
 

Naujienlaiškis:  2022  m.  lapkričio  21-24  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
Europarlamentarai stiprins lyčių lygybę įmonių valdybose 
Antradienį EP nariai tvirtins naujas ES taisykles, kuriomis siekiama padidinti lyčių
lygybę akcijų biržoje listinguojamų įmonių valdybose.
 
 
Rusija – terorizmą remianti valstybė, skelbs Europos Parlamentas 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje turėtų pripažinti, kad
Rusija yra terorizmą remianti valstybė.
 
 
ES kritinės infrastruktūros apsauga 
Antradienį europarlamentarai tvirtins ES taisykles, kuriomis siekiama sustiprinti ES
kritinės infrastruktūros apsaugą.
 
 
Europos Parlamentas minės 70 metų jubiliejų 
Antradienį europarlamentarai paminės institucijos įsteigimo septyniasdešimtmetį, kai
1952 m. susirinko EP pirmtakė Europos anglies ir plieno bendrijos Asamblėja.
 
 
2022 m. pasaulio futbolo čempionatas: EP aptars žmogaus teisių
padėtį Katare 
Artėjant 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui Katare europarlamentarai pirmadienį
diskutuos dėl šalyje taikomų žmogaus teisių apsaugos standartų.
 
 
Europarlamentarai vertins ES ir Kinijos santykius 
Antradienį EP nariai kartu su ES diplomatijos vadovu Josep Borrell apžvelgs ES ir
Kinijos santykių dinamiką ir būsimus iššūkius.
 
 
EP ragins peržiūrėti ES plėtros politiką 
Trečiadienį europarlamentarai pateiks ES plėtros politikos vertinimą, ragindami
išnaudoti jos geopolitinę galią ir paskatas taikai bei europinėms reformoms. 
 
 
Europarlamentarai spręs dėl 18 mlrd. eurų paramos Ukrainai 
Trečiadienį EP nariai aptars, o ketvirtadienį tvirtins 18 mlrd. eurų paramos Ukrainai
2023 m. paketą.
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Europos Parlamentas tvirtins 2023 m. ES biudžetą 
Trečiadienį europarlamentrai balsuos dėl kitų metų ES biudžeto. Derybose sutarta, kad
dalis ES lėšų bus nukreipta karo Ukrainoje ir pandemijos pasekmių švelninimui.
 
 
EP dėmesio centre – tarptautinės pastangos išvengti pasaulio
maisto krizės  
Antradienį europarlamentarai diskutuos dėl priemonių užtikrinti, kad Rusijos agresijos
prieš Ukrainą eskalacija nesutrukdytų Ukrainos grūdų eksportui Juodąja jūra.
 
 
EP spręs dėl okupuotuose regionuose išduotų rusiškų pasų
nepripažinimo 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų ES taisyklių, kurios nustato, kad
Rusijos pasai, išduoti Maskvos okupuotose Sakartvelo ir Ukrainos teritorijose, yra
nepripažįstami ES.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2022-11-21
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Daugiau informacijos
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP multimedijos centras

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2022-11-21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Europarlamentarai stiprins lyčių lygybę įmonių
valdybose
 
Antradienį EP nariai tvirtins naujas ES taisykles, kuriomis
siekiama padidinti lyčių lygybę akcijų biržoje listinguojamų
įmonių valdybose.
 
ES direktyva siekiama sukurti  skaidrias įdarbinimo procedūras įmonėse, kad bent 40 proc.
nevykdančiųjų direktorių arba 33 proc. vykdančiųjų direktorių pareigų listinguojamose įmonėse
užimtų nepakankamai atstovaujama lytis. EP derybų metu pavyko užtikrinti, kad įmonės šį tikslą
turės įgyvendinti  iki  2026 m. birželio  30 d.  Šis reikalavimas nebus taikomas smulkioms ir
vidutinėms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei  250 darbuotojų.
 
ES taisyklės įpareigoja  ES valstybes numatyti  veiksmingas,  atgrasančias ir  proporcingas
nuobaudas įmonėms, kurios nesilaiko atvirų ir  skaidrių valdybos narių skyrimo procedūrų,
pavyzdžiui,  taikyti  baudas arba sprendimo paskirti  valdybos narį  anuliavimą.
 
Šiuo metu 30,6 proc. ES listinguojamų įmonių valdybos narių yra moterys, o skirtumai tarp šalių
yra dideli (nuo 45,3 proc. Prancūzijoje iki 8,5 proc. Kipre).
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas antruoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie pasiektą susitarimą (2022-06-08)
EP pranešėja Lara Wolters (Socialistai ir demokratai, Nyderlandai)
EP pranešėja Evelyn Regner (Socialistai ir demokratai, Austrija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro studija apie ES valstybių politiką dėl moterų valdybose (2021 birželis)
ES lyčių lygybės instituto statistika dėl moterų dalies didžiausiose įmonėse
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10521-2022-REV-1/lt/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220603IPR32195/es-institucijos-sutare-del-didesnes-lyciu-lygybes-imoniu-valdybose
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable


Rusija – terorizmą remianti valstybė, skelbs
Europos Parlamentas
 
Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje turėtų pripažinti, kad Rusija yra terorizmą remianti
valstybė.
 
Rusija  sustiprino  savo  agresiją  prieš  Ukrainą  nukreipdama  atakas  į  civilinius  taikinius,
pavyzdžiui, energetikos infrastruktūrą, gydymo įstaigas, mokyklas ir prieglaudas. Tai pažeidžia
tiek  tarptautinę,  tiek  humanitarinę  teisę.  Pripažindami,  kad  Rusija  yra  terorizmą remianti
valstybė, europarlamentarai siekia užtikrinti, kad V. Putinas ir jo vyriausybė atsakytų už karo
nusikaltimus tarptautiniame tribunole.
 
Šiuo klausimu EP nariai diskutavo praėjusioje plenarinėje sesijoje, o trečiadienį balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Diskusija: antradienį, spalio 18 d. 
 
Balsavimas: trečiadienį, lapkričio 23 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Diskusijos plenarinėje sesijoje vaizdo įrašas (2022-10-18)
EP Tyrimų biuro pažyma apie Rusijos karą prieš Ukrainą ir šalies, remiančios terorizmą,
pripažinimą
Europos Parlamentas kviečia solidžiai didinti karinę paramą Ukrainai (2022-10-06)
Garso ir vaizdo medžiaga: Rusijos agresija prieš Ukrainą
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/LT/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=LT&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/LT/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=LT&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220930IPR41935/europos-parlamentas-kviecia-solidziai-didinti-karine-parama-ukrainai
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


ES kritinės infrastruktūros apsauga
 
Antradienį europarlamentarai tvirtins ES taisykles,
kuriomis siekiama sustiprinti ES kritinės infrastruktūros
apsaugą.
 
Su ES Taryba jau suderintomis taisyklėmis siekiama sustiprinti ES svarbios infrastruktūros
objektų saugumą, suvienodinant šios infrastruktūros apibrėžimą, jos pažeidžiamumo vertinimą ir
nacionalinių atsparumo planų parengimą. Kiekviena ES valstybė turės paskirti šiuo klausimu
atsakingą instituciją, kuri sustiprintų ES valstybių tarpusavio bendradarbiavimą.
 
Naujosios taisyklės galios 11-oje sektorių: energetikos, transporto, bankininkystės, finansų
rinkos  infrastruktūros,  skaitmeninės  infrastruktūros,  geriamo  vandens  ir  atliekų,  maisto,
sveikatos  apsaugos,  viešojo  administravimo  ir  kosmoso  srityse.
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d. 
 
Balsavimas: antradienį, lapkričio 22 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
EP pranešėjas Michal Šimečka (Atnaujinkime Europą, Slovakija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie kritinių įmonių atsparumo didinimą (2022 m. lapkritis)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212


Europos Parlamentas minės 70 metų jubiliejų
 
Antradienį europarlamentarai paminės institucijos
įsteigimo septyniasdešimtmetį, kai 1952 m. susirinko EP
pirmtakė Europos anglies ir plieno bendrijos Asamblėja.
 
Iškilmingą minėjimą 11.30 val. vietos laiku Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre pradės EP
pirmininkė Roberta Metsola. Po jos kalbės trijų valstybių, kuriose įsikūręs Europos Parlamentas,
premjerai:  Élisabeth  Borne  (Prancūzija),  Alexander  de  Croo  (Belgija)  ir  Xavier  Bettel
(Liuksemburgas). Minėjimą užbaigs orkestras, atlikdamas L. van Bethoveno „Odę džiaugsmui“.
 
1952 m. rugsėjo 10 d. susirinko EP pirmtakė Europos anglies ir plieno bendrijos Asamblėja. Ją
sudarė  78  nariai,  kurie  atstovavo  nacionaliniams  šešių  valstybių  steigėjų  parlamentams
(Vokietijai, Prancūzijai, Italijai, Belgijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui). 1958 m. susikūrus
Europos ekonominei  bendrijai  ir  Europos atominės energetikos bendrijai  Asamblėja buvo
išplėsta ir pervadinta į Europos Parlamentinę Asamblėją. Po kelerių metų, 1962 m. kovo 30 d.,
Europos Parlamento Asamblėja pakeitė pavadinimą ir tapo Europos Parlamentu.
 
Daugiau informacijos
Garso ir vaizdo medžiaga
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


2022 m. pasaulio futbolo čempionatas: EP aptars
žmogaus teisių padėtį Katare
 
Artėjant 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui Katare
europarlamentarai pirmadienį diskutuos dėl šalyje taikomų
žmogaus teisių apsaugos standartų.
 
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) sprendimas surengti pasaulio futbolo čempionatą Katarą
sulaukė žmogaus teises ginančių organizacijų kritikos. Remiantis jų ir diplomatinių atstovybių
Dohoje duomenimis, įtariama, kad tūkstančiai čempionatui pasiruošti pasamdytų užsienio šalių
darbuotojų mirė statybų aikštelėse. Kataras taip pat sulaukė kritikos dėl žiniasklaidos laisvės ir
moterų bei LGBTIQ bendruomenės teisių ribojimo.
 
Savo ruožtu lapkričio 14 d. vyko EP Žmogaus teisių pakomitečio diskusija šiuo klausimu su
Kataro darbo ministru Ali Bin Samikh Al Marri. Diskusiją galime peržiūrėti čia.
 
Diskusija: pirmadienį, lapkričio 21 d. 
 
Procedūra: Europos Komisijos pranešimas be rezoliucijos
 
Daugiau informacijos
EP Tyrimų biuro pažyma apie darbuotojų teises Katare, rengiantis 2022 m. pasaulio futbolo
čempionatui
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https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856


Europarlamentarai vertins ES ir Kinijos santykius
 
Antradienį EP nariai kartu su ES diplomatijos vadovu
Josep Borrell apžvelgs ES ir Kinijos santykių dinamiką ir
būsimus iššūkius.
 
Tikėtina, kad diskusijoje europarlamentarai vertins Kinijos prezidento ir Komunistų partijos
generalinio sekretoriaus Xi Jinping perrinkimą, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių
komisaro ataskaitą dėl uigūrų persekiojimo, Kinijos poziciją dėl karo Ukrainoje, diskutuos dėl
Taivano ateities įtakos ES ir Kinijos santykių plėtrai.
 
Rugsėjį EP Žmogaus teisių pakomitečio nariai ragino ES griežtai reaguoti į nuolatinius žmogaus
teisių Kinijoje pažeidimus ir uždrausti Kinijos produkcijos, kuri pagaminta pasitelkus priverstinį
darbą, importą į ES.
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d. 
 
Procedūra: ES diplomatijos vadovo pareiškimas
 
Daugiau informacijos
EP delegacija ryšiams su Kinija
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home


EP ragins peržiūrėti ES plėtros politiką
 
Trečiadienį europarlamentarai pateiks ES plėtros politikos
vertinimą, ragindami išnaudoti jos geopolitinę galią ir
paskatas taikai bei europinėms reformoms. 
 
Atsižvelgdami į  Rusijos grėsmę taikai  ir  stabilumui Europoje,  EP nariai  greičiausiai  ragins
suaktyvinti ES plėtros procesą. Antradienį jie aptars naująją ES plėtros strategiją ir greičiausiai
paragins ES valstybes įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus Vakarų Balkanų ir Rytų Partnerystės
valstybėms, išlaikant dėmesį demokratijai ir teisės viršenybei. Europarlamentarai taip pat ragins
Serbiją sekti ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką bei taikyti sankcijas Rusijai.
 
Šiuo metu ES vykdo narystės derybas su Juodkalnija, Serbija, Šiaurės Makedonija ir Albanija.
Derybos su Turkija  yra sustabdytos.  Kosovas bei  Bosnija ir  Hercegovina yra potencialios
narystės ES kandidatės. Šių metų birželį ES valstybių vadovai Ukrainai ir Moldovai suteikė
narystės ES kandidačių statusus, o Sakartvelui nustatė papildomus reikalavimus šiam statusui
pasiekti.
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d. 
 
Balsavimas: trečiadienį, lapkričio 23 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Teisėkūros apžvalga
ES plėtros paketas 2022
EP Tyrimų biuro pažyma apie Rusijos įtaką Vakarų Balkanuose (2022 m. birželis)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/statement_20_208
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0251_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA(2022)738205_EN.pdf


Europarlamentarai spręs dėl 18 mlrd. eurų
paramos Ukrainai
 
Trečiadienį EP nariai aptars, o ketvirtadienį tvirtins 18 mlrd.
eurų paramos Ukrainai 2023 m. paketą.
 
Remiantis Europos Komisijos pasiūlymu 2023 m. Ukrainai būtų skirta 18 mlrd. eurų ES parama,
kuri leistų šaliai finansuoti viešųjų paslaugų tiekimą, atstatyti Rusijos sugriautą infrastruktūrą ir
užtikrinti makroekonominį šalies stabilumą. Mėnesinis paramos Ukrainai poreikis sudaro apie 4
mlrd. eurų, o minėta ES parama galėtų padengti beveik pusę šios sumos.
 
Antradienį europarlamentarai balsuos, ar pritarti siūlymui šiam klausimui taikyti skubos tvarką.
Jei tai bus padaryta, diskusija šiuo klausimu vyks trečiadienį, o galutinis balsavimas dėl ES
paramos skyrimo – ketvirtadienį.
 
Diskusija: trečiadienį, lapkričio 23 d. 
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 24 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, skubos tvarka
 
Daugiau informacijos
Europarlamentarai balsavo už 5 mlrd. eurų paskolą Ukrainai (2022-09-15)
Europos Parlamentas pritarė 1 mlrd. eurų paskolai Ukrainai (2022-07-07)
ES už Ukrainą tinklapis
ES solidarumo su Ukraina priemonės
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_6699
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220909IPR40142/europarlamentarai-balsavo-uz-5-mlrd-euru-paskola-ukrainai
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220705IPR34501/europos-parlamentas-pritare-1-mlrd-euru-paskolai-ukrainai
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=lt


Europos Parlamentas tvirtins 2023 m. ES
biudžetą
 
Trečiadienį europarlamentrai balsuos dėl kitų metų ES
biudžeto. Derybose sutarta, kad dalis ES lėšų bus
nukreipta karo Ukrainoje ir pandemijos pasekmių
švelninimui.
 
Derybose  dėl  2023  m.  ES  biudžeto  EP  nariams  pavyko  pasiekti,  kad  karo  Ukrainoje
pasekmėms  švelninti,  energijos  krizei  amortizuoti  ir  ekonomikos  gaivinimui  bus  skirta
papildomas milijardas eurų. Iš viso kitų metų ES įsipareigojimai sudarys 186,6 mlrd. eurų, o
konkrečios išmokos – 168,7 mlrd. eurų.
 
Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybininkai suderino kitų metų ES
biudžetą lapkričio 14 d. Daugiau detalių dėl pasiekto susitarimo galima rasti čia.
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d. 
 
Balsavimas: trečiadienį, lapkričio 23 d.
 
Procedūra: biudžeto tvirtinimas
 
Daugiau informacijos
EP pranešėjas Nicolae Ştefănuță (Atnaujinkime Europą, Rumunija)
2023 m. ES biudžeto tvirtinimo kalendorius
ES biudžeto procedūra - pagrindiniai etapai
Teisėkūros apžvalga

Plenarinė sesija
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49301/eu-budget-2023-deal-focus-on-ukraine-energy-and-recovery
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/58766/NICOLAE_STEFANUTA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220929IPR41806/eu-budget-2023-timeline-quick-reference
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en


EP dėmesio centre – tarptautinės pastangos
išvengti pasaulio maisto krizės 
 
Antradienį europarlamentarai diskutuos dėl priemonių
užtikrinti, kad Rusijos agresijos prieš Ukrainą eskalacija
nesutrukdytų Ukrainos grūdų eksportui Juodąja jūra.
 
Diskusijoje  su  ES  diplomatijos  vadovu  Josep  Borrell  EP  nariai  tikisi  sulaukti  naujausios
informacijos dėl Jungtinių Tautų (JT) ir Turkijos pagalba pasiekto susitarimo dėl Ukrainos grūdų
ir trąšų eksporto Juodąja jūra pratęsimo po lapkričio 19 d.
 
JT duomenimis, Juodosios jūros grūdų susitarimo pagrindu eksportuota daugiau nei 10 mln.
tonų Ukrainos grūdų ir kitų maisto produktų, o tai leido išvengti pasaulinės maisto krizės.
 
Diskusija: antradienį, lapkričio 22 d.
 
Procedūra: klausimai Europos Komisijai
 
Daugiau informacijos
Garso ir vaizdo medžiaga

Plenarinė sesija
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https://news.un.org/en/story/2022/09/1126811
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


EP spręs dėl okupuotuose regionuose išduotų
rusiškų pasų  nepripažinimo
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl naujų ES
taisyklių, kurios nustato, kad Rusijos pasai, išduoti
Maskvos okupuotose Sakartvelo ir Ukrainos teritorijose,
yra nepripažįstami ES.
 
Su ES Taryba jau suderintomis taisyklėmis nustatoma Rusijos kelionės dokumentų, išduotų
okupuotuose Ukrainos ir  Sakartvelo  regionuose,  nepripažinimo tvarka.  Savo ruožtu,  šios
taisyklės neužkerta šių teritorijų gyventojams teisės prašyti prieglobsčio ES bėgant nuo karo.
 
Po neteisėtos Krymo pusiasalio  aneksijos 2014 m.  Rusija  Krymo gyventojams išdavinėja
Rusijos tarptautinius pasus. Tą pačią praktiką ji tęsią ir kitose okupuotose Ukrainos teritorijose.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, lapkričio 24 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju svarstymu
 
Daugiau informacijos
Spaudos pranešimas apie pasiektą susitarimą
Teisėkūros apžvalga

Plenarinė sesija
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49207/passports-issued-by-russia-in-occupied-regions-deal-on-non-recognition
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0274(COD)&l=en

