
 

Plenārsesija īsumā, Strasbūra, 2019.gada 25.-28.
novembris
 
Balsos par jauno Eiropas komisāru komandu  
Trešdienas rītā EP deputāti balsos par 2019.-2024. gada komisāru kolēģiju. Pirms tam
notiks debates ar jaunievēlēto Komisijas priekšēdētājo fon der Leienu.
 
 
Jāglābj vide: Eiropas Parlaments prasīs līdz 2050. gadam panākt
oglekļa neitralitāti 
EP pirmdien apspriedīs ANO klimata konferenci COP25 un ārkārtas stāvokli vides un
klimata jomā. Atsevišķas rezolūcijas par šiem abiem tematiem pieņems ceturtdien. 
 
 
Pasniegs 2019. gada Lux Kino balvu 
Trešdienas pusdienlaikā Strasbūras plenārsēžu zālē EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli
paziņos 2019. gada Lux Kino balvas ieguvēju. Ceremonijā piedalīsies trīs finālistu
filmu režisori.
 
 
Oļegs Seņcovs ierodas Eiropas Parlamentā saņemt Saharova balvu 
Eiropas Parlaments 26. novembrī rīko apbalvošanas ceremoniju pagājušā gada
Saharova balvas laureātam Oļegam Seņcovam, kurš nesen atbrīvots no ieslodzījuma
Krievijā.
 
 
Jāpārtrauc vardarbība pret sievietēm: EP deputāti mudinās
pievienoties Stambulas konvencijai 
EP deputāti pirmdienas apspriedīs Stambulas konvenciju un citus pasākumus ar
dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai. Ceturtdien viņi balsos arī par rezolūciju. 
 
 
Balsojumā apstiprinās ES 2020. gada budžetu 
Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments apstiprinās vienošanos par Eiropas
Savienības 2020. gada budžetu, palielinot ieguldījumus klimata pasākumos,
pētniecībā un jauniešu projektos.
 
 
Bērnu tiesības globālajā un digitālajā sabiedrībā 
Atzīmējot ANO Bērna tiesību konvencijas 30. gadadienu, EP deputāti balsos par
rezolūciju, aicinot pievērst uzmanību jaunajām problēmām, ar ko mūsdienās saskaras
bērni un jaunieši.
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Eiropas Parlaments nosodīs Krievijas veikto kriminālvajāšanu pret
Lietuvas tiesnešiem 
EP deputāti ceturtdien balsos par rezolūciju, kurā nosoda Krievijas uzsākto
kriminālvajāšanu pret Lietuvas tiesnešiem, kas bija iesastīti 1991.gada 13.janvāra
apvērsuma lietas izskatīšanā.
 
 
Citi jautājumi 
Eiropas Parlaments plenārsesijā diskutēs  un / vai balsos arī par šādiem jautājumiem: 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2019-11-25
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Papildu informācija
Darba kārtības projekts
Plenārsesijas video tiešraide
Preses konferences un citi pasākumi
Eiropas Parlamenta multimediju materiāli
EP sociālajos medijos

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Preses sekretāre LV

(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lv/agenda/briefing/2019-11-25
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


Balsos par jauno Eiropas komisāru komandu 
 
Trešdienas rītā EP deputāti balsos par 2019.-2024. gada
komisāru kolēģiju. Pirms tam notiks debates ar
jaunievēlēto Komisijas priekšēdētājo fon der Leienu.
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju konference, ko veido Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
Dāvids Sasoli  un politisko grupu vadītāji,  ceturtdien,  21.  novembrī,  pasludināja komisāra
kandidātu  uzklausīšanas  procesu  par  noslēgušos.  Komisāra  kandidātu  publiskās
uzklausīšanas,  kurās  Eiropas  Parlaments  pārliecinājās  par  to  piemērotību  attiecīgajiem
amatiem, norisinājās no 30. septembra līdz 8. oktobrim Briselē. EP deputāti pieprasīja trīs
kandidātus aizvietot, un jauno kandidātu uzklausīšanas tika rīkotas 14. novembrī.
 
Parlaments apstiprinās vai noraidīs visu fon der Leienas un Padomes ierosināto kandidātu
sarakstu ar vienkāršu vairākumu atklātā balsojumā trešdien plkst. 12.00.
 
Balsojums notiks pēc tam, kad Eiropas Komisijas jaunā priekšsēdētāja būs iepazīstinājusi ar
savu komandu un programmu un apspriedusi tos ar EP deputātiem.
 
Ja deputāti jauno komisiju ievēlēs, tā oficiāli sāks darbu 2019. gada 1. decembrī.
 
Debates: trešdien, 27. novembrī
 
Balsojums:  trešdien,  27.  novembrī  Procedūra:  Eiropas  Komisijas  ievēlēšana  Preses
konference:  trešdien,  27.  novembrī  (piedalās  Dāvids  Sasoli  un  Urzula  fon  der  Leiena)
 
Papildu informācija
Komisāru kandidātu uzklausīšana
Procedūras dokumentācija
EP domnīca: Eiropas Parlamenta veiktā Eiropas Komisijas uzraudzība - ko paredz ES līgumi?
EP domnīca: vispārēja informācija par 2019. gada Komisijas uzklausīšanas procedūru
Eiropas Parlamenta Reglaments - 125. pants: Komisijas ievēlēšana
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
Materiāli plašsaziņas līdzekļiem par 2019.gada uzklausīšanu procesu
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_lv
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_LV.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Kontakti 
 
 
Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Jāglābj vide: Eiropas Parlaments prasīs līdz 2050.
gadam panākt oglekļa neitralitāti
 
EP pirmdien apspriedīs ANO klimata konferenci COP25 un
ārkārtas stāvokli vides un klimata jomā. Atsevišķas
rezolūcijas par šiem abiem tematiem pieņems ceturtdien. 
 
Gatavojoties COP25 ANO klimata pārmaiņu konferencei, kas notiks Madridē no 2. līdz 13.
decembrim, EP deputāti  pirmdien apspriedīs un ceturtdien balsos par rezolūciju,  kurā ES
aicināta iesniegt stratēģiju, kā līdz 2050. gadam nodrošināt oglekļa neitralitāti. Tas garantētu, ka
ES joprojām ir pasaules līdere cīņā pret klimata pārmaiņām.
 
Pirmdien notiks arī atsevišķas debates par pašreizējo klimata un vides krīzi. Ceturtdien EP
deputāti pieņems divas atsevišķas rezolūcijas par šeim tematiem.
 
Rezolūcijas projektā par COP25 aicināts jaunievēlētā Eiropas Komisijas prezidente Urzulas fon
der Leienas izziņotajā “Eiropas Zaļajā darījumā” iekļaut mērķi līdz 2030. gadam samazināt
emisijas par 55%, lai līdz 2050. gadam varētu sasniegt mērķi nodrošināt oglekļa neitralitāti.
 
Arī Eiropas Parlamenta delegācija 9. – 14. Decembrī Madridē apmeklēs COP25 konferenci.
 
Debates: pirmdien, 25. novembrī
 
Balsojums: ceturtdien, 28. novembrī
 
Papildu informācija
Procedūras dokumentācija
ANO tīmekļa vietne par COP25
Paziņojums presei pēc rezolūcijas pieņemšanas Vides komitejā (06.11.2019)
EP izpētes dienesta sagatavota vispārīga informācija par COP25
Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli
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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/en/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/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


•

•

•

Pasniegs 2019. gada Lux Kino balvu
 
Trešdienas pusdienlaikā Strasbūras plenārsēžu zālē EP
priekšsēdētājs Dāvids Sasoli paziņos 2019. gada Lux Kino
balvas ieguvēju. Ceremonijā piedalīsies trīs finālistu filmu
režisori.
 
Lux Kino balvas 2019. gada finālistes ir
 
 

Cold  Case  Hammarskjöld  (Dānija/Norvēģija/Zviedrija/Beļģija),  režisors  Madss
Brjūgers 
G o d  E x i s t s ,  H e r  N a m e  I s  P e t r u n y a
(Ziemeļmaķedonija/Beļģija/Slovēnija/Horvātija/Francija), režisore Teona Mitevska 
The Realm (Spānija/Francija), režisors un Rodrigo Sorogojens 
 

Trim filmām-finālistēm Eiropas Parlaments sedz subtitrēšanas izmaksas 24 oficiālajās ES
valodās, kā arī sagatavo filmas digitālā kino formātu (DCP) katrai  ES dalībvalstij.
 
Filma, kura saņems LUX balvu, tiks pielāgota demonstrēšanai vājredzīgiem un vājdzirdīgiem
cilvēkiem, kā arī saņems papildu atbalstu izplatīšanai.
 
Lux kinobalvas ieguvēju 2019. gadā izvēlas Eiropas Parlamenta deputāti.
 
Trešdien, 27. novembrī, plkst. 13.00 notiks EP vicepriekšsēdētājas Klāras Dobrevas (S&D, HU)
un Kultūras komitejas priekšsēdētājas Sabīnes Verhejenas (EPP, DE) preses konference, kurā
piedalīsies arī triju filmu režisori.
 
Eiropas Parlamenta kino balva "Lux" ir  veltīta Eiropas kino popularizēšanai.  Tās mērķis ir
atbalstīt Eiropā ražoto filmu izplatīšanu un veicināt Eiropas mēroga debates par nozīmīgiem
politiskiem un sabiedriskiem jautājumiem.
 
Pirmoreiz to piešķīra 2007. gadā.
 
Balvas pasniegšanas ceremonija: trešdien, 27. novembrī plkst. 12.00
 
Preses konference: trešdien, 27. novembrī plkst. 15.30
 
 
Papildu informācija
Lux Kino balvas tīmekļa vietne
Cold Case Hammarskjöld (Dānija/Norvēģija/Zviedrija/Beļģija), režisors Madss Brjūgers
God Exists, Her Name Is Petrunya Ziemeļmaķedonija/Beļģija/Slovēnija/Horvātija/Francija),
režisore Teona Mitevska
The Realm (Spānija/Francija), režisors Rodrigo Sorogojens
Bezmaksas foto, video un audio materiāli

Plenārsesija

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

6 I 12

http://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/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Oļegs Seņcovs ierodas Eiropas Parlamentā
saņemt Saharova balvu
 
Eiropas Parlaments 26. novembrī rīko apbalvošanas
ceremoniju pagājušā gada Saharova balvas laureātam
Oļegam Seņcovam, kurš nesen atbrīvots no ieslodzījuma
Krievijā.
 
Ukraiņu kinorežisors Oļegs Seņcovs ir pagājušā gada Saharova balvas laureāts. Vēl nesen viņš
atradās ieslodzījumā, kur izcieta Krievijas piespriesto 20 gadu cietumsods par “terora aktu
plānošanu” pret Krievijas de facto okupāciju Krimā. Viņu atbrīvoja 7. septembrī pēc ieslodzīto
apmaiņas starp Krieviju un Ukrainu.
 
Balvu pasniegšanas ceremonija  plenārsēžu zālē  Strasbūrā Seņcovam notiks  otrdien,  26.
novembrī,  no plkst.  12.00 līdz  12.30 pēc Viduseiropas laika.
 
Eiropas Parlaments katru gadu piešķir Saharova balvu par domas brīvību. Tā izveidota 1988.
gadā, lai godinātu personas un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības.
 
Ceremonija: otrdien, 26. novembrī
 
Preses  konference:  otrdien,  26.  novembrī  12.45-13.15  -  piedalās  Oļegs  Seņcovs  un  EP
priekšsēdētājs  Dāvids  Sasoli
 
Papildu informācija
EP priekšsēdētāja Sasoli paziņojums par Saharova balvas ieguvēja Oļega Seņcova
atbrīvošanu (07.09.2019)
Saharova balvas tīmekļa vietne
2018. gada Saharova balva
Foto, video un audio materiālu pakete par Saharova balvu 2018
Iepriekšējo gadu balvas ieguvēji
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20181023IPR17126/saharova-balvu-2018-pieskirta-olegam-sencovam
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/laureates/since-2010.html


Jāpārtrauc vardarbība pret sievietēm: EP
deputāti mudinās pievienoties Stambulas
konvencijai
 
EP deputāti pirmdienas apspriedīs Stambulas konvenciju
un citus pasākumus ar dzimumu saistītas vardarbības
apkarošanai. Ceturtdien viņi balsos arī par rezolūciju. 
 
Pirmdien, 25. novembrī, Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai, EP
deputāti plenārsesijā apspriedīs ES pievienošanos Stambulas konvencijai. Viņi varētu mudināt
dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas konvenciju, to nekavējoties darīt, kā arī veikt visus
nepieciešamos likumdošanas un politiskos pasākumus, lai apturētu vardarbību pret sievietēm
un meitenēm. Debašu rezultāti tiks apkopoti rezolūcijā, par kuru balsos ceturtdien.
 
Lai  atzīmētu šo starptautisko dienu, EP ēka Strasbūrā pirmdienas vakarā tiks izgaismota
oranžos toņos.
 
Pamatinformācija
 
Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu, kas
pazīstama arī kā Stambulas konvencija, ir pirmais šajā jomā juridiski saistošais starptautiskais
dokuments. Ar to izveidota visaptverošu pasākumu sistēma šādas vardarbības novēršanai,
upuru atbalstam un vainīgo sodīšanai.
 
Lai arī ES 2017. gada 13. jūnijā parakstīja konvenciju, to joprojām nav ratificējušas septiņas
dalībvalstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Slovākija un Lielbritānija.
 
Debates: pirmdien, 25. novembrī Balsojums: ceturtdien, 28.novembrī
 
Procedūra: nesaistoša rezolūcija 
 
Papildu informācija
EP 2017. gada 12. septembra rezolūcija par ES pievienošanos Stambulas Konvencijai
EP domnīca: Violence against women in the EU: state of play (02.09.2019)
EP Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_LV.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Balsojumā apstiprinās ES 2020. gada budžetu
 
Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments apstiprinās
vienošanos par Eiropas Savienības 2020. gada budžetu,
palielinot ieguldījumus klimata pasākumos, pētniecībā un
jauniešu projektos.
 
Attiecībā  uz  2020.  gada budžetu,  kas  ir  pēdējais  budžets  2014.-2020.  gada plānošanas
septiņgadē, EP deputāti pievienoja papildus 850 miljonus EUR šādām prioritātēm: vide (+500
miljoni EUR), inovācija, pētniecība, izpēte un izstrāde, kā arī jaunatne.
 
Sīkāka informācija  un reakcijas  uz  panākto  vienošanos starp  Parlamentu un Padomi  18.
novembrī  lasāmas Parlamenta,  Komisijas  un Padomes paziņojumos presei.
 
Apmēram  93%  no  ES  budžeta  tiek  novirzīti  iedzīvotājiem,  reģioniem,  pilsētām,
lauksaimniekiem,  pētniekiem,  studentiem,  NVO  un  uzņēmumiem.
 
Kopējais saistību apropriāciju līmenis 2020. gada budžetā ir noteikts 168 688 miljardi EUR,
savukārt maksājumu apropriāciju līmenis ir 153,6 miljardi EUR.
 
(Saistības ir visa summa, ko attiecīgajā gadā var apņemties piešķirt konkrētam projektam vai
programmai. Savukārt maksājumi ir reālie tēriņi attiecīgajā budžeta gadā).
 
Balsojums: trešdien, 27. novembrī
 
Procedūra: budžeta procedūra
 
Papildu informācija

Paziņojums presei par vienošanos ar Padomi (18.11.2019)
Galvenā ziņotāja Monika Hohlmeier (EPP, DE) (Komisijas sadaļa budžetā)
Ziņotāja Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) (citas budžeta sadaļas)
Eiropas Savienības faktu lapas: budžeta procedūra
Procedūras dokumentācija
Vispārēja informācija: Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaras
EP Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/powers-and-procedures/budgetary-powers
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Bērnu tiesības globālajā un digitālajā sabiedrībā
 
Atzīmējot ANO Bērna tiesību konvencijas 30. gadadienu,
EP deputāti balsos par rezolūciju, aicinot pievērst
uzmanību jaunajām problēmām, ar ko mūsdienās saskaras
bērni un jaunieši.
 
Eiropas Parlaments 20. novembrī organizēja augsta līmeņa konferenci par ANO Bērnu tiesību
konvenciju, kurā piedalījās arī Viņas Majestāte Beļģu karaliene.
 
 
Apvienoto Nāciju  Organizācijas  Bērnu tiesību konvencija  ir  kļuvusi  par  vēsturē visplašāk
ratificēto  cilvēktiesību līgumu.
 
 
Debates: trešdien, 13. novembrī Balsojums: otrdien, 26. novembrī Procedūra: nesaistoša
rezolūcija
 
Papildu informācija
EP izpētes dienests: ANO Bērna tiesību konvencijas 30. gadadiena
Pārskats: ES ieguldījums cīņā pret bērnu nabadzību

EP izpētes dienests: bērnu tiesības un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi kā ES ārējās
darbības prioritāte
Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli par bērna tiesībām
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Eiropas Parlaments nosodīs Krievijas veikto
kriminālvajāšanu pret Lietuvas tiesnešiem
 
EP deputāti ceturtdien balsos par rezolūciju, kurā nosoda
Krievijas uzsākto kriminālvajāšanu pret Lietuvas
tiesnešiem, kas bija iesastīti 1991.gada 13.janvāra
apvērsuma lietas izskatīšanā.
 
EP deputāti ir noraizējušies par Krievijas kriminālvajāšanu pret Lietuvas tiesnešiem un uzsver,
cik nozīmīgi ir aizsargāt ikvienas ES dalībvalsts tiesu sistēmas neatkarību un tiesiskumu. Pirms
pieņemt  rezolūciju,  EP deputāti  arī  diskutēs  par  to,  kā  vajadzētu  veikt  tiesu informācijas
apmaiņu ar  Krieviju.
 
Konteksts
 
Reaģējot uz Lietuvas neatkarības deklarāciju, padomju karaspēka vienības 1991. gada 13.
janvārī Viļņā nogalināja četrpadsmit civiliedzīvotājus un vairāk nekā 700 tika ievainoti. 
 
 
 Krievijas Izmeklēšanas komiteja 2018. gada jūlijā sāka kriminālizmeklēšanu par Lietuvas
tiesnešiem un prokuroriem, kas vēlāk tiesas procesā atzina 67 Krievijas,  Baltkrievijas un
Ukrainas pilsoņus par  vainīgiem kara noziegumos.
 
Debates: pirmdien, 25. novembrī
 
Balsojums: ceturtdien, 28. novembrī
 
 
Papildu informācija
Debates LIBE komitejā par Krievijas darbībām pret Lietuvas tiesnešiem
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-1430-COMMITTEE-LIBE


Citi jautājumi
 
Eiropas Parlaments plenārsesijā diskutēs  un / vai balsos
arī par šādiem jautājumiem: 
 
Pirmdien, 25. novembrī
 
- EP debates, pieminot 30 gadus kopš Samta revolūcijas Čehslovākijā
 
Otrdien, 26. novembrī
 
-  Debates,  gatavojoties  12.  un  13.  decembra  Eiropadomei:  daudzgadu  budžets,  klimata
pārmaiņas.
 
- Balsojums par jauniem Revīzijas palātas locekļiem (Francija, Luksemburga, Vācija, Grieķija un
Nīderlande)
 
- Grozījumi ES-Ukrainas tirdzniecības nolīgumā par tirdzniecības priekšrocībām vistas gaļai
 
Trešdien, 27. novembrī
 
- Balsojums par 4,5 miljonu EUR piešķiršanu ciklona postījumu novēršanai Grieķijā
 
- Debates par to, kā pasargāt ES kultūras mantojumu no ārkārtējiem laikapstākļiem (saistībā ar
plūdiem Itālijā un Spānijā)
 
- Ārlietas: pēdējās debates ar Federiku Mogerīni - Austrumu kaimiņvalstis, Libāna, Irāka un
Irāna, Izraēla un Palestīna.
 
Ceturtdien, 28. novembrī
 
- Balsojums par lauksaimnieku aizsardzību pret ASV ievedmuitas tarifiem pēc sprieduma Airbus
lietā (debates pirmdien)
 
- Vardarbība pēc prezidenta vēlēšanām Bolīvijā - balsojums ceturtdien, 28. novembrī
 
- Cilvēktiesības pasaulē: reliģiskā brīvība Alžīrijā, Kuba, jo īpaši Hosē Daniela Ferera lieta,
Haiti. Debates un rezolūcijas ceturtdien, 28. novembrī.
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