
 

  Naujienlaiškis: 2020 m. sausio 13-16 d.
Strasbūras
 
Rusijos propaganda: EP nariai žada pasmerkti V.Putino bandymus
pateisinti Molotovo-Ribentropo paktą 
Trečiadienį EP nariai ruošiasi pasmerkti V. Putino tikrovės neatitinkančius pareiškimus
dėl II-ojo pasaulinio karo.
 
 
Europos ateities konferencija: galimybė piliečiams prisidėti prie ES
pokyčių 
Trečiadienį po diskusijų su Vadovų Tarybos pirmininku C. Michel ir Komisijos
pirmininke U. von der Leyen EP balsuos dėl rezoliucijos apie būsimąją Europos ateities
konferenciją.
 
 
Parlamentas aptars Europos žaliojo kurso finansavimą 
Prieš balsuodami dėl Europos žaliojo kurso, EP nariai aptars numatomus teisės aktus,
kurie leistų ES šalims pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių technologijų.
 
 
Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, Parlamentas ragina nustatyti
privalomas taisykles 
Ketvirtadienį EP nariai ragins biologinės įvairovės konferencijos (COP 15) dalyvius
sutarti dėl teisiškai įpareigojančių tikslų, kurie būtų panašūs į Paryžiaus susitarimą dėl
klimato kaitos.
 
 
Parlamentas įvertins teisės viršenybės pažangą Vengrijoje ir
Lenkijoje 
Europarlamentarai įvertins ES Tarybos pažangą siekiant nustatyti, ar Vengrijoje ir
Lenkijoje teisės viršenybei iškilusi grėsmė. Dėl rezoliucijos bus balsuojama
ketvirtadienį.
 
 
Brexit: Parlamentas įspėja dėl piliečių teisių 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl ES
ir JK piliečių teisių po „Brexit“.
 
 
Čekijos ministro pirmininko A. Babišo interesų konflikto tyrimas: EP
nariai prašo daugiau informacijos
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Tikimasi, kad trečiadienį Europos Komisija (EK) informuos Parlamentą apie vykdomą
tyrimą ir būsimas priemones, būtinas ES finansiniams interesams apsaugoti.
 
 
Parlamentas siekia panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio
skirtumus 
Pirmadienį EP nariai diskutuos, kaip panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio
skirtumus, ir paragins Europos Komisiją (EK) nedelsiant pasiūlyti teisiškai
įpareigojančias priemones.
 
 
Parlamentarai ragina sukurti vieną įkroviklį visiems mobiliesiems
telefonams 
Siekdami sumažinti elektroninių atliekų kiekį ir palengvinti vartotojų gyvenimą,
europarlamentarai siekia, kad mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų įkrovikliai tiktų visiems
modeliams.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-01-13

 
 
*	*	*
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Daugiau
Darbotvarkės projektas
Stebėkite plenarinę sesiją tiesiogiai
EP multimedijos centras
Spaudos konferencijos ir kiti įvykiai
EP narių naujienos realiu laiku

Robertas POGORELIS
Press Officer in Lithuania

(+370) 5 212 1530
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http://www.europarl.europa.eu//news/lt/agenda/briefing/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/schedule
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
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Rusijos propaganda: EP nariai žada pasmerkti
V.Putino bandymus pateisinti Molotovo-
Ribentropo paktą
 
Trečiadienį EP nariai ruošiasi pasmerkti V. Putino tikrovės
neatitinkančius pareiškimus dėl II-ojo pasaulinio karo.
 
Prieš pat Kalėdas, kalbėdamas kasmetinėje spaudos konferencijoje, V. Putinas viešai pareiškė,
kad Lenkija yra iš dalies atsakinga dėl II-ojo pasaulinio karo pradžios, o Rytų Europą slapta
įtakos sferomis padalinęs Molotovo-Ribentropo paktas nesiskiria  nuo kitų  to  meto karinių
sutarčių.
 
Europos liaudies partijos (EPP) inicijuotoje diskusijoje šiuos pareiškimus žadama pasmerkti kaip
sistemingus Kremliaus bandymus iškreipti istorinius faktus ir reabilituoti komunistinio sovietų
režimo nusikaltimus. Be to, tikrovės neatitinkantys V. Putino pareiškimai prieštarauja pernai
rugsėjį  priimtai  rezoliucijai  dėl  Europos  atminimo  svarbos  Europos  ateičiai.  Dokumente
pabrėžiama, kad tiesioginis Molotovo-Ribentropo pakto padarinys – Baltijos šalių aneksija ir
sovietų  invazija  į  Lenkijos  Respubliką,  sunaikinusi  Lenkijos  nepriklausomybę ir  nulėmusi
beprecedentę lenkų tautos tragediją. Be to, 1939 m. lapkričio 30 d. Sovietų Sąjunga pradėjo
agresyvų karą prieš Suomiją, o 1940 m. birželį okupavo ir aneksavo dalį Rumunijos teritorijos,
kuri taip ir nebuvo grąžinta.
 
Diskusijos metu pasisakyti turėtų ir europarlamentarai iš Lietuvos.
 
Daugiau
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai (2019-09-18)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_LT.html


Europos ateities konferencija: galimybė
piliečiams prisidėti prie ES pokyčių
 
Trečiadienį po diskusijų su Vadovų Tarybos pirmininku C.
Michel ir Komisijos pirmininke U. von der Leyen EP
balsuos dėl rezoliucijos apie būsimąją Europos ateities
konferenciją.
 
EP nariai nori, kad piliečių balsas taptu esminis sprendžiant ES vidinius ir išorinius iššūkius,
kurie nebuvo numatyti pasirašant Lisabonos sutartį. Konferencija turėtų prasidėti vėliau šiemet ir
trukti dvejus metus.
 
Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad norint atsižvelgti į piliečių rūpesčius, įvairaus išsilavinimo
bei amžiaus pilietinės visuomenės atstovai ir suinteresuoti asmenys turi būti įtraukti nustatant
ES prioritetus europiniu, nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygiu. Tikimasi, kad Konferencija
paskatins platesnį piliečių įsitraukimą į ES valdymą.
 
Diskusija: 2020-01-15
 
Balsavimas dėl rezoliucijos:2020-01-15
 
Daugiau
EP tyrimas: Pasirengimas Europos ateities konferencijai
Pranešimas spaudai: konstitucinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos ateities
konferencijos:
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29644202
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Parlamentas aptars Europos žaliojo kurso
finansavimą
 
Prieš balsuodami dėl Europos žaliojo kurso, EP nariai
aptars numatomus teisės aktus, kurie leistų ES šalims
pereiti prie mažiau anglies dioksido išskiriančių
technologijų.
 
Antradienį  už  Europos  žaliojo  kurso  įgyvendinimą  atsakingas  Europos  Komisijos  (EK)
vicepirmininkas Frans Timmermans, pristatys ilgai lauktus teisėkūros pasiūlymus dėl „Teisingo
pereinamojo laikotarpio mechanizmo“ ir jo finansavimo.
 
Trečiadienį Parlamentas balsuos dėl rezoliucijos, kuri vainikuos gruodį prasidėjusias diskusijas
su EK pirmininke Ursula von der Leyen dėl viso Europos žaliojo kurso paketo.
 
Europarlamentarai planuoja palaikyti EK planus iki 2050 m. pasiekti, kad ES taptų klimatui
neutrali. Be to, prieš kitąmet organizuojamą pasaulinę klimato konferenciją Glazge jie siūlo į
Europos žaliąjį kursą įtraukti tikslą iki 2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį 55%. Parlamentas jau ankščiau išreiškė savo poziciją, kad norint pasiekti ambicingus
tikslus, būtina numatyti atitinkamą finansavimą iš 2021–2027 m. finansinėje programoje.
 
Diskusija: 2019-12-1
 
Balsavimas dėl rezoliucijos:2020-01-15
 
Daugiau
Pranešimas spaudai: Europos žaliasis kursas: europarlamentarų reakcijos (2019-12-11)
Pranešimas spaudai: Europos Parlamentas skelbia kritinę klimato padėtį (2019-11-21)
Pranešimas spaudai: Europiečiai susirūpinę klimatu, lietuviai – skurdu ir miškais (2019-11-29)
EK: Europos žaliasis kursas
EP tyrimas: Europos žaliasis kursas:
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191203IPR68087/europos-zaliasis-kursas-europarlamentaru-reakcijos
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191121IPR67110/europos-parlamentas-skelbia-kritine-klimato-padeti
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191129IPR67710/europieciai-susirupine-klimatu-lietuviai-skurdu-ir-miskais
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29644205
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Siekiant išsaugoti biologinę įvairovę,
Parlamentas ragina nustatyti privalomas
taisykles
 
Ketvirtadienį EP nariai ragins biologinės įvairovės
konferencijos (COP 15) dalyvius sutarti dėl teisiškai
įpareigojančių tikslų, kurie būtų panašūs į Paryžiaus
susitarimą dėl klimato kaitos.
 
Rezoliucijos projekte sakoma, kad JT biologinės įvairovės konferencija, COP 15, turėtų padėti
sustabdyti dabartinį biologinės įvairovės nykimą.
 
ES raginama rodyti pavyzdį ir atsižvelgti į biologinės įvairovės tikslus visose ES politikos srityse.
Pavyzdžiui, užtikrinti, kad iki 2030 m. 30 proc. ES teritorijos sudarytų natūralios teritorijos. EP
nariai taip pat nori, kad bent 10 proc. ES ilgalaikio biudžeto būtų skirta pastangoms gerinti
biologinę įvairovę.
 
Parlamentas nuolat skatina biologinės įvairovės apsaugą bei ne kartą perspėjo apie besitęsiantį
ir precedento neturintį biologinės įvairovės nykimą.
 
JT biologinės įvairovės konvencija įsigaliojo 1993 m. gruodžio 29 d.  Europos Parlamento
delegacija 15-ajame COP 15 susitikime Kunminge (Kinija) dalyvaus nuo 2020 m. spalio 19 d. iki
lapkričio 1 d.
 
Tikimasi, kad COP 15 konferencijos metu pasaulinės biologinės įvairovės išsaugojimo kursas ir
struktūra bus patvirtinti ateinantiems 10 metų ir ilgiau.
 
Diskusija: 2020-01-15
 
Balsavimas dėl rezoliucijos:2020-01-16
 
Daugiau
Pranešimas spaudai po balsavimo komitete (2019-12-03)
Biologinės įvairovės konvencijos svetainė
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
EP tyrimas: ruošiant biologinės įvairovės programą po 2020 m.
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https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29646121


Parlamentas įvertins teisės viršenybės pažangą
Vengrijoje ir Lenkijoje
 
Europarlamentarai įvertins ES Tarybos pažangą siekiant
nustatyti, ar Vengrijoje ir Lenkijoje teisės viršenybei iškilusi
grėsmė. Dėl rezoliucijos bus balsuojama ketvirtadienį.
 
2018 m. rugsėjo mėn. EP pareikalavo, kad ES Taryba imtųsi priemonių užkirsti kelią Vengrijos
valdžios institucijoms pažeidinėti ES pamatines vertybes. Parlamentarams susirūpinimą kėlė
žodžio laisvės pažeidimai, grėsmė šalies teismų nepriklausomybei, korupcija, neužtikrinamos
mažumų teisės ir migrantų bei pabėgėlių padėtis.
 
Lenkijos atveju, 2017 m. gruodį Europos Komisija (EK) paragino ES imtis veiksmų dėl galimos
grėsmės šios šalies teismų nepriklausomumui, o 2018 m. kovą priimtoje rezoliucijoje EP pritarė,
kad šalyje yra kilusi grėsmė teisės viršenybei.
 
Pasak 7-ojo ES sutarties straipsnio, gavusi šiuos įspėjimus, ES Taryba gali  imtis veiksmų,
reikalingų nustatyti, ar šalyse išties yra kilusi grėsmė pamatinėms ES vertybėms. Tiesa, prieš
imdamasi konkrečių veiksmų Taryba privalo išklausyti kaltinamų šalių atstovus.
 
ES ministrai surengė du klausymus su Vengrijos vyriausybe – 2019 m. rugsėjo ir gruodžio mėn.
EP nariai ne kartą skundėsi, kad nėra oficialiai įtraukti į šias diskusijas. Lenkijos valdžia Tarybos
akivaizdoje gynėsi tris kartus tarp 2018 m. birželio ir gruodžio mėn.
 
Europos Tarybai vieningai patvirtinus, jog šalyse yra akivaizdžiai pažeidžiama teisės viršenybė,
ir šiam sprendimui pritarus EP, šalis gali sulaukti sankcijų. Pavyzdžiui, gali būti suspenduotos
jos balsavimo teisės Taryboje.
 
Diskusija: 2019-01-15
 
Balsavimas dėl rezoliucijos: 2019-01-16
 
Daugiau
EP tyrimas: Teisės viršenybės principų gynimas ES: esami mechanizmai ir galimi patobulinimai
(2019-11-06)
Pranešimas spaudai: Teisės viršenybė Lenkijoje ir Vengrijoje: EP nariai prašo apsaugoti ES
vertybes (2019-12-17)
Infografikas: teisės viršenybė valstybėje narėje: koks ES vaidmuo?
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/teises-virsenybe-valstybeje-nareje-koks-es-vaidmuo-infografikas
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Brexit: Parlamentas įspėja dėl piliečių teisių
 
Trečiadienį EP nariai balsuos dėl rezoliucijos, kurioje
reiškiamas susirūpinimas dėl ES ir JK piliečių teisių po
„Brexit“.
 
Rezoliucijoje, kurią prieš balsavimą aptars parlamentarai, apžvelgiama daugybė problemų,
kurios dėl  „Brexit“  gali  kilti  tiek JK gyvenantiems ES piliečiams, tiek ES gyvenantiems JK
piliečiams.
 
Rezoliucijos  projekte  pabrėžiama,  kad  JK  išstojimo  sutartyje  numatytos  sąžiningos  ir
subalansuotos  nuostatos,  kuriomis  siekiama  apsaugoti  piliečių  teises  tiek  pereinamuoju
laikotarpiu, tiek ir  po jo.  Kruopštus šių nuostatų įgyvendinimas yra būtinas norint tinkamai
apsaugoti dėl „Brexit “galinčius nukentėti asmenis ir jų teises į socialinę apsaugą. Taip pat
būtina užtikrinti, kad ES piliečiams nekiltų sunkumų likti gyventi JK. Nuolankiai į JK piliečių
teises gyventi ES turėtų žiūrėti ir likusios ES šalys.
 
Kad įsigaliotų ES ir JK išstojimo sutartis, Europos Parlamentas ją turi patvirtinti paprasta balsų
dauguma (Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalis).  Parlamentas dėl jos balsuos
pasibaigus išstojimo sutarties ratifikavimo procesui JK.
 
Diskusija: 2019-01-14
 
Balsavimas dėl rezoliucijos: 2019-01-15
 
Daugiau
EP „Brexit“ iniciatyvinės grupės sudėtis:
Kaip vyks JK išstojimas iš ES ir kokie bus tolimesni santykiai?
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ir-jk
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/brexit_13108_pk


Čekijos ministro pirmininko A. Babišo interesų
konflikto tyrimas: EP nariai prašo daugiau
informacijos
 
Tikimasi, kad trečiadienį Europos Komisija (EK) informuos
Parlamentą apie vykdomą tyrimą ir būsimas priemones,
būtinas ES finansiniams interesams apsaugoti.
 
Diskusijos su ES Taryba ir EK metu EP nariai tikisi sulaukti daugiau informacijos apie
 
tyrimą  dėl  galimo  Čekijos  ministro  pirmininko  Andrejaus  Babišo  daugelį  metų  vykdyto
piktnaudžiavimo įtaka siekiant  susikrauti  turtus naudojantis ES finansavimo programomis.
 
Atkreipti dėmesį į padėtį Čekijoje EP ragina pastaruosius trejus metus. Dar 2018 m. gruodį EP
nariai išreiškė gilų susirūpinimą dėl Čekijos ministro pirmininko ryšių su „Agrofert“ grupe, kuri
gavo dideles ES žemės ūkio subsidijas.
 
EP nariai piktinosi, kad Komisija ilgą laiką išliko pasyvi, nepaisydama akivaizdžių požymių, jog
A. Babišas galėjo supainioti interesus dar 2014 m., kai prieš tapdamas premjeru užėmė šalies
finansų ministro pareigas.
 
Diskusija: 2019-01-15
 
Balsavimas dėl rezoliucijos: Bus paskelbta
 
Daugiau
Pranešimas spaudai: Europarlamentarai reikalauja sustabdyti ES pinigų srautą į oligarchų
kišenes (2019-12-17)
Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijos
Respublikoje (2018-12-13)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0530_LT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Parlamentas siekia panaikinti moterų ir vyrų
darbo užmokesčio skirtumus
 
Pirmadienį EP nariai diskutuos, kaip panaikinti vyrų ir
moterų darbo užmokesčio skirtumus, ir paragins Europos
Komisiją (EK) nedelsiant pasiūlyti teisiškai įpareigojančias
priemones.
 
Panaikinti darbo užmokesčio skirtumus savo 2019–2024 m politinėse gairėse numatytoje lyčių
lygybės strategijoje įsipareigojo EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Bet to, už lygybę ES
atsakinga naujoji  eurokomisarė Helena Dalli  paskelbė veiksmų planą, kuriuo ketinama per
pirmąsias 100 naujosios EK darbo dienų pristatyti teisiškai įpareigojančias priemones, skirtas
atlyginimų taisykles paversti skaidresnėmis.
 
Nors vienodo užmokesčio už tokį patį darbą principas yra įtvirtintas ES sutartyje, bendras vyrų ir
moterų darbo užmokesčio skirtumas ES tebėra 16% ( Lietuvoje 15,2%). Padėtis dar labiau
pablogėja moterims išėjus į pensiją: jų pensija yra vidutiniškai 40% mažesnė nei vyrų.
 
Diskusija: 2019-01-13
 
Balsavimas dėl rezoliucijos: Sausio 29 - 30 d. plenarinės sesijos metu.
 
Daugiau
EK: moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ES
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_lt
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home


Parlamentarai ragina sukurti vieną įkroviklį
visiems mobiliesiems telefonams
 
Siekdami sumažinti elektroninių atliekų kiekį ir palengvinti
vartotojų gyvenimą, europarlamentarai siekia, kad
mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų įkrovikliai tiktų visiems
modeliams.
 
2014 m. Radijo įrangos direktyvoje ES įstatymų leidėjai paragino sukurti  bendrą įkroviklį  ir
suteikė Komisijai įgaliojimus to siekti priimant deleguojamąjį aktą. Vis dėlto Europos Komisijos
(EK)  bandymai  paskatinti  pramonę  kurti  vienodus  įkroviklius  neatitiko  teisės  akto  kūrėjų
lūkesčių,  o  savanoriški  gamintojų  susitarimai  neatnešė  norimų  rezultatų.
 
Parlamentarai reikalauja, kad bendro naudojimo įkrovikliai tiktų visų gamintojų telefonams,
planšetėms, elektroninių knygų skaitytuvams ir kitiems nešiojamiesiems įrenginiams.
 
Skaičiuojama, kad per metus panaudoti įkrovikliai sukuria daugiau nei 51 000 tonų atliekų.
 
Diskusija: 2019-01-13
 
Balsavimas dėl rezoliucijos: Sausio 29 - 30 d. plenarinės sesijos metu.
 
Daugiau
Pranešimas spaudai: EP siekia vieno kroviklio visiems mobiliesiems telefonams (2014-03-13)
Standartiniai mobiliųjų telefonų įkrovikliai: poveikio vertinimas (2018 m.)
Procedūros byla:
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Plenarinė sesija

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20140307IPR38122/europos-parlamentas-siekia-vieno-kroviklio-visiems-mobiliesiems-telefonams
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_lt
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/home

