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Európsky parlament vytvárate 
vy – obyvatelia Európy zo všetkých 28 
členských štátov Únie. Vy ste zvolili 751 
poslancov Európskeho parlamentu. 
Vďaka vášmu hlasu môžu títo poslanci 
prostredníctvom pozmeňujúcich 
návrhov, ktoré predkladajú s ohľadom 
na vaše záujmy, meniť európske právne 
predpisy.

Vami zvolení poslanci ma poverili, aby 
som Európskemu parlamentu predsedal 
a zastupoval ho, aby sa z neho mohol 
stať skutočný obhajca vôle a túžob ľudí 
v Európe. Mojím cieľom ako predsedu 
Európskeho parlamentu je priblížiť 
Európu občanom.

Urobím všetko, čo je v mojich silách, 
aby Parlament a jeho poslanci pracovali 
stále účinnejšie pri presadzovaní vašich 
potrieb a nádejí. Európska únia musí 
urobiť praktické opatrenia v záujme 
riešenia vašich starostí v oblastiach, ako 

sú pracovné miesta a rast, bezpečnosť, 
migrácia a zmena klímy.

Európska únia je vynikajúcim nástrojom 
na dosiahnutie prosperity a stability. Ak 
sa obzrieme späť smerom k našim starým 
otcom, pochopíme, ako zjednotená Európa 
premenila ich sen, ktorým bolo skončenie 
vojny v Európe, na skutočnosť. Boli 
svedkami toho, ako sa ich deti a vnúčatá 
narodili a vyrastali v mieri a v atmosfére 
dodržiavania základných práv.

Európsky spôsob vytvárania synergií 
medzi rôznymi krajinami a národmi 
Európy vyústil do úžasného 
hospodárskeho a politického rozvoja 
podporujúceho milióny pracovníkov 
a podnikateľov prostredníctvom 
jednotného trhu a sny študentov 
študujúcich v zahraničí.

Napriek tomuto nespochybniteľnému 
úspechu sa však Európe nie vždy 

ÚVODNÉ SLOVO 
PREDSEDU 



podarilo nájsť správnu odpoveď na 
nové výzvy, čo v ľuďoch vytváralo 
pochybnosti o tom, či sú inštitúcie EÚ 
schopné riešiť problémy, ktorým čelia.

Musíme sa teda usilovať o lepšiu Úniu, 
ktorá bude efektívnejšie plniť svoju 
úlohu, majúc na pamäti, že viac ako 
kedykoľvek predtým musíme stáť 
jednotne, aby sme dokázali ochrániť 
záujmy občanov EÚ. Pretože ak sa 
rozdelíme, nebudeme schopní ochrániť 
naše hospodárske a obchodné záujmy, 
zaručiť bezpečnosť a zachovať životné 
prostredie.

Sme pripravení čeliť tejto výzve 
a tvrdo pracujeme na tom, aby sme 
dosiahli hmatateľné výsledky. Vaši 
zvolení zástupcovia usilovne pracujú 

na nových a účinnejších právnych 
predpisoch, ktoré predkladá Európska 
komisia, a vytvárajú na ňu tlak, aby 
konala v záujme národov Európy.

Toto je povinnosť, ktorú sme si vzali 
na svoje plecia, keď ste nás v máji 
2014 zvolili. To, ako si ju splníme, sa 
prejaví v nadchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu v roku 2019.

Vaša angažovanosť má zásadný 
význam, keďže poskytuje energiu pre 
našu prácu ako zvolených zástupcov. 
Práve preto sa uchádzame o vašu 
pozornosť ako informovaných 
európskych občanov.

Antonio Tajani 
predseda Európskeho parlamentu
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Európska únia (EÚ) je jedinečné 
hospodárske a politické partnerstvo 
28 členských štátov. Založili ju po 
druhej svetovej vojne s cieľom 
posilniť hospodársku spoluprácu: 
vychádzalo sa z myšlienky, že krajiny, 
ktoré spolu obchodujú, sa od seba 
stávajú hospodársky závislými, a tým sa 
zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vyhnú 
vzájomnému konfliktu. EÚ je založená 
na zásadách právneho štátu, čiže všetka 
jej činnosť vychádza zo zmlúv, ktoré 
schválili všetky členské štáty.

EÚ sa naďalej zameriava na to, aby 
jej inštitúcie boli transparentné 
a demokratické. Európsky parlament 
je jedinečným mnohonárodným 
parlamentným zhromaždením, ktoré 
je volené priamo občanmi. Vyše pol 
miliardy občanov z 28 členských štátov 
zastupuje 751 poslancov Európskeho 
parlamentu. Európski občania sa na 
politickom dianí môžu zúčastňovať 
viacerými spôsobmi. Môžu napríklad 
voliť vo voľbách, kontaktovať svojho 
poslanca Európskeho parlamentu, 
obrátiť sa s petíciou na Európsky 
parlament alebo začať iniciatívu 
občanov vyzývajúcu Európsku komisiu 
na vypracovanie legislatívneho návrhu.

EURÓPSKA ÚNIA: 
ČO A PREČO 

Petícia Európskeho parlamentu:
europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/00533cec74/Petitions.html 

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/00533cec74/Petitions.html


MEDZI HLAVNÉ  
ÚSPECHY EÚ PATRÍ:

Ô

1. Polstoročie mieru, 
stability a prosperity, čo sú 
faktory, ktoré výrazne zlepšili 
životnú úroveň miliónov 
Európanov.

4. Zavedenie jednotnej 
meny – eura, ktorú používa 
väčšina členských štátov 
EÚ, ešte výraznejšie 
zjednodušilo obchod 
a cestovanie.

5. Hodnoty ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, 
právneho štátu a rešpektovania 
ľudských práv sú stanovené v Charte 
základných práv EÚ. Ich dodržiavanie 
inštitúciami EÚ a vládami členských 
štátov je právne záväzné vždy, keď 
ide o uplatňovanie práva Únie.

6. Spoločná zahraničná 
a bezpečnostná politika 
umožňuje EÚ vo svetových 
záležitostiach vystupovať 
jednotne. EÚ koná ako jeden 
celok aj pri poskytovaní 
rozvojovej pomoci tretím 
krajinám, sledovaní problematiky 
ľudských práv na celom svete 
a riadení obchodných vzťahov 
s tretími krajinami.

3. Takzvaný „jednotný trh“ 
umožňuje voľný pohyb 
väčšine tovarov, služieb, 
kapitálu a osôb v rámci 
EÚ a predstavuje hlavný 
hospodársky motor Únie.

2. Vďaka zrušeniu hraničných kontrol 
medzi štátmi EÚ môžu ľudia slobodne 
cestovať takmer po celom kontinente. 
Zároveň je oveľa jednoduchšie žiť 
a pracovať v inom štáte v rámci Európy.



RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada Európskej únie zastupuje vlády jednotlivých členských 
krajín. O predsedníctvo Rady sa delia členské štáty na základe 
rotačného systému.

EURÓPSKA RADA

Všeobecné priority EÚ stanovuje Európska rada, v ktorej 
spoločne zasadajú hlavy štátov a vlád a hlavní predstavitelia 
EÚ. Na jej čele stojí predseda a tvoria ju predsedovia vlád alebo 
hlavy jednotlivých členských štátov a predseda Komisie.

INŠTITÚCIE  
EURÓPSKEJ ÚNIE 
TU JE KRÁTKY PREHĽAD HLAVNÝCH 
INŠTITÚCIÍ EÚ A ICH FUNKCIÍ.

Ô

EURÓPSKY PARLAMENT

Jediný priamo volený orgán EÚ. Zastupuje viac ako 
500 miliónov obyvateľov EÚ. Zohráva kľúčovú úlohu pri 
voľbe predsedu Európskej komisie. S Radou Európskej únie 
sa delí o právomoci v oblasti rozpočtu a prijímania právnych 
predpisov EÚ.



C

Viac informácií o európskych inštitúciách a orgánoch nájdete na internetovej stránke:
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

DVOR AUDÍTOROV

Dvor audítorov kontroluje financie EÚ. Ako externý audítor 
prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ 
a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov 
občanov EÚ.

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Centrálna banka pre jednotnú európsku menu – euro. Hlavnou 
úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať kúpnu silu eura, 
a tým aj cenovú stabilitu v eurozóne.

SÚDNY DVOR

Najvyšší súd v záležitostiach právnych predpisov EÚ. Vykladá 
právo EÚ a zabezpečuje jeho rovnaké uplatňovanie vo všetkých 
členských štátoch.

EURÓPSKA KOMISIA

Výkonný orgán EÚ je zodpovedný za navrhovanie a vykonávanie 
právnych predpisov EÚ, monitorovanie zmlúv a každodenné 
fungovanie EÚ.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm


EURÓPSKY PARLAMENT,  
JEHO PRÁVOMOCI A ÚLOHY

Európsky parlament (EP) je jedinečným príkladom fungovania mnohonárodnej 
a mnohojazyčnej demokracie. Zvolení poslanci Európskeho parlamentu sa zapájajú 
do verejných diskusií a zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní politiky EÚ. Hlavné 
oblasti ich činnosti zahŕňajú:

PRÁVNE PREDPISY

EP rozhoduje spoločne s Radou EÚ 
o prijímaní právnych predpisov, ktoré 
ovplyvňujú každodenný život občanov 
Únie. Ide o oblasti ako sloboda pohybu, 
bezpečnosť potravín a ochrana 
spotrebiteľa, životné prostredie, ako 
aj o väčšinu hospodárskych odvetví. 
Členské štáty však stále majú právo veta 
v oblas tiach, ako sú dane a zahraničné 
veci/obrana. V niektorých oblastiach 

musí Rada pred prijatím rozhodnutia 
získať súhlas Európskeho parlamentu. 
Avšak aj na oblasti ako vzdelávanie 
a kultúra, v ktorých členské štáty 
rozhodujú samy, sa často vzťahujú 
podporné opatrenia EÚ, ako je program 
ERASMUS+, ktorý mladým Európanom 
ponúka možnosť štúdia, dobrovoľníckej 
práce, odbornej prípravy alebo získania 
pracovných skúseností v zahraničí.

Zapojte sa do tvorby európskych politík: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sk.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sk.htm


AKO JE ZNÁME, V ROKU 2012 EURÓPSKY PARLAMENT ZAMIETOL 
KONTROVERZNÚ OBCHODNÚ DOHODU O BOJI PROTI FALŠOVANIU (ACTA)

Cieľom tejto nadnárodnej dohody bolo 
zavedenie medzinárodných noriem na 
posilnenie práv duševného vlastníctva. 
Organizácie zastupujúce občanov 
a mimovládne záujmy však tvrdili, že 
ACTA by mohla porušiť niekoľko zá-
kladných práv vrátane slobody prejavu 
a práva na súkromie.

Navyše boli z dôvodu tajného 
rokovania o dohode z procesu vylúčené 
skupiny občianskej spoločnosti, 
rozvojové krajiny a široká verejnosť. 

Podpísanie dohody Európskou úniou 
a mnohými jej členskými štátmi viedlo 
k rozsiahlym protestom v celej Európe. 
Pod tlakom zo strany občianskej 
spoločnosti vrátane piatich petícií, 
z ktorých jedna získala 2,8 milióna 
podpisov, Európsky parlament dohodu 
dôkladne preskúmal a následne 
zamietol.

To znamenalo skutočný koniec dohody 
ACTA a tento dokument tak nemohol 
prijať žiaden členský štát EÚ. 
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ROZPOČET

Rozpočtové právomoci sú kľúčovou 
výsadou každého parlamentu – ten, 
kto prideľuje finančné prostriedky, má 
právomoc stanoviť politické priority. 
Na úrovni EÚ sa o túto právomoc 
delia Európsky parlament a Rada. 

Každých sedem rokov spoločne 
prijímajú viacročný finančný rámec 
a kontrolujú a schvaľujú ročný rozpočet 
na nasledujúci rok, ako aj výdavky 
z predchádzajúceho roka.

Viac o rozpočte EÚ: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html 

DLHODOBÝ ROZPOČET EÚ NA OBDOBIE 2014 – 2020
Výdavkové stropy (v eurách) na sedem rokov

Ô

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 
Spoločná poľnohospodárska politika a rozvoj vidieka
(373,2 miliardy)

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 
Výskum a technológie (125,6 miliardy)

Administratíva  
(61,6 miliardy)

EÚ ako globálny aktér 
Medzinárodné záležitosti (58,7 miliardy)

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 
Vnútorné záležitosti (15,7 miliardy)

Súdržnosť pre rast a zamestnanosť 
Pracovné miesta, územná súdržnosť a spolupráca  
(325,1 miliardy)

Celkové výdavky (960 miliárd) 
Vrátane 27 miliónov eur ako kompenzácia pre Chorvátsko

europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


KONTROLA

Európsky parlament monitoruje, či sa 
prostriedky EÚ využívajú správne. Pri 
navrhovaní kandidátov na post predsedu 
Európskej komisie sa zohľadňujú výsledky 
volieb do EP. Európsky parlament 
volí predsedu a schvaľuje Európsku 
komisiu (predsedu Komisie a kolégium 
komisárov) a môže ju prinútiť, aby 
odstúpila. Od komisárov sa často 
vyžaduje, aby pred Parlamentom obhájili 
svoju politiku. Predseda Európskej rady 
a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku pravidelne 

vystupujú v Parlamente, aby informovali 
poslancov a odpovedali na ich otázky. 
Posledných pár rokov sa výrazne zvýšil 
počet diskusií, ktoré Parlament vedie 
so všetkými dôležitými subjektmi 
s rozhodovacími právomocami, ktoré 
sa zaoberajú problematikou eura, a to 
s cieľom vniesť viac transparentnosti do 
spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia 
v oblasti menovej politiky. V tomto zmysle 
sa Európsky parlament stal jedným z mála 
fór, ktoré prispievajú k zvýšeniu transpa-
rentnosti správy eurozóny.

Viac o právomociach a postupoch EP: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


EURÓPSKY PARLAMENT  
A OCHRANA SLOBODY  
A DEMOKRACIE 

Parlament ako jediná volená inštitúcia 
EÚ vníma svoju úlohu ochrancu 
slobôd, ľudských práv a demokracie 
tak v Európe, ako aj za jej hranicami, 
veľmi vážne. Úlohou poslancov EP je 
predovšetkým zastupovať občanov 
na úrovni EÚ a chrániť ich záujmy 
pred vedúcimi predstaviteľmi EÚ 
a inštitúciami Únie.

Väčšina medzinárodných dohôd 
uzatváraných EÚ si vyžaduje súhlas EP. 
Parlament je zapojený aj do formovania 
politík v oblasti rozvoja a humanitárnej 
pomoci. Poslanci EP v čoraz väčšej 
miere uplatňujú svoj vplyv na európsku 
zahraničnú politiku a udržiavajú úzke 
väzby so zákonodarcami po celom 
svete.

Poslanci EP často pôsobia vo funkcii 
volebných pozorovateľov v krajinách 
na celom svete s cieľom odhaľovať 
prípadné nezrovnalosti. Zaručujú 
ochranu ľudských práv v rámci 
medzinárodných hospodárskych 
a obchodných dohôd EÚ. Udeľujú 
Sacharovovu cenu, ktorou 
vyznamenávajú jednotlivcov alebo 
organizácie obhajujúce ľudské práva, 
demokraciu a slobodu prejavu 
a bojujúce proti neznášanlivosti 
a utláčaniu kdekoľvek na svete. Medzi 
laureátov z minulých rokov patrí Malála 
Júsafzajová, Nelson Mandela a Aun 
Schan Su Ťij.

Viac o Sacharovovej cene Európskeho parlamentu:
europarl.europa.eu/sakharov

http://europarl.europa.eu/sakharov




ŠTRUKTÚRA  
EURÓPSKEHO PARLAMENTU
ZLOŽENIE EP PODĽA  
POLITICKÝCH SKUPÍN (23.1.2017)

Ô

 EĽS Poslanecký klub Európskej ľudovej 
strany (kresťanských demokratov)

 S&D Skupina progresívnej aliancie 
socialistov a demokratov 
v Európskom parlamente

 EKR Európski konzervatívci a reformisti

 ALDE Skupina Aliancie liberálov 
a demokratov za Európu

 EZĽ/SZĽ Konfederatívna skupina Európskej 
zjednotenej ľavice – Severskej 
zelenej ľavice

 Zelení/ESA Skupina zelených/Európska 
slobodná aliancia

 ESPD Skupina Európa slobody a priamej 
demokracie

 ENS Európa národov a slobody

 Nezaradení Nezaradení poslanci

EĽS

217

S&D

189 EKR

74

ALDE

68

EZĽ/SZĽ

52

Zelení/ESA

51

ESPD

42
ENS

40
Nezaradení

18

Total  751



ROZDELENIE KRESIEL PODĽA POLITICKÝCH 
SKUPÍN A ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (23.1.2017)

Ô
EĽS S&D EKR ALDE

EZĽ/
SZĽ

Zelení/
ESA ESPD ENS

Neza-
radení Spolu

Belgium 4 4 4 6 2 1 21

Bulgaria 7 4 2 4 17

Czech Republic 7 4 2 4 3 1 21

Denmark 1 3 4 3 1 1 13

Germany 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estonia 1 1 3 1 6

Ireland 4 1 1 1 4 11

Greece 5 4 1 6 5 21

Spain 17 14 8 11 4 54

France 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Croatia 5 2 1 2 1 11

Italy 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Cyprus 1 2 1 2 6

Latvia 4 1 1 1 1 8

Lithuania 3 2 1 3 1 1 11

Luxembourg 3 1 1 1 6

Hungary 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Netherlands 5 3 2 7 3 2 4 26

Austria 5 5 1 3 4 18

Poland 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Romania 12 15 1 3 1 32

Slovenia 5 1 1 1 8

Slovakia 6 4 3 13

Finland 3 2 2 4 1 1 13

Sweden 4 6 3 1 4 2 20

United Kingdom 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Total EU 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



SPOZNAJTE EP LEPŠIE 
NAVŠTÍVTE HO…

Chcete vedieť, kde vznikajú právne predpisy Európskej únie? Chceli by 
ste vedieť, kde vaši poslanci prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú 
váš každodenný život?

Európsky parlament ponúka mnoho interaktívnych návštev v Bruseli a Štrasburgu, 
počas ktorých majú návštevníci príležitosť lepšie porozumieť inštitúcii, jej histórii 
a kontextu EÚ ako celku. Všetky potrebné informácie o návštevách nájdete na 
webovom sídle Európskeho parlamentu (europarl.europa.eu/visiting/sk/).

STANICA EURÓPA (BRUSEL)
Príďte si pozrieť interaktívnu 3D maketu Európskeho parlamentu a zistite viac o jeho 
histórii, budovách, významných osobnostiach, ktoré ho navštívili, ako aj o rôznych 
aktivitách, ktorých sa môžu návštevníci zúčastniť. Stanica Európa je počiatočným 
miestom vašej návštevy Európskeho parlamentu.

PARLAMENTÁRIUM (BRUSEL)
Zistite viac o histórii európskej integrácie a o vplyve Európskej únie na náš každodenný 
život prostredníctvom zábavnej a interaktívnej technológie. Návštevnícke centrum 
Európskeho parlamentu je otvorené každý deň. Rezervácia vopred nie je potrebná.

ROLOVÁ HRA PRE ŠKOLY (BRUSEL)
Máš 14 až 18 rokov? Vži sa na niekoľko hodín do kože európskeho poslanca a spoznaj 
zábavným a inovačným spôsobom rozhodovací proces v Európskom parlamente 
(od pondelka do piatku, na základe rezervácie, skupina 16 – 32 študentov, čas trvania: 
2 h 30 min).

DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE (BRUSEL)
Poďte na výlet dejinami Európy a naplno zapojte svoju fantáziu pri predstave jej 
budúcnosti. Medzi prvkami, ktoré robia z návštevy tohto múzea unikátny zážitok, 
nájdete rôzne výstavy, prehliadky so sprievodcom, multimédiá, vzdelávacie zdroje, 
dielne a semináre na rôzne témy. Otvorenie sa bude konať v máji 2017.

europarl.europa.eu/visiting/sk/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUSEL)
V Esplanáde sa každoročne koná viac ako 40 verejných podujatí organizovaných 
európskymi inštitúciami a inými organizáciami. Nezabudnite si pozrieť program alebo sa u 
nás zastaviť, oddýchnuť si, obdivovať architektúru alebo si vychutnať atmosféru Európskeho 
parlamentu.

PREHLIADKY ROKOVACEJ SÁLY PRE JEDNOTLIVCOV (BRUSEL A ŠTRASBURG) 
Spoznajte rokovaciu sálu v Bruseli vďaka multimediálnemu sprievodcovi, ktorý je k dispozícii 
v 24 úradných jazykoch EÚ. Rezervácia vopred nie je potrebná.
Chceli by ste vedieť, ako prebiehajú debaty? Zúčastnite sa na plenárnom zasadnutí v 
Štrasburgu alebo Bruseli z galérie vyhradenej pre návštevníkov bez nutnosti rezervácie. 
Počet miest je obmedzený.

SKUPINOVÉ NÁVŠTEVY PARLAMENTU (BRUSEL A ŠTRASBURG)
Rezervujte návštevu pre vašu skupinu (minimálne 10 osôb, od pondelka do piatka) a 
zúčastnite sa obohacujúcej prednášky sprievodcu o úlohe a činnosti Parlamentu. Návšteva 
zahŕňa prehliadku rokovacej sály v Bruseli alebo Štrasburgu.

PROGRAM EUROSCOLA (ŠTRASBURG)
Majú vaši študenti 16 až 18 rokov a pochádzajú z jedného z 28 členských štátov Európskej 
únie? Parlament ich pozýva pohodlne sa posadiť do kresla v rokovacej sále a diskutovať, 
rokovať, prijímať uznesenia a spoznať proces prijímania rozhodnutí Európskeho parlamentu 
v dynamickom a viacjazyčnom prostredí.



PARLAMENT VO VAŠOM OKOLÍ
Navštívte informačné podujatia, výstavy a diskusie venované európskym otázkam, 
ktoré organizujú informačné kancelárie Európskeho parlamentu vo všetkých 
členských štátoch.

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU NA SLOVENSKU
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel. +421 259429683
epbratislava@ep.europa.eu
europskyparlament.sk
www.facebook.com/ikepba
@EP_Bratislava

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK SME VÁM 
K DISPOZÍCII NA ADRESE:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGICKO
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/sk/

mailto:epbratislava%40ep.europa.eu?subject=epbratislava%40ep.europa.eu
http://europskyparlament.sk/
https://www.facebook.com/ikepba
mailto:%40EP_Bratislava?subject=%40EP_Bratislava
mailto:visit%40europarl.europa.eu?subject=visit%40europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/


... ALEBO BUĎTE V KONTAKTE!

NAVŠTÍVTE NAŠU INTERNETOVÚ STRÁNKU: 
Môžete tu naživo sledovať rozpravy v pléne, nájsť kontaktné informácie poslancov EP 
vo vašej krajine, ako aj množstvo informácií počnúc najčerstvejšími novinkami až po 
štúdie a správy o konkrétnych témach: europarl.europa.eu

PRIDAJTE SA K NAŠEJ KOMUNITE NA FACEBOOKU A ZAPOJTE SA 
DO DISKUSIÍ:
facebook.com/europeanparliament

SLEDUJTE NÁS NA TWITTERI:
twitter.com/europarl_sk

SLEDUJTE VŠETKÝCH POSLANCOV EP A POLITICKÉ STRANY 
V REÁLNOM ČASE:
epnewshub.eu

http://europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
http://facebook.com/europeanparliament
http://epnewshub.eu
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