
 

Naujienlaiškis:  2022  m.  gegužės  18-19  d.  EP
plenarinė  sesija  Briuselyje
 
Europos Parlamente – siekiai suvaldyti karo Ukrainoje socialines ir
ekonomines pasekmes ES 
Ketvirtadienį europarlamentarai siūlys priemones, kaip sustiprinti Europos Sąjungos
atsparumą ir suvaldyti Rusijos karo Ukrainoje ekonomines ir socialines pasekmes ES.
 
 
EP darbotvarkėje – karo nusikaltimų Ukrainoje užkardymas 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje raginama už karo
nusikaltimus Ukrainoje atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
 
 
Europos Parlamente lankysis Moldovos prezidentė Maia Sandu 
Trečiadienį 15:00 val. į europarlamentarus kreipsis Moldovos prezidentė Maia Sandu.
Ji rengiasi kalbėti apie karo Ukrainoje poveikį savo valstybei bei pasikeitusią saugumo
padėtį regione.
 
 
Europos Parlamentas ruošiasi naikinti importo mokesčius Ukrainai  
Europarlamentarai spręs dėl visų ES importo muitų prekėms iš Ukrainos panaikinimo
metams, taip siekdami  paremti Rusijos agresijos kamuojamą šalies ekonomiką.
 
 
Baltarusijos opozicijos persekiojimas 
Trečiadienį EP nariai aptars Baltarusijoje vykdomą opozicijos ir profsąjungų vadovų
persekiojimą, o ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2022-05-18
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2022-05-18


Susisiekti 
 
 

Daugiau informacijos
Galutinis darbotvarkės projektas
Plenarinės sesijos tiesioginė transliacija
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP mutimedijos centras
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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


Europos Parlamente – siekiai suvaldyti karo
Ukrainoje socialines ir ekonomines pasekmes ES
 
Ketvirtadienį europarlamentarai siūlys priemones, kaip
sustiprinti Europos Sąjungos atsparumą ir suvaldyti
Rusijos karo Ukrainoje ekonomines ir socialines pasekmes
ES.
 
Ketvirtadienį planuojamoje priimti rezoliucijoje, kuri apibendrina gegužės 4 d. plenarinės sesijos
diskusijas, Europos Parlamento (EP) nariai ragins ieškoti būdų, kaip sušvelninti neigiamas karo
pasekmes gyventojams ir verslui. Šios priemonės padėtų ES piliečiams įveikti šį sunkų laikotarpį
ir išlaikyti visuomenės ryžtą remti Ukrainą bei įvesti daugiau ekonominių sankcijų Rusijai.
 
Ketvirtadienį taip pat planuojama diskusija apie energetinį ES saugumą bei Rusijos sprendimą
nutraukti gamtinių dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai.
 
Diskusija: trečiadienį, gegužės 4 d. (socialines ir ekonominės karo pasekmės), ketvirtadienį,
gegužės 19 d. (dujų tiekimas Lenkijai ir Bulgarijai)
 
Balsavimas: ketvirtadienį, gegužės 19 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Garso ir vaizdo medžiaga šia tema
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b17b3559-59d5-7267-0f93-ca528a7ceea4&date=20220504
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


EP darbotvarkėje – karo nusikaltimų Ukrainoje
užkardymas
 
Ketvirtadienį europarlamentarai balsuos dėl rezoliucijos,
kurioje raginama už karo nusikaltimus Ukrainoje
atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
 
EP nariai ragins ES padėti surinkti karo nusikaltimų, padarytų Rusijos agresijos prieš Ukrainą
metu, įrodymus ir suformuluoti baudžiamuosius ieškinius. Kartu rezoliucijos projekte siūloma
rasti tarptautinių nusikaltimų, kurie nepatenka į Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją,
užkardymų būdų.
 
Parlamentas  balsuos  dėl  pasiūlymo  praplėsti  Eurojust  agentūros  galias  rinkti,  saugoti  ir
analizuoti įrodymus, susijusius su karo nusikaltimais, genocidu ir nusikaltimais žmoniškumui. Tai
leistų agentūrai dalintis surinktais įrodymais su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir kitomis
tarptautinėmis  organizacijomis.  Nuo šių  metų  kovo Ukrainoje  veikia  Lietuvos,  Lenkijos  ir
Ukrainos inicijuota karo nusikaltimų įrodymų rinkimų grupė, kurios darbe dalyvauja ir Eurojust.
 
EP nariai plenarinės sesijos pradžioje spręs, ar šį klausimą aptarti skubos tvarka. Tam pritarus,
dėl Parlamento pozicijos būtų balsuojama ketvirtadienį.
 
Diskusija: ketvirtadienį, gegužės 19 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, gegužės 19 d.
 
Procedūra:  neįpareigojanti  rezoliucija  (karo  nusikaltimai),  bendro  sprendimo  (Eurojust
mandatas)
 
Daugiau informacijos
Garso ir vaizdo medžiaga apie ES ir Ukrainą
Garso ir vaizdo medžiaga apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą
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https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/633/62/COM_COM(2022)0187_LT.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes
https://www.eurojust.europa.eu/news/icc-participates-joint-investigation-team-supported-eurojust-alleged-core-international-crimes
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-ukraine_17801
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Europos Parlamente lankysis Moldovos
prezidentė Maia Sandu
 
Trečiadienį 15:00 val. į europarlamentarus kreipsis
Moldovos prezidentė Maia Sandu. Ji rengiasi kalbėti apie
karo Ukrainoje poveikį savo valstybei bei pasikeitusią
saugumo padėtį regione.
 
Ukrainos kaimynė Moldova susidūrė su sunkiomis karo pasekmėmis:  dideliu pabėgėlių iš
Ukrainos srautu, kibernetiniais išpuoliais ir daugybe su saugumu susijusių incidentų Rusijos
remiamų separatistų kontroliuojamoje Padniestrėje. Po Rusijos invazijos į Ukrainą Moldova
kovo mėnesį pateikė narystės ES prašymą, kurį Europos Parlamentas pasveikino gegužės 5 d.
priimtoje rezoliucijoje ir paragino šaliai suteikti ES kandidatės statusą.
 
Sandu tapo Moldovos prezidente 2020 m. gruodį. Prieš tai 2019 m. ji buvo šalies premjerė.
 
 
Taip pat trečiadienį europarlamentarai aptars metinį ES asociacijos susitarimo su Moldova
vertinimą, o ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai: „Europarlamentarai ragina Moldovai suteikti ES kandidatės statusą“
(2022-05-05)
Pranešimas spaudai: „Europos Parlamentas patvirtino ES finansinę paramą Moldovai“ (2022-
03-24)
Garso ir vaizdo medžiaga šia tema
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220429IPR28232/europarlamentarai-ragina-moldovai-suteikti-es-kandidates-statusa
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220429IPR28232/europarlamentarai-ragina-moldovai-suteikti-es-kandidates-statusa
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220429IPR28232/europarlamentarai-ragina-moldovai-suteikti-es-kandidates-statusa
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220429IPR28232/europarlamentarai-ragina-moldovai-suteikti-es-kandidates-statusa
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220321IPR25920/europos-parlamentas-patvirtino-es-finansine-parama-moldovai
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220321IPR25920/europos-parlamentas-patvirtino-es-finansine-parama-moldovai
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-moldova_17507


Europos Parlamentas ruošiasi naikinti importo
mokesčius Ukrainai 
 
Europarlamentarai spręs dėl visų ES importo muitų
prekėms iš Ukrainos panaikinimo metams, taip siekdami
paremti Rusijos agresijos kamuojamą šalies ekonomiką.
 
Pirmadienį laikinam visų ES importo muitų Ukrainos prekėms, tarp jų vaisiams, daržovėms ir
plienui,  panaikinimui pritarė ES Tarptautinės prekybos komitetas. Šį klausimą planuojama
įtraukti  į  sesijos darbotvarkę trečiadienį,  o galutinis balsavimas numatomas ketvirtadienį.
 
ES yra  didžiausia  Ukrainos  prekybos partnerė,  kuriai  tenka daugiau kaip  40 proc.  šalies
tarptautinės  prekybos.  Savo ruožtu  Ukraina sudaro  apie  1,2  proc.  visos  ES prekybos.
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro pažyma apie ES ir Ukrainos prekybą ir karo poveikį (2022 m. balandis)
ES paramos Ukrainai tinklapis

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

6 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29639/suspension-of-eu-import-duties-on-ukrainian-exports-set-for-fast-track-approval
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0146_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2022)639321
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html


Baltarusijos opozicijos persekiojimas
 
Trečiadienį EP nariai aptars Baltarusijoje vykdomą
opozicijos ir profsąjungų vadovų persekiojimą, o
ketvirtadienį balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.
 
Baltarusijos parlamentas neseniai pritarė šalies baudžiamojo kodekso pataisoms, kurios numato
mirties bausmę už bandymą įvykdyti teroristinį išpuolį. Nuo 2020 m. suklastotų Baltarusijos
prezidento rinkimų už panašius įtarimus ilgalaikėmis įkalinimo bausmėmis nubausti ne mažiau
kaip 36 politiniai kaliniai, o tuzinui politinių aktyvistų paskelbta paieška.
 
Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, taikanti mirties bausmę. Minėtos baudžiamojo kodekso
pataisos prisidės prie tolesnių represijų prieš šalies opoziciją vykdymo.
 
Diskusija: trečiadienį, gegužės 18 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, gegužės 19 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP delegacija ryšiams su Baltarusija
Garso ir vaizdo medžiaga šia tema
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-belarus_18301

