
 

ES padėtis: laikas įvertinti, kas padaryta
 
Rugsėjo 12 dieną, trečiadienį, 10 val. Lietuvos laiku EK vadovas J.–C. Junckeris EP
sesijoje Strasbūre sakys metinę kalbą apie ES padėtį ir diskutuos apie tai su
europarlamentarais.
 
Metinis Europos Komisijos pirmininko pranešimas apie ES padėtį (angl. SOTEU) ir debatai šia
tema – tai galimybė europarlamentarams įvertinti nuveiktus EK darbus ir ateities planus bei
aptarti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria ES, įskaitant migracijos valdymą, „Brexit“
derybas, saugumą ir glaudesnės ekonominės sąjungos perspektyvas.
 
 
Debatus, kurie prasidės trečiadienį 10 val. Lietuvos laiku, bus galima tiesiogiai stebėti internetu.
Iš pradžių pasisakys EK pirmininkas, paskui kalbės politinių grupių lyderiai ir kiti EP nariai.
 
 
Tai  paskutiniai  tokio  pobūdžio  debatai  prieš  kitąmet  gegužės  mėn.  vyksiančius  Europos
Parlamento  rinkimus.
 
 
Debatų stebėjimo galimybės
 
 
J.–C. Junckerio pasisakymą ir debatus galėsite tiesiogiai stebėti EP interneto svetainėje, „
Europe by Satellite“ kanalu bei EP „Facebook“ paskyroje. 
 
 
Europarlamentarų reakciją į EK vadovo kalbą ir debatus rasite EP „Newshub’e“, o šios temos
raktažodis „Twitter‘yje“ – #SOTEU.
 
 
Specialiai šiam įvykiui sukurtame EP Vaizdo ir garso tarnybos tinklalapyje rasite archyvinės
vaizdo medžiagos apie ankstesnius debatus bei realiu laiku atnaujinamą vaizdo medžiagą iš
Strasbūro  (maždaug  10  minučių  blokais),  tinkamą  išsaugoti  savo  kompiuteryje,  taip  pat
transliuoti  per  televiziją  ir  radiją.
 
 
Be to, žurnalistai gali susisiekti su EP Spaudos tarnybos darbuotojais ir sekti politinių frakcijų
lyderių kalbas šios tarnybos „Twitter“ paskyroje.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?date=12-09-2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?date=12-09-2018
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=soteu&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=kl2aut
https://twitter.com/search?q=%23SOTEU&src=typd
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/state-of-union-2018_7701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/state-of-union-2017_1604_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/state-of-union-2017_1604_pk
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-lt.pdf
https://twitter.com/EuroParlPress


Parlamento vaidmuo
 
 
Debatai apie ES padėtį Europos Parlamente rengiami kasmet per rugsėjo mėn. vykstančią
plenarinę sesiją Strasbūre, siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitingumą.
 
 
Europos Parlamentas kaip vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija atstovauja piliečiams ES
lygmeniu. 2014 m. EP rinkimuose rinkėjų balsas pirmąkart turėjo įtakos Europos Komisijos
vadovo išrinkimui.
 
 
Mažiau nei po metų milijonai europiečių vėl rinks Europos Parlamentą, o jų balsas turės įtakos
tam, kas vadovaus Europos Komisijai.
 
 
Jūs taip pa galite prisidėti  prie informacijos apie kitąmet vyksiančius Europos Parlamento
rinkimus sklaidos dalyvaudami kampanijoje „Šį  kartą balsuosiu“.
 
Papildoma informacija
Svarbi tema: Europos ateitis
EP rinkinys spaudai
Pranešimas spaudai apie praeitų metų debatus

Junckeris apie ES padėtį: „Į Europos bures vėl pučia palankus vėjas“
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/juncker-s-state-of-the-eu-the-wind-is-back-in-europe-s-sails
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https://www.thistimeimvoting.eu/lt
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ateitis
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170911IPR83505/padetis-sajungoje-raginimai-isnaudoti-galimybe-sukurti-ambicinga-ateiti


2018 m. debatai apie ES padėtį
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-union-debate-2018
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