
 

Naujienlaiškis: 2019 m. Lapkričio 25-28 d.
EP plenarinė sesija Strabūre
 
EP imasi ginti Lietuvos teisėjus nuo Rusijos vykdomo persekiojimo  
Ketvirtadienį EP balsuos dėl rezoliucijos, smerkiančios Rusijos veiksmus, nukreiptus
prieš Sausio 13-osios bylą nagrinėjusius Lietuvos teisėjus ir prokurorus.
 
 
2019–2024 m. Europos Komisijos rinkimai 
Trečiadienio rytą, išrinktajai Europos Komisijos (EK) pirmininkei Ursulai von der Leyen
pristačius savo komandą, EP nariai balsuos dėl jos patvirtinimo.
 
 
Klimato krizė: Parlamentas siekia klimato neutralumo iki 2050 m. 
Pirmadienį bus diskutuojama dėl COP25 ir ekstremalių iššūkių kovos su klimato kaita
bei aplinkosaugos srityse. EP naria dėl šių dviejų klausimų atskirai balsuos
ketvirtadienį. 
 
 
2019 m. LUX kino apdovanojimas 
Trečiadienį EP pirmininkas David Sassoli iškilmingai paskelbs ir pasveikins 2019 m.
LUX kino apdovanojimo laimėtoją. Renginyje dalyvaus nominuotų filmų režisieriai.
 
 
Olegui Sencovui bus įteikta Sacharovo premija 
Lapkričio 26 d. EP apdovanos praėjusių metų Sacharovo premijos laureatą Olegą
Sencovą, kuris neseniai paleistas iš Rusijos kalėjimo.
 
 
Kova su smurtu prieš moteris: Stambulo konvencijos ratifikavimas 
Pirmadienį EP nariai diskutuos apie Stambulo konvenciją ir kitas kovos su smurtu dėl
lyties priemones. Ketvirtadienį bus balsuojama dėl rezoliucijos šiuo klausimu.
 
 
Vaiko teisės globaliame ir skaitmeniniame pasaulyje 
Pažymėdami Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių konvencijos 30-metį, EP apžvelgs
naujus iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria vaikai ir jaunimas.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/da/agenda/briefing/2019-11-25
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=v5mn7m


EP imasi ginti Lietuvos teisėjus nuo Rusijos
vykdomo persekiojimo 
 
Ketvirtadienį EP balsuos dėl rezoliucijos, smerkiančios
Rusijos veiksmus, nukreiptus prieš Sausio 13-osios bylą
nagrinėjusius Lietuvos teisėjus ir prokurorus.
 
Parlamentarai nerimauja dėl Rusijos pradėto Lietuvos teisėjų ir prokurorų teisinio persekiojimo.
Jie pažymi, jog visose ES valstybėse itin svarbu užtikrinti teismų nepriklausomumą ir teisės
viršenybę.
 
Prieš balsuodami dėl  rezoliucijos,  vėlų pirmadienio vakarą EP aptars,  kaip keistis  teisine
informacija  ir  bendradarbiauti  su Rusijos Federacija  šiame kontekste.
 
1991 m. sausio 13-ąją, sovietų pajėgoms užpuolus Lietuvos nepriklausomybę gynusius taikius
žmones, žuvo 14 ir sužeista daugiau nei 700 žmonių.
 
2018 m. liepą Rusijos tyrimų komitetas pradėjo tyrimą dėl Lietuvos teisėjų ir prokurorų, tyrusių
bylą, kurioje dėl sausio 13-ąją padarytų karo nusikaltimų kaltais pripažinti 67 Rusijos, Ukrainos ir
Baltarusijos piliečiai.
 
Daugiau
EP diskusija su Lietuvos teisingumo ministru dėl Lietuvos teisėjų persekiojimo
Pranešimas spaudai apie šią diskusiją
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/committees/video?event=20191112-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191113IPR66406/europarlamentarai-susirupine-del-sausio-13-osios-bylos-teiseju-persekiojimo


2019–2024 m. Europos Komisijos rinkimai
 
Trečiadienio rytą, išrinktajai Europos Komisijos (EK)
pirmininkei Ursulai von der Leyen pristačius savo
komandą, EP nariai balsuos dėl jos patvirtinimo.
 
Parlamento pirmininkų sueiga (EP pirmininkas David Sassoli ir politinių grupių vadovai) lapkričio
21 d. paskelbė baigę kandidatų į eurokomisarus klausymus. Vieši klausymai, įvertinti kandidatų
kompetenciją, EP komitetuose vyko rugsėjo 30 d.– spalio 8 d. ir lapkričio 14 d.
 
12:00 val.  Parlamentas paprastąja balsų dauguma patvirtins arba atmes visus išrinktosios
Komisijos pirmininkės U. von der Leyen paskirtuosius Komisijos narius. Balsavimas įvyks po to,
kai išrinktoji EK pirmininkė pristatys eurokomisarų komandą, Komisijos darbo programą bei
sudalyvaus diskusijoje su EP nariais.
 
Jei bus patvirtinta, naujoji Europos Komisija oficialiai pradės darbą gruodžio 1 d.
 
Daugiau
Kandidatų į eurokomisarus klausymų puslapis
Komisijos pristatymo byla
Balsavimo procedūros byla
Europos Komisijos parlamentinė kontrolė: sutarties nuostatų įgyvendinimas
EP darbo tvarkos taisyklių 125 straipsnis: Komisijos rinkimai
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_lt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lt.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Klimato krizė: Parlamentas siekia klimato
neutralumo iki 2050 m.
 
Pirmadienį bus diskutuojama dėl COP25 ir ekstremalių
iššūkių kovos su klimato kaita bei aplinkosaugos srityse.
EP naria dėl šių dviejų klausimų atskirai balsuos
ketvirtadienį. 
 
Artėjant gruodžio 2–13 d. Madride rengiamai Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferencijai
COP25, EP nariai diskutuos dėl rezoliucijos, raginančios ES pateikti strategiją, kuri leistų iki
2050 m. pasiekti klimato neutralumą. Tai užtikrintų, kad ES ir toliau išliktų pasaulio kovos su
klimato kaita lyderė. Atskiroje diskusijoje pirmadienį Parlamentarai aptars kokių veiksmų imtis
dėl klimato ir aplinkos apsaugos krizės. Dėl dviejų atskirų rezoliucijų Parlamentas balsuos
ketvirtadienį.
 
Rezoliucijos projekte dėl COP25 siekiama, kad Ursulos von der Leyen paskelbtame Europos
žaliajame kurse būtų numatyta iki 2030 m. taršių emisijų kiekį sumažinti 55 %. Tai leistų iki 2050
m. pasiekti neutralų poveikį klimatui.
 
EP delegacija dalyvaus COP25 konferencijoje Madride gruodžio 9–13 dienomis.
 
Daugiau
Procedūros byla
JT COP25 konferencijos puslapis
Pranešimas spaudai po Aplinkos komiteto balsavimo
 EP tyrimų apžvalga apie COP25
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/cop-25-in-madrid_13902_pk


2019 m. LUX kino apdovanojimas
 
Trečiadienį EP pirmininkas David Sassoli iškilmingai
paskelbs ir pasveikins 2019 m. LUX kino apdovanojimo
laimėtoją. Renginyje dalyvaus nominuotų filmų režisieriai.
 
Šiemet LUX apdovanojimą pretenduoja laimėti: „Cold Case of Hammarskjöld“ („Hammarskjöld
byla“),  rež.  Mads Brügger  (Danija,  Norvegija,  Švedija,  Belgija),  „God Exists  Her  Name is
Petrunya“ („Dievas egzistuoja, jos vardas Petrunija“), rež. Teona Strugar Mitevska (Šiaurės
Makedonija, Belgija, Slovėnija, Kroatija, Prancūzija), taip pat „The realm“ („Karalystė“), rež.
Rodrigo Sorogoyen (Ispanija, Prancūzija).
 
Parlamentas apmoka trijų finalui atrinktų filmų subtitravimo išlaidas visomis oficialiomis ES
kalbomis,  taip  pat  skaitmeninį  kino  paketą,  kuris  leidžia  pamatyti  filmus  kiekvienoje  ES
valstybėje.
 
Laimėjęs filmas bus pritaikytas regėjimo ir klausos negalią turintiems žmonėms bei sulauks
reklamai skirtos paramos. LUX apdovanojimo laimėtoją renka europarlamentarai.
 
EP pirmininko pavaduotojos Klaros Dobrev, Kultūros komiteto pirmininkės Sabine Verheyen ir
trijų filmų režisierių spaudos konferencija numatyta lapkričio 27 d. 15:30 val. Vidurio Europos
laiku.
 
LUX apdovanojimas skirtas paskatinti Europos kino sklaidą ir diskusijas politiniais bei kitais
visuomenei svarbiais klausimais. Pirmą kartą apdovanojimas buvo skirtas 2007 m.
 
Daugiau
LUX apdovanojimo puslapis
„Hammarskjöld byla“, rež. Mads Brügger (Danija, Norvegija, Švedija, Belgija)
„Dievas egzistuoja, jos vardas Petrunija“, rež. Teona Strugar Mitevska (Šiaurės Makedonija,
Belgija, Slovėnija, Kroatija, Prancūzija)
„Karalystė“, rež. Rodrigo Sorogoyen (Ispanija, Prancūzija)
Multimedijos centras
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https://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/lux-prize-2019_13501_pk


Olegui Sencovui bus įteikta Sacharovo premija
 
Lapkričio 26 d. EP apdovanos praėjusių metų Sacharovo
premijos laureatą Olegą Sencovą, kuris neseniai paleistas
iš Rusijos kalėjimo.
 
Ukrainos režisierius Olegas Sencovas Sacharovo premiją laimėjo pernai, tačiau tik neseniai
buvo paleistas iš Rusijos kalėjimo, kur vykdė jam skirtą 20 m. laisvės atėmimo bausmę už neva
„teroristinių veiksmų planavimą“ Rusijos aneksuotame Kryme. Į laisvę jis buvo paleistas po
rugsėjo 9 d. įvykusių Rusijos ir Ukrainos kalinių mainų.
 
Apdovanojimo ceremonija Strasbūre, kurioje dalyvaus ir O. Sencovas, vyks lapkričio 26 d.,
antradienį, 12.00–12.30 val. Vidurio Europos laiku.
 
Sacharovo premiją už minties laisvę Europos Parlamentas skiria kiekvienais metais. Ji buvo
įsteigta  1988  m.  siekiant  pagerbti  asmenis  ir  organizacijas,  ginančias  žmogaus  teises  ir
pagrindines  laisves.
 
Daugiau
EP Pirmininko D. Sassoli pareiškimas dėl Sacharovo premijos laureato Olego Sencovo
paleidimo
Sacharovo premijos puslapis
Multimedijos centras: 2018 m. Sacharovo premija
Buvę Sacharovo premijos laureatai

Plenarinė sesija

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

7 I 9

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/home/the-prize.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lt/laureates/since-2010.html


Kova su smurtu prieš moteris: Stambulo
konvencijos ratifikavimas
 
Pirmadienį EP nariai diskutuos apie Stambulo konvenciją ir
kitas kovos su smurtu dėl lyties priemones. Ketvirtadienį
bus balsuojama dėl rezoliucijos šiuo klausimu.
 
Lapkričio 25 d., minint tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, EP rengia plenarinės
sesijos diskusiją dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Europarlamentarai turėtų
paraginti  Lietuvą ir  kitas ES valstybes,  kurios dar  neratifikavo konvencijos,  nedelsiant  tai
padaryti, taip pat imtis visų būtinų teisinių bei politinių priemonių užkirsti kelią smurtui prieš
moteris ir mergaites.
 
Minint šią dieną, EP pastatas Strasbūre pirmadienį vakare bus apšviestas oranžine spalva.
 
Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su
juo, dar vadinama Stambulo konvencija, yra pirmoji tarptautinė teisinė priemonė šiuo klausimu.
Ji išsamiai nustato tokio smurto prevencines priemones, paramą nukentėjusiems ir bausmes
nusikaltėliams.
 
Nors  ES  šią  konvenciją  pasirašė  2017  m.  birželio  13  d.,  septynios  ES  šalys  vis  dar  jos
neratifikavo:  Lietuva,  Bulgarija,  Čekija,  Vengrija,  Latvija,  Slovakija  ir  JK.
 
Daugiau
EP rezoliucija dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos
Smurtas prieš moteris ES: dabartinė padėtis
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Vaiko teisės globaliame ir skaitmeniniame
pasaulyje
 
Pažymėdami Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių konvencijos
30-metį, EP apžvelgs naujus iššūkius, su kuriais šiuo metu
susiduria vaikai ir jaunimas.
 
Antradienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kuri užbaigs lapkričio 13 d. surengtą plenarinio
posėdžio diskusiją dėl vaiko teisių.
 
Lapkričio 20 d. EP taip pat surengė aukšto lygio konferenciją JT Vaiko teisių konvencijos tema,
kurioje, be kita ko, dalyvavo ir jos Didenybė Belgijos karalienė.
 
JT Vaiko teisių konvencija tapo plačiausiai istorijoje ratifikuota žmogaus teisių sutartimi.
 
Daugiau
EP: Vaiko teisių konvencijos 30-metis
ES indėlis į kovą su vaikų skurdu
EP tyrimų apžvalga: vaiko teisės ir JT tvarios plėtros tikslai
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/violence-against-women_13802_pk

