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ĮVADAS. KAS YRA EUROPOS SĄJUNGA?

KAIP VISKAS PRASIDĖJO
GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS  

1. NUO  ANGLIŲ IR PLIENO IKI BENDROS VALIUTOS EURO IR DAR DAUGIAU

Europos Sąjunga – tai plataus masto Europos šalių tarpusavio bendradarbiavimas. Valstybės 
narės suteikė Europos Sąjungai įgaliojimus priimti sprendimus iš anksto nustatytų klausimų srityse, 
tokiose kaip, pvz., bendroji rinka. Taigi Europos Sąjunga yra politinis lygmuo, kuris yra aukštesnis už 
nacionalinį, regioninį ir vietos valdžios lygmenis. Kiekviena valstybė narė savo ruožtu turi savo atstovus 
ES institucijose. 

Europos Sąjunga – piliečių projektas: mes, piliečiai, sprendžiame, kokia bus šio projekto ateitis. Tai 
darome, pavyzdžiui, kas penkerius metus tiesiogiai rinkdami Europos Parlamento narius. 

Europos Sąjunga – taikos projektas: šalys savanoriškai perdavė dalį savo įgaliojimų bendradarbiauti 
taip, kad visi šio bendradarbiavimo dalyviai taptų stipresni ir kad valstybių narių tarpusavio karas būtų 
neįmanomas. 

Europos Sąjunga grindžiama bendromis vertybėmis, įskaitant demokratiją, solidarumą ir pagarbą 
žmogaus teisėms. ES vertybės yra pagrindiniai principai, kuriais remiantis gyvenama drauge ir 
organizuojama visuomenė, viešasis gyvenimas ir politika. 

Europos Sąjunga yra projektas, turintis labai didelį poveikį mūsų šalims ir kasdieniam gyvenimui. ES 
sprendimų poveikį mažiems ir dideliems dalykams patiriame nuo tada, kai ryte atsikeliame, iki tada, kai 
einame miegoti. 

Europos Sąjunga yra nuolat plėtojamas projektas: nuo tada, kai ES buvo įsteigta po Antrojo pasaulinio 
karo šeštajame dešimtmetyje, ji nuolat auga tiek valstybių narių, tiek klausimų, kuriuos ji sprendžia 
(kompetencijos sričių), skaičiaus požiūriu. 

Europos bendradarbiavimas pradėtas siekiant užtikrinti ir išlaikyti taiką tarp Europos šalių, bet apskritai 
jis buvo grindžiamas ekonomine integracija. Tik vėliau pradėta bendradarbiauti ir politiniais bei 
socialiniais klausimais. 
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Antrasis pasaulinis karas
Po Antrojo pasaulinio karo Europa atsidūrė 
griuvėsiuose. Karas sugriovė miestus, kelius ir 
daug Europos pramonės įmonių. Smuko Europos 
ekonomika. Karas turėjo niokojamų padarinių visai 
žmonijai: 55 milijonai žmonių žuvo, 35 milijonai 
buvo sužeisti ir 190 milijonų pabėgo iš savo namų. 
Taikos šauksmas buvo garsesnis nei bet kada 
anksčiau. 

1951 m.: Europos anglių ir plieno 
bendrijos steigimo sutartis
Į raginimą Robero Šumano (Robert Schuman)
deklaracijoje teigiamai atsiliepė Prancūzija, 
Vokietijos Federacinė Respublika, Italija, Belgija, 
Nyderlandai ir Liuksemburgas. Šios šešios šalys 
1951 m. pasirašė Paryžiaus sutartį. Europos anglių 
ir plieno bendrija (EAPB) pradėjo veiklą 1952 m. 

1965 m.: Europos Bendrijos
Sujungimo sutartis (pasirašyta 1965 m. ir 
įsigaliojusi 1967 m.): EAPB, EEB ir Euratomas 
susijungė į Europos Bendrijas. 

1979 m.:  Pirmieji tiesioginiai Europos 
Parlamento rinkimai
Europos Bendrijų piliečiai pirmą kartą tiesiogiai 
rinko savo atstovus į Europos Parlamentą 1979 m. 
birželio mėn. Devynios šalys rinko 410 Parlamento 
narių 1979–1984 m. laikotarpiui.

1950 m.: Šumano deklaracija
1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Roberas Šumanas (Robert Schuman)
surengė spaudos konferenciją. Jis paragino Europos 
šalis sutelkti anglių ir plieno išteklius. Anglys 
ir plienas buvo būtini ginklų gamybai, todėl jis 
tikėjosi, kad taip bendradarbiaujant karas ateityje 
bus neįmanomas. Be to, anglys ir plienas taip pat 
buvo labai svarbūs po karo atkuriant žemyną. 

1957 m.: Romos sutartys: Europos 
ekonominės  bendrijos (EEB) steigimo 
sutartis ir Euratomo sutartis
Pirmosios šešios šalys siekė dar tvirtesnės 
ekonominės integracijos. Todėl 1957 m. jos pasirašė 
dar dvi naujas sutartis: Europos ekonominės 
bendrijos (EEB) steigimo sutartį ir Euratomo sutartį, 
dar vadinamas Romos sutartimis.
-  Europos ekonominė bendrija (EEB). 

Šalys susitarė laipsniškai paversti savo atskiras 
ekonomikas bendrąja rinka, pradedant nuo muitų 
sąjungos. Ši sutartis žymi bendradarbiavimo 
žemės ūkio, žuvininkystės, uostų politikos ir 
transporto politikos srityse pradžią. 

- Euratomas. Šio bendradarbiavimo atominės 
energetikos srityje tikslas – vykdyti bendrus 
mokslinius tyrimus siekiant išsiaiškinti galimybes 
naudoti atominę energiją civiliniais tikslais. 

Romos sutartys įsigaliojo 1958 m. 

Septintasis  dešimtmetis: Sėkmė ir kova
Ekonominio bendradarbiavimo sėkmė buvo 
didžiulė: septintajame dešimtmetyje prekybos EEB 
mastas prilygo JAV ir Sovietų Sąjungos prekybos 
mastui kartu sudėjus. 
Tačiau po Romos sutarčių pasirašymo prasidėjo 
sunkus Europos bendradarbiavimo etapas: 
valstybės narės nebenorėjo perduoti daugiau 
galių spręsti klausimus Europos lygmeniu. Šios 
sudėtingos derybos buvo būdingos Europos 
bendradarbiavimui septintajame ir aštuntajame 
dešimtmečiuose. 

© European Union, EP

Šumano deklaracija © European Communities, 1950” Nuotrauka: Romos sutarčių pasirašymas.  © AP, 1957 - Source EC Audiovisual Service.
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1992  m.: Europos Sąjungos sutartis – 
Mastrichto sutartis
Mastrichto sutartis žymi faktinę bendradarbiavimo 
politiniu lygmeniu pradžią, kartu vykdant esamą 
ekonominę integraciją.
Ankstesniosioms Europos Bendrijoms buvo 
suteiktas naujas pavadinimas – Europos 
Sąjunga. „Naująją“ Europos Sąjungą sudarė trys 
pagrindiniai ramsčiai. 
1. Ekonominė integracija: valstybės narės 

nusprendė sustiprinti ekonominę integraciją ir 
sukurti bendrą Europos valiutą – eurą. 

2. Bendradarbiavimas užsienio ir saugumo 
politikos srityje.

3. Bendradarbiavimas vidaus reikalų ir 
teisingumo srityje.

Sprendimai politiniais klausimais (2 ir 3 ramsčiai) 
turi būti priimami vieningai. Kiekviena valstybė 
narė turėjo teisę vetuoti sprendimą. 
Ši Sutartis buvo pasirašyta 1992 m., o įsigaliojo – 
1993 m.

1993 m.: Atviros sienos
1993 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos valstybių 
narių vidaus sienos „išnyko“: nuo tada automobilių 
ir sunkvežimių vairuotojams sienų kirtimo 
taškuose nebereikia stovėti ilgose eilėse, laukiant 
patikrinimo. Pradėjo veikti bendroji rinka, kurioje 
asmenys, prekės, paslaugos ir kapitalas galėjo 
laisvai judėti. 

2002 m.: Euro įvedimas
Virtualus euras įvestas bankų sistemoje 1999 m. 
Tačiau 12 ES valstybių narių pradėjo naudoti eurą 
kaip savo valiutą tik 2002 m. sausio 1 d. Trys ES 
valstybės narės, t. y. Jungtinė Karalystė, Danija ir 
Švedija, priėmė sprendimą nepereiti prie euro ir 
tebenaudoja savo nacionalines valiutas. Europos 
Centrinis Bankas yra ES institucija, atsakinga už 
euro valdymą. 
Po finansų ir ekonomikos krizės, prasidėjusios 2008 
m., euras taip pat susilpnėjo, o tai lėmė rimtą krizę. 

2012  m.: Nobelio taikos premija Europai

Europos Sąjunga laimėjo Nobelio taikos premiją. 
Šia premija buvo pripažintos šešiasdešimt metų 
ES dėtos pastangos užtikrinti Europoje taiką, 
susitaikymą, demokratiją ir žmogaus teises. 

1986 m.: Suvestinis Europos aktas
Praėjus trisdešimčiai metų po to, kai šalys 
nusprendė sukurti bendrąją rinką (Romos 
sutartys), ji dar neveikė. Suvestiniu Europos aktu 
(pasirašytu 1986 m. ir įsigaliojusiu 1987 m.) šis 
sprendimas buvo atnaujintas:
- tuo metu Europos Bendrijas sudariusių dvylika 

valstybių narių nusprendė sukurti bendrąją 
rinką iki 1992 m. Iki to laiko turėjo būti 
pašalintos visos prekybos ir laisvo judėjimo 
kliūtys; 

- valstybės narės pradėjo bendradarbiauti 
aplinkos politikos ir mokslinių tyrimų srityse.  

1997 m.: Amsterdamo sutartis
Būsimam ES išplėtimui į Rytų Europą turėjo 
pasirengti ne tik būsimos valstybės narės. Pati ES 
turėjo pasiruošti numatytam dideliam jos valstybių 
narių skaičiaus padidėjimui. Ypač reikėjo sprendimų 
priėmimo proceso reformos: mažiau sprendimų, 
priimamų vieningai, ir daugiau sprendimų, 
priimamų balsų dauguma. Amsterdamo sutartis 
(pasirašyta 1997 m. ir įsigaliojusi 1999 m.) buvo 
pirmasis bandymas pakeisti padėtį. Vis dėlto ši 
sutartis nepateisino lūkesčių. 

2001 m.: Nicos sutartis
Artėjant naujų šalių prisijungimo prie ES datai, 
antrą kartą reformuoti Europos Sąjungą pamėginta 
Nicos sutartimi (pasirašyta 2001 m. ir įsigaliojusia 
2003 m.). Ja taip pat nepavyko supaprastinti 
sprendimų priėmimo proceso. 

2004-2005 m.: Europos Konstitucija
Po dviejų nesėkmingų bandymų reformuoti ES 
(Amsterdamo ir Nicos sutartimis), tai padaryti 
trečią kartą pabandyta 2004 m. birželio mėn. 
parengus Europos Konstituciją. Dėl Europos 
Konstitucijos svarbos ir dėl to, kad buvo vartotas 
žodis „konstitucija“, kai kurios šalys nusprendė 
surengti referendumą. Prancūzijos ir Nyderlandų 
gyventojai nubalsavo prieš šią naująją „Konstituciją 
Europai“. Kiekviena nauja ES sutartis gali įsigalioti 
tik jei ją patvirtina kiekviena valstybė narė, todėl 
dėl minėtų valstybių narių sprendimo „konstitucija“ 
nukeliavo tiesiai į šiukšliadėžę. Europos Sąjunga 
atsidūrė kritinėje padėtyje. 

2007 m.: Lisabonos sutartis  
Ketvirtą kartą reformuoti ES pabandyta 2007 m. 
Europos Konstitucija buvo atnaujinta ir pervadinta 
Lisabonos sutartimi. Šią sutartį galiausiai ratifikavo 
visos valstybės narės. Naujosios taisyklės įsigaliojo 
2009 m. gruodžio mėn., pagal jas ES šiandien ir 
veikia. 

2014  m.: Europos Parlamento rinkimai, 
kartu renkant ir vieną iš pagrindinių 
kandidatų į EK vadovo postą. 
Pirmą kartą istorijoje per Europos Parlamento 
rinkimus taip pat tiesiogiai nuspręsta, kas bus 
naujasis Europos Komisijos pirmininkas. Penkios 
Europos politinės partijos iš anksto paskyrė savo 
kandidatus. 
Rengiantis rinkimams vyko pagrindinių kandidatų 
debatai dėl jų požiūrio į Europos ateitį. Didžiausia 
Europos Parlamento frakcija galiausiai tapo Europos 
liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija. 
Todėl naujojo Europos Komisijos pirmininko 
pareigas eiti paskirtas pagrindinis šios frakcijos 
kandidatas iš Liuksemburgo Žanas Klodas Junkeris 
(Jean Claude Juncker). 

© European Union, EP

5  /  EUROPE@SCHOOL



19801975 19851950 19901955 1960 1965 1970

1/1 
1973

18/4 
1951

1/1 
1986

3/10 
1990

1/1 
1981

9/11 
1989

 Pirmosios šešios valstybės narės
Šešios šalys, įsteigusios EAPB, o vėliau, 1957 m., 
ir EEB bei Euratomą buvo Prancūzija, Vokietijos 
Federacinė Respublika, Italija, Belgija, Nyderlandai 
ir Liuksemburgas. 

Graikijos prisijungimas 
Graikija neseniai atsikratė karinės diktatūros. 
Graikijai prisijungus, tuometinės valstybės narės 
norėjo paremti naujai sukurtą demokratiją. Taip pat 
remtasi ekonominiais argumentais: Graikija buvo 
įdomi nauja rinka. 

Danijos,  Airijos ir Jungtinės Karalystės 
prisijungimas
Europos ekonominės bendrijos sėkmė pritraukė 
kitas Europos šalis. Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė 
prisijungė 1973 m. Tuo metu taip pat vyko derybos 
su Norvegija, bet šios šalies gyventojai referendume 
nubalsavo prieš narystę EEB. 

Ispanijos  ir Portugalijos prisijungimas 
Ispanijos ir Portugalijos prisijungimo atveju 
parama demokratijai ir ekonominiai motyvai 
taip pat atliko svarbų vaidmenį. Ispanija buvo ką 
tik atsikračiusi diktatoriaus F. Franko, Portugalija 
taip pat buvo padariusi galą A. de O. Salazaro 
diktatūrai. 

NUO 6 VALSTYBIŲ NARIŲ IKI 28 
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Berlyno sienos griūtis 
1989 m. lapkričio 9 d. griuvo Berlyno siena. 
Šis istorinis įvykis žymi Vakarų ir Rytų Europos 
nesutarimų pabaigą. 
Naujai besiformuojančios demokratinės Rytų 
Europos valstybės dabar turėjo galimybę prisijungti 
prie Europos bendradarbiavimo. Todėl 1993 m. 
valstybės narės nustatė sąlygas, kurias turi atitikti 
šalys, norinčios įstoti į ES. Šalis kandidatė turi: 
- būti Europos šalis (geografiškai arba istoriškai),
- laikytis teisinės valstybės principų,
- turėti tinkamai veikiančią rinkos ekonomiką, 
- būti stabilios demokratijos valstybė,
- laikytis žmogaus teisių, 
- įgyvendinti visas galiojančias ES taisykles 

ir reglamentus, t. y. vadinamąjį acquis 
communautaire.

Švedijos, Suomijos ir Austrijos 
prisijungimas
Prie ES prisijungus Švedijai, Suomijai ir Austrijai, 
joje jau buvo 15 valstybių narių. Norvegija vėl 
pabadė prisijungti, bet ir tą kartą Norvegijos 
gyventojai referendume nubalsavo prieš narystę. 

Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas
Bulgarija ir Rumunija įstojo į ES 2007 m. Joms 
įstojus, valstybių narių skaičius padidėjo iki 27. 

Vokietijos suvienijimas  
Rytų Vokietija ir Vakarų Vokietija norėjo susijungti ir 
vėl tapti viena šalimi. Kitos valstybės narės pritarė 
susijungimui, keldamos sąlygą, kad Vokietija būtų 
ir ekonomiškai, ir politiškai visapusiškai įtraukta į 
Europos bendradarbiavimą. 

Kipro,  Čekijos, Estijos, Vengrijos, 
Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, 
Slovakijos ir Slovėnijos prisijungimas
2004 m. gegužės 1 d. prie ES prisijungė dešimt 
naujų valstybių narių. Taip bendras valstybių narių 
skaičius išaugo iki 25. 

Kroatijos prisijungimas
Kroatija įstojo į ES 2013 m. liepos 1 d. Dabar yra 28 
valstybės narės. 



Kokia bus ateitis? 

Belgija

Liuksemburgas

Vokietija

Nyderlandai

Prancūzija

Ispanija
Portugalija

Jungtinė 
Karalystė

Suomija

Lenkija

Kroatija
Italija

Vengrija

Slovėnija

Austrija

Čekija

Slovakija

Malta

Rumunija

Bulgarija

Kipras

Graikija

Latvija

Lietuva

Estija

Švedija

Danija
Airija

*Šis pavadinimas nedaro poveikio pozicijoms dėl Kosovo statuso ir atitinka JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijos 1244/1999 nuostatas bei Tarptautinio Teismo rekomendaciją dėl 
Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. 

Valstybės narės kandidatės ir 
potencialios valstybės narės  
Šiuo metu yra penkios oficialios ES valstybės 
narės kandidatės. Tai:
- Albanija, 
- Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, 
- Juodkalnija,
- Serbija, 
- Turkija.
Valstybė narė kandidatė – tai šalis, sėkmingai 
pateikusi narystės paraišką. ES su šia šalimi 
yra pradėjusi stojimo derybas. Kiekviena šalis 
kandidatė turi įtraukti į savo teisės sistemą daug 
ES taisyklių ir reglamentų, tad deryboms užbaigti 
reikia nemažai laiko. Šiuo laikotarpiu šalims 
kandidatėms teikiama finansinė, administracinė ir 
techninė parama. 

Be valstybių narių kandidačių, taip pat yra 
keletas potencialių valstybių narių: Šios šalys yra 
pateikusios oficialų pranešimą apie tai, kad jos nori 
įstoti į ES, bet derybos su jomis nėra pradėtos. Tai:
- Bosnija ir Hercegovina, 
- Kosovas*.

UŽDUOTIS  Nuspalvinkite šalis pagal jų įstojimo į ES metus. 

Vėl 27 šalys? 
Nedidele persvara Jungtinės Karalystės piliečiai 
2016 m. birželio mėn. nubalsavo už pasitraukimą 
iš Europos Sąjungos. Derybos dėl to, kaip šį 
pasitraukimą organizuoti, dar vadinamos „Brexit’u“, 
prasidėjo 2017 m. kovo mėn. ir turėtų būti 
užbaigtos iki 2019 m. Pratybų sąsiuvinio rengimo 
metu derybos tebevyksta ir jų baigtis nėra aiški. 
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KAIP  VEIKIA EUROPOS SĄJUNGA?
Narystė ES visiškai pakeitė mūsų šalis ir mūsų kasdienį gyvenimą. Pirmiausia ES užtikrina taiką tarp ES 
valstybių narių. Be to, tarp svarbiausių Europos Sąjungos laimėjimų yra atviros sienos ir euro įvedimas. 
Toliau aptarsime kai kurias šiuo metu galiojančias ES taisykles ir reglamentus. Taip pat sužinosime, 
kam ES naudoja savo lėšas. 

1. KELETAS PAVYZDŽIŲ
- ES reglamentais nustatomi saugumo standartai, kuriuos turi atitikti jūsų išmanusis telefonas (ir 

kiti gaminiai). 

- ES reglamentais užtikrinama, kad jums būtų suteikta bent dvejų metų garantija jūsų perkamam 
naujam planšetiniam kompiuteriui, dulkių siurbliui ir t. t. (visiems elektronikos gaminiams). 

- ES dėka nuo 2017 m. birželio mėn. ES panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai (papildomi 
mokesčiai už skambučius, teksto pranešimų siuntimą ar naudojimąsi internetu esant užsienyje).

- ES reglamentais nustatoma, kad kiekvienas (visą darbo dieną dirbantis) darbuotojas turi teisę į 
kasmetines apmokamas atostogas, kurių trukmė yra bent 20 dienų. 

- ES užtikrina teisę žinoti, kiek kalorijų yra jūsų geriamo gazuoto gėrimo skardinėje ir kokios yra jo 
sudedamosios dalys. 

- ES galioja griežtos maisto gamybos taisyklės. ES užtikrina, kad jūsų valgoma mėsa, pyragaičiai ir 
konservuotas maistas būtų saugūs. 

- ES užtikrina jūsų, ES piliečio, keleivio teises. Pavyzdžiui, jei jūsų lėktuvas vėluoja, oro linijų 
bendrovė turi išmokėti jums kompensaciją (priklausomai nuo vėlavimo valandų skaičiaus).
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2. KELETAS DIDELIŲ POKYČIŲ 
ATVIROS SIENOS: BENDROJI RINKA IR ŠENGENO ERDVĖ

1. Bendroji rinka
1993 m. sausio 1 d. ES šalis skiriančios sienos 
buvo atvertos laisvam prekių, darbuotojų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui. 

Laisvas prekių judėjimas iš esmės reiškia, 
kad visos krovininės transporto priemonės, 
kurios anksčiau būtų turėjusios ilgai stovėti 
įvairiuose sienos kirtimo punktuose, dabar 
gali keliauti iš vienos šalies į kitą be jokių 
kliūčių. Tai neabejotinai suteikia Europos 
įmonėms galimybę sutaupyti daug laiko. 

Laisvas asmenų judėjimas iš esmės reiškia 
laisvą darbuotojų judėjimą: ES piliečiai gali 

dirbti bet kurioje ES valstybėje narėje ir jiems nereikia gauti leidimo dirbti. Šis laisvo judėjimo principas 
taip pat taikomas studentams (jie gali studijuoti bet kurioje valstybėje narėje) ir pensininkams (jie gali 
gyventi bet kurioje valstybėje narėje).

Laisvas paslaugų judėjimas reiškia, kad įmonės gali teikti savo paslaugas bet kurioje valstybėje narėje 
ir jos neturi už tai mokėti jokių papildomų mokesčių. Šiuo laisvu paslaugų judėjimu taip pat buvo 
panaikinta viešųjų paslaugų įmonių monopolija telekomunikacijų, energetikos ir transporto srityse. 
Neskaitant keleto išimčių, daugumą šių paslaugų, tokių kaip oro susisiekimo paslaugos, šalyse dabar 
gali teikti keletas privačiai valdomų įmonių, o anksčiau jas teikė tik viena, dažniausiai valstybinė (arba iš 
dalies valstybės valdoma) įmonė. 

Galiausiai laisvas kapitalo judėjimas reiškia, kad pinigai gali laisvai cirkuliuoti ES.

2. Šengeno erdvė
Šengeno susitarimas (patvirtintas 1985 m. ir galiojantis nuo 1995 m.) reiškė vidaus sienų kontrolės, 
kuri buvo taikoma iš vienos šalies į kitą keliaujantiems žmonėms, panaikinimą ir bendros vizų politikos 
įgyvendinimą. Šengeno erdvė veikia kaip viena valstybė tarptautinių kelionių tikslais, į ją atvykstantiems 
ir iš jos išvykstantiems keliautojams taikanti išorės sienų kontrolę. Yra bendros vizos ir nėra jokios 
vidaus sienų kontrolės. Šiuo metu Šengeno erdvę sudaro 26 šalys. Ne visos ES valstybės narės 
priklauso Šengeno erdvei: Airija ir Jungtinė Karalystė pasirinko šiame susitarime nedalyvauti. Islandija, 
Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija – nė viena jų nėra ES valstybė narė – prisijungė prie Šengeno 
erdvės. Bulgarija, Kroatija, Kipras ir Rumunija įpareigotos ateityje prisijungti prie Šengeno erdvės, kai 
įvykdys būtinus saugumo reikalavimus. 
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UŽDUOTIS              Nubrėžkite šiame žemėlapyje Šengeno erdvės išorės sienas. 

1.

Šengeno erdvės šalys, kurios yra ES valstybės narės

Šengeno erdvės šalys, kurios nėra ES valstybės narės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija)

ES valstybės narės, kurios šiuo metu nepriklauso Šengeno erdvei, bet yra įpareigotos ateityje prie jos prisijungti (Bulgarija, Kroatija, 
Kipras, Rumunija) 

ES valstybės narės, kurios atsisakė dalyvauti Šengeno susitarime (Jungtinė Karalystė, Airija)

Žemėlapis „Šalys Šengeno erdvėje“ (2017 m.)
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Euro zona: ES valstybės narės, naudojančios eurą kaip oficialią valiutą (19) 

ES valstybės narės, įpareigotos ateityje įvesti eurą (7) 

ES valstybės narės, pasirinkusios euro neįvesti (2)

Žemėlapis Euro zona (2017 m.) 

EURAS
Iki 2002 m. visos ES šalys turėjo savo nacionalines valiutas. Vokietija turėjo markę, Ispanija – pesetą, 
Prancūzija – franką ir t. t. 1992 m. nuspręsta įvesti bendrą Europos valiutą. Ši valiuta suteiktų piliečiams 
galimybę lengviau keliauti ir, o tai dar svarbiau, išnyktų valiutų keitimo kursai (keičiant valiutą bankams 
mokami mokesčiai) ir tai būtų ypač gera naujiena ES veiklą vykdančioms įmonėms. 

Ne visos ES šalys naudoja eurą kaip savo oficialią valiutą. Dvi šalys nepanoro pakeisti valiutos ir pasirinko 
euro neįvesti: Jungtinė Karalystė ir Danija. Kitos savo nacionalinę valiutą tebenaudojančios šalys 
prisijungė prie ES tik po euro atsiradimo, todėl yra įpareigotos eurą įsivesti ateityje. Jos tebenaudoja 
savo nacionalinę valiutą, kol įvykdys reikalavimus, būtinus euro įvedimui. Tai: Bulgarija, Kroatija, Čekija, 
Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija. Vis dėlto Švedija sąmoningai vengia vykdyti euro įvedimo 
reikalavimus, nes Švedijos piliečiai per 2003 m. surengtą referendumą nepritarė prisijungimui prie euro 
zonos. 
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3. KOKIŲ SRIČIŲ SPRENDIMUS PRIIMA ES? 
Yra keletas politinių lygmenų, kuriais priimami sprendimai tam tikrais klausimais. Kalbant paprastai, 
galioja ši taisyklė: sprendimas priimamas kuo arčiau piliečių. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad gimimai ir 
santuokos registruojami vietos lygmeniu. Arba galite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei ES būtų atsakinga 
už greičio ribojimus visuose ES keliuose: žmonėms, nežinantiems vietos situacijos, šią užduotį atlikti 
neįmanoma. Todėl geriau, kad šią ribą nustatytų vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijos. 

POLITINIAI LYGMENYS LIETUVOJE

EUROPOS SĄJUNGOS LYGMUO

VALSTYBĖS (NACIONALINIS) LYGMUO

SAVIVALDOS LYGMUO

Kaip jau minėta, yra unikalu, kad šalys savo noru perdavė kai kurias savo teises aukštesniam politiniam 
lygmeniui – Europos Sąjungai. Laikui bėgant kiekviena nauja sutartimi šalys perduodavo ES vis daugiau 
savo teisių ir įgaliojimų, nes suprato, kad tai būtina siekiant užtikrinti tvirtesnį bendradarbiavimą. 
Paprastai ES yra atsakinga už tuos klausimus, kuriuos geriau spręsti ES, o ne nacionaliniu lygmeniu.

Todėl ES teisės aktai visada yra viršesni: jei nacionaliniu ar bet kuriuo kitu politiniu lygmeniu būtų 
priimtas įstatymas, kuriuo pažeidžiama kuri nors ES taisyklė ar reglamentas, Europos lygmeniu priimtas 
sprendimas visada bus viršesnis.
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Pagrindinės ES politikos sritys yra šios:
- viskas, kas susiję su bendrąja rinka, t. y. visi 

gaminiai, kuriais ES prekiaujama, turi atitikti 
tuos pačius standartus ir saugos reikalavimus. 
Todėl daug teisės aktų yra susiję su tuo, kaip 
gaminiai turėtų būti gaminami, koks turi būti 
galutinis gaminys ir kaip gaminiais gali būti 
prekiaujama. 

 Bendrajai rinkai skirtuose reglamentuose ES 
taip pat nustato tam tikrus principus.

- Vartotojų apsauga. Ar gaminiai yra saugūs? 
Ar maisto produktai yra saugūs? Ar vartotojas gauna pakankamai informacijos? Ar įmonės sąžiningai 
elgiasi su vartotojais? 

- Gyvūnų gerovė. ES tiria, ar galima ir kaip galima gaminti įvairius gaminius nežalojant gyvūnų. 
Pavyzdžiui, ES nustato taisykles dėl minimalaus vištidžių ir kiaulidžių dydžio. 

- Aplinkosaugos normos. Ar visi gaminiai pagaminti laikantis aplinkosaugos reikalavimų? Pavyzdžiui, 
ES nustato griežtas taisykles dėl atliekų tvarkymo. 

- Tarptautiniai prekybos susitarimai. ES taip 
pat nori prekiauti su kitomis pasaulio šalimis 
ir kaip teisinis subjektas derasi dėl prekybos 
susitarimų. ES jau yra pasirašiusi prekybos 
susitarimus su, pavyzdžiui, Pietų Korėja ir 
Kanada ir derasi dėl naujų susitarimų su 
daugybe kitų pasaulio šalių (jų blokų). 

- Euras: Europos Centrinis Bankas yra atsakingas už euro zonos šalių pinigų politiką. Dėl euro krizės 
perduota daugiau įgaliojimų spręsti klausimus Europos lygmeniu. Pavyzdžiui, 2014 m. buvo įsteigta 
bankų sąjunga, vykdanti Europos bankų priežiūrą. 

- Žemės ūkis ir žuvininkystė: Šis sektorius 
svarbus nuo pat Europos bendradarbiavimo 
pradžios. Mūsų maisto tiekimas priklauso nuo 
bendradarbiavimo ir ES siekia užkirsti kelią 
badui, tokiam, koks buvo ištikęs Europą po 
Antrojo pasaulinio karo. 

ES ir Kanados laisvosios prekybos sutarties pasirašymo ceremonija 2016 m. spalio 30 d.
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- ES pilietybė: Kiekvienas asmuo, turintis ES šalies pilietybę, savaime yra ir ES pilietis. ES pilietybė jums 
suteikia svarbių teisių. Pavyzdžiui, kaip ES pilietis galite laisvai judėti ir gyventi ES. Arba, jei gyvenate 
kitoje ES šalyje, galite ten balsuoti savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose. 

- Klimato kaita: Visuotinis atšilimas daro 
poveikį visoms pasaulio šalims, įskaitant 
visas ES valstybes nares. ES siekia visuotinį 
atšilimą sustabdyti ir sušvelninti planetą jau 
ištikusius atšilimo padarinius. Taigi ji nustato 
priemones, kuriomis siekiama, kad energiją 
vartotume efektyviau, naudotume daugiau 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir išmestume 
į aplinką mažesnį CO² kiekį. 

- Socialinės priemonės: Kalbant apie socialinius klausimus, sprendimus (pvz., dėl išmokų vaikui 
išlaikyti, pašalpų ir pensijų) dažniausiai priima valstybės narės. Vis dėlto ES priėmė tam tikras 
priemones ir šioje srityje. Pavyzdžiui, ji nustatė trumpiausią vaiko priežiūros atostogų trukmę (po 
keturis mėnesius kiekvienam iš tėvų), darbo saugos normas darbuotojams ir mažiausiai 20 dienų 
trukmės atostogas visą dieną dirbantiems darbuotojams.
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4. KUR ES LEIDŽIA SAVO PINIGUS?
ES ne tik priima teisės aktus jos kompetencijai priklausančiose srityse, ji taip pat finansuoja svarbias sritis 
taip skatindamas pokyčius. Pavyzdžiui, ES siekia sukurti daugiau darbo vietų, mažinti skurdą ir jaunimo 
nedarbo lygį. Visos šios sritys priklauso nacionalinės valdžios kompetencijai, bet skirdama lėšų tam 
tikriems projektams, ES gali daryti poveikį ir šiose srityse. 

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kokias sritis 2014–2020 m. laikotarpiu finansuoja ES. Visa suma, 
skirta septynerių metų laikotarpiui, siekia 1082 milijardų eurų – kiekvienais metais po 155 milijardų eurų. 

Administravimas 6,4%

Europos vaidmuo pasaulyje 6,1%

Saugumas ir pilietybė 1,6%

Tvarus augimas.  38,9% 
Gamtos ištekliai 

PAŽANGUS IR INTEGRACINIS AUGIMAS 47,0%

Ekonominė, socialinė  
ir teritorinė sanglauda 33,9%

Konkurencingumas augimui
ir užimtumui skatinti 13,1%

Nuotrauka 2014–2020 m. biudžeto (daugiametės finansinės programos) lėšų pasiskirstymas.
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Pažangus ir integracinis augimas.
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
Panaudodama pažangiam ir integraciniam augimui skatinti skirtų struktūrinių fondų lėšas, ES plėtoja 
infrastruktūrą ir skatina ekonomikos augimą. Pavyzdžiui, ES investuoja į labai matomus statybos 
projektus – greitkelius, vėjo elektrinių parkus, oro uostus ir miestų atkūrimo programas. Daugiau šios 
biudžeto dalies lėšų investuojama į skurdesnius regionus, siekiant padėti jiems laipsniškai pasiekti 
turtingesnių regionų gerovės lygį. 

Regionų sanglaudos 2014–2020 m. žemėlapis

Visi regionai gauna lėšų, bet mažiau išsivystę regionai gauna daugiau lėšų iš struktūrinių fondų. 

Šaltinis: http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/how/is-my-region-covered/. 

labiau išsivystę regionai, 

pereinamojo laikotarpio regionai, 

mažiau išsivystę regionai. 
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Pažangus ir integracinis augimas.  
Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti
Šios biudžeto dalies lėšas ES investuoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
bei įdarbinimo sąlygų gerinimą Europoje. Ji taip pat investuoja į švietimą, transportą, 
energetiką ir skaitmeninius tinklus, siekdama pagerinti komunikaciją visoje Europoje. 
Tai yra ta biudžeto dalis, kurios lėšos skiriamos studentų mainų ir švietimo (pradinio 
ugdymo, vidurinio lavinimo ir aukštojo mokslo) įstaigų bendradarbiavimo programai 
„Erasmus+“. 

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai
Labai svarbu, kad ES būtų gaminama pakankamas kiekis saugių aukštos kokybės 
maisto produktų. Todėl daug biudžeto lėšų skiriama ūkininkams per tiesiogines 
išmokas ir paramą kaimo plėtrai. 

Administravimas
Šios biudžeto dalies lėšas ES skiria savo darbuotojų darbo užmokesčiui ir ES institucijų, 
tokių kaip Europos Parlamentas, Ministrų Taryba, Europos Komisija ir t. t. bei pastatų 
išlaikymui. 

Europos vaidmuo pasaulyje
ES taip pat numato tam tikrą lėšų sumą, skiriamą už ES ribų esančioms šalims ir 
regionams. ES ir jos valstybės narės kartu yra didžiausias paramos vystymuisi teikėjas 
pasaulyje. Didžioji paramos dalis tenka skurdžiausioms ir mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims. ES ne tik teikia ilgalaikę paramą, ji taip pat reaguoja į ekstremaliąsias situacijas, 
finansuodama dėl konfliktų ir gaivalinių nelaimių nukentėjusių žmonių aprūpinimą 
maistu, pastoge ir pagrindinių paslaugų jiems teikimą. 

Saugumas ir pilietybė
Piliečiai turėtų jaustis saugūs pačioje ES. Vienas iš fondų, įtrauktų į šią biudžeto dalį, 
yra Vidaus saugumo fondas, kurio lėšomis finansuojama kova su nusikalstamumu ir 
terorizmu. 
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ES IR JOS VERTYBĖS
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje teigiama, kad:
„ES yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, 
teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. 
Šios vertybės yra bendros valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, 
nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė.“

Visos Europos Sąjungos valstybės narės pritarė šioms vertybėms kaip Sąjungos pagrindui. Europos 
tradicijomis ir tokiu pritarimu pabrėžiama, kad šios vertybės yra pagrindiniai gyvenimo drauge bei 
visuomenės, viešojo gyvenimo ir politikos organizavimo principai. 

Kaip ES šias vertybes puoselėja? Keletas pavyzdžių.

DEMOKRATIJA
Demokratija reiškia, kad valstybę valdo jos piliečiai, 
dažniausiai per išrinktus atstovus.

- Kas penkerius metus ES piliečiai tiesiogiai renka 
savo atstovus į Europos Parlamentą. Kiti rinkimai 
vyks 2019 m.

- Kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai turi teisę 
savo gyvenamojoje vietoje balsuoti savivaldos 

       ir Europos Parlamento rinkimuose bei būti išrinkti į savivaldos tarybas arba Europos 
Parlamentą. Pavyzdžiui, Berlyne gyvenanti graikė gali būti išrinkta Berlyno mere. 

- ES piliečių iniciatyva: jei milijonas piliečių septyniose skirtingose ES šalyse pasirašo 
peticiją, jie gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ši pateiktų pasiūlymą dėl tam tikro 
teisės akto.

- Siekdamas skatinti laisvus ir nešališkus rinkimus, Europos Parlamentas stebi, kaip ES 
nepriklausančiose šalyse, pavyzdžiui, Egipte arba Ukrainoje, vyksta rinkimai. 

LAISVĖ
Esame laisvi veikti, kalbėti arba mąstyti taip, kaip norime. 
Laisvė taip pat reiškia būseną, kai nesate įkalinti arba 
pavergti. 

- ES piliečiai gali laisvai keliauti po visą Europos 
Sąjungą.

- Įmonės neturi teisės rinkti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kuriems nustatytos 
griežtos taisyklės. Tai mūsų teisė į privatų gyvenimą ir duomenų apsaugą. 

- ES piliečiai gali laisvai dirbti bet kurioje ES valstybėje narėje ir jiems nereikia turėti 
leidimo dirbti.

- Europos Sąjungoje galite pareikšti savo nuomonę nesibaimindami laisvės atėmimo. 
Tai mūsų žodžio laisvė. Draudžiama tik neapykantą kurstanti kalba, kuria skatinama 
kenkti kitiems žmonėms (ar jų grupėms). 

© European Union 2017 – Source: EP
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SOLIDARUMAS
Visi esame tarpusavyje susiję ir atsakingi vieni už kitus. 
Solidarumas susijęs su tarpusavio parama grupėje. 

- Ne tokie turtingi ES regionai gauna papildomą 
finansinę paramą.

- ES valstybės narės susitarė padėti vienos 
kitoms, jei kuri nors iš jų patirtų teroristinį išpuolį, stichinę nelaimę ar žmogaus 
sukeltą katastrofą. Ši sąlyga pirmą kartą buvo taikyta po išpuolių Paryžiuje 2015m.

- Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas padeda žmonėms, 
praradusiems darbą dėl globalizacijos (pvz., įmonei persikėlus į šalį, kurioje 
mokami nedideli atlyginimai), rasti naują darbą arba dalyvauti profesiniuose 
mokymuose. 

- ES ir jos valstybės narės kartu yra didžiausios paramos vystymuisi teikėjos 
pasaulyje. 

LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS
Visi asmenys yra lygūs, turi vienodas teises (yra lygūs 
prieš įstatymą) ir lygias galimybes. 

- Kitoje ES valstybėje narėje studijuojantys ES 
piliečiai už mokslą moka tiek pat, kiek tos šalies 
studentai. Pavyzdžiui, Paryžiuje studijuojantis 
studentas iš Italijos už mokslą moka tiek pat, 
kiek studentai, kurie yra Prancūzijos piliečiai.

- Kai gimsta arba yra įvaikinamas vaikas, ir motina, ir tėvas turi teisę į ne 
trumpesnes kaip keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, kad galėtų rūpintis 
vaiku.

- Europos Sąjungoje užtikrinama piliečių apsauga nuo atsisakymo įdarbinti arba 
atleidimo iš darbo dėl seksualinės orientacijos. 

- Siekdamas skatinti lyčių lygybę, Europos Parlamentas kasmet mini ir švenčia 
Tarptautinę moters dieną (kovo 8 d.). 

© European Union, 2013 – Source: EP

Photo by Antonio Gravante
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TEISINĖ VALSTYBĖ IR TEISINGUMAS
Visi asmenys ir visos institucijos privalo laikytis aiškių, 
teisingų ir sąžiningai taikomų įstatymų bei pagal 
juos atsakyti. 

- Visi nukentėjusieji ir įtariamieji Europos 
Sąjungoje turi teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą. Visi įtariamieji yra nekalti, kol jų kaltė neįrodoma teisme. 

- Nusikaltimo ar nelaimingo atsitikimo aukoms ir įtariamiesiems jiems 
suprantama kalba turi būti pranešama apie teisines procedūras. Už šią paslaugą 
moka valstybė narė, kurioje byla nagrinėjama. 

- ES valstybės narės, kurios nepaiso teisinės valstybės principo, gali gauti 
įspėjimą, joms gali būti taikomos sankcijos arba laikinai neleidžiama dalyvauti 
ES sprendimų priėmimo procese. 

- ES valstybės narės turi laikytis ES taisyklių ir reglamentų. Jei jos jų nesilaiko, gali 
būti teisiamos ES Teisingumo Teisme. 

PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS
Žmogaus teisės – tai pagrindinės teisės ir laisvės, 
kurias turi kiekvienas asmuo pasaulyje. Jas visada 
privaloma gerbti ir saugoti.

- Europos Parlamentas skiria Sacharovo 
premiją asmenims iš viso pasaulio, kurie 
aktyviai prisideda prie žmogaus teisių gynimo. 

- ES turi specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais. Jo (jos) užduotis – skleisti 
pagarbą žmogaus teisėms visama pasaulyje.

- Kartą per mėnesį Europos Parlamentas rengia diskusijas apie rimtus žmogaus 
teisių pažeidimus visame pasaulyje. Taip Europos Parlamentas atkreipia dėmesį 
į žmogaus teisių pažeidimus.

- Visos ES valstybės narės turi pasirašyti Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos 
laikytis. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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TOLERANCIJA IR PLIURALIZMAS
Mes pripažįstame ir gerbiame nuomonių ir elgesio 
įvairovę visuomenėje, net jei kitoks elgesys mums 
nepatinka arba kitokiai nuomonei nepritariame.

- Galite laisvai išpažinti savo religiją ar 
tikėjimą ir juos keisti.

- ES rėmė projektą, kurį įgyvendindami romų ir ne romų kilmės žurnalistai 
sukūrė 25 trumpametražius filmus apie romų bendruomenes. Projektu siekta 
kovoti su žiniasklaidoje matomais stereotipais apie romus, kurie daro įtaką 
visuomenės nuomonei apie juos. 

- ES valstybės narės turi kovoti su neapykantą dėl rasės, lyties, religijos ar 
tautybės kurstančia kalba televizijos programose. 

- Žiniasklaida turi rodyti įvairias visuomenės gyvenimo sritis. Pasitelkiant ES 
žiniasklaidos pliuralizmo observatoriją tikrinama, ar iš tiesų taip yra. 

PAGARBA ŽMOGAUS ORUMUI
Visada turėtų būti gerbiamas žmonių fizinis ir 
psichologinis neliečiamumas.

- Mirties bausmė draudžiama visose ES 
šalyse.

- Kankinimas draudžiamas visose ES šalyse.

- Visi prieglobsčio prašytojai Europos Sąjungoje turi teisę gauti pastogę ir 
maisto bei naudotis higienos paslaugomis, kol vyksta prieglobsčio suteikimo 
procedūra.

- Vaikų darbas, vergija ir išnaudojimas darbe Europos Sąjungoje yra draudžiami.

 Daugiau informacijos apie tai, kaip ES įgyvendina savo vertybes, galima rasti pasinaudojus 
mobiliąja programėle „EU Charter“: http://fra.europa.eu/en/charterapp (informacija pateikta 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis).

22  /  EUROPE@SCHOOL



UGDYKITE SAVO DEMOKRATINIUS 
ĮGŪDŽIUS

1.  ES sprendimų priėmimo procesas - 24 -
1. ES institucijos - 24 -
2. Kaip priimami ES teisės aktai - 33 -
3. Pasiskirstymas vaidmenimis. Europos Parlamento nario kėdėje - 35 -

2.  Faktų patikrinimas. Ar tave klaidina? - 53 -
1. Melagingos naujienos? - 53 -
2. Dezinformavimo metodai - 56 -
3. Informacija apie ES: Šaltiniai, kuriais galite pasitikėti - 58 -

      Priedas. „9 požymiai, kad tai gali būti melagingų naujienų straipsnis!“ - 59 -
3.  ES vertybės. Ką manai? - 61 -
     Priedas. Užduotis „Asmeninis vertybių žemėlapis“ - 62 -

23  /  EUROPE@SCHOOL



1. ES  SPRENDIMŲ PRIĖMIMO 
PROCESAS

1. ES INSTITUCIJOS

ES turi septynias institucijas. Europos Komisija, Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas yra sprendimų 
priėmimo proceso „variklis“. Europos Vadovų Taryba atlieka aukščiausio lygio politinio organo funkcijas. 
Teisingumo Teismas yra teisminis organas. Europos Centrinis Bankas (ECB) yra centrinis bankas, valdantis 
eurą ir administruojantis pinigų politiką euro zonoje. Galiausiai Europos Audito Rūmai saugo ES finansus.

Be šių septynių institucijų, dar yra daug kitų specializuotų agentūrų, įstaigų ir institucijų, kurios 
atlieka atitinkamus vaidmenis Europos Sąjungoje. Jums taip pat gali būti žinomi, pavyzdžiui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos regionų komitetas – dvi patariamosios Europos 
Sąjungos institucijos. 

Perskaitę šį skyrių, susipažinsite su sprendimų priėmimo procese dalyvaujančiomis institucijomis, 
Europos Vadovų Taryba, Teisingumo Teismu ir Europos Centriniu Banku. 

Per visą ES gyvavimo laikotarpį priimtų ES teisės aktų apimtis viršija 10 000 puslapių. Siekiant užtikrinti, 
kad ES teisės aktai atitiktų daugiau kaip 500 milijonų valstybių narių piliečių ir įmonių poreikius ir 
lūkesčius, būtinos griežtos taisyklės ir procedūrinės garantijos. Dauguma teisės aktų turi būti pasiūlyti 
Europos Komisijos ir patvirtinti Europos Parlamento bei Europos Sąjungos Tarybos, kad taptų įstatymu.

© Europos Sąjunga 2017. Šaltinis: EP
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1. EUROPOS PARLAMENTAS

Kas?
Europos Parlamentą sudaro daugiausia 751 Europos Parlamento (EP) narys. Nuo 1979 m. jie tiesiogiai 
renkami kas penkerius metus. EP narių iš vienos valstybės narės skaičius yra apytikriai proporcingas jos 
gyventojų skaičiui ir svyruoja nuo mažiausiai šešių iki daugiausiai 96 EP narių. Norėdami sužinoti, kiek EP 
narių turi kiekviena ES šalis, apsilankykite svetainėje www.europarl.europa.eu/meps. 

Lietuva Europos Parlamente turi 11 atstovų. Norėdami gauti informacijos apie dabartinius EP narius iš 
Lietuvos (2014–2019 m.), apsilankykite svetainės www.europarl.lt skiltyje „Europarlamentarai“ (www.
europarl.europa.eu/lithuania/lt/europarlamentarai/ep-nariai-iš-lietuvos). 

Europos Parlamento pirmininkas renkamas dvejų su puse metų kadencijai, o tai yra pusė EP nario 
kadencijos, ir gali būti perrinktas antrai kadencijai. Šiuo metu EP pirmininko pareigas eina Antonio Tajani. 

Ar žinojote: Jungtinė Karalystė ir „Brexit’as“ -  kad nutiks 73 JK vietų?

Jungtinei Karalystei derantis dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos pasiūlyta keletas galimybių 
spręsti klausimą dėl 73 Jungtinės Karalystės vietų Europos Parlamente. Vieni siūlė tas vietas 
paskirstyti visoms valstybėms narėms. Kiti tvirtino, kad jos turėtų būti paliktos laisvos ir kad 
Parlamentas turėtų tęsti veiklą turėdamas mažiau vietų. Ypač tada, kai prie ES prisijungtų 
naujų šalių, būtų lengviau paskirti joms vietas ir nereikėtų jų perskirstyti. Dar buvo pasiūlyta 
„sueuropinti“ vietas ir sukurti joms skirtą bendrą europinę rinkimų apygardą, kitaip sakant, šie EP 
nariai nebūtų siunčiami iš valstybių narių, kaip kad dabar yra, o juos rinktų visi Europos piliečiai. 

Veikiausiai bus nuspręsta suderinti pirmąsias dvi galimybes: EP narių skaičių sumažinti nuo 751 iki 
705. Tokiu atveju 46 iš 73 Jungtinės Karalystės vietų būtų paliktos galimoms naujoms valstybėms 
narėms. Likusios 27 Jungtinės Karalystės vietos būtų padalytos 14 valstybių narių, kurių atstovų 
skaičius EP šiuo metu yra šiek tiek per mažas. Pasiūlymas dėl Europos vietų veikiausiai bus 
atmestas. 

© Europos Sąjunga 2017. Šaltinis: EP  
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Funkcijos
Europos Parlamentas yra ES teisėkūros organas, nustatantis ES biudžetą ir vykdantis visų ES institucijų 
stebėseną. 

- Pasidalijamieji teisėkūros įgaliojimai. Drauge su ES Taryba Europos Parlamentas priima ES 
teisės aktus, remdamasis Europos Komisijos pasiūlymais. 

- Įgaliojimai tvirtinti biudžetą. Europos Parlamentas drauge su Europos Sąjungos Taryba priima 
sprendimą dėl metinio ES biudžeto. Galutinis žodis tenka EP.

- Priežiūros įgaliojimai. Parlamentas vykdo Europos Komisijos ir kitų ES institucijų veiklos 
priežiūrą. EP taip pat renka Europos Komisijos pirmininką ir turi įgaliojimus tvirtinti arba atsisakyti 
tvirtinti visą Europos Komisiją. 

Veikimas
Europos Parlamento nariai atstovauja jūsų interesams ES. EP nariai sėdi susiskirstę ne pagal šalis, o pagal 
politines kryptis arba frakcijas. Šiuo metu Europos Parlamente yra aštuonios frakcijos (žr. pav.). 

Vaizdinė medžiaga, kurioje parodyta, kaip vietos Europos Parlamente pasiskirsčiusios pagal frakcijas remiantis 2014 m. 

rinkimų rezultatais (2014–2019 m.). 

Darbas vykdomas teminiuose Parlamento komitetuose, pvz., Žemės ūkio arba Transporto komitete. 
Europos Parlamentas balsuoja pagal balsų daugumos taisyklę. 

Oficiali Europos Parlamento būstinė yra Strasbūre. Kiekvieną mėnesį visi EP nariai susirenka Strasbūre 
į plenarinę sesiją, kuri trunka vieną savaitę. Kitomis savaitėmis EP nariai rengia Parlamento komitetų, 
frakcijų posėdžius ir tarpines plenarines sesijas Briuselyje. Europos Parlamento sekretoriatas įsikūręs 
Liuksemburge.

Ar žinojote? „Suvienijusi įvairovę“
Europos Sąjungoje, kurią šiuo metu sudaro 28 valstybės narės, yra 24 oficialios kalbos. Kiekvienas 
EP narys turi teisę kalbėti Europos Parlamente savo šalies kalba. Visi oficialūs ES dokumentai taip 
pat yra rengiami 24 kalbomis, kad kiekvienas ES pilietis galėtų susipažinti su šiais dokumentais 
savo kalba. 

 Daugiau informacijos www.europarl.europa.eu 
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2. EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Kas?
Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas ir Komisijos pirmininkas. Dauguma valstybių narių į Europos Vadovų Tarybos susitikimą 
siunčia savo ministrą pirmininką. Kai kurių šalių, pvz., Lietuvos ir Prancūzijos, atveju susitikimuose 
dalyvauja valstybės vadovas prezidentas. Europos Vadovų Tarybos nuolatinio pirmininko pareigas šiuo 
metu eina Donaldas Tuskas (Donald Tusk). 

Funkcijos
Europos Vadovų Taryba nėra ES teisėkūros institucija, taigi ji nesidera dėl ES teisės aktų ir jų nepriima. 
Tačiau Europos Vadovų Taryba nustato ES bendrąsias politines gaires ir prioritetus, todėl Europos 
Vadovų Taryba yra labai įtakinga. Joje priimami pagrindiniai politiniai sprendimai. Ji diskutuoja ir 
priima sprendimus dėl to, pvz., ar šalis gali tapti ES nare, ar tam tikrose srityse turi būti daugiau 
bendradarbiaujama ir kaip ES turi reaguoti į tam tikrus įvykius, pvz., pabėgėlių krizę. 

Veikimas
Europos Vadovų Tarybos susitikimai rengiami ne rečiau kaip keturis kartus per metus ir jie dažniausiai 
vyksta Briuselyje. Iš tikrųjų jie vyksta gerokai dažniau. Europos aukščiausiojo lygio susitikimai rengiami 
dažniau visų pirma krizių laikotarpiais, kaip kad buvo euro krizės atveju. Tokie Europos aukščiausiojo 
lygio susitikimai visada susilaukia didelio žiniasklaidos dėmesio. Per kiekvieną susitikimą tradiciškai 
daroma bendra valstybių arba vyriausybių vadovų nuotrauka (žr. nuotrauką).

Sprendimai įprastai priimami susitarimo pagrindu, t. y. bendram susitarimui turėtų pritarti visi 
valstybių vadovai. 

 Daugiau informacijos www.european-council.europa.eu

2017 m. rugsėjo 29 d. įvykusio Europos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvių nuotrauka © Europos Sąjunga 
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3. EUROPOS SĄJUNGOS ARBA MINISTRŲ TARYBA

Kas?
Europos Sąjungos Tarybą arba Ministrų tarybą 
sudaro 28 nariai, po vieną ministrą iš kiekvienos 
valstybės narės. Iš viso, yra dešimt Tarybos 
sudėčių (žr. iliustraciją). Ministrai renkasi pagal 
savo veiklos sritį (-is), todėl tai, kurie ministrai 
dalyvauja susitikime, priklauso nuo susitikimo 
temos. Pavyzdžiui, jeigu priimamas sprendimas dėl 
tarptinklinio ryšio mokesčių, už telekomunikacijų 
sritį atsakingi ministrai rinksis į Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos ministrų tarybos 
posėdį. Jei svarstomas finansų klausimas, valstybių 
narių ekonomikos ir finansų ministrai rinksis ECOFIN 
sudėties Taryboje. 

Funkcijos
Taryba vykdo šias funkcijas:

- pasidalijamieji teisėkūros įgaliojimai. Drauge su Europos Parlamentu ES Taryba derasi dėl ES 
teisės aktų ir juos priima, remdamasi Europos Komisijos pasiūlymais; 

- įgaliojimai tvirtinti biudžetą. Drauge su Europos Parlamentu ES Taryba tvirtina metinį ES 
biudžetą;

- valstybių narių politikos koordinavimas. Taryba koordinuoja valstybių narių politiką 
konkrečiose srityse, pvz., švietimo, kultūros, ekonomikos ir fiskalinės politikos srityse bei 
užimtumo politikos srityje; 

- ES bendros užsienio ir saugumo politikos plėtojimas. Taryba nustato ir įgyvendina ES 
užsienio ir saugumo politiką, remdamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytomis gairėmis. 

10 Tarybos sudėčių
- Bendrųjų reikalų

- Užsienio reikalų

- Ekonomikos ir finansų reikalų (arba ECOFIN)

- Teisingumo ir vidaus reikalų 

- Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir 
vartotojų reikalų

- Konkurencingumo (bendroji rinka, pramonė, 
moksliniai tyrimai ir kosmosas)

- Transporto, telekomunikacijų ir energetikos

- Žemės ūkio ir žuvininkystės

- Aplinkos 

- Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto

2017 m. vasario mėn. Europos Ministrų Tarybos susitikimas, kuriame dalyvavo ekonomikos ir finansų ministrai (Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) nariai) ©Europos Sąjunga
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Veikimas
Europos Sąjungos Taryboje ministrai atstovauja savo šalims ir gina savo šalies interesus. 

Paprastai Taryba balsuoja pagal kvalifikuotos daugumos taisyklę, dar vadinamą dvigubos daugumos 
taisykle. Kvalifikuota dauguma pasiekiama esant šioms dviem sąlygoms: 

- 55 proc. valstybių narių balsuoja „už“ (šiuo metu tai reiškia 16 valstybių narių iš 28),

- šios valstybės narės atstovauja bent 65 proc. visų ES gyventojų. 

Tai reiškia, kad pasiūlymai gali būti nepriimti, jei jiems nepritaria bent 4 valstybės narės, atstovaujančios 
bent 35 proc. visų ES gyventojų. Kai kuriais atvejais Taryba balsuoja vieningai, o tai reiškia, kad 
pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turi pritarti visos šalys. 

  Daugiau informacijos www.consilium.europa.eu
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4. EUROPOS KOMISIJA

Kas?
Europos Komisiją sudaro 28 Komisijos nariai, po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Kiekvienas Komisijos 
narys yra atsakingas už atskirą politikos sritį. 
Nauja Komisija skiriama kas penkerius metus. Dabartinė Komisija paskirta 2014–2019 m. laikotarpiui. 
Dabartinis Komisijos narys iš Lietuvos yra Vytenis Andriukaitis. Jis atsakingas už sveikatos ir maisto 
saugos politikos sritį. 
Komisijos pirmininko pareigas šiuo metu eina Žanas Klodas Junkeris (Jean Claude Juncker) iš 
Liuksemburgo. 

Funkcijos
Europos Komisija yra Europos Sąjungos „vyriausybė“. Ji turi:

- iniciatyvos teisę. Komisija yra vienintelė institucija, galinti rengti pasiūlymus dėl teisės aktų, 
taigi ji yra Europos teisėkūros proceso „variklis“. Pavyzdžiui, jei Komisija mano, kad ES turėtų būti 
uždraustas ruonių gaminių importas, ji pateiks su šiuo klausimu susijusį teisės akto pasiūlymą.

- vykdomuosius įgaliojimus. Komisija vykdo Europos Sąjungos taisykles ir reglamentus. Tai 
reiškia, kad Komisija yra atsakinga už kasdienį Sąjungos valdymą.

- stebėsenos įgaliojimus. Komisija stebi, ar visi subjektai, pvz., valstybės narės ir įmonės, laikosi 
Europos teisės nuostatų. Pavyzdžiui, Komisija paskyrė įmonei „Microsoft“ baudą, nes ši įmonė 
pažeidė Europos Sąjungos konkurencijos taisykles. 

Be visų šių funkcijų vykdymo, Komisija taip pat atstovauja Europos Sąjungai užsienyje ir tarptautinėse 
organizacijose, tokiose kaip Pasaulio prekybos organizacija (PPO).

Veikimas
Europos Komisija atstovauja Europos bendriesiems interesams. Komisijos nariai stengiasi priimti 
kuo daugiau sprendimų susitarimo pagrindu. Kitais atvejais jie priima sprendimus balsų dauguma 
(kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą).

  Daugiau informacijos  www.ec.europa.eu

Europos Komisija, 2014–2019 m. © Europos Sąjunga, 2017 m.
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5. EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS

Kas?
Europos Teisingumo Teisme yra 28 teisėjai, po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Rengiant sprendimus, 
teisėjams talkina 11 generaliniai advokatai. 

Funkcijos
Teismas atlieka nepriklausomo teisėjo vaidmenį ir priima sprendimus, kai tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių, institucijų ir piliečių kyla problemų. Teismas taip pat aiškina ES teisės nuostatas, 
užtikrindamas jų vienodą taikymą visose ES šalyse, ir užtikrina, kad visos valstybės narės ir ES institucijos 
laikytųsi ES teisės nuostatų. 

  Daugiau informacijos http://curia.europa.eu

Sprendimo pavyzdys Byla Brown prieš „Rentokil“

Jungtinės Karalystės pilietė Mary Brown, dirbanti vairuotoja įmonėje „Rentokil“, buvo atleista 
iš darbo po to, kai dėl su nėštumu susijusių problemų ilgai negalėjo dirbti. 1998 m. Europos 
Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo nustatė, kad ji buvo atleista iš darbo pažeidžiant 
Europos teisės nuostatas. Teismas pripažino M. Brown atleidimą iš darbo diskriminacija dėl lyties.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) posėdis © Europos Sąjunga
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6. EUROPOS CENTRINIS BANKAS (ECB)

Kas?
Europos Centrinis Bankas buvo įsteigtas 1998 m. ir yra atsakingas už Europos ekonominę ir pinigų 
politiką bei euro valdymą. 

Nuo 2011 m lapkričio mėn. ECB pirmininko pareigas eina Marijus Dragis (Mario Draghi) iš Italijos. 

ECB aukščiausio lygio sprendimų priėmimų organas – jo valdančioji taryba. Šią tarybą sudaro šeši 
vykdomosios valdybos nariai ir 19 euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. 

Funkcijos
Viena iš svarbiausių ECB funkcijų – užtikrinti kainų stabilumą euro zonoje, siekiant užkirsti kelią euro 
perkamosios galios sumažėjimui dėl infliacijos. Bankas tai daro valdydamas apyvartoje esančius pinigus. 
ECB nustato palūkanų normas ir stebi kainų pokyčius visoje euro zonoje, taip pat leidžia euro 
banknotus. 

Nuo 2014 m. ECB vykdo naują funkciją, kuri yra atskirta nuo trijų pirmesnių monetarinių funkcijų – 
bankų priežiūrą. Buvo sutarta, kad visus didelius bankus euro zonoje tiesiogiai prižiūrės ECB.

Veikimas
ECB bendradarbiauja su Europos centrinių bankų sistema (ją sudaro ECB ir visi ES valstybių narių 
nacionaliniai bankai) ir yra nepriklausomas. Pagrindinis ECB politikos tikslas nukreiptas į euro zonos 
bendrąjį interesą. 

  Daugiau informacijos www.ecb.europa.eu

Europos Centrinio Banko valdančioji taryba ©Europos Sąjunga
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2. KAIP PRIIMAMI ES TEISĖS AKTAI  

5 pav. Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje. Įprasta teisėkūros procedūra. 

EIGA
Paprastai nauji ES teisės aktai priimami taip (įprasta teisėkūros procedūra):

1. Europos Komisija pateikia pasiūlymą dėl ES teisės akto

- savo iniciatyva

- arba Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Ministrų Tarybos, Europos piliečių iniciatyvos 
prašymu. Europos Komisija pati sprendžia, priimti prašymą ar ne. 

2. Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES teisės akto pateikiamas Ministrų Tarybai ir Europos 
Parlamentui. 

3. Šie du organai gali savo nuožiūra iš dalies pakeisti pasiūlymą ir dėl jo balsuoja. 

4. Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos priimtas ir patvirtintas pasiūlymas dėl teisės akto tampa 
nauja taisykle, direktyva arba nauju reglamentu. 

Europos Komisija

Europos ParlamentasEuropos Sajungos Tarybza
© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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5. Kartais visas teisės aktas turi būti taikomas visoje ES (= reglamentas), bet yra atvejų, kai ši nauja 
Europos taisyklė turi būti paversta nacionaliniu teisės aktu (= direktyva). Vykstant šiam procesui, 
šalys dažnai turi teisę pačios nustatyti tam tikras nuostatas. Pavyzdžiui, ES nustatė, kad visos motinos 
ir tėvai ES turi teisę išeiti bent keturių mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų. Kiekviena valstybė 
narė turi teisę nustatyti ilgesnę, pvz., penkių mėnesių, atostogų trukmę, bet negali sutrumpinti 
minimalios vaiko priežiūros atostogų trukmės iki dviejų mėnesių. 

6. Europos Komisija tikrina, ar valstybės narės arba įmonės tinkamai taiko taisykles.  

KITOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS
- Konfliktų ar neaiškumų atvejais įsikiša Europos Teisingumo Teismas. 

- Kai kuriais atvejais Europos Parlamentą ir Ministrų Tarybą konsultuoja Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas ir Europos regionų komitetas. 

EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA
Kai daugiau kaip milijonas piliečių bent iš septynių ES šalių pasirašo tam tikrą pasiūlymą, jie gali prašyti, 
kad Europos Komisija jį svarstytų kaip pasiūlymą dėl ES teisės akto. 

LOBISTŲ GRUPĖS
Briuselyje yra apytikriai 30 000 lobistų, kurie stengiasi paveikti sprendimų priėmimo procesą savo 
naudai. Yra lobistų, kurie tai siekia padaryti įmonių, NVO arba viešojo intereso grupių naudai. 

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, lobistų prašoma registruotis skaidrumo registre (http://ec.europa.
eu/transparencyregister). Kai kuriomis ne pelno sektoriaus iniciatyvomis siekiama kuo aiškiau užtikrinti, 
kas yra aktyviausi lobistai, kiek lėšų skiriama lobistinei veiklai ir t. t.: www.lobbyfacts.eu (tik anglų kalba) ir 
 https://corporateeurope.org. 
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3. PASISKIRSTYMAS VAIDMENIMIS.  
EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE

BENDROJI INFORMACIJA APTARIAMAIS KLAUSIMAIS 
Atlikdami užduotį „Europos Parlamento nario kėdėje“ aptarsite kelis konkrečius atvejus. Kai kuriais 
atvejais diskusijos jau baigtos ir ES jau yra priėmusi konkrečius teisės aktus ir konkrečias taisykles. Kitais 
atvejais aktyviai tebediskutuojama. Toliau rasite bendrąją informaciją ir informaciją apie kiekvieno 
pasiūlymo statusą. 
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1. RŪKYMAS ES

Kokia padėtis?
- Rūko kas ketvirtas Europos gyventojas. 

- 80 proc. rūkalių pradeda rūkyti jaunesni nei 18 m. amžiaus.

- Dėl rūkymo miršta du iš trijų rūkalių. 

- Kasmet dėl rūkymo visame pasaulyje miršta daugiau kaip 6 mln. žmonių. 

- Milijonai rūkalių serga su rūkymu susijusiomis ligomis, įskaitant vėžį. 

- ES skaičiavimais, rūkymas Europos sveikatos priežiūros sistemai atsieina beveik 25 mlrd. eurų per 
metus. 

Tabakas yra vienas didžiausių žudikų: dėl rūkymo miršta du iš trijų rūkančiųjų, kas ketvirtas rūkalius 
miršta nesulaukęs vyresnio nei 60 metų amžiaus. Dauguma rūkalių pradėjo rūkyti jaunesni nei 18 m. 
amžiaus. Tabako pramonės rinkodara yra aiškiai nukreipta į jaunimą. Tabako pramonės įmonės jaunimą 
vadina „nauja rūkalių pamaina“: jaunimas turi pakeisti mirusius rūkalius. Prie cigarečių labai priprantama: 
pradėjus rūkyti, šio įpročio labai sunku atsikratyti. Be nikotino, cigaretėse dar pridedama daugybė 
medžiagų, tokių kaip cukrus, amoniakas arba kosulį slopinančių medžiagų, dėl kurių prie cigarečių 
rūkymo dar labiau priprantama. 

Kokių priemonių imasi ES?
Siekdama, kad jaunimas nepradėtų rūkyti, Europos Sąjunga sutelkia dėmesį į prevenciją ( kuria siekia, 
kad jaunimas nepradėtų rūkyti) ir atgrasymą (kuriuo siekia, kad žmonės mestų rūkyti arba rūkytų kuo 
mažiau). 

Būtent todėl pagal Europos taisykles reikalaujama, kad ant kiekvieno ES parduodamo cigarečių pakelio 
būtų kombinuotas įspėjimas dėl pavojaus sveikatai (vaizdinis, tekstinis įspėjimas ir informacija apie 
metimo rūkyti pagalbos paslaugas) šalies, kurioje cigaretėmis prekiaujama, valstybine kalba (-omis). Taip 
ES informuoja pirkėją apie rūkymo keliamą pavojų. 

Tabako reklama taip pat labai apribota: kampanijos, kuriomis skatinamas rūkymas, draudžiamos. 

ES ne tik yra nustačiusi taisykles dėl tabako gaminių pardavimo ir reklamos, ji taip pat teikia 

Lietuvoje naudojamų kombinuotų įspėjimų apie pavojų sveikatai pavyzdžiai. Šaltinis: Europos Komisija: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_en 
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rekomendacijas ES šalims uždrausti rūkyti valdžios institucijų pastatuose, taip pat viešosiose ir kitose 
erdvėse. Tačiau galiausiai pačios šalys nusprendžia, vadovautis rekomendacija ar ne. 

2014 m. ES patvirtino griežtesnes taisykles dėl tabako. Jos įsigaliojo 2016 m. 

- Draudžiama prekiauti cigaretėmis, kuriose yra būdingo skonio ar kvapo medžiagų, tokių kaip 
mentolis. 

- Įspėjimai ant cigarečių pakelių turi užimti bent 65 proc. pakelio ir kiekvienai šaliai yra skirtos iš 
anksto nustatytos kombinuotų įspėjimų serijos (žr. pav.). 

- Yra nustatyta nikotino kiekio elektroninėse cigaretėse riba. 

Į pirminį pasiūlymą dėl teisės akto taip pat buvo įtraukti balti – „neutralūs“ – cigarečių pakeliai, 
naudojami, pvz., Australijoje, bet ES institucijos negalėjo šiuo klausimu susitarti. Nebuvo pritarta ir 
pasiūlymui padidinti minimalų amžių, kurio sulaukus visoje ES galima pirkti cigaretes, iki 18 metų. 

Tačiau kiekviena valstybė narė gali nuspręsti taikyti griežtesnes taisykles: Prancūzija, pvz., nusprendė 
nuo 2016 m. gegužės mėn. pradėti naudoti neutralius cigarečių pakelius. Taigi ji yra antra po Australijos 
pasaulio šalis, naudojanti tokius pakelius. Tabako kainos šalyse taip pat skiriasi. ES šalis, kurioje galima 
pigiausiai nusipirkti cigarečių pakelį, yra Bulgarija (jo kaina yra apie 2,60 EUR). Brangiausiai cigaretės 
kainuoja Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje (pakelio kaina viršija 10 EUR). 
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2. DIDŽIAUSIAS NEŠIOJAMŲJŲ MUZIKOS GROTUVŲ GARSAS

Kokia padėtis?
Per paskutinius 25 metus nešiojamieji muzikos grotuvai tapo labai populiarūs. Pradžioje buvo kasetinių 
juostų grotuvai „Walkman“, vėliau atsirado grotuvai „Discman“, dar vėliau – MP3 grotuvai. Šiandien 
muzikos grotuvas dažnai yra išmaniojo telefono programėlė. Be kitų priežasčių, šių nešiojamųjų muzikos 
grotuvų naudojimas lėmė tai, kad vis jaunesnio amžiaus žmonėms atsiranda klausos problemų arba 
ūžesys ausyse. Moksliniai tyrimai parodė, kad kai kurie asmeniniai muzikos grotuvai gali skleisti tokį patį 
garsą kaip ir kylantis lėktuvas, o tai gali sukelti rimtą žalą. Keletas faktų.

- Decibelų skalė veikia taip: lietus yra 50 decibelų (dB), pokalbis – 60 dB, o naktiniai klubai dažnai 
skleidžia 100 db garsą. Padidinus garsą 10 decibelų, garsas tampa 10 kartų didesnis. 

- Europos Sąjungoje 50–100 mln. žmonių kasdien klausosi muzikos naudodamiesi asmeniniais 
muzikos grotuvais (MP3 grotuvais, tokiais kaip „iPod“, arba mobiliuosiuose telefonuose įdiegtais 
muzikos grotuvais). 5–10 proc. jų kyla klausos sutrikimo rizika, nes jie per ilgai klausosi dideliu 
garsu leidžiamos muzikos. 

- Per ilgai klausantis dideliu garsu leidžiamos muzikos gali išsivystyti tinitas – spengimas arba 
aukšto tono garsas ausyje. Ilgainiui jis gali sukelti lėtinį kurtumą. Dėl tinito jau kenčia kas penktas 
jaunas žmogus. Retkarčiais jo simptomus patiria kas trečias asmuo.

- Didžiausią pavojų kelia vadinamieji kamščiai ausyse, nes jais garsas plinta giliau į ausį. 

- Klausai pradėjus prastėti, jos atstatyti nebegalima. 

- Todėl turite klausytis muzikos saugiai: 80 dB garsu galite klausytis muzikos ilgiausiai 40 valandų 
per savaitę arba 89 dB garsu – ilgiausiai penkias valandas per savaitę. 

Kokių priemonių imasi ES?
Europos Sąjunga saugo mūsų klausą. Po to, kai atlikus mokslinius tyrimus sužinota apie ilgalaikį 
klausymosi garsios muzikos poveikį, ES nusprendė imtis veiksmų. Nuo 2013 m. kovo mėn. visiems 
asmeniniams, nešiojamiesiems muzikos grotuvams, įskaitant mobiliųjų telefonų programėles, siūloma 
taikyti šį standartą:

© Mimagephotos nuotrauka
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- asmeninių muzikos grotuvų ir mobiliųjų telefonų, kuriais prekiaujama ES, standartinis garsas 
neturėtų viršyti 85 dB;

- vartotojas gali rankiniu būdu padidinti garsą iki 100 dB. Tai padaręs, vartotojas kas 20 valandų 
klausymosi gaus įspėjimą apie kylantį pavojų klausai. 

Šis ES standartas taikomas savanoriškai. Vis dėlto ES standartai įprastai tampa naujomis pramonėje 
taikomomis priemonėmis.
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3. EUROPOS DEMOKRATIJA

Kokia padėtis?
- Rinkimai yra tas laikas, kai piliečiai nustato, kas jiems atstovaus politiniu lygmeniu. Vis dėlto 

Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių Europos gyventojų dalis mažėja: 1979 m. ji 
siekė 65 proc., o 2014 m. – 42,6 proc. Mažą rinkėjų aktyvumą lemia tai, kad žmonės „nesidomi 
politika“ arba mano, kad „jų balsas nieko nepakeis“. Per Europos Parlamento rinkimus dauguma 
susilaikiusiųjų buvo jauni žmonės (18–24 metų amžiaus). 

- Dauguma Europos gyventojų nėra įpareigoti balsuoti: privaloma balsuoti tik Belgijoje, Graikijoje 
ir Liuksemburge. Visose kitose ES valstybėse narėse piliečiai turi teisę balsuoti, bet nėra įpareigoti 
tai daryti. 

- Kai kurios naujienos, ypač skleidžiamos socialinės žiniasklaidos priemonėmis, yra melagingos. 
Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė „East StratCom“ per penkiolika 
mėnesių (2016–2017 m.) nustatė 2 500 melagingų naujienų apie Europą, Europos šalis ir ES 
(18 kalbų). Šios melagingos naujienos daro įtaką (dažnai neigiamą) ES įvaizdžiui žmonių akyse. 
Tai gali turėti rimtų padarinių. Pavyzdžiui, per kampaniją, įgyvendintą rengiantis „Brexit’o“ 
referendumui, skleista daug melagingų faktų apie ES ir galimą pasitraukimo iš ES naudą. Tai 
gali klaidinti žmones ir lemti tai, kad jų apsisprendimas balsuojant bus grindžiamas netikslia 
informacija. 

Kokių priemonių imasi ES?
Nuo 1979 m. Europos piliečiai kas penkerius metus renka naują Europos Parlamentą. Pagal bendras ES 
taisykles rinkimai turėtų vykti slaptu balsavimu ir remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (kiekvienas 
suaugęs asmuo turi vieną balsą). Jis turėtų būti grindžiamas proporcingo atstovavimo principu. Be šių 
bendrų taisyklių, rinkimų tvarkai taikomos nacionalinės nuostatos, kurios kartais labai skiriasi. Be to, 
piliečiai gali balsuoti tik už savo šalies arba savo regioninių rinkimų apygardų kandidatus. Ar balsavimas 
yra teisė ar prievolė taip pat nustato pačios valstybės narės. 

Siekiant aktyviau įtraukti piliečius į Europos politiką ir padaryti ES demokratiškesnę, pastaraisiais metais 
jau imtasi naujų iniciatyvų.

© Europos Sąjunga 2017 m. – Europos Parlamentas
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- Europos piliečių iniciatyva. Jei bent milijonas Europos gyventojų bent iš septynių ES valstybių 
narių pasirašo iniciatyvą, jie gali reikalauti, kad Europos Komisija parengtų pasiūlymą dėl ES 
teisės akto. 

- Pagrindiniai kandidatai į EK pirmininko postą. Per paskutinius rinkimus, įvykusius 2014 m., 
penkios Europos politinės partijos iš anksto paskyrė savo kandidatus į Europos Komisijos 
pirmininko postą po rinkimų. Buvo susitarta, kad naujuoju Europos Komisijos pirmininku 
bus daugiausia vietų Europos Parlamente laimėjusios frakcijos kandidatas. Taigi juo tapo 
Žanas Klodas Junkeris (Jean Claude Juncker), kurį savo kandidatu paskyrė didžiausia Europos 
Parlamento frakcija – Europos liaudies partijos frakcija. 

Yra daugiau sumanymų, kaip skatinti žmones balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, kurie kol kas dar 
nėra įgyvendinti. Pavyzdžiai: 

- Europos rinkimų apygarda, kurioje kandidatus į Europos Parlamentą galėtų rinkti visi Europos 
piliečiai, o ne tik piliečiai savo šalyse arba regioninėse rinkimų apygardose, kaip kad dabar yra; 

- tiesioginiai Europos Vadovų Tarybos pirmininko rinkimai (remiantis JAV pavyzdžiu, kur 
prezidentas renkamas tiesiogiai). 

Dar vienas sumanymas – padaryti balsavimą Europos Parlamento rinkimuose privalomą. Šis sumanymas 
grindžiamas nuostata, kad tikrą vaizdą apie tai, ko nori žmonės, galima susidaryti tik jei rinkimuose 
balsuoja visi piliečiai. Tikimasi, kad visi teisę balsuoti turintys piliečiai prieš balsavimą nuodugniai 
susipažins su kandidatais ir jų programomis. Taip užtikrinama ir tai, kad niekam nebūtų uždrausta 
balsuoti. Vis dėlto daugelyje valstybių narių balsavimas laikomas teise, o ne prievole, todėl piliečiai turi 
teisę pasirinkti nebalsuoti. 

Nepaprastai svarbu, kad žmonės balsuotų remdamiesi teisinga informacija. Siekiant kovoti su 
melagingomis naujienomis apie ES, 2015 m. buvo sukurta Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės 
šalyse darbo grupė („East StratComm“). Ši darbo grupė seka, analizuoja ir demaskuoja melagingą 
informaciją apie ES, kuri dažniausiai skleidžiama iš Rusijos. ES nebaus už melagingos informacijos 
skleidimą, nes yra pasirašiusi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Ši sutartis apima žodžio laisvę, teisę 
gauti informaciją ir spaudos laisvę. Spaudos laisvė reiškia, kad laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos 
priemonės gali skelbti žinias nebijodamos kišimosi, persekiojimo ar diskriminacijos. 

 Daugiau informacijos apie Europos Parlamento rinkimų sistemą:  
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.3.4.pdf  

 Interneto svetainė, kurioje pateikiama Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo 
grupės („East StratComm“) informacija apie melagingas naujienas apie ES: euvsdisinfo.eu/ (anglų, 
vokiečių ir rusų kalbomis) 
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4. GYVŪNŲ APSAUGA NUO BANDYMŲ

Kokia padėtis?
Gyvūnų teises ginančios organizacijos daugybę metų kovoja už gyvūnų teises juos bandymams 
naudojančiose laboratorijose. Kartais tokių bandymų nereikia ir jais nėra siekiama „aukštesnio tikslo“, kaip 
kad dažnai yra kosmetikos pramonės atveju. Vis dėlto bandymai su gyvūnais gali būti reikalingi, siekiant:

- kaupti žinias apie žmones ir gyvūnus (moksliniai tyrimai);

- sukurti ir gaminti vaistus, kuriais siekiama apsaugoti ir gerinti žmonių ir gyvūnų sveikatą;

- atlikti gaminių saugos bandymus;

- mokytis apie tai, kaip reikia elgtis su žmonėmis ir gyvūnais (švietimas).

Kokių priemonių imasi ES?
Europos Sąjunga nenori, kad gyvūnai bereikalingai kentėtų. Todėl ES jau yra nustačiusi taisykles, 
kuriomis siekiama didesnės gyvūnų gerovės. Kai kurios jų yra susijusios su draudimu atlikti bandymus 
su gyvūnais, bandant kosmetikos gaminius (draudimas galioja nuo 2004 m.) ir jų sudėtines dalis 
(draudimas galioja nuo 2009 m.). Nuo 2013 m. ES taip pat uždrausta prekiauti kosmetikos gaminiais, 
kuriuos gaminant atliekami bandymai su gyvūnais. Taigi pratime pateiktas pasiūlymas dėl ES teisės akto 
yra labai panašūs į faktiškai galiojančias Europos taisykles. 
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Kokia padėtis?
ES siekia kuo glaudžiau sujungti skirtingų valstybių narių ekonomiką į vieną didelę ekonomiką, sukuriant 
tikrąją bendrąją rinką. Tokioje ekonomikoje svarbu, kad žmonės galėtų be jokių administracinių kliūčių 
dirbti kitoje šalyje. Šiuo metu ES yra apytikriai du milijonai laisvų darbo vietų, kurių nepavyksta užpildyti. 
Remiantis Eurostato duomenimis, 2014 m. tik apie 3 proc. visų Europos piliečių (15,3 mln. žmonių) 
gyveno kitoje ES šalyje. 

Kokių priemonių imasi ES?
Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis gali dirbti (ir gyventi) kitoje ES šalyje ir tam nereikia papildomo 
leidimo dirbti. Be to, su darbuotojais iš kitos valstybės narės turėtų būti elgiamasi taip pat, kaip su tos 
šalies, kurioje jie dirba, darbuotojais, o tai reiškia, kad jiems taikomos tokios pačios darbo sąlygos (darbo 
užmokestis, laisvadienių skaičius ir t. t.), kokias turi tos šalies piliečiai. Šie darbuotojai moka socialinio 
draudimo įmokas (mokesčius) priimančiajai šaliai ir gauna tokias pačias socialines išmokas ir mokesčių 
lengvatas kaip ir tos šalies darbuotojai. 

Vis dėlto kai kuriose šalyse naujų valstybių narių piliečiams taikomi laisvo darbuotojų judėjimo 
apribojimai. Šiuo metu tokie apribojimai taikomi Kroatijos piliečiams. Jie turi būti panaikinti ne vėliau 
kaip iki 2020 m. liepos mėn. 

ES siekia sukurti tokią aplinką, kuria būtų skatinamas didesnis darbuotojų judumas Europos Sąjungoje. 
Šio tikslo siekiama, pvz., Europos sveikatos draudimo kortele, socialinės apsaugos sistemų koordinavimu 
ir susitarimais dėl pensijos teisių. 

Tiems darbuotojams, kuriuos jų darbdavys siunčia laikinai teikti paslaugas svetur, t. y. komandiruotiems 
darbuotojams, arba tarpvalstybiniams darbuotojams, kurie gyvena savo šalyje, bet dirba kitoje 
valstybėje narėje, taikomos kitos taisyklės. 

5. DARBAS KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE.  
     LAISVAS DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS 
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6. ES KARIUOMENĖ? 

Kokia padėtis?
Kalbant apie prekybą, ES yra gigantė: prekyba su ES ir ES viduje sudaro apie penktadalį pasaulio 
prekybos. Vis dėlto užsienio politikos klausimais ES valstybės narės dažnai reiškia skirtingas nuomones, 
o ES neturi kariuomenės, kad jos balsas būtų girdimas pasaulio politikos arenoje. Užsienio politika ir 
gynyba tebėra nacionaliniai klausimai, dėl kurių galutinius sprendimus priima valstybės narės. 

Kokių priemonių imasi ES?
Jau nuo pat Europos bendradarbiavimo pradžios 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo 
kalbančių apie tai, kad Europai reikia turėti savo kariuomenę. Tačiau šie planai niekada nebuvo 
įgyvendinti. Kiekviena valstybė narė turi savo kariuomenę ir savarankiškai sprendžia, kaip, kada ją 
naudoti ir ar reikia tai daryti. 

Vis dėlto ES turi keletą priemonių, suteikiančių galimybę įsikišti vietoje krizės atvejais: 

- nuo 2007 m. ES turi kovines grupes. Šiuo metu yra 18 kovinių grupių, kurių kiekviena sudaro 
1 500 vyrų ir moterų. Jos gali būti naudojamos karinėms intervencijoms krizių atvejais ir yra 
pavaldžios Europai. Europos Vadovų Taryba turi sutarti dėl jų naudojimo; 

- taikos palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo tikslais už ES ribų taip pat 
vykdomos ad hoc ES misijos. Kariai naudojami dviejų rūšių misijoms:

- civilinėms misijoms (pvz., policijos pajėgų mokymas),

- karinėms operacijoms (pvz., kovos su piratais veiksmai).

Europos Vadovų Taryba sprendžia dėl kiekvienos ad hoc misijos atskirai. Šalys gali jose dalyvauti 
savanoriškai. ES jau yra įvykdžiusi apytikriai 20 civilinių karinių operacijų. Tarp žinomų pavyzdžių yra 
atstatymas po cunamio Ačehe (Indonezija) ir kova su piratavimu Afrikos Kyšulyje. 

Svarbu žinoti, kad ES intervencijos visada vykdomos laikantis Jungtinių Tautų (JT) gairių ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su NATO (Šiaurės Atlanto sutarties organizacija). 
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Bendradarbiavimo užsienio reikalų ir gynybos politikos srityje vis dėlto daugėja: 

- Europos gynybos agentūra užtikrina, kad valstybės narės kartu pirktų karines medžiagas arba 
vykdytų bendrus mokslinius tyrimus gynybos technologijų srityje. Taip bendradarbiaudamos jos 
gali sumažinti išlaidas; 

- neseniai ES įsteigė savo „užsienio reikalų tarnybą“, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), kuri 
koordinuoja ES šalių veiksmus. 

Tačiau tikrosios Europos gynybos politikos nėra. Daugelis valstybių narių nemano, kad jos turėtų 
perduoti savo teisę priimti sprendimus užsienio reikalų srityje ES. Be to, valstybių narių nuomonės dėl ES 
vaidmens pasaulyje kartais skiriasi. 
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7. ES IR VISUOTINIS ATŠILIMAS

Kokia padėtis?
- Nuo tada, kai prasidėjo pramonės perversmas, temperatūra Žemėje jau pakilo 1 °C. 99 proc. 

tikimybė, kad to priežastis yra žmonių veikla, konkrečiai – šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas. 

- Temperatūrai padidėjus 2 °C nebegalėsime kontroliuoti padarinių (potvynių, stiprių audrų, 
kylančio jūros lygio ir pan.).

- Daugiau nei 80 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra tiesioginė energijos 
vartojimo ir gamybos pasekmė.

- ES atsakinga už 11 proc. visame pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Temperatūra Žemėje kyla. Šį temperatūros kilimą sukelia iškastinio kuro naudojimas plačiu mastu 
(pvz., transporto benzino ir dyzelino naudojimas transporto priemonėse, anglių deginimas elektrinėse 
gaminant elektrą, dujų naudojimas šildymui) ir daugiausia teršalų išmeta Vakarų šalys. Apie tai seniai 
kalbama Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos, kurią sudaro mokslininkai iš viso 
pasaulio, pranešimuose. Dėl temperatūros kilimo jau pakilo jūros lygis, padažnėjo smarkesnių audrų, 
sausrų, miškų gaisrų ir potvynių tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. 

Kokių priemonių imasi ES?
ES supranta, kad nieko nedarymas dėl visuotinio atšilimo kainuos daugiau (beveik dešimteriopai) nei 
skubūs veiksmai. Todėl ES ėmėsi priemonių. 

Iki 2020 m. tebegalioja planas „20-20-20“. Iki 2020 m. siekiama įgyvendinti šį tikslą:

- padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo mastą (bent 20 proc. visos elektros 
energijos turėtų būti gaminama naudojant, pvz. saulės arba vėjo energiją);

Billo Gabberto nuotrauka
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- sumažinti išmetamo CO² kiekį (20 proc., palyginti su 1990 m.);

- sumažinti suvartojamos energijos kiekį (20 proc., palyginti su 1990 m.).

Dabar sudarytas naujas susitarimas, kuris galios iki 2030 m. Pastangos turėtų būti sutelktos į:

- atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies didinimą (iki 2030 m. ji turėtų sudaryti bent 27 proc.);

- išmetamų teršalų mažinimą, pvz., pramonės įmonių išmetamo CO² kiekio mažinimą (iki 2030 m. 
jo kiekis turėtų būti sumažintas 40 proc.);

- suvartojamos energijos kiekio mažinimą, energiją taupančius prietaisus ir gerai izoliuotus 
pastatus (iki 2030 m. suvartojamos energijos kiekis turėtų būti sumažintas 27 proc.).

Ilgalaikė ES strategija, vadinamasis Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos planas, siekia iki 
2050 m. 80 proc. sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį. 

Kadangi visuotinio atšilimo padariniai jau yra pastebimi, Europos Komisija paskelbė ES prisitaikymo 
prie klimato kaitos padarinių strategiją. Valstybės narės privalo parengti nacionalinius planus, kad būtų 
pasiruošta neišvengiamiems klimato kaitos padariniams. Pvz., į šiuos planus įtraukta nuo audrų padarinių 
saugančių užtvankų statyba. 

ES taip pat atliko svarbų vaidmenį 2015 m. pasaulio mastu vykusiose derybose dėl Paryžiaus susitarimo 
– teisiškai privalomo susitarimo siekiant kovoti su visuotiniu atšilimu. ES ratifikavo ES susitarimą 2016 m. 
spalio mėn. Šiame susitarime šalys pasižadėjo stengtis, kad temperatūra pasaulyje nepadidėtų daugiau 
kaip 2 °C, o pageidautina – ne daugiau kaip 1,5 °C. Paryžiaus susitarimas galioja nuo 2016 m. lapkričio mėn. 
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8. PABĖGĖLIAI EUROPOJE 

Kokia padėtis?
Dėl visame pasaulyje dažnėjančių konfliktų daugėja žmonių, bėgančių iš savo šalių. Remiantis UNHCR 
biuro duomenimis, šiuo metu perkeltųjų asmenų skaičius yra pasiekęs aukščiausią lygį: savo namus 
palikti priverstų žmonių skaičius pasaulyje yra kaip niekada anksčiau didelis – 65,6 mln. (2017 m.). 
Europa, priėmusi 17 proc. migrantų* iš viso pasaulio, patyrė staigų migrantų antplūdį 2015 m., ir nuo 
tada prieglobsčio prašymų* skaičius didėjo. Kiekviena valstybė narė tvarkėsi su šiuo staigiu antplūdžiu 
savaip. Kadangi visos mūsų šalys yra ES, daugelis jų turi bendras atviras sienas, vienos valstybės narės 
politika vis dėlto neišvengiamai darė poveikį kitai valstybei narei. Taigi iškilo poreikis nustatyti taisykles 
ES lygmeniu. 

Europa labai griežtai saugo savo išorės sienas, todėl kartais ji vadinama „Europos tvirtove“. Todėl 
migrantai moka (daug) pinigų prekeiviams žmonėmis, kad jie nelegaliai pavojingais maršrutais atvežtų 
juos į Europą. Gerai žinomas maršrutas yra Viduržemio jūra, kuria plaukdami jie patenka į Europą ir tai 
dažnai daro pavojingomis sąlygomis. Remiantis duomenimis, gautais įgyvendinant Dingusių migrantų 
projektą, vien laikotarpiu nuo 2014 m. pradžios iki 2017 m. spalio mėn. žuvo 20,172 šiuo maršrutų 
keliavę žmonės. 

        *Pagrindinės sąvokos:

Migrantas – bet kuris asmuo, kuris dėl kurios nors priežasties išvyksta iš savo kilmės šalies. Tai 
platesnės reikšmės žodis. 

Pabėgėlis – pabėgėlis yra tam tikrai kategorijai priklausantis migrantas; tai asmuo, kuris buvo 
priverstas bėgti iš savo šalies dėl persekiojimo, karo ar smurto. Pabėgėlis visiškai pagrįstai bijo 
persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo konkrečiai socialinei 
grupei.

Prieglobsčio prašytojas – kai pabėgėliai siekia prieglobsčio kitoje valstybėje, jie pateikia 
prašymą suteikti prieglobstį – teisės būti pripažintu pabėgėliu bei gauti teisinę apsaugą ir 
materialinę pagalbą. Kol laukiama sprendimo dėl jų prašymo, jie yra vadinami „prieglobsčio 
prašytojais“.

„FreedomHouse“ nuotrauka

48  /  EUROPE@SCHOOL



Kokių priemonių imasi ES?
Kiekviena šalis turi savo prieglobsčio politiką. Vis dėlto bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS) 
nustatomi bendri būtiniausieji elgesio su visais prieglobsčio prašytojais ir visoms ES valstybėms 
narėms pateikiamų prašymų nagrinėjimo reikalavimai (dar vadinami Dublino reglamentu), įskaitant 
šiuos reikalavimus: 

- už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakinga ta valstybė narė, į kurią migrantas, kirtęs ES 
sieną, pirmiausia atvyksta; 

- kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę gauti pastogę, maisto ir pagrindines paslaugas, 
kol jo prašymas yra nagrinėjamas. Už tai atsakinga prašymą nagrinėjanti valstybė narė;

- migrantai gali prašyti prieglobsčio ES tik vieną kartą. Jeigu viena valstybė narė prašymą 
atmeta, šis asmuo nebegali prašyti prieglobsčio kitoje valstybėje narėje. Siekiant užtikrinti, 
kad tai galima būtų patikrinti, kiekvieno prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudai registruojami 
sistemoje EURODAC. 

Reaguodama į staigų didelio masto nekontroliuojamą migrantų ir prieglobsčio prašytojų antplūdį 2015 
m., ES pasiūlė keletą laikinų krizės valdymo priemonių: 

- 2015 m. Europos Komisija pateikė prieglobsčio prašytojų perkėlimo tarp valstybių narių 
planą, kad būtų tinkamiau dalijamasi jų išlaikymo išlaidomis. Pagal šį perkėlimo planą                           
160 000 prieglobsčio prašytojų iš Eritrėjos, Irako ir Sirijos, gyvenančių Italijoje ir Graikijoje, būtų 
perkelti, paskirstant juos tarp visų valstybių narių, kad būtų palengvinta Pietų Europos šalims 
tenkanti našta. Jie būtų paskirstomi atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių 
ir ekonominę padėtį. Be to, ES įsteigė migrantų antplūdžio valdymo centrus tose šalyse, į 
kurias plūsta daug prieglobsčio prašytojų, pvz., Graikijoje ir Italijoje. Tuose migrantų antplūdžio 
valdymo centruose prieglobsčio prašytojai registruojami ir imami jų pirštų atspaudai; 

- perkėlimo planas neveikė taip, kaip Europos Komisija tikėjosi, ir migrantai toliau plūdo į ES. 
Siekdama sustabdyti šį migrantų srautą, 2016 m. balandžio mėn. ES pasirašė susitarimą su 
Turkija. Pagal susitarimą už kiekvieną į Turkiją iš Graikijos išsiųstą migrantą Turkijos valdžios 
institucijos nusiųstų į ES Turkijoje esantį pabėgėlį. Migrantai Graikijoje – tai asmenys, kuriems 
prieglobstis negali būti suteiktas, arba asmenys, atsiėmę savo prieglobsčio prašymą. Mainais 
už dalyvavimą susitarime ES moka Turkijai šešis milijardus eurų pabėgėlių išlaikymo Turkijoje 
išlaidoms padengti; 

- kitos priemonės, kurių imtasi, įskaitant: 

- operacijų jūroje išplėtimas;

- migracijos bangų prevencija, be kita ko, siūlant paramą kilmės šalims;

- veiksmingesnė kova su prekiautojais žmonėmis.

Dėl 2015 m. ir vėlesnių įvykių ne tik daugelio valstybių narių prieglobsčio sistemos ir Šengeno erdvė, bet 
ir visa bendra Europos prieglobsčio sistema patyrė spaudimą. Tokia padėtis atskleidė visų pirma Dublino 
reglamento trūkumus. 

Todėl 2016 m. balandžio mėn. Europos Komisija parengė naują planą, kuriuo siekiama iš esmės 
reformuoti dabartinę bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Planas apima nuolatinę perkėlimo 
sistemą, kad valstybės narės ateityje padėtų viena kitai migracijos krizių sąlygomis, neatsižvelgiant į tai, 
kur migrantų srautas yra koncentruotas. Be to, plane numatomos teisėtos galimybės atvykti į ES. Šiuo 
metu (2017 m. ruduo) valstybės narės ir Europos Parlamentas toliau diskutuoja dėl šio plano. 
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9. ES IR VAIKŲ DARBAS 

Kokia padėtis?
- Pasaulyje yra 150 milijonų 4–16 m. amžiaus vaikų, kurie dirba labai prastomis sąlygomis ir dažnai 

dėl to negali lankyti mokyklos. 

- Už darbą mokama tik vienam iš penkių dirbančių vaikų ir darbo užmokestis įprastai yra labai 
mažas. 

- Vaikai dažniausiai dirba žemės ūkio srityje, taip pat gamyklose ir audyklose. 

- Vaikų darbo atvejai dažni Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. 

- Vaikų darbą uždraudus visame pasaulyje, ekonomika išaugtų 20 proc. (remiantis Tarptautinės 
darbo organizacijos duomenimis).

Kokių priemonių imasi ES?
Per pramoninę revoliuciją vaikų darbas buvo labai įprastas dalykas Europoje. Tik XIX a. pabaigoje pradėta 
protestuoti prieš vaikų darbą, o kai mokslas tapo privalomas, vaikų darbo Europoje galiausiai neliko. 
Privalomas mokslas bendrojo lavinimo mokykloje Anglijoje įvestas 1870–1880 m., Prancūzijoje – 1882 
m., o Nyderlanduose – 1900 m. Lietuvoje privalomas pradinis mokymas buvo įvestas 1930 m. 

Šiandien ES vaikų darbas uždraustas (net jei kartais kai kuriose vietose jo atvejų pasitaiko). Vis dėlto vaikų 
pagamintais gaminiais ES tebėra prekiaujama. Todėl, gali būti,  kad jūsų dėvimus drabužius arba grindų 
plyteles, kuriomis vaikštote, pagamino vaikai. 

Praeito amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje ES pradėta primygtinai reikalauti įtraukti į Pasaulio 
prekybos organizacijos (PPO) taisykles nuostatas dėl socialinių sąlygų. Tai reikštų, kad naudoti 
vaikų darbą nebebūtų leidžiama ir kad visi darbuotojai turėtų tam tikras būtinąsias teises. Tačiau 
besivystančios šalys smarkiai tam sumanymui prieštaravo, nes, anot jų, taip turtingesnės šalys siekia 
uždaryti savo rinkas gaminiams iš besivystančių šalių. Klausimas dėl šios socialinės nuostatos buvo toks 
opus, kad ji taip ir nebuvo įtraukta į PPO taisykles. 

Vėliau būta keletas naujų bandymų uždrausti prekybą gaminiais, pagamintais naudojant vaikų 
darbą; paskutinį kartą 2007–2010 m. tai bandė padaryti Nyderlandai. Tačiau šis bandymas nesulaukė 
pakankamai paramos iš kitų valstybių narių. 

Dianos Kosaric nuotrauka
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10. PRIVATUMAS INTERNETE

Kokia padėtis?
- 2008 m. buvo 800 programinės įrangos „Android“ programėlių. 2015 m. tokių programėlių buvo 

jau 1,5 milijono, o iki 2017 m. šis skaičius pasiekė 3,5 milijono.

- Daugiau kaip 65 proc. suaugusiųjų ES turi išmanųjį telefoną. 

- 2016 m. daugiau kaip 71 proc. ES gyventojų kasdien naudojosi internetu. 2006 m. šis skaičius 
sudarė tik 31 proc.

- „Facebook“, „Google“, „Instagram“ ir kitos bendrovės parduoda vartotojų įkeltas nuotraukas ir 
vaizdo įrašus arba asmeninius duomenis. 

Internetas iš esmės pakeitė mūsų kasdienį gyvenimą. Vis dažniau naudojame jį kolektyviai ir labai 
aktyviai naudojamės socialinės žiniasklaidos priemonėmis bei įvairiausiomis taikomomis programomis. 
Bet yra ir blogoji tokio naudojimosi pusė: internetas ne tik teikia galimybių privatiems naudotojams, 
bet ir galimybių įmonėms bei valdžios institucijoms gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Kaip 
paaiškėjo, mes, interneto naudotojai, esame atidžiai stebimi. Taigi mūsų teisei į privatumą kyla pavojus. 

Kokių priemonių imasi ES?
Galiojantys Europos privatumo apsaugos teisės aktai buvo priimti 1995 m. ir nėra pritaikyti prie 
nūdienos sąlygų. Todėl Europos Sąjunga parengė naują reglamentą dėl asmens duomenų tvarkymo ES, 
kuriuo saugomas piliečių privatumas. Jis buvo patvirtintas 2016 m. ir įsigaliojo 2018 m. pavasarį. Šiomis 
naujomis priemonėmis piliečiams užtikrinama galimybė patiems spręsti, kokia asmenine informacija 
dalytis. Reglamentu taip pat užtikrinama daugiau aiškumo įmonėms, nes visoje ES galios tik vienas 
įstatymas. 

Naujosios taisyklės apima šiuos atvejus:

- teisę būti pamirštam, t. y. teisę prašyti, kad interneto įmonė ištrintų jūsų duomenis. Ši teisė gali 
būti ribojama, jei duomenų reikia istoriniais ar moksliniais tikslais arba dėl visuomenės sveikatos 
priežasčių; 

- aiškų ir teigiamą sutikimą, t. y. žmonės turėtų duoti savo aiškų sutikimą tam, kad įmonės galėtų 
gauti jų duomenis. Nieko nesakymas savaime jau nereiškia sutikimo;
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- duomenų perkeliamumą, t. y. teisę perduoti jūsų duomenis kitam paslaugos teikėjui (t. y. 
asmeniui keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją, jo asmens duomenys perkeliami naujam 
paslaugos teikėjui, taigi jis nepraranda telefonų numerių ar ankstesnių pranešimų);

- rimto informacijos nutekėjimo (pvz., neteisėtos prieigos prie duomenų) atveju įmonės ir 
organizacijos įpareigotos kuo skubiau apie jį pranešti nacionalinei priežiūros institucijai; 

- privatumo politika turi būti paaiškinta aiškia ir suprantama kalba;

- taisykles pažeidusioms įmonėms gali būti paskirta bauda, siekianti 4 proc. tos įmonės visos 
pasaulinės metinės apyvartos.
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2. FAKTŲ PATIKRINIMAS:  
     AR TAVE KLAIDINA?

1. MELAGINGOS NAUJIENOS?

Nuo 2016 m. rinkimų JAV melagingų naujienų klausimas tapo karšta tema: terminas „melagingos 
naujienos“ įvairiomis kalbomis keletą kartų buvo paskelbtas metų terminu. Tiesą sakant, ši sąvoka apima 
daug dalykų, todėl yra sudėtinga: yra daug skirtingų klaidinančios informacijos formų, be to, tikslai, 
kurių  ir jos skleidimo būdai taip pat gali būti labai skirtingi. 

Melagingos naujienos – dezinformacija ir melagingos žinios, skelbiamos interneto svetainėse 
politiniais tikslais arba siekiant paskatinti žiniatinklio srautą, socialinės žiniasklaidos priemonėmis 
perduodama neteisinga informacija (apibrėžtis, pateikta žodyne „Australian Macquarie Dictionary“). 

Ar tai naujas reiškinys? Ne!
Melaginga informacija skleidžiama ir būdai daryti įtaką žmonėms naudojami nuo senų laikų. 

Ar tai daroma tik socialinėje žiniasklaidoje? Ne!
Melagingai informacijai skleisti taip pat gali būti naudojama spauda, televizija ir radijo stotys. Atsiradus 
socialinei žiniasklaidai, melagingoms naujienoms ir melagingai informacijai lengviau greitai plisti ir likti 
internete gerokai ilgiau, net jei melaginga informacija buvo demaskuota. Be to, anksčiau tik žurnalistai 
galėjo lengvai skleisti informaciją, o dabar bet kas gali turėti tinklaraštį arba rašyti naujienų straipsnius. 
Padėtis iš esmės pasikeitė. 
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KODĖL KLAIDINANTI INFORMACIJA SKELBIAMA? 
Yra dvi pagrindinės priežastys, kodėl klaidinanti informacija skelbiama.  

- Siekis uždirbti pinigų. Melagingos naujienos internete gali būti naudojamos kaip masinanti 
antraštė: dėmesį patraukiančios antraštės, skelbiamos tam, kad mes bakstelėtume pelės 
mygtuku istorijų arba naujienų straipsnius, kuriuos atsidarę pateksime į interneto svetaines su 
daugybe reklamų. Taip šių interneto svetainių savininkai gauna pajamų, todėl jie ir toliau rašo 
melagingas istorijas, kuria naujas studijas ir skelbia naujus sąrašus, kuriuos jūs norėsite paskaityti 
(„Perskaitę tai, niekada daugiau nedėsite tualetinio popieriaus ant sėdynės“) arba išgalvotas 
istorijas apie įžymybes ( „Atskleistos Taylor Swift plastinės operacijos paslaptys“). Tokių istorijų jau 
buvo, bet atsiradus internetui ir socialinei žiniasklaidai jos plinta greičiau ir yra pelningesnės. 

- Įtakos darymas žmonėms dėl politinių ir (arba) ekonominių priežasčių. Informacija 
galima naudotis kaip ginklu: jei skleidžiate propagandą arba melą dėl politinių ar ekonominių 
priežasčių, tai gali turėti svarbų poveikį realiam gyvenimui. Šiuo atveju siekiama laimėti rinkimus 
arba pakenkti oponentams, paveikti referendumo rezultatą arba trikdyti visuomenę (dėl priimtų 
sprendimų). Šios rūšies melagingos naujienos iš tikrųjų yra dezinformacija - sąmoningas 
melagingos informacijos skleidimas. Dezinformacija yra strategijos, kurią valstybė ir 
nevalstybiniai subjektai gali taikyti tam, kad pakenktų oponentams, dalis. Dezinformacijos 
skleidimas gali būti labai veiksmingas, taigi labai pavojingas demokratijai. Ji kuria klaidingus 
įvaizdžius ir gali daryti žalą žmonėms (jų grupėms). 

 Pavyzdžiui, 2016 m. spalio mėn. paskelbtomis melagingomis naujienomis apie tai, kad Švedija 
tariamai uždraudė kalėdinį apšvietimą viešosiose erdvėse, nenorėdama supykdyti pabėgėlius 
musulmonusi, socialinėje žiniasklaidoje buvo labai greitai pasidalyta 43,000 kartų. Tokios 
melagingos istorijos nepadeda visuomenei įveikti problemų, susijusių su įvairove, priešingai – 
taip visuomenės nariai priešinami vieni su kitais.

Toliau sutelksime dėmesį į tokias melagingas naujienas, kuriomis žmonės sąmoningai 
dezinformuojami, nes jos turi padarinių mūsų visuomenėms. 

KAIP JOS KURIAMOS IR SKLEIDŽIAMOS?

Bet kas gali būti žurnalistas
Internetas ir socialinė žiniasklaida suteikė daug galimybių kurti ir platinti naujienų straipsnius, 
tinklaraščius, vaizdo įrašus ar prenumeruojamas transliacijas. Tai labai teigiamas pokytis, nes galime 
reikšti savo nuomonę ir diskutuoti daugybe klausimų. Vis dėlto yra ir neigiama šio pokyčio pusė: bet 
kas gali apsimesti žurnalistu ir kurti melagingas naujienas. Pavyzdžiui, buvo paskelbta melaginga 
naujiena tokia antrašte: „Slaptosios tarnybos agentas sako, kad Obama yra gėjus musulmonas“. Šią 
istoriją išgalvojo vienas asmuo, Paul Horner, ir ji plačiai pasklido po visą internetą. Tas asmuo buvo 
seniai žinomas interneto trolis: asmuo, kuris išgalvoja įvairias naujienas arba nuolat skelbia neigiamus 
komentarus, siekdamas nutraukti internete vykstančias diskusijas. 

Be to, pavieniai troliai, kuriantys ir skleidžiantys dezinformaciją, gali būti didesnės dezinformavimo 
strategijos, kurią įgyvendinant žmonėms mokama už melagingų naujienų skleidimą, dalis. 
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Socialinė žiniasklaida ir „filtro burbulas“
Atsiradus socialinei žiniasklaidai, melagingos naujienos plinta greičiau. Vis daugiau ES piliečių 
(vidutiniškai 46 proc. 2016 m.) seka naujienas socialinėje žiniasklaidoje. Tačiau šešiomis iš dešimties 
naujienų pasidalijama su kitais prieš tai jų neperskaičius. (šaltinis: Europos Parlamento tyrimų tarnyba, 
2017 m., https://epthinktank.eu/2017/04/02/fake-news-and-the-eus-response). 

„Filtro burbulas“ taip pat suteikia galimybę lengvai rasti informaciją, kuria patvirtinamos jūsų mintys: 
interneto svetainės ir socialinė žiniasklaida visų pirma naudoja algoritmus, kurie padeda nuspėti, kokią 
informaciją norėtumėte matyti, remiantis informacija apie jus (pvz., vieta, kurioje esate, svetainės, kuriose 
anksčiau lankėtės, ir paieškos istorija). Pavyzdžiui, muzikos klausymosi internetu platformoje „Spotify“ 
arba socialiniame tinkle „Instagram“ rodomi dalykai, kurie galėtų jums patikti, atsižvelgiant į jūsų skonį. 
Arba, pavyzdžiui, jei du skirtingi žmonės paieškos sistemoje „Google“ įrašo paieškos žodį „Egiptas“, gali 
būti taip, kad vienas ras su turizmu susijusią informaciją, o kitas – naujienas apie politinę padėtį Egipte, 
priklausomai nuo to, kokios informacijos jie anksčiau ieškojo internete. 

Iš pirmo žvilgsnio sistema, kuri pateikia jums pritaikytą informaciją, galėtų atrodyti patogi. Bet galiausiai 
visi šie algoritmai riboja jūsų matomą pasaulio vaizdą, slėpdami tam tikrą informaciją. Todėl tampate 
atskirtas nuo informacijos, kuri neatitinka jūsų pažiūrų, nes esate iš tikrųjų izoliuojamas jūsų paties 
kultūriniuose arba ideologiniuose „burbuluose“. Ši naujovė neišvengiamai gali turėti labai neigiamų 
padarinių jūsų demokratiniam gyvenimui. 

PENKI ŽINGSNIAI, PADEDANTYS 
ATPAŽINTI MELAGINGAS NAUJIENAS
Atsiradus socialinei žiniasklaidai ir jos 
naudojamoms personalizavimo priemonėms, 
išgalvotos žinios plinta lengviau ir greičiau. Ką 
galite padaryti, norėdami atpažinti ir demaskuoti 
netikras žinias, melą ir dezinformaciją?

1Patikrinkite, kokia žiniasklaidos 
priemonė antraštę paskelbė 
Ar ši priemonė jums žinoma? Patikrinkite, kas 
rašoma skiltyje „Apie mus“. Jeigu vartojama 
pernelyg dramatiška kalba, vertinkite šią 
priemonę skeptiškai. Kas už jos slypi? Kas ją 
finansuoja? Dar kartą patikrinkite, kas rašoma 
kituose (patikimuose) šaltiniuose.

2Patikrinkite,  
kas yra teksto autorius
Ar šis asmuo apskritai egzistuoja? Gerbiamas 
žurnalistas visada turi savo publikacijų sąrašą. 
Jeigu autorius vardas išgalvotas, visa kita 
veikiausiai taip pat yra fiktyvu.

3 Nuorodos
Ar autorius remiasi patikimais šaltiniais (pvz., 
pripažintomis ir gerbiamomis žiniasklaidos 
priemonėmis)? Ar cituojami ekspertai yra tikri 
specialistai? Jeigu istorijoje naudojami anonimi-
niai šaltiniai arba apskritai nėra remiamasi jokiais 
šaltinis, ji galėtų būti melaginga. 

4Pagalvokite prieš  
dalydamiesi
Patrauklia antrašte galėtų būti siekiama 
pritraukti svetainės lankytojų. Tekste galėtų 
būti tikrų arba senų įvykių iškraipymų arba 
tai galėtų būti satyra. Net jei įvykis tikras, 
pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse jis 
bus nušviestas. Palyginkite ir padarykite savo 
išvadas.

5 Prisijunkite prie  
mitų griovėjų

Būkite informuoti apie naujausias gudrybes, 
kurias naudoja melagingų naujienų 
skleidėjai.* Praneškite apie išgalvotas istorijas. 
Skleiskite žodį. 

*Pavyzdžiui, sekite @EUvsDisinfo, @StopFakingNews arba @DFRLab.

Šaltinis: Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS). © Europos Sąjunga, 2014 m. 55  /  EUROPE@SCHOOL



2. DEZINFORMAVIMO METODAI
Melagingų žinių skleidimas yra tik vienas būdas bandyti daryti įtaką kam nors. Iš tikrųjų yra daug galimų 
strategijų ir būdų daryti įtaką žmonėms ir jų elgsenai. Toliau pateikiamas sąrašas yra nebaigtinis. Vis dėlto 
jis suteikia tam tikrų įžvalgų apie tai, kaip šios strategijos galėtų būti naudojamos prieš jus. 

1 FAKTŲ, KURIE JUMS NEPATINKA,  
  DISKREDITAVIMAS

Vienas iš galimų būdų užtikrinti, kad žmonės 
netikėtų faktais – teigti, kad jie netikri. Pavyzdžiui, 
mokslininkai yra įsitikinę, kad visuotinį atšilimą 
sukėlė žmonių naudojamas iškastinis kuras. 
Tačiau per prezidento rinkimų kampaniją 
Donaldas Trampas (Donald Trump) pareiškė, 
kad visuotinis atšilimas – apgaulė. Įvardijus tuos 
faktus apgaule, pakertamas pasitikėjimas jais, net 
neaptariant jų turinio. 

2 JUMS NEPATINKANČIĄ INFORMACIJĄ 
TEIKIANČIŲ ASMENŲ ARBA ORGANIZACIJŲ 
DISKREDITAVIMAS

Diskredituojami gali būti ne tik faktai, bet ir jų 
šaltiniai. Tai gali būti asmenys arba organizacijos. 
Visuotinis atšilimas ir šiuo atveju yra puikus 
pavyzdys: iškastinį kurą tiekiančios įmonės dažnai 
kaltina mokslininkus, kad jie skelbia klaidingus 
rezultatus, ir net ėmėsi teisinių veiksmų prieš 
juos. Nepaisant to, kad teismai įrodė mokslininkų 
teisumą, žala jau padaryta, nes žmonės buvo 
diskredituoti. 

3 ABEJONIŲ SKLEIDIMAS 

Abejones skleisti galima įvairiais būdais. Toliau 
pateikiama keletas strategijų, kurios, kaip 
paaiškėjo, yra veiksmingos.

A Daugybės istorijų skleidimas, kad tiesa 
taptų „tik viena versija iš daugybės kitų“. 
Žurnalistai jaučiasi įpareigoti apibendrinti 
visas galimas teorijas, nes nenori būti 
kaltinami šališkumu. 

B Vadinamųjų argumentų zombių 
kartojimas ir apskritai dezinformacijos 
skleidimas. Argumentas zombis – amžinai 
pateikiamas argumentas, nepaisant to, 
kad jis daugybę kartų buvo paneigtas. 
Pavyzdžiui, daug tokių argumentų kartojama 
diskusijose dėl visuotinio atšilimo, pvz., 
tvirtinama, kad visuotinį atšilimą tariamai 
lemia saulės aktyvumas. Yra daugybė 
mokslinių tyrimų ataskaitų, rodančių, kad 
taip nėra, bet šis argumentas vėl ir vėl iškyla 
viešumon. 

C Tolesnės diskusijos kurstymas, nuolat 
keliant abejonių dėl naujų įrodymų ir 
mokslinių tyrimų rezultatų. Taip politiniu 
lygmeniu nebus imtasi jokių priemonių. 
Rūkymo keliamo pavojaus sveikatai 
klausimu prieš keletą dešimtmečių taip 
elgėsi tabako pramonė. Sprendžiant 
visuotinio atšilimo klausimą, dabar tai daro 
iškastinio kuro pramonė. 

4 PASAKOJIMO STRATEGIJA.  
APELIAVIMAS Į EMOCIJAS

Apeliavimas į emocijas paveikia labiau nei 
racionalūs argumentai. Tokios strategijos 
pavyzdys: „Mes žinome, kad jūs, darbo žmonės, 
prisikentėjote. Kaip ir jums, mums gana to 
didmiesčių elito, kuris negirdi mūsų. Į paprastus 
darbo žmones jie žiūri iš aukšto. Mes esame 
tikroji (įrašyti pasirinktos šalies pavadinimą). Ne 
jie. Mes pykstame. Mes jūsų nepamiršome.“ 

Gudrybė slypi tame, kad žmonės padalijami 
į dvi grupes: mes ir jie. Pirma apibrėžiama 
darbo žmonių kategorija (klasė) – aukos. Toliau 
sukuriama nauja kategorija, „elitas“, kuris yra 
intelektualus ir laikosi per liberalaus požiūrio į 
migrantus, musulmonus, gėjų teises ir t. t. Tada ši 
grupė susiejama su tam tikrais gėrimų vartojimo 
ir mitybos įpročiais, tokiais kaip kapučino 
gėrimas, vegetariško arba ekologiško maisto 
valgymas ir t. t. Tai ilgalaikė strategiją, kurią reikia 
kartoti, naudojant minėtus dezinformacijos 
būdus. Dažnai taip pat naudojama daug loginių 
argumentacijos klaidų (žr. 5 būdą), tokių kaip 
apibendrinimai, netikrosios dilemos ir t. t. 
Tokios taktikos per rinkimų kampaniją laikėsi 
Donaldas Trampas (Donald Trump). Įvairius 
to paties metodo variantus naudojo „Brexit’o“ 
propaguotojai. 
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5 KLAIDINGOS LOGINĖS ARGUMENTACIJOS NAUDOJIMAS 

Klaidinga loginė argumentacija – samprotavimų arba logikos, kuriais argumentas grindžiamas, klaida, 
dėl kurios pats argumentas yra klaidingas. Ji kaip skylė samprotavime. Visi kartais naudoja klaidingą 
loginę argumentaciją, siekdami įrodyti savo tiesą. Klaidinga loginė argumentacija naudojama siekiant 
paveikti žmones arba jais manipuliuoti žiniasklaidoje, politikoje ir reklamoje.

Klaidingos loginės argumentacijos naudojimas kalbose ir per diskusijas iš tikrųjų nėra garbingas 
elgesys. Bet jis gali būti labai veiksmingas. Tokią argumentaciją galima lengvai atpažinti, jeigu žinote, į 
ką reikia atkreipti dėmesį. Įprastos arba populiarios klaidingos loginės argumentacijos pavyzdžiai

A Argumentas prieš žmogų  (argumentum ad 
hominem): Asmens diskreditavimas, užuot su 
juo iš tikrųjų diskutavus. Panašiai kaip 2 būdas, tik 
diskreditavimas yra asmeniškesnio pobūdžio. 

Logika:

- asmuo A sako „X“;

- kažkas negerai su asmeniu A;

- taigi teiginys „X“ neteisingas. 

B Netikroji dilema arba „balta arba juoda“ 
klaida: žmonės verčiami pasirinkti tik iš B ir A, 
tarsi kitų pasirinkimo variantų nebūtų, nors jų yra. 

Pavyzdžiui, „katė yra arba balta, arba juoda“. Esu 
tikras (-a), kad katė ne balta. Taigi ji turi būti 
juoda. Principas „kas ne su mumis, tas prieš mus“. 

C Rėmimasis autoritetu: teiginio teisingumą 
bandoma įrodyti tuo, kad jam pritaria koks nors 
autoritetas toje srityje, net jei teiginys iš tiesų 
neteisingas. 

Šis būdas dažnai naudojamas reklamoje, pvz., 
„dauguma odontologų rekomenduoja gaminį X“. 

D Daugumos autoritetas : (argumentum ad 
populum): Daugelio autoriteto naudojimas 
siekiant įrodyti kažką, net jei tas kažkas nieko 
nereiškia. 

Pavyzdžiui, „dauguma žmonių mano, kad įvedus 
eurą gyvenimas tapo brangesnis, taigi tai turi 
būti tiesa“ arba „naudojant Google paiešką 
internete gaunama daugiau būtent mano, o ne 
priešingą nuomonę patvirtinančių nuorodų“. 
Šis būdas dažnai naudojamas reklamoje, pvz., 
„80 proc. moterų buvo labai patenkintos šiuo 
produktu“. 

E Neteisinga prielaida: susiejami du dalykai, 
tarp kurių nėra tikro ryšio. 

Pavyzdžiui, „kiekvieną kartą, kai einu miegoti, 
nusileidžia saulė; taigi saulė nusileidžia todėl, 
kad einu miegoti“ arba „kiekvieną kartą, kai dėviu 
savo žalius marškinėlius, išlaikau egzaminą, 
taigi egzaminą išlaikau todėl, kad dėviu žalius 
marškinėlius“. 

F  „Uždaro rato“ argumentas: teiginys 
naudojamas kaip pats argumentas. 

Pavyzdžiui, „aš nepavogiau šio daikto, nes aš nesu 
vagis“.

G Skubotas apibendrinimas (secundum quid): 
teiginys, dažnai apibendrinamojo pobūdžio, 
įrodomas pateikiant tik keletą pavyzdžių arba 
nereprezentacinius skaičius. Toks būdas ypač 
populiarus pavienių istorijų pavidalu (klaidinga 
argumentacija remiantis pavieniais atvejais), 
istorija, kurią patyrė pats kalbantysis arba kurią jis 
išgirdo iš draugo ar šeimos nario. 

Pavyzdžiui, „mano senelis daug rūkė, bet 
nugyveno 98 metus, taigi rūkymas visai nekenkia 
sveikatai“.

H Slidi nuokalnė yra loginė argumentacijos 
klaida, kai sakoma, kad jei įvyks vienas įvykis, 
tai neišvengiamai seks ir kiti, tačiau neįrodoma, 
kodėl taip įvyks. „Jei leisime atsitikti A, 
neišvengiamai atsitiks ir B. Todėl A neturėtų 
atsitikti.“ 

Pavyzdžiui, „jeigu kiekvieną kartą vaikui 
nusileisime reaguodami į jo verksmą, jis visada 
galvos, kad gali gauti viską, ko užsigeidžia, ir 
galiausiai atsidurs kalėjime, nes mes niekada 
nenustatome ribų.“
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3. INFORMACIJA APIE ES: ŠALTINIAI, KURIAIS GALITE PASITIKĖTI

Europos Parlamento informacija
Europos Parlamentas nori, kad žmonės būtų informuoti apie jo veiklą. Todėl jis turi savo naujienų 
svetainę www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines. Galite rasti šviečiamojo pobūdžio vaizdo įrašų 
svetainėje „EuroparlTV“: www.europarltv.europa.eu/home.

Be to, Europos Parlamentas bendrauja su piliečiais socialinės žiniasklaidos priemonėse. Čia rasite visų 
kanalų, kuriuose Parlamentas yra, apžvalgą.

www.europarl.europa.eu/external/html/socialmediaataglance/default_lt.html.

Taip pat galite apsilankyti Europos Parlamento biuro Lietuvoje interneto svetainėje: www.europarl.lt ir 
rasti biuro „Facebook“ puslapį: www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje. 

Taip pat pateikiame nuorodą į Europos Parlamento tyrimų tarnybos svetainę: www.europarl.europa.eu/
atyourservice/lt/20150201PVL00031/European-Parliamentary-Research-Service. 

Europos Komisijos informacija
Europos Komisija taip pat siūlo daug informacijos. Pavyzdžiui, Komisija skelbia vaizdo įrašus socialinio 
tinklo „YouTube“ kanale „EUTube“: www.youtube.com/user/eutube. Bendro pobūdžio informacijos 
apie ES taip pat galite rasti svetainėje http://europa.eu/about-eu. 

Informacijos ir naujienų apie ES tinklavietės
Informacijos konkrečiais klausimais taip pat galite ieškoti tokiose paieškos sistemose kaip „Google“. 
Turėtumėte patikrinti, kas už pateiktos informacijos slypi, kad žinotumėte, ar šis šaltinis yra patikimas ir 
ar informacija yra teisinga. Visada patikrinkite, ar informacija tebėra aktuali. Pateikiame keletą patikimų 
interneto svetainių, kuriose galite rasti informacijos ir naujienų apie ES, pavyzdžių: 

- www.urm.lt: oficiali Užsienio reikalų ministerijos svetainė. Jos skiltyje „Lietuva Europos Sąjungoje“ 
rasite informacijos apie pagrindinius narystės teikiamus privalumus ir Lietuvos prioritetus 
įvairiose ES politikos srityse.

- www.facebook.com/pg/LietuvaES: Užsienio reikalų ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ 
sukurtas oficialus puslapis „Lietuva ES“, kuriame ji nuolat skelbia naujienas apie ES, informaciją 
apie Lietuvos atstovus ES institucijose, dalyvauja diskusijose su piliečiais ir atsako į jų klausimus.

Faktų patikrinimo svetainės
- euvsdisinfo.eu  

- www.stopfake.org

- medium.com/dfrlab 
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PRIEDAS 
„9 POŽYMIAI, KAD TAI GALI BŪTI MELAGINGŲ 
NAUJIENŲ STRAIPSNIS!“

INTUITYVUS BALSAVIMAS:

Autorius yra anoniminis arba 
nėra tikras žurnalistas.

Straipsnio šaltinis yra  
įtartinas arba šališkas. 
Patikrinkite URL. Tai patikima 
naujienų svetainė ar tinklaraštis, 
kuriame reiškiama nuomonė? 

Antraštė yra klaidinanti: ji 
neatitinka to, apie ką rašoma 
straipsnyje.

Antraštė arba vaizdas jūs tikrai 
sudomina: jūs norite straipsnį 
atidaryti. 

Antraštė yra ilga, dažnai 
parašyta didžiosiomis raidėmis. 

Yra (daug) šauktukų (!!) ir (arba) 
rašybos klaidų. 

Antraštėje arba pačiame 
straipsnyje reiškiamas netikrumas, 
pvz., vartojami žodžiai „tariamai“, 
„planuoja“, „būtų“.

Nėra neutralus. Straipsnis  
arba naudojamas vaizdas perša 
jums tam tikrą nuomonę arba 
neigiamai vaizduoja asmenį 
arba žmonių grupę.

Mąstykite kritiškai: ar iš tikrųjų 
tikite tuo? Turinys yra pernelyg 
keistas, kad tai būtų tiesa.

1 PAVYZDYS:

Autorius yra anoniminis arba 
nėra tikras žurnalistas.

Straipsnio šaltinis yra  
įtartinas arba šališkas. 
Patikrinkite URL. Tai patikima 
naujienų svetainė ar tinklaraštis, 
kuriame reiškiama nuomonė? 

Antraštė yra klaidinanti: ji 
neatitinka to, apie ką rašoma 
straipsnyje.

Antraštė arba vaizdas jūs tikrai 
sudomina: jūs norite straipsnį 
atidaryti. 

Antraštė yra ilga, dažnai 
parašyta didžiosiomis raidėmis. 

Yra (daug) šauktukų (!!) ir (arba) 
rašybos klaidų. 

Antraštėje arba pačiame 
straipsnyje reiškiamas netikrumas, 
pvz., vartojami žodžiai „tariamai“, 
„planuoja“, „būtų“.

Nėra neutralus. Straipsnis  
arba naudojamas vaizdas perša 
jums tam tikrą nuomonę arba 
neigiamai vaizduoja asmenį 
arba žmonių grupę.

Mąstykite kritiškai: ar iš tikrųjų 
tikite tuo? Turinys yra pernelyg 
keistas, kad tai būtų tiesa.
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2 PAVYZDYS:

Autorius yra anoniminis arba 
nėra tikras žurnalistas.

Straipsnio šaltinis yra  
įtartinas arba šališkas. 
Patikrinkite URL. Tai patikima 
naujienų svetainė ar tinklaraštis, 
kuriame reiškiama nuomonė? 

Antraštė yra klaidinanti: ji 
neatitinka to, apie ką rašoma 
straipsnyje.

Antraštė arba vaizdas jūs tikrai 
sudomina: jūs norite straipsnį 
atidaryti. 

Antraštė yra ilga, dažnai 
parašyta didžiosiomis raidėmis. 

Yra (daug) šauktukų (!!) ir (arba) 
rašybos klaidų. 

Antraštėje arba pačiame 
straipsnyje reiškiamas netikrumas, 
pvz., vartojami žodžiai „tariamai“, 
„planuoja“, „būtų“.

Nėra neutralus. Straipsnis  
arba naudojamas vaizdas perša 
jums tam tikrą nuomonę arba 
neigiamai vaizduoja asmenį 
arba žmonių grupę.

Mąstykite kritiškai: ar iš tikrųjų 
tikite tuo? Turinys yra pernelyg 
keistas, kad tai būtų tiesa.

3 PAVYZDYS:

Autorius yra anoniminis arba 
nėra tikras žurnalistas.

Straipsnio šaltinis yra  
įtartinas arba šališkas. 
Patikrinkite URL. Tai patikima 
naujienų svetainė ar tinklaraštis, 
kuriame reiškiama nuomonė? 

Antraštė yra klaidinanti: ji 
neatitinka to, apie ką rašoma 
straipsnyje.

Antraštė arba vaizdas jūs tikrai 
sudomina: jūs norite straipsnį 
atidaryti. 

Antraštė yra ilga, dažnai 
parašyta didžiosiomis raidėmis. 

Yra (daug) šauktukų (!!) ir (arba) 
rašybos klaidų. 

Antraštėje arba pačiame 
straipsnyje reiškiamas netikrumas, 
pvz., vartojami žodžiai „tariamai“, 
„planuoja“, „būtų“.

Nėra neutralus. Straipsnis  
arba naudojamas vaizdas perša 
jums tam tikrą nuomonę arba 
neigiamai vaizduoja asmenį 
arba žmonių grupę.

Mąstykite kritiškai: ar iš tikrųjų 
tikite tuo? Turinys yra pernelyg 
keistas, kad tai būtų tiesa.
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3. ES VERTYBĖS.  
     KĄ MANAI?
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PRIEDAS

ASMENINIS VERTYBIŲ ŽEMĖLAPIS

Vertybės Ką manau aš? Kokie ES 

priorite-

tai?

Demokratija Valdymo sistema, kurioje dalyvauja 

piliečiai, paprastai per išrinktus atstovus.

SUTINKU / 

NESUTINKU

Laisvė Esame laisvi veikti, kalbėti arba mąstyti taip, 

kaip norime. Laisvė taip pat reiškia būseną, 

kai nesate įkalinti arba pavergti. 

SUTINKU / 

NESUTINKU

Solidarumas Visi esame tarpusavyje susiję ir atsakingi 

vieni už kitus. Solidarumas yra susijęs su 

tarpusavio parama grupėje. 

SUTINKU / 

NESUTINKU

Lygybė Visi piliečiai yra lygūs, turi vienodas teises 

(lygūs prieš įstatymą) ir galimybes. 

SUTINKU / 

NESUTINKU

Teisingumas ir teisinė 

valstybė

Visi asmenys ir visos institucijos privalo 

laikytis aiškių, teisingų ir sąžiningai 

taikomų įstatymų, kuriuos privaloma 

vykdyti ir pagal juos atsakyti. 

SUTINKU / 

NESUTINKU

Pagarba žmogaus 

teisėms

Žmogaus teisės yra pagrindinės teisės 

ir laisvės, kurias turi kiekvienas asmuo 

pasaulyje. Jas visada privaloma gerbti ir 

saugoti.

SUTINKU / 

NESUTINKU

Tolerancija ir 

pliuralizmas

Mes pripažįstame ir gerbiame nuomonių 

ir elgesio įvairovę visuomenėje, net jei 

kitoks elgesys mums nepatinka arba kitokiai 

nuomonei nepritariame.

SUTINKU / 

NESUTINKU

Pagarba  

žmogaus  

orumui

Visada turėtų būti gerbiamas žmonių fizinis 

ir psichologinis neliečiamumas.

SUTINKU / 

NESUTINKU
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TAVO NUOMONĖ EUROPOS SĄJUNGOJE

1.  Europos Parlamentas: sprendžiate jūs - 64 -
Kaip renkame Europos Parlamento narius? - 64 -
Visos Europos Sąjungos rinkimų rezultatai - 66 -
Kaip sekate jų veiklą? - 66 -

2.  Rinkimai jūsų šalyje: sprendžiate jūs - 67 -
3.  Bendros diskusijos - 68 -
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1. EUROPOS PARLAMENTAS: 
SPRENDŽIATE JŪS 

Tiesioginiai rinkimai yra pagrindinė galimybė pasiekti, kad jūsų balsas būtų išgirstas. Nuo 1979 m. 
tiesioginiai Europos Parlamento rinkimai rengiami kas penkerius metus. Visi ES piliečiai, kuriems jau 
suėjo 18 metų (išskyrus Austriją ir Maltą, kur žmonės gali balsuoti nuo 16 metų), sprendžia, kas Europos 
Parlamente jiems atstovaus. 

KAIP RENKAME EUROPOS PARLAMENTO NARIUS? 

Europos Parlamente yra daugiausia 751 narys, ir jie dar vadinami europarlamentarais. 11 jų yra iš 
Lietuvos. Šalies siunčiamų EP narių skaičius yra apytikriai proporcingas jos gyventojų skaičiui, taigi vienai 
šaliai tenkančių vietų skaičius gali svyruoti nuo mažiausiai 6 iki daugiausiai 96. Vokietija, kurios gyventojų 
skaičius didžiausias (81 milijonai), turi 96 EP narius. Mažos valstybės narės, tokios kaip Kipras, Estija, 
Liuksemburgas ir Malta, turi tik po 6 EP narius. Jeigu norite susidaryti bendrą vaizdą apie EP narių skaičių 
iš kiekvienos valstybės narės, apsilankykite svetainėje www.europarl.europa.eu/meps/lt/map.html.

Pastarieji rinkimai vyko 2014 m. gegužės mėn. Kiti rinkimai vyks 2019 m. pavasarį. Tada jūs taip pat 
galėsite balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. 
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LIETUVOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ SISTEMA
Europos Parlamento rinkimams Lietuvoje sudaroma viena daugiamandatė rinkimų apygarda, kurioje 
balsuoja visi rinkėjai. 

 

Lentelė. Lietuvos rinkimų rezultatai po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų, vėlesnis vietų ir 
frakcijų pasiskirstymas Europos Parlamente. 

Politinė partija
Procentinė 
balsų dalis

Vietų 
skaičius

Europos Parlamento frakcijos

Tėvynės sąjunga 
- Lietuvos 
krikščionys 
demokratai

17,43 2

Europos liaudies partija (EPP)

Lietuvos 
socialdemokratų 
partija

17,26 2
Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 
(S&D)

Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusų 
aljanso koalicija 
„Valdemaro 
Tomaševskio 
blokas“

8,05 1

Europos konservatorių ir reformistų frakcija (ECR)

Lietuvos 
Respublikos 
liberalų sąjūdis

Darbo partija

16,55

12,81

2

1

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą (ALDE) 

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / 
Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL)

Lietuvos 
valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga

6,61 1
Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas (Verts/
ALE)

Partija „Tvarka ir 
teisingumas“

14,25 2
Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija 
(EFDD)
Tautų ir laisvės Europos frakcija (ENF)
Nepriklausomi Parlamento nariai (NI)

Visas dabartinių Europos narių iš Lietuvos sąrašas pateiktas svetainėje www.europarl.lt skiltyje 
„Europarlamentarai“ (www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/europarlamentarai/ep-nariai-iš-lietuvos).
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VISOS EUROPOS SĄJUNGOS RINKIMŲ REZULTATAI
Toliau pateiktoje diagramoje galite matyti, kaip balsavo visi Europos piliečiai, remiantis 2014 m. rinkimų 
rezultatais (2014–2019 m.), paverstais kiekvienos Europos Parlamento frakcijos vietų skaičiumi. 

KAIP SEKATE JŲ VEIKLĄ?
Visa informacija apie tai, kaip EP nariai atlieka savo pareigas, teikiama viešai – kaip balsuoja plenarinėse 
sesijose, kaip dažnai dalyvauja arba nedalyvauja posėdžiuose ir kokius teisės aktų pakeitimus siūlo. 

„VoteWatch Europe“ (www.votewatch.eu) yra svetainė, kurioje šie vieši duomenys renkami ir prieinami 
visiems piliečiams (anglų kalba).
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2. RINKIMAI JŪSŲ ŠALYJE:  
SPRENDŽIATE JŪS

Nacionaliniai rinkimai taip pat atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimus ES lygmeniu. Pavyzdžiui, 
Europos Sąjungos Tarybą sudaro valstybių narių ministrai. Kaip jau žinote, ši Europos institucija drauge 
su Europos Parlamentu turi įstatymų leidžiamąją galią. 

Be to, dar vienos svarbios Europos institucijos, Europos Vadovų Tarybos, nariai yra valstybių narių 
valstybių ar vyriausybių vadovai, kurie taip pat renkami nacionaliniu lygmeniu. 

Lietuvoje Seimo rinkimai rengiami kas ketverius metus rudenį (ne anksčiau nei prieš du mėnesius ir 
ne vėliau nei prieš mėnesį iki dabartinio Seimo narių mandato galiojimo pabaigos). Po rinkimų juos 
laimėjusios politinės partijos (arba jų koalicija) suformuoja nacionalinę vyriausybę. 

Prezidento rinkimai rengiami kas penkerius metus, tačiau konkrečią datą kiekvieną kartą nustato Seimas 
(bet ne vėliau nei likus dviem mėnesiams iki dabartinio prezidento mandato galiojimo pabaigos). 2014 
m. antrasis prezidento rinkimų turas sutapo su EP rinkimais. Manoma, kad 2019 m. prezidento rinkimai 
vyks panašiu metu kaip ir EP rinkimai (gegužės mėn.), bet ne tą pačią dieną.

Kadangi EP rinkimai rengiami kas penkerius metus, jų derinimas su nacionaliniais rinkimais (prezidento 
ar savivaldybių) įstatymais nenumatytas.

Kokie rinkimai 
(pvz., preziden-
to, parlamento) 

Kas ... 
metus

Rinkimų rezultatas (pvz., naujas 
prezidentas, naujas parlamen-
tas)

Valstybės / 
vyriausybės 
vadovas

Kiti rinkimai 
(numatyta 
data):

Prezidento 

rinkimai

5 Naujas prezidentas Valstybės  
vadovas –  
prezidentas

2019 m. ge-
gužės mėn. 

Seimo (parla-
mento) rinkimai

4 Naujas Seimas (parlamentas) ir nauja 
vyriausybė

Seimo  
pirmininkas, 
Ministras 
Pirmininkas

2020 m. spa-
lio mėn.

Savivaldybių 
tarybų ir merų 
rinkimai

4 Nauji merai ir naujos savivaldybių 
tarybos

Merai 2019 m. vasa-
rio mėn. 

 Daugiau informacijos apie Lietuvos valstybės struktūrą rasite šiose interneto svetainėse:

 www.urm.lt

 www.lietuva.lt 

 Informacija apie visus rinkimus Lietuvoje pateikta šioje svetainėje: www.vrk.lt 
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3. BENDROS DISKUSIJOS
Laikotarpiais tarp rinkimų taip pat turite galimybių pareikšti savo nuomonę Europos diskusijose ir būti 
aktyviu Europos piliečiu. Toliau susipažinsite su kai kuriomis galimybėmis.

1. EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA 
Europos piliečiai gali prašyti, kad Europos Komisija pateiktų pasiūlymą dėl ES teisės akto Europos piliečių 
iniciatyva. Jei surenkamas reikiamas parašų skaičius, Europos Komisija privalo peržiūrėti pasiūlymą. Vis 
dėlto Komisija nėra įpareigota imtis dėl jo tolesnių veiksmų, jei to nenori daryti. 

Europos piliečių iniciatyvai taikomos šios sąlygos: 

- piliečių iniciatyvos galite imtis tik toje srityje, kurioje ES turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus. 
Tai reiškia, kad negalite prašyti Europos Komisijos pasiūlyti teisės aktą dėl dalykų, kurių norite 
mokytis mokykloje, nes juos nustato valstybė; 

- iniciatyvą turi pasirašyti bent vienas milijonas ES piliečių; 

- parašai turi būti surinkti bent 7 iš 28 ES šalių; kiekvienoje šalyje turėtų būti surinktas tam tikras 
minimalus parašų skaičius. 

 Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą rasite apsilankę svetainėje  ec.europa.eu/
citizens-initiative. 

2. DISKUSIJOS APIE EUROPĄ
Su Europa susijusių klausimų ir temų aptarimas mokykloje arba su draugais ir šeimos nariais yra vienas 
iš būdų palaikyti gyvą Europos diskusiją. Be to, yra daug galimybių diskutuoti internete. Viena jų – 
iniciatyva „Diskutuojanti Europa“ (www.debatingeurope.eu). Šioje interneto svetainėje galite diskutuoti 
su kitais europiečiais ir (arba) tarptautinio lygmens vadovais (svetainės turinys pateikiamas anglų ir 
vokiečių kalbomis). 

3. SUSISEKITE SU SAVO ATSTOVAIS EUROPOS  
PARLAMENTE TIESIOGIAI 

Taip pat galite tiesiogiai susisiekti su Europos Parlamento nariais. Europos Parlamento biuro Lietuvoje 
svetainės www.europarl.lt skiltyje „Europarlamentarai“ (www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/
europarlamentarai/ep-nariai-iš-lietuvos) rasite EP narių iš Lietuvos apžvalgą, jų kontaktinę informaciją ir 
svetainių adresus. 
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4. DALYVAUKITE EUROPOS JAUNIMO RENGINYJE
Kas dvejus metus Europos Parlamentas rengia Europos jaunimui skirtą renginį (EYE), kuriame dalyvauja 
apytikriai 8 000 jaunų žmonių, norinčių, kad jų balsai būtų išgirsti. 2018 m. šis renginys vyks birželio    
1–2 d. Europos Parlamento rūmuose Strasbūre. Per šį renginį jaunimas pateiks idėjų dėl Europos ateities 
ir diskutuos su Europos politikos formuotojais. 

Pranešimas, kuriame išdėstomos per renginį aptartos konkrečiausios idėjos, vėliau išplatinamas visiems 
Europos Parlamento nariams. Pranešime pateiktas brandžiausias idėjas dalyviai teikia Parlamento 
komitetams ir gauna grįžtamąją informaciją iš EP narių.

 Daugiau informacijos apie EYE rasite apsilankę svetainėje http://www.europarl.europa.eu/
european-youth-event. 

5. TAPKITE EUROPOS SAVANORIU ARBA STAŽUOTOJU
Yra daug galimybių jauniems europiečiams vykdyti savanorišką veiklą arba atlikti stažuotę kurioje nors 
Europos Sąjungos institucijoje. 

Pavyzdžiui, Europos solidarumo korpusas suteikia jauniems (18–30 metų) asmenims galimybę 2–12 
mėnesių laikotarpiu atlikti savanorišką veiklą savo šalyje arba kitoje ES valstybėje narėje. Šie projektai 
padeda žmonėms ir bendruomenėms ir apima, pvz., su klimato kaita ir energija susijusias veiklas. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje https://europa.eu/youth/SOLidARITY_lt.

ES pagalbos savanorių iniciatyva suteikia jums galimybę 1–18 mėnesių laikotarpiu atlikti nuolatinę 
savanorišką veiklą visame pasaulyje įgyvendinant humanitarinės pagalbos projektus. Taip pat galite būti 
savanoriu internetiniuose projektuose. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje http://ec.europa.
eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers (anglų ir prancūzų kalbomis).

Europos savanorių tarnyba yra programos „Veiklus jaunimas“ dalis. Pagal šią programą 17–30 metų 
jaunimas gali praleisti nuo dviejų savaičių iki 12 mėnesių užsienyje kaip Europos savanorių tarnybos 
savanoriai. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_lt. 

 Susipažinkite su visomis galimybėmis Europos jaunimui Europos jaunimo portalo svetainėje 
https://europa.eu/youth.

6. ORGANIZUOKITE SAVO PAČIŲ JAUNIMO MAINŲ PROJEKTĄ  
PAGAL PROGRAMĄ „ERASMUS+“

Jūs neabejotinai girdėjote apie aukštojo mokslo įstaigų studentų mainų programą „Erasmus+“ ir galbūt 
greitai vieną dieną joje dalyvausite. Bet ar žinojote, kad pagal šią programą jau dabar galite organizuoti 
ir savo pačių (mainų) projektus? Visą informaciją rasite apsilankę svetainėse: www.jtba.lt arba www.
erasmus-plius.lt. 
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