
Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas (spalio 3 d.); 
Rumunijos prezidentas Klaus Iohannis (spalio 23 d.).
 

Lapkričio 28 d. EP vyks debatai su Danijos ministru pirmininku Lars Løkke Rasmussen.
 
Debatai: 2018-11-13, 15 val.
 
Procedūra: Debatai be rezoliucijos
 
Papildoma informacija
EP vaizdo ir garso medžiaga
Informacija apie Angela Merkel
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography


EP siekia suteikti daugiau teisių traukinių
keleiviams
 
Ketvirtadienį europarlamentarai spręs, kaip sustiprinti
Europos geležinkelių keleivių teises.
 
Atnaujinus  2009  m.  priimtas  taisykles,  riboto  judrumo asmenys  gautų  daugiau  pagalbos
keliaudami,  pagerėtų sąlygos traukiniu  vežtis  dviratį.  Taip  pat  siekiama geriau informuoti
keleivius apie jų teises, supažindinti juos su skundų tvarkymo procedūra ir numatyti didesnę
kompensaciją traukiniui pavėlavus.
 
Debatai: 2018-11-14
 
Balsvimas: 2018-11-15
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Spaudos konferencija: 2018-11-14, 14:30 val. su pranešėju Boguslav Liberadzki (Socialistai ir
demokratai, Lenkija)
 
Papildoma informacija
EP pranešimo dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų projektas
EP pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-10-09)
EP pranešėjas Boguslaw Liberadzki (Socialistai ir demokratai, Lenkija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie geležinkelių keleivių teises ir pareigas (2018 m. birželis)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181008IPR15275/meps-back-update-of-rail-passenger-rights-across-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf


Europarlamentarai balsuos dėl pigesnių
skambučių į kitas ES šalis
 
Trečiadienį EP balsuos dėl siūlymo sumažinti skambučių
kainas į kitas ES šalis, diegti 5G mobiliojo ryšio tinklus ir
sukurti avarinių įspėjimų sistemą.
 
Naujosios telekomunikacijų taisyklės, dėl kurių jau sutarta su ES Taryba, nustato kainų ribas ES
nuo 2019 m.  gegužės 15 d.:  skambučio  į  kitas  ES šalis  minutės  kaina  sieks  0,19 Eur,  o
trumposios žinutės – 0,06 Eur. Kartu bus geriau apsaugoti išmaniųjų telefonų bei interneto
programų, tokių kaip „Skype“, „WhatsApp“, vartotojai.
 
ES valstybės bus įpareigotos sudaryti sąlygas diegti 5G mobiliojo ryšio tinklus, taip pat numatyti
galimybę informuoti piliečius apie jų aplinkoje nutikusius avarinius atvejus SMS žinute arba per
mobiliąją programėlę.
 
Debatai: 2018-11-14
 
Balsavimas: 2018-11-14
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos konferencija: 2018-11-14. 11 val.
 
Papildoma informacija
EP teisėkūros rezoliucijos dėl Europos elektroninių ryšių kodekso projektas

EP Tyrimų biuro pažyma apie Europos elektroninių ryšių kodeksą
Teisėkūros apžvalga
Pranešimas spaudai apie naująsias telekomunikacijų taisykles (2018-06-06)
Europos Komisijos tyrimas dėl tarptinklinių skambučių 15-oje ES valstybių
EP pranešėja Pilar del Castillo Vera (Europos liaudies partija, Ispanija)
EP pranešėja Dita Charanzová (Liberalai ir demokratai, Čekija)
EP teisėkūros rezoliucijos projektas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos
įsteigimo
Teisėkūros apžvalga apie Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją
EP pranešėjas Evžen Tošenovský (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Čekija)
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0318+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0305+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96713/EVZEN_TOSENOVSKY/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/telecom_6701_pk


EP paskelbs LUX kino apdovanojimo laimėtoją
 
Trečiadienį Europos Parlamento pirmininkas paskelbs, kam
šiemet atiteks Parlamento įsteigtas LUX kino
apdovanojimas.
 
Šių metų LUX apdovanojimo finalininkai buvo filmai „Kita visko pusė“, rež. Mila Turajlic (Serbija,
Prancūzija, Kataras), „Moteris kare“, rež. Benedikt Erlingsson (Islandija, Prancūzija, Ukraina) ir
„Stiksas“, rež. Wolfgang Fischer (Vokietija, Austrija).
 
Trims šių metų LUX apdovanojimo finalininkams suteikta Europos Parlamento parama, skirta
subtitruoti šiuos filmus visomis 24 oficialiomis ES kalbomis, taip pat parengti kiekvienai ES šaliai
skirtą skaitmeninį paketą.
 
Apdovanojimą laimėjęs filmas taip pat bus pritaikytas regos ir klausos sutrikimų turintiems
žiūrovams bei gaus paramą tarptautinei sklaidai. Nugalėtoją išrinks EP nariai.
 
Trečiadienį 15 val. vyks spaudos konferencija, kurioje dalyvaus EP vicepirmininkė Evelyne
Gebhardt (Socialistai ir demokratai, Vokietija), EP Kultūros ir švietimo komiteto vadovė Petra
Kammerevert (Socialistai ir demokratai, Vokietija) ir visų trijų filmų režisieriai.
 
LUX apdovanojimas skirtas garsinti Europos kiną, remti kuriamos produkcijos platinimą bei
inicijuoti europinę diskusiją politinėmis ir socialinėmis temomis. Pirmą kartą šis apdovanojimas
buvo įteiktas 2007 m.
 
 
 
Apdovanojimo ceremonija: 2018-11-14, 12 val.
 
Spaudos konferencija: 2018-11-14, 15 val.
 
Interviu su režisieriais, aktoriais ir prodiuseriais Europos Parlamente galimi šiomis dienomis:
lapkričio 13 d. (antradienį) nuo 15:30 val. iki 17 val. bei lapkričio 14 d. (trečiadienį) nuo 10:30
v a l .  i k i  1 1 : 3 0  v a l .  B ū t i n a  i š a n k s t i n ė  r e z e r v a c i j a .  U ž k l a u s a s  s i ų s k i t e
e u l a l i a . m a r t i n e z d e a l o s m o n e r @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u  i r
 
dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
 
Papildoma informacija
LUX kino apdovanojimas
„Kitoje durų pusėje“
„Moterys kare“

„Styx“
EP vaizdo ir garso medžiaga
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https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/
https://cineuropa.org/en/film/346217/
mailto:eulalia.martinezdealosmoner@europarl.europa.eu
mailto:dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
http://luxprize.eu/home
https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018_7801_pk


EP balsuos dėl privalomų atsinaujinančios
energetikos tikslų
 
Antradienį EP balsuos dėl užmojų iki 2030 m. 32 proc. ES
naudojamos energijos gauti iš atsinaujinančių išteklių ir
pasiekti 32,5 proc. jos vartojimo efektyvumą. 
 
Naujosios taisyklės taip pat leis ES piliečiams gamintis atsinaujinančios energijos asmeniniam
naudojimui, taip pat kaupti ją ir prekiauti perviršiu.
 
Bus sukurta nauja ES energetikos sąjungos valdymo struktūra, taip pat numatyta laipsniškai
atsisakyti tam tikrų rūšių pirmosios kartos biokuro ir pereiti prie antrosios.
 
Debatai: 2018-11-12
 
Balsavimas: 2018-11-13
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Spaudos konferencija: 2018-11-13 14 val.
 
Papildoma informacija
EP teisėkūros rezoliucijos projektas dėl energijos vartojimo efektyvumo
Pranešimas spaudai apie energijos vartojimo efektyvumą ir valdymą
Teisėkūros apžvalga apie energijos vartojimo efektyvumą

EP Tyrimų biuro pažyma apie energijos vartojimo efektyvumą
EP Tyrimų biuro pažyma apie energijos vartojimo efektyvumą
EP pranešėjas Miroslav Poche (Socialistai ir demokratai, Čekija)
EP teisėkūros rezoliucijos projektas dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
Pranešimas spaudai apie atsinaujinančių išteklių energiją
Teisėkūros apžvalga apie skatinimą naudoti atsinaujinančių išteklių energiją
EP Tyrimų biuro pažyma apie atsinaujinančių išteklių energiją
EP pranešėjas José Blanco López (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
EP teisėkūros rezoliucijos projektas dėl ES energetikos sąjungos valdymo
Teisėkūros apžvalga apie energetikos sąjungos valdymą

EP pranešėjas Jakop Dalunde (Žalieji, Švedija)
EP pranešėja Michèle Rivasi (Žalieji, Prancūzija)
EP tinklalapio medžiaga šia tema
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0391+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0392+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0402+0+DOC+XML+V0//LT
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181031STO18175
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/clean-energy_3602_pk


EP siekia sumažinti sunkvežimių ir autobusų
taršą
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl sprendimo
mažinti autobusų ir sunkvežimių išmetamų CO2 išlakų
kiekį, siekiant mažinti klimato kaitą.
 
EP siekia iki 2030 m. sumažinti sunkvežimių ir autobusų išmetamų išlakų kiekį 35 proc., nors
Europos Komisija siūlė 30 proc. Europarlamentai taip pat norėtų, kad iki 2025 m. sunkvežimiai ir
autobusai terštų penktadaliu mažiau.
 
Siekiama įpareigoti gamintojus užtikrinti, jog iki 2030 m. 20 proc. naujų autobusų ir sunkvežimių
rinkos sudarytų tik mažai taršios ar netaršios transporto priemonės, kurios išskirtų bent 50 proc.
mažiau CO2. Iki 2025 m. ši dalis turėtų sudaryti bent 5 proc., įsitikinę europarlamentarai.
 
EP Aplinkos komiteto nariai mano, jog vėliausiai 2025 m. bent pusė naujų autobusų turi būti
elektriniai, o 2030 m. tokių turėtų būti bent 75 proc.
 
Debatai : 2018-11-14
 
Balsavimas: 2018-11-14
 
Procedūra: bendro sprendimo
 
Papildoma informacija
Rezolucijos projektas dėl leistino CO2 išlakų kiekio naujoms sunkiosioms transporto
priemonėms
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-10-18)
EP pranešėjas Bas Eickhout (Žalieji, Nyderlandai)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf


EP pristatys savo poziciją dėl teisės viršenybės
Rumunijoje
 
Antradienį EP tvirtins savo poziciją dėl pastarųjų teisinių
reformų Rumunijoje ir jų įtakos valdžių atskyrimui.
 
 
Rezoliucijoje apibendrinamos EP narių nuomonės dėl teisinės valdžios reformų Rumunijoje.
Europarlamentarai savo poziciją jau galėjo pristatyti spalio 3 d. EP vykusioje diskusijoje su
Rumunijos ministre pirmininke Viorica Dăncilă apie teisinės sistemos atnaujinimą, kuris sukėlė
masinius protestus šalyje.
 
Europarlamentarai siūlo sukurti nuolatinį teisės viršenybės mechanizmą
 
Trečiadienį  EP nariai  taip  pat  balsuos dėl  atskiros  rezoliucijos,  kurioje  skatinama sukurti
nuolatinį ir objektyvų ES mechanizmą, padėsiantį įvertinti, ar visose valstybėse narėse gerbiama
demokratija ir teisės viršenybė.
 
Spalio  23 d.  diskusijoje  su ES Tarybos ir  Europos Komisijos atstovais  europarlamentarai
nurodė, esą ES sutarties 7 staipsnis „nėra pakankamas efektyviam atsakui“ tose situacijose, kai
pažeidžiamos pamatinės ES vertybės.
 
Debatai: 2018-10-03 (dėl Rumunijos) ir 2018-10-23 (dėl teisės viršenybės mechanizmo) 
 
Balsavimas: 2018-11-13 (dėl Rumunijos) ir 2018-11-14 (dėl teisės viršenybės mechanizmo)
 
Procedūros: įstatymo galios neturinčios rezoliucijos
 
Papildoma informacija
Teisės viršenybė valstybėje narėje: koks ES vaidmuo? (infografikas)
Pranešimas spaudai apie EP raginimą sistemiškai vertinti demokratijos padėtį ES šalyse
(2016-10-25)
EP vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1538550508901
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1538550508901
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1540316843362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/teises-virsenybe-valstybeje-nareje-koks-es-vaidmuo-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161020IPR47863/meps-call-for-eu-democracy-rule-of-law-and-fundamental-rights-watchdog
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161020IPR47863/meps-call-for-eu-democracy-rule-of-law-and-fundamental-rights-watchdog
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk


EP ragina užtikrinti mažumų teisių apsaugą
 
Antradienį EP balsuos dėl siūlymo ES teisės aktais
užtikrinti mažumų teises valstybėse narėse ir numatyti
priemones prieš jų nesilaikančias šalis.
 
Europos Komisija raginama pasiūlyti direktyvą, kurioje būtų numatyti minimalūs reikalavimai
valstybėms narėms užtikrinti  mažumų apsaugą, taip pat galimybė imtis priemonių prieš jų
nesilaikančias ES šalis. Europarlamentarai siūlo naudotis Europos žmogaus teisių konvencijos
apibrėžimu mažumoms apibūdinti.
 
EP nariai sunerimę dėl savos valstybės neturinčios romų tautos padėties ES šalyse, kuriose ši
mažuma dažnai atsiduria užribyje. Jie ragina valstybes nares imtis priemonių užtikrinti, kad ši
mažuma galėtų naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis.
 
Debatai: 2018-11-12
 
Balsavimas: 2018-11-13
 
Procedūra: įstatymo galios neturinti rezoliucija
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-10-10)
Rezoliucijos projektas dėl minimalių reikalavimų ES valstybėms užtikrinti mažumų apsaugą
EP pranešėjas József Nagy (Europos liaudies partija, Slovakija)
Teisėkūros apžvalga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181008IPR15263/meps-demand-legal-measures-to-ensure-protection-of-minorities-rights
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124926/JOZSEF_NAGY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2036(INI)&l=en


ES Asociacijos susitarimai: EP nariai balsuos dėl
Moldovos ir Gruzijos
 
Antradienį europarlamentarai aptars ES Asociacijos
susitarimų su Moldova ir Gruzija pažangą, o trečiadienį
balsuos dėl rezoliucijų.
 
Moldova
 
Politinių reformų įgyvendinimas turi būti pagrindinis prioritetas, įsitikinę europarlamentarai. Nors
jie pripažįsta tam tikrus pasiekimus prekybos, energetikos ir viešojo finansų valdymo srityse, jie
sunerimę, kad šalyje klesti korupcija, trūksta nepriklausomos teisėsaugos ir gręžiamasi nuo
demokratinių standartų.
 
Gruzija
 
Europarlamentarai  džiaugiasi,  kad Gruzija,  laikoma pagrindine partnere regione, tikslingai
įgyvendina reformas. Vis dėlto elito korupcija, darbo ir žmogaus teisės ir aplinkos apsauga dar
vis kelia nerimą.
 
Debatai: 2018-11-13 
 
Balsavimas: 2018-11-14
 
Procedūra: įstatymo galios neturinti rezoliucija
 
Papildoma informacija
Užsienio reikalų komitetas
Teisėkūros apžvalga apie Moldovą
Rezoliucijos projektas dėl Moldovos
EP pranešėjas Petras Auštrevičius (Liberalai ir demokratai)
Teisėkūros apžvalga apie Gruziją
Rezoliucijos projektas dėl Gruzijos
EP pranešėjas Andrejs Mamikins (Socialistai ir demokratai, Latvija)
EP Tyrimų biuro pažymą dėl ES Asociacijos susitarimų su Moldova, Gruzija ir Ukraina
EP pažyma dėl ES Asociacijos susitarimų su Moldova, Gruzija ir Ukraina įgyvendinimo
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http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2281(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0322+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2282(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0320&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124746/ANDREJS_MAMIKINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603879/EXPO_STU(2018)603879_EN.pdf

