
 

Naujienlaiškis:  2018  m.  gegužės  28-31  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
EP debatai dėl Sąjungos ateities su Liuksemburgo premjeru 
Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel taps šeštuoju ES valstybės vadovu,
su kuriuo europarlamentarai trečiadienį aptars Sąjungos ateitį.
 
 
Europos Parlamentas stiprina ES prekybos apsaugą 
Siekdami veiksmingiau kovoti su socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu trečiadienį EP
nariai balsuos dėl naujų ES prekybos apsaugos taisyklių.
 
 
Kaip grąžinti pasitikėjimą Šengenu? 
Antradienį europarlamentarai aptars Šengeno erdvės veiklos ataskaitą, o trečiadienį
balsuos dėl siūlymų, kaip grąžinti visuomenės pasitikėjimą laisvu asmenų judėjimu.
 
 
ES biudžetas po 2020 m.: EP pateiks konkrečius pasiūlymus 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje pateiks Parlamento viziją, ką
turėtų finansuoti ilgalaikis ES biudžetas 2021-2027 m..
 
 
Europarlamentarai ragins ES išlaikyti bendrą žemės ūkio politiką  
Siekdami paprastesnės, tvaresnės ir geriau finansuojamos ES žemės ūkio politikos po
2020 m. EP nariai trečiadienį balsuos dėl pasiūlymų, kaip ją reformuoti.
 
 
Europos Parlamentas gerina darbuotojų komandiravimo sąlygas 
Laikinam darbui į kitą ES valstybę perkeltas darbuotojas turės gauti ne mažesnį
atlyginimą nei tokį pat darbą atliekantis vietinis darbuotojas, nustatoma komandiruotų
darbuotojų taisyklėse, kurias EP nariai tvirtins antradienį.
 
 
Europarlamentarai reikalaus didesnės ES pasų „pardavimo“
kontrolės 
Trečiadienį EP nariai aptars kai kuriose ES valstybėse veikiančias „auksinių vizų“
programas, kurios padeda ES nepriklausančių šalių piliečiams gauti ES pilietybę ar
nuolatinio gyventojo statusą, mainais už investicijas toje valstybėje.
 
 
EP nariai ragins griežčiau kovoti su automobilių ridos klastojimu
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Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje siūloma priimti ES
taisykles, padėsiančias užkirsti kelią automobilių odometrų duomenų klastojimui.
 
 
ES-JAV santykių ateitis po D. Trumpo sprendimų 
Antradienį kartu su ES diplomatijos vadove F. Mogherini ir ES prekybos komisare C.
Malstrom europarlamentarai aptars ES atsaką į JAV prezidento Donaldo Trumpo
sprendimą perkelti JAV ambasadą į Jeruzalę ir planus įvesti papildomus importo
muitus plienui ir aliuminiui.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2018-05-28
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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 sesijos apžvalgos garso įrašas

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
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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 debatai dėl Sąjungos ateities su
Liuksemburgo premjeru
 
Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettel taps
šeštuoju ES valstybės vadovu, su kuriuo
europarlamentarai trečiadienį aptars Sąjungos ateitį.
 
Šiais  metais  Europos  Parlamente  vyksta  debatų  apie  galimus  ES  ateities  scenarijus  su
Sąjungos valstybių  ir  vyriausybių  vadovais  serija.  Savo įžvalgomis  jau  pasidalino  Airijos,
Kroatijos, Portugalijos, Belgijos premjerai bei Prancūzijos prezidentas, o šioje sesijoje numatomi
debatai su Liuksemburgo ministru pirmininku.
 
Xavier Bettel eina šalies ministro pirmininko pareigas nuo 2013 m.
 
Po debatų 11.15 val. vyks EP pirmininko Antonio Tajani ir Liuksemburgo ministro pirmininko
Xavier Bettel spaudos konferencija.
 
Birželio mėn. sesijoje savo viziją Europos Parlamente pristatys Nyderlandų premjeras
 
Mark Rutte.
 
Debatai: 2018-05-30
 
Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę raktažodžius #FutureofEurope @Xavier_Bettel
 
Papildoma informacija
Liuksemburgo premjero Xavier Bettel biografija
Svarbi tema: Europos ateitis
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://gouvernement.lu/en/gouvernement/xavier-bettel/CV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Europos Parlamentas stiprina ES prekybos
apsaugą
 
Siekdami veiksmingiau kovoti su socialiniu ir
aplinkosauginiu dempingu trečiadienį EP nariai balsuos dėl
naujų ES prekybos apsaugos taisyklių.
 
2017 m. pabaigoje su ES Taryba neformaliai suderintos taisyklės suteiks Sąjungai galimybę
taikyti didesnius tarifus ES nepriklausančių šalių produkcijai, kurios gamyba dempinguojama
arba subsidijuojama.
 
 
 
Europarlamentarams pavyko užtikrinti, kad naujieji tarifai atsižvelgs į ES įmonių patiriamus
kaštus, kurie atsiranda dėl tarptautinių socialinių ir aplinkosauginių sutarčių įgyvendinimo. Kartu
trumpės antidempingo tyrimo laikas, į procesą galės įsitraukti darbuotojų sąjungos, o smulkiam
ir vidutiniam verslui bus sukurta atskira pagalbos tiriant dempingo atvejus sistema.
 
Debatai: 2018-05-29
 
Balsavimas: 2018-05-30
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-05-29, 14.30 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #antidumping #EUtrade
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2017-12-05)
EP pranešėjas Christopher Fjellner (Europos liaudies partija, Švedija)
Teisėkūros apžvalga
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/meps/EN/28126/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-trade-defence_6101_pk


Kaip grąžinti pasitikėjimą Šengenu?
 
Antradienį europarlamentarai aptars Šengeno erdvės
veiklos ataskaitą, o trečiadienį balsuos dėl siūlymų, kaip
grąžinti visuomenės pasitikėjimą laisvu asmenų judėjimu.
 
Metinė Šengeno erdvės, apimančios 26 valstybes, kuriose nėra vidinių sienų kontrolės, veiklos
ataskaita įvertina šios erdvės funkcionavimą, kylančius iššūkius ir būdus, jiems įveikti.
 
EP nariai sunerimę, kad dalis Šengeno valstybių nuolatos grąžina vidinių sienų patikrą, ar net
stato įvairiais fizines užkardas, pavyzdžiui, tvoras. Tarpvalstybinio instituto (TNI) duomenimis
Europos valstybės pastatė daugiau kaip 1200 km ilgio sienų ir valstybės sienų už mažiausiai
500 mln. eurų. EP Tyrimų biuro studijos duomenimis Šengeno zonos panaikinimas per du
metus ES kainuotų nuo 25 iki  50 milijardų eurų.
 
Debatai: 2018-05-29
 
Balsavimas: 2018-05-30
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Spaudos konferencija: 2018-05-30, 15.00 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #Schengen
 
Papildoma informacija
EP pranešimo projektas
EP pranešėjas Carlos Coelho (Europos liaudies partija, Portugalija)
Teisėkūros apžvalga
EP tyrimų biuro studija dėl Šengeno zonos panaikinimo kaštų
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://www.tni.org/en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0160+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk


ES biudžetas po 2020 m.: EP pateiks konkrečius
pasiūlymus
 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje
pateiks Parlamento viziją, ką turėtų finansuoti ilgalaikis ES
biudžetas 2021-2027 m..
 
Būsimo ES biudžeto projektą Europos Komisija pristatė Europos Parlamente gegužės 2 d.
(diskusija  galite  peržiūrėti  čia).  Europarlamentarai  pasveikino projektą,  tačiau įspėjo,  kad
nesutiks su paramos sanglaudai ir žemės ūkiui mažinimu. Kitą savaitę planuojamoje priimti
rezoliucijoje EP nariai įvardins konkrečius ES išlaidų prioritetus ir pajamų šaltinių reformos
elementus.
 
Naują  ilgalaikį  ES  biudžetą  tvirtins  ES  valstybės,  o  jo  įsigaliojimui  bus  būtinas  Europos
Parlamento pritarimas. Europarlamentarai siekia, kad naujasis biudžetas būtų suderintas iki
2019 m. EP rinkimų.
 
Debatai: 2018-05-29
 
Balsavimas: 2018-05-30
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #EUBudget #MFF
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie diskusijas Europos Parlamente dėl ilgalaikio ES biudžeto (2018-05-
02)
Pirminė EP pozicija dėl ilgalaikio ES biudžeto (2018-03-14)
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_lt.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20180502-13:35:12-941
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180426IPR02611/es-biudzetas-po-2020-m-europarlamentarai-pries-paramos-sanglaudai-mazinima
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180426IPR02611/es-biudzetas-po-2020-m-europarlamentarai-pries-paramos-sanglaudai-mazinima
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180426IPR02611/es-biudzetas-po-2020-m-europarlamentarai-pries-paramos-sanglaudai-mazinima
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180309IPR99420/europarlamentarai-siulo-naujus-es-biudzeto-prioritetus-bei-saltinius
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Europarlamentarai ragins ES išlaikyti bendrą
žemės ūkio politiką 
 
Siekdami paprastesnės, tvaresnės ir geriau finansuojamos
ES žemės ūkio politikos po 2020 m. EP nariai trečiadienį
balsuos dėl pasiūlymų, kaip ją reformuoti.
 
EP rezoliucijos projekte pažymima, kad ši politika turėtų tapti lankstesne ir geriau pritaikyta
kiekvienos ES valstybėms poreikiams. Tačiau europarlamentarai nesutinka, kad ES žemės ūkio
politika turėtų būti visiškai grąžinta ES valstybėms, nes tai iškreiptų konkurenciją vidaus rinkoje.
 
Būsimoji politika turi padėti ES ūkininkams prisitaikyti prie naujų aplinkosaugos reikalavimų,
skatinti  inovacijas, naujus ūkininkavimo būdus ir  užtikrinti,  kad ES piliečiams ir  toliau būtų
tiekiama aukščiausios kokybės produkcija.  Todėl  svarbu ir  toliau išlaikyti  ES paramą šiai
politikai,  įsitikinę EP nariai.
 
Kitoje rezoliucijoje, dėl kurios europarlamentarai balsuos antradienį, jie vertins ES žemės ūkio
politikos  paramos jauniesiems ūkininkams veiksmingumą ir  ragins  suteikti  jiems daugiau
galimybių  gauti  veiklos  kreditus,  pirkti  žemę ar  naudotis  ekspertiniais  patarimais.
 
Debatai: 2018-05-28
 
Balsavimas: 2018-05-29 (jaunieji ūkininkai), 2018-05-30 (reforma)
 
Procedūra: neįpareigojančios rezoliucijos
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 
Papildoma informacija
EP rezoliucijos projektas dėl jaunųjų ūkininkų
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete dėl reformos (2018-05-16)
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete dėl jaunųjų ūkininkų (2018-04-24)
EP pranešėjas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos Herbert Dorfmann (Europos
liaudies partija, Italija)
EP pranešėjas dėl jaunųjų ūkininkų Nicola Caputo (Socialistai ir demokratai, Italija)
Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m. - faktų suvestinė
Garso ir vaizdo medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02414/young-farmers-further-support-needed-to-ensure-generational-renewal-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124851/NICOLA_CAPUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_6503_pk


Europos Parlamentas gerina darbuotojų
komandiravimo sąlygas
 
Laikinam darbui į kitą ES valstybę perkeltas darbuotojas
turės gauti ne mažesnį atlyginimą nei tokį pat darbą
atliekantis vietinis darbuotojas, nustatoma komandiruotų
darbuotojų taisyklėse, kurias EP nariai tvirtins antradienį.
 
Su ES Taryba kovo mėn. suderintose taisyklėmis siekiama stiprinti komandiruotų darbuotojų
apsaugą ir užtikrinti sąžiningą įmonių konkurenciją ES. Šiems darbuotojams bus taikomis tos
pačios darbo užmokesčio taisyklės kaip ir vietiniams darbuotojams, o darbdavys turės sumokėti
kelionės  ir  apgyvendinimo  išlaidas  (šie  pinigai  negalės  būti  išskaičiuojami  iš  darbuotojų
atlyginimų).
 
Savo ruožtu nustatyta, kad darbuotojas gali būti komandiruotas ne ilgiau nei 12 mėnesių, su
galimybe pratęsti šį terminą dar 6 mėnesiams. Pasibaigus šiam laikotarpiui jis praras laikino
darbuotojo statusą ir jam bus taikomos visos priimančiosios šalies darbo teisės nuostatos.
 
 
 
2015 m. ES buvo apie 2 mln. komandiruotų darbuotojų. Tais metais Lietuva komandiravo 25
tūkst. darbuotojų, o priėmė tik 2,4 tūkst.
 
 
 
 
 
Debatai: 2018-05-29
 
Balsavimas: 2018-05-29
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu
 
Spaudos konferencija: 2018-05-29, 15 val.
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #postedworkers
 
Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2018-03-19)
EP Tyrimų biuro studija apie komandiruotų darbuotojų taisyklių peržiūrą
Komandiruoti darbuotojai: infografikas
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http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_lt.html#overview
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_en.html#overview


Europarlamentarai reikalaus didesnės ES pasų
„pardavimo“ kontrolės
 
Trečiadienį EP nariai aptars kai kuriose ES valstybėse
veikiančias „auksinių vizų“ programas, kurios padeda ES
nepriklausančių šalių piliečiams gauti ES pilietybę ar
nuolatinio gyventojo statusą, mainais už investicijas toje
valstybėje.
 
Minėtos programos sulaukia nemažai kritikos, nes ne tik diskriminuoja asmenis turto pagrindu,
tačiau yra vienas iš korupcijos, pinigų plovimo ir mokesčių vengimo šaltinių bei kelia grėsmę
laisvam asmenų judėjimui Šengeno erdvėje. Europarlamentarus neramina, kad tai prasilenkia
su pagrindinėms ES vertybėms.
 
 
 
2014 m. Europos Parlamentas griežtai įvertino panašios programos veiklą Maltoje ir pažymėjo,
kad ES pilietybė neturėtų būti paversta preke.
 
Piliečio ar nuolatinio gyventojo statuso įgijimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo valstybės,
tačiau dažniausiai tai lemia investicijų dydis (pvz., 650 tūkst. eurų Maltoje), tam tikros vertės
nekilnojamojo turto ar valstybės obligacijų įsigijimas.
 
Debatai: 2018-05-30
 
Procedūra: diskusija svarbiu klausimu
 
Papildoma informacija
EP rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės (2014 m. sausis)
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20140110IPR32392/es-pilietybe-neturetu-buti-paversta-preke-pazymi-europos-parlamentas
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0038+0+DOC+XML+V0//LT


EP nariai ragins griežčiau kovoti su automobilių
ridos klastojimu
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje siūloma priimti ES taisykles, padėsiančias užkirsti
kelią automobilių odometrų duomenų klastojimui.
 
Dažnesnis automobilių ridos fiksavimas, veiksmingas apsikeitimas šiais duomenimis tarp ES
valstybių, griežtesnės baudos yra tik keletas priemonių, kurios minimos rezoliucijoje. Tai svarbu
ne  tik  būsimiems  naudotojų  automobilių  pirkėjams,  tačiau  ir  kelių  saugumui,  įsitikinę
europarlamentarai.
 
Apie  5-12  proc.  šalies  viduje  parduodamų  naudotų  automobilių  rida  yra  suklastota,  o
tarpvalstybinėje prekyboje tokių automobilių yra net 30–50 proc., dėl to kylanti bendra žala
ekonomikai visoje Sąjungoje siekia iki 10 mlrd. eurų, pažymima rezoliucijoje.
 
Debatai: 2018-05-30
 
Balsavimas: 2018-05-31
 
Procedūra: teisėkūrą inicijuojanti rezoliucija
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodį #roadtransport
 
Papildoma informacija
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimas komitete (2018-04-25)
EP pranešėjas Ismail Ertug (Socialistai ir demokratai, Vokietija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro studija apie priemones, kurios užkirstų kelią odometro duomenų klastojimui

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0155+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2064(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)602012


ES-JAV santykių ateitis po D. Trumpo sprendimų
 
Antradienį kartu su ES diplomatijos vadove F. Mogherini ir
ES prekybos komisare C. Malstrom europarlamentarai
aptars ES atsaką į JAV prezidento Donaldo Trumpo
sprendimą perkelti JAV ambasadą į Jeruzalę ir planus
įvesti papildomus importo muitus plienui ir aliuminiui.
 
Diskusijoje  europarlamentarai  atkreips  dėmesį  į  mirtinus  susidūrimus  Gazos  ir  Izraelio
pasienyje, pareikalavusius virš 50 palestiniečių gyvybių, kurie protestavo prieš JAV ambasados
Jeruzalėje atidarymą.
 
Diskusijoje  bus kartu  aptartas galimos ES atsakomosios priemonės,  jei  birželio  1  d.  JAV
prezidentas nuspręs iš ES į Jungtines Valstijas eksportuojamam plienui ir aliuminiui nustatyti
papildomus importo muitus. Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EP nariai ragino ES neįsitraukti į
prekybinį karą, tačiau būti pasiruošusiai apsaugoti savo piliečius.
 
Debatai: 2018-05-29
 
Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimas
 
Diskutuokite “Twitter’yje” pasitelkę raktažodžius #Gaza #tradewar
 
Papildoma informacija
EP Tyrimų biuro pažyma apie JAV tarifus
Tyrimų centrų nuomonė apie JAV pasitraukimą iš branduolinio susitarimo su Iranu

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99430/us-tariffs-avoid-trade-wars-and-tackle-global-overcapacity-in-steel-instead
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99430/us-tariffs-avoid-trade-wars-and-tackle-global-overcapacity-in-steel-instead
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614745/EPRS_ATA(2018)614745_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf

