
 

Naujienlaiškis:  2023  m.  sausio  16-19  d.  EP
plenarinė  sesija  Strasbūre
 
Europos Vadovų Tarybos rezultatų aptarimas 
Trečiadienį europarlamentarai aptars gruodžio 15 d. vykusios Europos Vadovų
Tarybos rezultatus su jos pirmininku Charles Michel ir Europos Komisijos pirmininke
Ursula von der Leyen.
 
 
Europarlamentarai aptars susidorojimą su protestais Irane  
Antradienį EP nariai kartu su ES diplomatijos vadovu Josep Borrell diskutuos dėl ES
atsako į susidorojimą su protestuojančiais Irane. Ketvirtadienį jie balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
 
EP dėmesio centre – Rusijos karo nusikaltimų užkardymas 
Antradienį EP nariai klausinės Europos Komisiją apie atliktus darbus, kuriant tarptautinį
tribunolą Rusijos agresijos nusikaltimams Ukrainoje tirti, o ketvirtadienį balsuos dėl
rezoliucijos.
 
 
Švedijos premjeras pristatys pirmininkavimo ES prioritetus 
Antradienį 9 val. EP nariai kartu su Švedijos premjeru Ulf Kristersson aptars šalies
pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Pusmečio pirmininkavimą Sąjungai Švedija
perėmė iš Čekijos.
 
 
Europarlamentarai rinks naują EP pirmininkės pavaduotoją  
Trečiadienį europarlamentarai spręs, kas taps naujuoju EP pirmininkės Robertos
Metsolos pavaduotoju, praėjusioje sesijoje panaikinus EP pirmininkės pavaduotojos
Eva Kaili įgaliojimus.
 
 
Parlamentas spręs dėl skaitmeninių platformų darbuotojų teisių 
Plenarinėje sesijoje bus tvirtinama EP pozicija dėl skaitmeninių platformų darbuotojų
teisių stiprinimo.
 
 
EP balsuos dėl atliekų vežimo taisyklių peržiūros 
Antradienį europarlamentarai tvirtins pasiūlymą reformuoti ES atliekų gabenimą ir
gabenimo priežiūrą, kad padidintų šio proceso skaidrumą ir užkirstų kelią nelegaliam
vežimui.
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Europos Parlamentas ragins stiprinti ES užsienio ir gynybos politiką 
Antradienį EP nariai diskutuos, o trečiadienį balsuos dėl kasmetinio ES užsienio,
saugumo ir gynybos politikos vertinimo. Pagrindinės temos – karas Ukrainoje ir auganti
Kinijos galia.
 
 
Europarlamentarai sieks stiprinti kompiuterinių žaidimų vartotojų
apsaugą 
Europos Parlamentas ragins suvienodinti kompiuterinių žaidimų vartotojų, ypač vaikų,
apsaugą, tačiau kartu nekliudyti šio sektoriaus inovacijoms ir plėtrai.
 
 
Prašymai panaikinti keturių EP narių imunitetą 
Atsižvelgiant į Belgijos teisėsaugos ir Europos prokuratūros prašymus, Europos
Parlamente bus pradėta keturių europarlamentarų imuniteto atšaukimo procedūra.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2023-01-16
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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/2023-01-16
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 Vadovų Tarybos rezultatų aptarimas
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars gruodžio 15 d.
vykusios Europos Vadovų Tarybos rezultatus su jos
pirmininku Charles Michel ir Europos Komisijos pirmininke
Ursula von der Leyen.
 
ES valstybių vadovų susitikime tartasi dėl pagalbos Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos agresijos, ir
dėl papildomų sankcijų Rusijai. Vadovai taip pat diskutavo apie ES priemones, kurios leistų
suvaldyti energijos kainų augimą, ES santykius su JAV bei pietinėmis kaimynėmis.
 
Rengdamiesi  minėtam susitikimui,  europarlamentarai  ragino imti  ryžtingų energijos kainų
valdymo priemonių.
 
Diskusija: trečiadienį, sausio 18 d.
 
Procedūra: ES Tarybos ir Komisijos pareiškimai
 
Daugiau informacijos
EP pirmininkės Robertos Metsolos kalba EVT
Europos Vadovų Tarybos išvados
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64423/meps-call-for-action-on-energy-prices-enlarge-schengen-to-romania-and-bulgaria
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221215IPR64805/ep-president-metsola-at-the-euco-rebuilding-trust-leading-the-union-forward
https://www.consilium.europa.eu/media/60872/2022-12-15-euco-conclusions-en.pdf


Europarlamentarai aptars susidorojimą su
protestais Irane 
 
Antradienį EP nariai kartu su ES diplomatijos vadovu
Josep Borrell diskutuos dėl ES atsako į susidorojimą su
protestuojančiais Irane. Ketvirtadienį jie balsuos dėl
atitinkamos rezoliucijos.
 
Nepaisydamas tarptautinės kritikos Iranas jau nuteisė eilę protesto dalyvių mirties bausme ir
vykdo tolesnį baudžiamąjį protestuojančių asmenų persekiojimą. JT Žmogaus teisių komisaras
pavadino minėtus nuosprendžius „valstybės palaimintu nužudymu“ ir atkreipė dėmesį, kad jie
pasitelkiami visuomenei įbauginti ir nutildyti.
 
ES tariasi dėl ketvirto sankcijų Iranui paketo, o dalis ES valstybių paragino Islamo revoliucijos
gvardiją pripažinti teroristine organizacija.
 
Protestai Irane prasidėjo praėjusių metų rugsėjį, kai 22 metų Mahsa Amini buvo sulaikyta Irano
moralės policijos  už neteisingą hidžabo nešiojimą ir  mirė  pareigūnų rankose neaiškiomis
aplinkybėmis.  Protestų  metu žuvo šimtai  protestuojančių,  o  tūkstančiai  sulaikyti  ir  įkalinti
sulaikymo įstaigose.
 
Diskusija: antradienį, sausio 17 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, sausio 19 d.
 
Procedūra: ES diplomatijos vadovo pareiškimas su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
Europos Parlamento rezoliucija dėl Mahsos Jinos Amini mirties ir represijų prieš protestuotojus
moterų teisių klausimais Irane (2022-10-06)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0352_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0352_LT.html


EP dėmesio centre – Rusijos karo nusikaltimų
užkardymas
 
Antradienį EP nariai klausinės Europos Komisiją apie
atliktus darbus, kuriant tarptautinį tribunolą Rusijos
agresijos nusikaltimams Ukrainoje tirti, o ketvirtadienį
balsuos dėl rezoliucijos.
 
Praėjusią  gegužę europarlamentarai  paragino ES tarptautiniuose tyrimuose ir  teismuose
inicijuoti  Rusijos  ir  Baltarusijos  režimų  baudžiamąjį  persekiojimą  už  karo  ir  agresijos
nusikaltimus,  genocidą  bei  nusikaltimus  žmoniškumui.  EP  nariai  pasiūlė  įkurti  specialų
tarptautinį tribunolą, kuris tirtų agresijos prieš Ukrainą nusikaltimus, o baudžiamoji atsakomybė
grėstų visiems Rusijos kariškiams, valstybės tarnautojams.
 
Be to, 2022 m. lapkritį Europos Parlamentas pripažino Rusiją terorizmą remiančia valstybe.
 
Diskusija: antradienį, sausio 17 d.
 
Balsavimas: ketvirtadienį, sausio 19 d.
 
Procedūra: Europos Komisijos pareiškimas su rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucija dėl kovos su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus Ukrainoje
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220517IPR29931/ep-nariai-siulo-steigti-tarptautini-tribunola-nusikaltimams-ukrainoje-tirti
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221118IPR55707/europos-parlamentas-pripazino-rusija-terorizma-remiancia-valstybe
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0218_LT.html


Švedijos premjeras pristatys pirmininkavimo ES
prioritetus
 
Antradienį 9 val. EP nariai kartu su Švedijos premjeru Ulf
Kristersson aptars šalies pirmininkavimo ES Tarybai
prioritetus. Pusmečio pirmininkavimą Sąjungai Švedija
perėmė iš Čekijos.
 
Švedijos  pirmininkavimas  ES  Tarybai  remiasi  keturiais  prioritetais  –  tai  saugumas,
konkurencingumas, žalioji ir energetikos pertvarkos, demokratinės vertybės ir teisinė valstybė.
 
Po diskusijų plenarinėje sesijoje numatoma EP pirmininkės Robertos Metsolos ir  Švedijos
ministro pirmininko U. Kristersson spaudos konferencija.
 
Diskusija: antradienį, sausio 17 d.
 
Procedūra: ES Tarybos ir Komisijos pareiškimai
 
Spaudos konferencija: antradienį, sausio 17 d.
 
Daugiau informacijos
Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai programa
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https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/?etrans=lt
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/?etrans=lt


Europarlamentarai rinks naują EP pirmininkės
pavaduotoją 
 
Trečiadienį europarlamentarai spręs, kas taps naujuoju EP
pirmininkės Robertos Metsolos pavaduotoju, praėjusioje
sesijoje panaikinus EP pirmininkės pavaduotojos Eva Kaili
įgaliojimus.
 
Pagal EP darbo tvarkos taisykles, atsiradus laisvai EP pirmininko pavaduotojo vietai, rengiami jo
nauji rinkimai. Naujai išrinktas Parlamento pirmininko pavaduotojas, laikantis eiliškumo užims
ankstesnio Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą, t. y. taps penktuoju pavaduotoju.
 
Rinkimai  vyksta  slaptu  balsavimu,  o  kandidatūras  gali  siūlyti  politinė  frakcija  arba  36
europarlamentarai.  Kad būtų išrinktas, kandidatas turi  surinkti  absoliučią galiojančių balsų
daugumą, t.  y.  įgyti  50 proc. plius vieno balso persvarą.
 
EP pirmininkas, 14 pavaduotojų ir kvestoriai sudaro Parlamento biurą, kuris vykdo daugelį
administracinių ir finansinių Parlamento vidaus funkcijų bei rengia pirminį Europos Parlamento
pajamų ir  išlaidų sąmatos projektą. Prireikus, EP pirmininko pavaduotojai  gali  pakeisti  EP
pirmininką perimdami jo funkcijas, įskaitant pirmininkavimą plenariniams posėdžiams.
 
Balsavimas: trečiadienį, sausio 18 d.
 
Procedūra: EP pirmininkės pavaduotojo rinkimai
 
Daugiau informacijos
Graikijos europarlamentarė Eva Kaili neteko EP pirmininkės pavaduotojos pareigų (2022-12-
13)
Europos Parlamento politiniai organai
Europos Parlamento biuro sandara
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221213IPR64610/graikijos-europarlamentare-eva-kaili-neteko-ep-pirmininkes-pavaduotojos-pareigu
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221213IPR64610/graikijos-europarlamentare-eva-kaili-neteko-ep-pirmininkes-pavaduotojos-pareigu
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
http://www.europarl.europa.eu/infographic/who-s-who/the-bureau/index_lt.html


Parlamentas spręs dėl skaitmeninių platformų
darbuotojų teisių
 
Plenarinėje sesijoje bus tvirtinama EP pozicija dėl
skaitmeninių platformų darbuotojų teisių stiprinimo.
 
Naujosiomis ES taisyklės siekiama pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse platformose, užtikrinti
jų skaidrumą. Nustatomi kriterijai, pagal kuriuos būtų galima spręsti, ar skaitmeninė platforma
yra darbdavys, o pagal ją dirbantys asmenys – darbuotojai. Tai suteiktų teisę darbuotojams
naudotis įprastinėmis darbo sąlygomis – teise į minimalų atlyginimą, poilsį, sveikatos draudimą,
nedarbo išmokas ir pan.
 
Pirminė Parlamento pozicija buvo patvirtinta praėjusių metų gruodį  Užimtumo komitete,  o
pirmadienį šis tekstas bus pateiktas pastaboms plenarinėje sesijoje. Jei iki trečiadienio nebus
sulaukta prieštaravimų, komiteto pozicija taps viso Parlamento pozicija ir europarlamentarai bus
pasiruošę pradėti derybas su ES Taryba dėl galutinio taisyklių teksto. Sulaukus prieštaravimo,
ketvirtadienį vyktų balsavimas dėl galutinės Parlamento pozicijos.
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2022-12-12)
Teisėkūros apžvalga
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)&l=en


EP balsuos dėl atliekų vežimo taisyklių peržiūros
 
Antradienį europarlamentarai tvirtins pasiūlymą reformuoti
ES atliekų gabenimą ir gabenimo priežiūrą, kad padidintų
šio proceso skaidrumą ir užkirstų kelią nelegaliam vežimui.
 
Praėjusį gruodį patvirtintais Europos Parlamento aplinkos komiteto pasiūlymais, dėl kurių turi
apsispręsti visas Parlamentas, siekiama, kad atliekų gabenimas Sąjungoje būtų skaidresnis, o
apsikeitimas informacija veiksmingesnis. Kartu siūloma griežtinti ES atliekų eksportą ir stiprinti
kovą su nelegaliu jų gabenimu. Tikimasi, kad atliekų vežimo taisyklių reforma leis padidinti
aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą, paskatins jų perdirbimą ir žiedinės ekonomikos plėtrą.
 
2020 m. ES eksportavo apie 32,7 mln. tonų atliekų, kurių vertė – 13 mlrd. eurų, o importavo apie
16 mln. tonų atliekų, kurių vertė – 13,5 mlrd. eurų. Be to, tarp ES valstybių per metus vežama
apie 67 mln. tonų atliekų.
 
Diskusija: pirmadienį, sausio 16 d.
 
Balsavimas: antradienį, sausio 17 d.
 
Procedūra: bendro sprendimo, pirmasis svarstymas
 
Daugiau informacijos
ES taisyklių projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2022-12-01)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga apie ES atliekų vežimo taisyklių peržiūrą (2022 m. kovas)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0290_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58112/waste-shipments-stricter-rules-to-protect-the-environment-and-human-health
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0367(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729330/EPRS_BRI(2022)729330_EN.pdf


Europos Parlamentas ragins stiprinti ES užsienio
ir gynybos politiką
 
Antradienį EP nariai diskutuos, o trečiadienį balsuos dėl
kasmetinio ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos
vertinimo. Pagrindinės temos – karas Ukrainoje ir auganti
Kinijos galia.
 
Numatoma, kad europarlamentarai ragins ES didinti ir spartinti finansinę, humanitarinę ir karinę
paramą Ukrainai. Jie taip pat siūlys didinti ES sprendimų priėmimo lankstumą ir veiksmingumą,
kuris  neišvengiamas,  siekiant  laiku  sureaguoti  į  naujai  kylančius  iššūkius.  Be  to,
europarlamentarai  ragins  didinti  ES  energetikos  nepriklausomybę.
 
Diskusija: antradienį, sausio 17 d.
 
Balsavimas: trečiadienį, sausio 18 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Spaudos konferencija: 11.00 val. trečiadienį, sausio 18 d.
 
Daugiau informacijos
Pranešimas spaudai po balsavimo komitete apie ES užsienio politiko vertinimą (2022-11-30)
EP pranešėjas dėl ES užsienio politikos David McAllister (Europos liaudies partija, Vokietija)
Pranešimas spaudai po balsavimo komitete apie ES gynybos politiko vertinimą (2022-11-30)
EP pranešėjas dėl ES gynybos politikos Tom Vandenkendelaere (Europos liaudies partija,
Belgija)
EP Tyrimų biuro pažyma apie EP vietą ES saugumo ir gynybos politikoje
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58106/foreign-affairs-committee-calls-for-strengthened-eu-defence-of-european-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124806/DAVID_MCALLISTER/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58201/annual-report-on-csdp-eu-must-boost-its-defence-capacity-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/129164/TOM_VANDENKENDELAERE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/129164/TOM_VANDENKENDELAERE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_IDA(2022)702559


Europarlamentarai sieks stiprinti kompiuterinių
žaidimų vartotojų apsaugą
 
Europos Parlamentas ragins suvienodinti kompiuterinių
žaidimų vartotojų, ypač vaikų, apsaugą, tačiau kartu
nekliudyti šio sektoriaus inovacijoms ir plėtrai.
 
Antradienį EP nariai diskutuos, o trečiadienį balsuos dėl rezoliucijos, kurios projekte raginama
stiprinti  kompiuterinius žaidimus žaidžiančių vaikų apsaugą nuo žaidimų priklausomybės ir
manipuliavimo. Jie nori suteikti tėvams daugiau galimybių kontroliuoti vaikų kompiuterinius
žaidimus, prie jų praleidžiamą laiką ir lėšas įvairiems priedams įsigyti. Kartu europarlamentarai
pripažįsta ir kompiuterinių žaidimų pramonės svarbą Europos ekonomikai, todėl siūlo taikyti
įvairias šios rinkos inovacijų skatinimo priemones.
 
Diskusija: antradienį, sausio 17 d.
 
Balsavimas: trečiadienį, sausio 18 d.
 
Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija
 
Daugiau informacijos
EP rezoliucijos projektas
Pranešimas spaudai apie balsavimą komitete (2022-12-12)
EP pranešėja Adriana Maldonado López (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
Teisėkūros apžvalga
EP Tyrimų biuro apžvalga apie pirkinių internetiniuose žaidimuose poveikį vartotojams, o ypač
jaunimui (2020 m. liepa)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0300_EN.html#_section1
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64511/online-video-games-protecting-players-and-supporting-the-sector
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197735/ADRIANA_MALDONADO+LOPEZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2014(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf


Prašymai panaikinti keturių EP narių imunitetą
 
Atsižvelgiant į Belgijos teisėsaugos ir Europos
prokuratūros prašymus, Europos Parlamente bus pradėta
keturių europarlamentarų imuniteto atšaukimo procedūra.
 
Pirmadienį  Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola ketina pranešti  apie Belgijos
teisėsaugos prašymą atšaukti dviejų EP narių imunitetą, ir perduoti skubiam jo nagrinėjimui
komitete.  Gavusi  šį  prašymą,  praėjusią  savaitę  ji  pažymėjo:  „nuo  pat  pradžių  Europos
Parlamentas visomis išgalėmis padėjo tyrimui. Mes ir toliau sieksime užtikrinti, kad prasikaltę
asmenys neliktų nenubausti. Prasikaltusieji įsitikins, kad Parlamentas stoja įstatymo pusėn.
Korupcija negali būti pelninga, su ja kovosime kaip galėdami.“
 
Parlamentas  yra  taip  pat  gavęs  Europos  prokuratūros  prašymą  panaikinti  kitų  dviejų
europarlamentarų imunitetą, dėl įtarimų ES lėšų švaistymu, tačiau jis nesusijęs su prieš tai
minėtu Belgijos teisėsaugos institucijų tyrimu. Europos prokuratūra aiškinasi išmokų šiems EP
nariams ir jų padėjėjų atlyginimų aplinkybes. Europos prokuratūros prašymo išnagrinėjimui
būtina keisti EP darbo tvarkos taisykles, todėl tikėtina, kad šis prašymas bus paskelbtas sesijos
pabaigoje, po taisyklių atnaujinimo antradienį.
 
Imuniteto atšaukimo procedūra
 
Kaip numatyta Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse (6 straipsnyje ir 9 straipsnyje)
prašymas atšaukti imunitetą paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam
komitetui, šiuo atveju Teisės reikalų komitetui. Komitetas paskiria pranešėją, kuris koordinuoja
prašymo svarstymą ir parengia rekomendaciją. Komitete taip pat gali vykti europarlamentarų,
kurių  imunitetą  prašoma panaikinti,  klausymai.  Galiausiai  komitetas rekomenduoja visam
Parlamentui  prašymą patenkinti  arba  atmesti.  Visi  imuniteto  naikinimo  atvejai  svarstomi
uždarame posėdyje.
 
Jeigu per plenarinį posėdį rekomendacija bus priimta (paprasta dauguma), pirmininkė apie šį
sprendimą nedelsdama praneš atitinkamiems europarlamentarams ir atsakingai nacionalinės
valdžios institucijai.
 
Daugiau informacijos
Europos Parlamento Pirmininkė pradeda dviejų EP narių imuniteto atšaukimo procedūrą
(2023-01-02)
Europos prokuratūros pranešimas spaudai (2022-12-15)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-006_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-009_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194460/immunity-principles-LT-original.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230102IPR65401/europos-parlamento-pirmininke-pradeda-dvieju-nariu-imuniteto-atsaukimo-procedura
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20230102IPR65401/europos-parlamento-pirmininke-pradeda-dvieju-nariu-imuniteto-atsaukimo-procedura
https://www.eppo.europa.eu/en/news/european-chief-prosecutor-requests-lifting-immunity-two-members-european-parliament

