
Maja bo več sto milijonov državljanov izvolilo nov Evropski parlament. Državljani Evropske unije
bodo skrbno ocenili  kandidate in njihove programe preden bodo sprejeli  odločitve, ki bodo
oblikovale prihodnost naše celine in našo vlogo v svetu v naslednjih letih. Evropska unija,
enkraten skupni projekt, ki temelji na miroljubnem sodelovanju, ogrožajo sile, ki želijo uničiti, kar
smo skupaj ustvarili.
 
To je v nasprotju z nedavnimi javnomnenjskimi raziskavami, ki kažejo na vse večjo naklonjenost
Evropski uniji. 48 % evropskih državljanov verjame, da se »njihov glas v EU sliši«. Navkljub
razlikam med državami članicami je delež za več kot 10 odstotnih točk večji kot pred desetimi
leti.
 
Kljub temu nas čaka še veliko dela.
 
Evropo moramo spremeniti in jo narediti bolj učinkovito z odzivanjem na skrbi državljanov in z
nadaljnjim delom na podlagi že doseženih ciljev.
 
V naslednjih mesecih bodo državljani še posebej poglobljeno razmišljali, kako jih Evropska unija
varuje, kakšne nove priložnosti jim ponuja in kakšen je njen vpliv v svetu. Pričakovali bodo
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odgovore na skrbi o migracijskih tokovih, varnosti, okolju in delovnih mestih. Poskrbeti moramo,
da bodo naši državljani seznanjeni z rezultati, ki jih naši evropski poslanci dosegajo prav vsak
dan,  denimo  z  reformo  azilnega  sistema,  tesnejšim  sodelovanjem  z  Afriko,  bojem  proti
terorizmu,  protidampinškimi  ukrepi  za  zaščito  evropskih  delovnih  mest,  z  zahtevanjem
odgovornosti  od  spletnih  velikanov  in  zaščito  zasebnih  podatkov.
 
Od leta 2018 smo postavili Evropski parlament – edino neposredno izvoljeno institucijo EU – v
središče razprav o prihodnosti  Evrope. Voditelji  vlad se nam redno pridružijo na plenarnih
zasedanjih in nam predstavljajo svojo vizijo. Imeli smo živahne razprave, ki bodo postavile
podlago za izboljšanje evropskega projekta.
 
Hkrati smo gostili več kot 8000 mladih v Strasbourgu in 800 v Bruslju, kar nam je omogočilo, da
se bolje seznanimo z upi in skrbmi naslednje generacije, predvsem pa s tem, kako lahko skupaj
popeljemo Evropo v prihodnost.
 
Mediji bodo pred evropskimi volitvami odigrali osrednjo vlogo pri obveščanju in oblikovanju
javnega mnenja. Da bi sledili kampanjam v posameznih državah članicah, razumeli njihov vpliv
in spremembe, ki jih bodo prinesle v Evropski parlament v letu 2019, smo pripravili spletno
gradivo za medije, ki ga bomo redno dopolnjevali. Gradivo vključuje koristne kontaktne podatke
,  pregled  našega  dela  in  dosežkov  v  trenutnem mandatu,  volilno  aplikacijo  za  prenosne
naprave,  povezave do informativnih predstavitev,  grafikone in  podatke iz  javnomnenjskih
raziskav, vse z namenom, da boste hitro našli relevantne in najnovejše podatke. Upam, da vam
bo koristilo.
 
Hvala za vse vaše delo, s katerim Evropsko unijo približujete njenim državljanom.
 
Antonio Tajani
 
Predsednik Evropskega parlamenta
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Osrednji dogodki
 
Zakonodajno delo osmega mandata Evropskega parlamenta se konča 18. aprila 2019.
Državljani vseh držav članic Evropske unije bodo med 23. in 26. majem na neposrednih
volitvah izbrali svoje poslance, ki bodo sestavljali nov parlament.
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Na zadnjem plenarnem zasedanju, ki bo potekalo od 14. do 18. aprila, bo Parlament v svoji
sedanji sestavi (751 poslancev iz 28 držav članic) razpravljal in glasoval o ključnih zakonodajnih
predlogih, vključno z evropskimi mejnimi policisti in zaščito žvižgačev. Potekala bo tudi plenarna
razprava o prihodnosti  Evrope z latvijskim predsednikom vlade. Oglejte si  vse razprave z
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evropskimi voditelji (19).
 
Konec mandata
 
Parlamentarne počitnice se bodo začele 19. aprila. Tekoča pogajanja z državami članicami o
zakonodajnih  predlogih  so  bila  že  prekinjena.  Če  ni  bil  dosežen  noben  dogovor,  lahko
Parlament kot celota glasuje o svojem stališču in konča prvo branje, da bo lahko naslednji sklic
Parlamenta nadaljeval z delom. Preberite več v delu o dosežkih.
 
Izstop Združenega kraljestva iz EU
 
Po sporazumu, doseženem na izrednem vrhu EU 10. aprila, je za datum odhoda Združenega
kraljestva določen 31. oktober, lahko pa država iz Unije izstopi tudi prej. To pomeni, da je
Združeno kraljestvo, v kolikor pred 23. majem 2019 ne ratificira izstopnega sporazuma, sedaj
zakonsko obvezano k sodelovanju v evropskih volitvah.
 
Da bo kakršenkoli izstopni sporazum med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom stopil v
veljavo, bo potrebna potrditev Evropskega parlamenta z navadno večino oddanih glasov (člen
50 (2) pogodbe). Preberite več o razpravah in resolucijah Parlamenta o brexitu.
 
Predsedniška razprava – EU volitve 2019
 
Parlament bo 15. maja ob 21. uri v bruseljski plenarni dvorani gostil po vsej Evropi prenašano
televizijsko soočenje vodilnih kandidatov. Razpravo bo organizirala in prenašala Evropska
zveza radijskih in  televizijskih postaj  (EBU).  Akreditirani  novinarji  se bodo lahko udeležili
razprave v sejni dvorani in v sobah za poslušalce, ki jim bodo na razpolago. Preberite več v delu
o vodilnih kandidatih.
 
Volilni dnevi v Bruslju
 
Medijske in avdiovizualne storitve bodo registriranim medijem dostopne med volilnim tednom in
dan po volilnem večeru, torej od vključno od 23. do 27. maja. V nedeljo, 26. maja, bo plenarna
dvorana glavno prizorišče za spremljanje nacionalnih vzporednih volitev, okvirnih rezultatov in
izjav kandidatov. Za dostop do Evropskega parlamenta bo potrebna posebna akreditacija.
Preberite več v obvestilu za medije.
 
Novoizvoljeni Parlament
 
S 27. majem bodo novoizvoljeni evropski poslanci začeli pogajanja za oblikovanje političnih
skupin. Za oblikovanje politične skupine je potrebnih najmanj 25 poslancev, poleg tega morajo ti
prihajati iz vsaj četrtine držav članic (7).
 
Drugega julija se bo začel deveti mandat Parlamenta. Poslanci se bodo srečali na ustanovnem
zasedanju v Strasbourgu. Izvolili bodo predsednika, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter se
odločili o številu in sestavi stalnih parlamentarnih odborov.
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Naslednja Komisija
 
Države članice bodo imenovale kandidata za mesto predsednika Komisije, pri tem pa bodo
morale upoštevati  rezultate evropskih volitev. Poleg tega bo moral Parlament z absolutno
večino (polovica poslancev plus eden) izvoliti kandidata za predsednika Komisije. Če kandidat
ne bo dobil zahtevane večine, bodo morale države članice v enem mesecu predlagati drugega
kandidata (Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino).
 
Preberite več tu.
 
Nacionalne volitve v predvolilnem obdobju
 
Finska Parlamentarne volitve: 14. april
 
Španija Parlamentarne volitve: 28. april
 
Litva Predsedniške volitve: 12. maj
 
Belgija Parlamentarne volitve: 26. maj
 
 
Pomembna vprašanja v letu 2019 (poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave)
 
Napoved ekonomskih gibanj v letu 2019 (poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave)
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Dejstva in številke o volitvah v Evropski parlament
 
Parlament zagotavlja najnovejša dejstva in številke o volilnem procesu.
 
Evropske volitve so organizirane pod določili  vseobsegajoče evropske volilne zakonodaje
(revidirana leta 2002 in 2018).
 
Praktične podrobnosti  volilnega postopka urejajo nacionalni  zakoni,  zato jih  lahko države
članice še spremenijo. Nekatere države imajo obvezno volilno udeležbo, volivci v nekaterih
državah bodo šli na volišča 23. maja, nekateri 24. ali 26. maja, minimalna starost se od države
do države razlikuje, volilni prag prav tako. Več o nacionalnih pravilih najdete tu.
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Redno posodobljene novice o volilnih informacijah za državljane, volilnih enotah in kandidatih v
vsaki državi članici, vključno z informacijami, kako voliti iz tujine, so na voljo na spletni strani o
evropskih volitvah.

Dejstva in številke o volitvah v Evropski parlament
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Podatki o volitvah 1979–2019
 
Obsežno poročilo Službe Evropskega parlamenta za raziskave vsebuje ključna dejstva in
številke o Evropskem parlamentu, tako za tekoči mandat kot za preteklih sedem mandatov, vse
odkar so bile junija 1979 uvedene neposredne volitve. Našli boste grafikone, tabele in številčne
podatke o
 

sestavi Evropskega parlamenta nekoč in danes, 
povečanju števila strank, zastopanih v Evropskem parlamentu, in razvoju političnih 
skupin, 
povečanju števila žensk v Parlamentu, 
volilnih sistemih, po katerih se volijo poslanci Parlamenta v posameznih državah
članicah, 
udeležbi na evropskih volitvah v primerjavi z nacionalnimi, 
letnih stroških Parlamenta v primerjavi z drugimi parlamenti, 
sestavi glavnih vodstvenih organov Parlamenta ter 
statistiki zakonodajnega in nezakonodajnega dela 2009–2018.
 

Posamezni grafikoni so za brezplačen prenos na voljo tu.
 
Prihodnja sestava Evropskega parlamenta
 
Po brexitu  in  volitvah  2019  se  bo  število  evropskih  poslancev  zmanjšalo  na  705.  Če  bo
Združeno kraljestvo 2. julija še vedno država članica EU, bo do datuma odhoda države še
naprej veljala trenutna sestava (751 poslancev).
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•

Vodilni kandidati in izbor predsednika Evropske
komisije
 
Evropske politične stranke so imenovale svoje vodilne kandidate za predsedovanje
Evropski komisiji  in za predsedniško razpravo 15.  maja.
 

Razpravo organizira Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj  (EBU), gostil  pa jo bo
Parlament v bruseljski dvorani. Začela se bo ob 21.00 (CET), prenašala jo bo Evrovizija prek
EBU mreže evropskih radiodifuznih hiš. Preberite obvestilo za medije, namenjeno novinarjem, ki
bi se radi udeležili razprave.
 
Pravila za sodelovanje v razpravi
 
Če želijo biti povabljeni k sodelovanju v razpravi, morajo kandidati izpolnjevati naslednja merila,
postavljena s strani EBU:
 

vodilnega kandidata za predsedovanje Evropski komisiji  mora imenovati  ena od
evropskih  političnih  strank,  ki  so  zastopane  v  Evropskem parlamentu  ter  ki  jih
zakonsko  priznava  Organ  za  evropske  politične  stranke  in  evropske  politične
fundacije; 

Predsedniška razprava 2019 bo potekala 15. maja v bruseljski dvorani
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•

•

politična stranka, ki imenuje kandidata, mora biti zastopana v eni od uradno priznanih
političnih skupin odhajajočega Evropskega parlamenta; 
vsaka politična skupina lahko imenuje le enega kandidata.
 

Razpravo bodo gostili televizijski voditelji Emilie Tran Nguyen (France Television), Annastiina
Heikkilä (Yle Finland) in Markus Preiss (ARD, WDR Germany). Vrstni red govorcev in mesto
vodilnih kandidatov sta bila določena 4. aprila. Preberite več.
 
Celoten seznam vodilnih kandidatov in portrete sodelujočih v predsedniški  razpravi  lahko
najdete spodaj.
 
Vodilni kandidati
 
Evropska ljudska stranka (EPP) – Skupina EPP
 
Evropska ljudska stranka (EPP) je 8. novembra 2018 na kongresu v Helsinkih za svojega
vodilnega kandidata na evropskih volitvah izvolila Manfreda Webra (CSU, Nemčija).
 

Stranka evropskih socialistov (PES) – Skupina S&D
 
Vodilni kandidat Stranke evropskih socialistov (PES), Frans Timmermans, 57, je bil imenovan
na strankarskem kongresu v Lizboni, ki je potekal od 7. do 8. decembra 2018.
 

Manfred WEBER
Weber, 46, je svojo politično kariero začel v regionalnem parlamentu
(Bayerischer Landtag) leta 2002. V Evropski parlament je bil izvoljen leta
2004. Od leta 2014 je predsednik skupine EPP. Kandidat ima diplomo iz
inženirstva z münchenske univerze za uporabne znanosti.
@ManfredWeber

Stiki z mediji: Marion Jeanne
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Zavezništvo evropskih konzervativcev in reformistov (ACRE) – Skupina ECR
 
Jan Zahradil (ODS, Češka) je bil določen za vodilnega kandidata svoje stranke 14. novembra.
 

Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) – Skupina ALDE
 
Na strankarskem srečanju 21. marca v Bruslju je Zavezništvo liberalcev in demokratov za
Evropo (ALDE) imenovalo svojo ekipo sedmih vodilnih kandidatov (Team Europe) za evropske
volitve.
 

Frans TIMMERMANS
Timmermans (PvdA, Nizozemska) je trenutno prvi podpredsednik
Evropske komisije. Prvič je bil v spodnji dom nizozemskega parlamenta
izvoljen leta 1998. Od leta 2007 do leta 2010 je bil minister za evropske
zadeve, od leta 2012 do leta 2014 pa minister za zunanje zadeve v vladi
Marka Rutteja. Timmermans ima diplomo iz francoskega jezika in
književnosti z Univerze Radboud. @timmermansEU

Stiki z mediji: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Zahradil, 55, je član Evropskega parlamenta (skupina ECR) od leta 2004
ter je trenutno predsednik Zavezništva evropskih konzervativcev in
reformistov (ACRE). Pred letom 2004 je bil član poslanske zbornice
Češke republike. Zahradil je po poklicu raziskovalec in ima inženirsko
diplomo s Kemijske in tehnološke univerze v Pragi. @zahradilJan

Press contact: Eva Bouchalová
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Evropska zelena stranka – Skupina Zelenih/EZS
 
Ska Keller, 37, in Bas Eickhout, 42, sta vodilna kandidata za evropske volitve, ki ju je Evropska
zelena stranka imenovala na kongresu v Berlinu od 23. do 25. novembra 2018.
 

Margarete VESTAGER
Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Danska), od leta 2014
opravlja funkcijo evropske komisarke za konkurenco. Pred tem je bila
ministrica za gospodarstvo in notranje zadeve (2011) ter ministrica za
izobraževanje (1998) na Danskem. Kandidatka ima diplomo iz ekonomije
z Univerze v Københavnu (1993). @vestager

Nicola Beer, 49, (FDP, Nemčija), članica nemškega parlamenta od leta
2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 (Più Europa, Italija), rimska senatorka @emmabonino

Violeta Bulc, 55 (SMC, Slovenija), evropska komisarka za promet od leta
2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 (Momentum Mozgalom, Madžarska), zdravnica
(porodništvo in ginekologija), ustanoviteljica in nekdanja vodja stranke
Momentum Mozgalom@momentumhu

Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Španija), podpredsednik stranke ALDE
@lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 (Open VLD, Belgija), vodja skupine ALDE v
Evropskem parlamentu od leta 2009 @guyverhofstadt

Stiki z mediji: Didrik de Schaetzen
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https://vote.europeangreens.eu/sl
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.skakeller.de/en/about-me/vita.html
https://groenlinks.nl/english/members-european-parliament


Evropska svobodna zveza (EZS) – Skupina Zelenih/EZS
 
Evropska svobodna zveza (EZS) je za svojega vodilnega kandidata za evropske volitve na
generalni skupščini EFA v Bruslju 7. marca 2019 določila Oriola Junquerasa (ERC, Španija).
 
Oriol Junqueras, 49, je opravljal funkcijo podpredsednika katalonske vlade od januarja 2016 do
oktobra 2017. @junqueras
 
Stiki z mediji: José-Luis Linazasoro
 
Evropska levica – Skupina GUE/NGL
 
Za vodilna kandidata Evropske levice sta bila izvoljena Violeta Tomič, 56, in Nico Cué, 62.
 

Ska KELLER
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Nemčija) je študirala islamske, turške
in judovske študije na Svobodni univerzi v Berlinu in na Univerzi Sabanci
v Istanbulu. Leta 2009 je bila prvič izvoljena v Evropski parlament, leta
2014 pa je bila vodilna kandidatka Evropske zelene stranke v kampanji za
evropske volitve. Kellerjeva je sopredsednica skupine Zelenih v
Parlamentu. @SkaKeller

Stiki z mediji: Sophia Borchert

Bas Eickhout (GroenLinks, Nizozemska) je član Evropskega parlamenta
od leta 2009. @BasEickhout

Stiki z mediji: Marjolein Meijer

Nico CUÉ
Nico Cué (Liège, Belgija) je vodilna figura valonskega in mednarodnega
sindikalnega gibanja. Dvanajst let je bil generalni sekretar jeklarjev v
sindikatu FGBT (Fédération Générale du Travail de Belgique).

Violeta Tomič (Levica, Slovenija) je članica slovenskega parlamenta od
leta 2014 in je namestnica koordinatorja stranke Levica.@DSDVioleta
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Kako poteka postopek z vodilnimi kandidati
 
Postopek z  vodilnimi  kandidati,  ki  je  bil  prvič  uporabljen na evropskih  volitvah leta  2014,
evropskim državljanom omogoča, da vplivajo na izbor kandidatov za predsednika Evropske
komisije.
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Glede na rezultate evropskih volitev bo eden od vodilnih kandidatov – po tem, ko ga bodo
uradno  predlagali  voditelji  držav  ali  vlad,  ki  bodo  upoštevali  rezultate  volitev  –  s  strani
Evropskega  parlamenta  izvoljen  za  predsednika  Evropske  komisije.

Voldini kandidati
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•

•
•
•
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•

To se je prvič zgodilo leta 2014, ko je bil vodilni kandidat Evropske ljudske stranke Jean-Claude
Juncker  imenovan  za  predsednika  Komisije.  Pred  volitvami  2014  je  vodilne  kandidate
imenovalo  pet  evropskih  političnih  strank.
 
Evropska politična stranka je stranka, ki deluje na evropski ravni, sestavljajo pa jo nacionalne
stranke z izvoljenimi poslanci v vsaj četrtini držav članic. Aprila 2018 so bila potrjena nova
pravila  financiranja  evropskih  političnih  strank  in  fundacij.  Preberite  več  v  poročilu
parlamentarne  službe  za  raziskave  o  postopku,  povezanim  z  vodilnimi  kandidati.
 

Več informacij o postopku z vodilnimi kandidati
 

Poročilo raziskovalne službe Evropskega parlamenta: Razumevanje postopka z
vodilnimi kandidati 
Volitve EU: Podpora EU in postopku z vodilnimi kandidati še naprej raste (sporočilo
za javnost 10-12-2018) 
Priporočila Komisije za evropske volitve 2019 
Evropski parlament je v resoluciji potrdil postopek z vodilnimi kandidati 
Poročilo raziskovalne službe Evropskega parlamenta: Vloga predsednika Evropske
komisije 
Zakonodajna  resolucija  Evropskega  parlamenta  o  reformi  volilne  zakonodaje
Evropske  unije  (11/11/2015)  
 
Zakonodajni postopek: Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (delo še poteka)
 

Evropske volitve: postopek z vodilnimi kandidati
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev
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Dosežki Evropskega parlamenta 2014–2018
 
Parlament  je  v  središču  evropske  demokracije.  Neposredno  izvoljeni  predstavniki
evropskih državljanov razpravljajo in odločajo o zakonih skupaj s Svetom Evropske
unije.
 
Priprava zakonodaje pa je le ena od vlog Parlamenta. Poslanci tudi razpravljajo in določajo
politično agendo v ključnih razpravah z državnimi in mednarodnimi voditelji, preiskujejo zadeve,
ki vzbujajo skrb, ocenjujejo potrebo po delovanju ter sprožajo revidiranje zakonov in nova
pravila.
 

Poslanci  ocenjujejo  delo  Evropske komisije,  spremljajo  izvajanje  evropske zakonodaje  v
državah članicah, ter zahtevajo odgovornost od vplivnih institucij in organizacij, zlasti kadar so
ogrožene temeljne pravice. Svojo pravico – in dolžnost – do nadzora uporabljajo za preverjanje
rezultatov politik EU, nadzorovanje (in glasovanje o) pogajanj o mednarodnih sporazumih ter
uveljavljanje veta na dejanja Komisije, kadar je to potrebno.
 
Ocena dosedanjih rezultatov Komisije (Služba Evropskega parlamenta za raziskave)
 
Preberite pogosto zastavljena vprašanja o delu poslancev
 
Poleg tega je Parlament v preteklih štirih letih spremenil svoja interna pravila za omogočanje
učinkovitejšega in še bolj preglednega sprejemanja zakonodaje EU. Nujne zadeve, zlasti ukrepi
za  pomoč državam članicam pri  okrevanju  po  finančni  krizi,  je  obravnaval  po  skrajšanih
postopkih.  Več  o  sporazumu o  boljši  pripravi  zakonodaje.
 
Zaključeno zakonodajno delo
 
Od volitev leta 2014 so evropski poslanci razpravljali, izboljšali ali skupaj s Svetom EU sprejeli
skoraj  1000  zakonodajnih  predlogov  Junckerjeve  Komisije.  Pomembnejše  zakonodajne
odločitve  v  osmem  mandatu  Parlamenta

Razprava Stanje v Uniji 2018
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/faq/11/delo-poslancev-evropskega-parlamenta
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making


•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varnost  v letalskem prometu:  Parlament podprl  direktivo o evidenci  podatkov o
potnikih (PNR) 
Zmanjšanje potratne porabe plastičnih vrečk 
Večja varnost in nižji stroški elektronskih plačil 
Zelena luč za Pariški sporazum o podnebnih spremembah 
Poslanci za konec nejasnosti pri provizijah za plačila s karticami 
Odstranjena še zadnja ovira za odpravo gostovanja 
WiFi4EU: nova shema EU za brezplačen dostop do brezžičnega interneta 
Varstvo podatkov: nova pravila, primerna za digitalno dobo 
Parlament odpravil ovire za čezmejne spletne nakupe 
Korporativno upravljanje: evropski poslanci za preglednost obdavčitev 
Parlament podprl prelomen sporazum o prosti trgovini med EU in Japonsko 
Posodobitev uredbe o avdiovizualnih medijih 
Evropski parlament potrdil nova pravila o avtorskih pravicah na spletu 
Poslanci sprejeli ukrepe za usklajevanje dela in družinskega življenja 
Parlament podprl nove omejitve izpustov CO2 za avtomobile in kombinirana vozila 
Parlament potrdil prepoved plastike za enkratno uporabo do leta 2021 
Energija: Novi ambiciozni cilji za obnovljive vire in energetsko učinkovitost
 

Celotna slika: zakonodaja na vseh področjih korak za korakom od leta 2014.
 
Preiskovanje in vpeljevanje novih pravil
 
Da bi pripravil podlago za zakonodajne spremembe, je Parlament glasoval o uredbah, ki nudijo
rešitve za skrbi in pričakovanja državljanov, ter sprožil spremembe obstoječe zakonodaje.
 
Primeri: Evropski parlament se je zavzel za zaščito žvižgačev, daljšo življenjsko dobo izdelkov,
bolj poštene cene za kmete. Vse uredbe in pobude Parlamenta
 
Ko so na dan prišli škandali ali zlorabe s potencialno velikim učinkom (na primer Luxleaks,
panamski dokumenti, goljufanje proizvajalcev avtomobilov pri izpustih, avtorizacija pesticidov),
je Parlament ustanovil posebne odbore za izvedbo poglobljenih preiskav in zaslišanj. Njihove
ugotovitve in podrobna priporočila so postali del novih predlogov Komisije.
 
Primeri: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA
 
Glasovanje o proračunu EU in nadzor nad njim
 
Parlament in Svet EU si delita pristojnosti glede letnega proračuna Evropske unije. Parlament
sodeluje  tudi  pri  večletnem  proračunu  EU,  večletnem  finančnem  okviru,  ki  potrebuje
parlamentarno potrditev,  da stopi  v  veljavo.  Evropski  parlament ima tudi  vlogo organa za
razrešnico. To pomeni, da mora preveriti, kako je bil porabljen letni proračun Unije ter nato
podeliti, preložiti ali zadržati potrditev upravljanja proračuna vsake institucije EU.
 
Nadzor
 
Poslanci  v vseh parlamentarnih odborih so prav tako budno spremljali  izvajanje evropske
zakonodaje v državah članicah EU in njen vpliv na življenje državljanov. Skrbeli so za to, da je
Evropska  komisija  odgovarjala  za  svoje  izvršno  delo  in  porabo  denarja  EU.  Misije  za
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/29/multiannual-financial-framework


ugotavljanje dejstev in ad hoc delegacije so na samem kraju dogajanja zbirale dokaze, da so
pred sprejetjem nadaljnjih korakov lahko temeljito ocenile položaj.
 
Primeri: Obiski begunskih taborišč v Turčiji (videoposnetek); delegacije za preiskovanje stanja
vladavine prava na Malti in Slovaškem
 
Poslanci so tudi zastavljali pisna vprašanja Komisiji o nujnih zadevah. Temu je včasih sledila še
resolucija, ki so jo pripravile politične skupine na plenarnem zasedanju.
 
Kjer je bilo potrebno, je Parlament podal veto na odločitve Komisije (v delegiranih in izvedbenih
aktih).  To se je zgodilo,  kadar so poslanci  ocenili,  da je izvršilna oblast  prekoračila svoje
pristojnosti.
 
Primeri: sladkor v otroški hrani, energijske pijače, kadmij
 
Mednarodne pogodbe
 
Poslanci so tudi pozorno sledili  pogajanjem Komisije o mednarodnih pogodbah ter izdajali
podrobne resolucije, s katerimi so dosegli večjo transparentnost in večjo vključenost Parlamenta
pri tistih sporazumih, kjer je potrebno soglasje Parlamenta (glas o potrditvi ali zavrnitvi).
 
Primeri: BREXIT, TTIP, CETA
 
Državljanske peticije
 
Parlamentarni odbor za peticije je od julija 2014 evidentiral okoli 6400 peticij ter obravnaval
pritožbe, zahteve in opažanja državljanov o uporabi zakonodaje EU. Odbor služi kot mediator
med predlagatelji peticij in državami članicami z namenom razrešitve specifične težave. Peticije
so včasih predmet razprave, ustnih vprašanj in resolucij na plenarnem zasedanju.
 
Primeri: boj proti prekarnim zaposlitvenim praksam v EU, pravice invalidov, nediskriminacija
manjšin v EU, pravice otrok
 
Kaj Evropa počne zame: več o učinku evropske zakonodaje na specifične skupine prebivalstva
 
Kaj je EU storila zame (videoposnetek)
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http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20150702IPR73645/ttip-dostop-na-ameriski-trg-ohranitev-eu-standardov-reforma-resevanja-sporov
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20170209IPR61728/ceta-poslanci-podprli-trgovinski-sporazum-med-eu-in-kanado
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://epthinktank.eu/category/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=Vd1zxE1fjRs


Tokrat grem volit
 
Prostovoljci gradijo panevropsko, ljudsko kampanjo, s katero želijo v evropske volitve
vključiti čim več ljudi in spodbuditi čim več posameznikov, da bodo oddali svoj glas na
volitvah.
 

Spletno stran tokratgremvolit.eu je vzpostavil Evropski parlament in deluje v 24 jezikih. Podpira
več kot 150.000 prostovoljcev v vseh državah članicah, ki so se pridružili kampanji in so se
zavezali, da bodo prepričali ljudi, naj volijo na evropskih volitvah 23.–26. maja 2019.
 
Tokratgremvolit.eu je nestrankarska skupnost, posvečena krepitvi demokratične osveščenosti:
»Tokrat  ni  dovolj  samo  upanje  v  boljšo  prihodnost.  Tokrat  moramo  zanjo  vsi  prevzeti
odgovornost.«
 
Kampanja, ki jo vodijo ljudje
 

Tokrat grem volit
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https://www.tokratgremvolit.eu/


Parlament poziva Evropejce, naj ne samo volijo, ampak tudi razširijo sporočilo ter mobilizirajo
svoje družine, prijatelje, sosede in skupnosti, da storijo isto.
 
#tokratgremvolit
 
Prostovoljci uporabljajo družabna omrežja in organizirajo dogodke za promocijo svoje kampanje
v  podporo  evropski  demokraciji.  Združujejo  ljudi,  razpravljajo  o  vprašanjih,  ki  so  zanje
pomembna, in razmišljajo o prihodnosti Evrope, zavedajoč se, da jo bodo oblikovali rezultati
evropskih volitev.
 
Lokalne razprave
 
Pisarne Evropskega parlamenta v vseh državah članicah delujejo kot informacijska središča,
prikrojena lokalnim potrebam. Pisarne podpirajo javno razpravo s ponudbo lokalnih platform,
lahko dosegljivih spletnih orodij, seminarjev in informacijskega gradiva. Hitroodzivne storitve, kot
so Kaj Evropa počne zame, Vprašajte evropskega poslanca, Pogosto zastavljena vprašanja o
Evropskem parlamentu, #EUandME (gre za kampanjo Evropske komisije), so dostopne v vseh
jezikih.  Nova Aplikacija za državljane (Citizens´ App) zagotavlja mobilni  dostop do obilice
relevantnih informacij  o Evropski  uniji.
 
Kontaktne informacije za vprašanja medijev
 
Dogodki v vaši soseski
 
Spoznajte najbolj  dejavne prostovoljce na območju,  kjer  živite.  Vsi  prihajajoči  dogodki  so
navedeni  na zemljevidu,  ki  ga zagotavlja  in  posodablja tokratgremvolit.eu.
 

Kampanja, ki jo vodijo ljudje
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
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Kako glasovati
 
Podrobna nacionalna volilna pravila, roki in uporabne povezave do spletnih strani državnih
oblasti v vsaki državi članici so na voljo na spletni strani o evropskih volitvah.
 
Nov EU kviz
 
Spletni kviz za preizkus in primerjavo znanja o EU je dostopen javnosti, možno ga je deliti in z
lahkoto vstaviti na spletne strani tretjih oseb.
 

Tokrat glasujem - zemljevid
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Kaj Evropa počne zame
 
Inovativna nova spletna stran prikazuje pozitivne učinke EU na posameznike in lokalne
skupnosti.
 

Interaktivna  večjezična  spletna  stran  Kaj  Evropa  počne  zame,  ki  jo  je  pripravila  Služba
Evropskega parlamenta za raziskave, predstavlja več sto lahko berljivih, enostranskih beležk, ki
podajajo primere pozitivnih sprememb, ki jih EU prinaša v življenja ljudi. Uporabniki lahko na
enostaven način najdejo specifične informacije o tem, kaj Evropa počne za njihovo regijo, njihov
poklic ali njihov najljubši konjiček.
 
Pokritih 1400 krajev
 
Okoli 1800 enostranskih prispevkov je na voljo za branje, deljenje ali vnovično uporabo v obliki
spletnih  strani  ali  dokumentov v  formatu pdf.  Razvrščeni  so  v  dve glavni  kategoriji.  Prva
kategorija »V moji regiji« uporabniku ponuja možnost, da izbere kraj, v katerem on in njegova
družina živi ali dela. Kako je Evropa prisotna v naših krajih, mestih in regijah? To poglavje
pokriva več kot 1400 krajev v vseh delih Evropske unije.
 
400 beležk o aktivnostih EU za državljane
 
Druga kategorija spletišča »V mojem življenju« vsakemu uporabniku omogoča, da izbira med
400 enostranskimi prispevki,  v katerih najde informacije, ki  so zanj pomembne. Kakšen je

Kaj Evropa počne zame
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denimo vpliv EU na družine, zdravstveno oskrbo, konjičke, potovanja, varnost, potrošniško
izbiro in socialne pravice? Kako EU podpira ljudi  v njihovem profesionalnem življenju in v
številnih poklicih – od čebelarjev do voznikov avtobusov in pivovarjev? Kaj je EU naredila za
ljudi, ki uživajo v prostočasnih dejavnostih, na primer v športu, glasbi ali gledanju televizije? V
tem poglavju je na voljo tudi niz podcastov v rastočem številu jezikov.
 
Kaj sledi?
 
Tretje  poglavje  spletne  strani  z  daljšimi  prispevki  o  posameznih  politikah  EU izpostavlja
nekatere dosežke aktualnega mandata ter obete za prihodnost, s posebnim poudarkom na
javnem mnenju ter problemih in pričakovanjih državljanov.
 
Aplikacija za državljanje (Citizens’ App)
 
Ta mobilna aplikacija pomaga državljanom odkriti, kaj je EU naredila, kaj počne in kaj namerava
doseči v prihodnosti. Omogoča iskanje, deljenje, prilagoditev uporabniku in je dostopna v 24
jezikih. Mogoče jo je brezplačno prenesti z App Store in Google Play.
 
Nadaljnje informacije
 

Kaj Evropa počne zame 
#EUandME – videoposnetki in zgodbe o orodjih in priložnostih, ki  jih EU ponuja
mladim državljanom, da zasledujejo svoje interese (Evropska komisija) 
InvestEU –  resnične  zgodbe  o  tem,  kako  so  naložbe  EU prinesle  spremembe
(Evropska  komisija)
 
EUProtects  –  vsakdanji  heroji  delajo  skupaj,  da  zaščitijo  državljane  (Evropska
komisija)
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Javnomnenjske raziskave v vseh državah članicah
 
Parlament  redno  objavlja  javnomnenjske  raziskave  Eurobarometer,  ki  spremljajo
pričakovanja,  skrbi  in  volilne  namere  državljanov.
 
Poseben  niz  parlamentarnih  javnomnenjskih  raziskav  Eurobarometer  meri  zanimanje
Evropejcev za volitve 2019 in njihovo mnenje o evropskem projektu. Podrobne povolilne analize
bodo dopolnile to serijo za boljše razumevanje volilnih navad evropskih državljanov.
 
Raziskave iz aprila in septembra 2018 kažejo na splošno rast podpore EU
 
Parlamentarne  javnomnenjske  raziskave  iz  leta  2018  potrjujejo  stalno  rastočo  podporo
državljanov Evropski uniji. Raziskave, opravljene septembra 2018 med več kot 27.000 ljudmi iz
28 držav članic, kažejo naslednje:
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62 % državljanov Evropske unije verjame, da je članstvo njihove države v EU dobra
stvar, več kot dve tretjini vprašanih (68 %) pa je prepričanih, da je njihova država
imela koristi od članstva v EU (gre za najvišji rezultat od leta 1983); 
66 % evropskih anketirancev bi glasovalo za to, da njihova država ostane v EU
(večina v vseh državah članicah), samo 17 % bi jih razmislilo o odhodu, 17 % pa je
neodločenih;
 
41% anketirancev že pozna datum naslednjih evropskih volitev, 51 % se zanima
zanje.
 

Prioritete državljanov v kampanji so se v zadnjih šestih mesecih spremenile. Priseljevanje je bilo
v septembru na vrhu agende (50 %), sledila sta mu gospodarstvo (47 %) in brezposelnost

Parlamentarne javnomnenjske raziskave
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mladih (47 %), medtem ko je boj proti terorizmu s 44 % padel s prvega na četrto mesto.
 
Preberite celotno septembrsko raziskavo
 
Rezultati za Irsko (national link to be added by press officers)
 
Primerjajte z raziskavo iz aprila 2018
 
Naslednja raziskava Eurobarometra bo objavljena aprila.
 
Metodologija javnomnenjskih raziskav Eurobarometer
 
Raziskave javnega mnenja za Evropski parlament in Evropsko komisijo izvaja isti izvajalec in pri
tem uporablja isto metodologijo, tako da je mogoče trende neposredno primerjati in spremljati. V
raziskavi so uporabljeni rezultati osebnih intervjujev s 27.000 anketiranci iz vseh 28 držav članic
EU, starimi 15 let in več.
 
Vzorec je skrbno pripravljen na način, da odraža družbeno-demografsko sestavo posamezne
države članice in je statistično reprezentativen. Analiza rezultatov skuša zagotoviti kar najbolj
celovit pregled nad nacionalnim razvojem, regionalnimi posebnostmi, družbeno-demografskimi
razlikami in zgodovinskimi trendi.
 
Za vsako raziskavo so na voljo naslednji podatki:
 

glavno  poročilo  (samo v  angleščini  na  datum objave,  pozneje  prevedeno v  23
jezikov), 
priloga z družbeno-demografskimi podatki in rezultati, 
nacionalne preglednice glavnih rezultatov po posameznih državah (v angleščini in
jeziku države), 
združene podatkovne datoteke Excel, 
datoteka SPSS z vsemi neobdelanimi podatki (na voljo na zahtevo).
 

Pretekle raziskave
 
Demokracija in spremembe: Še leto dni do evropskih volitev (april 2018)
 
Nacionalni sociodemografski javnomnenjski trendi
 
Mnenje državljanov o Parlamentu in EU (oktober 2017)
 
Dve leti do evropskih volitev 2019 (maj 2017)
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Projekcije sedežev naslednjega Parlamenta
 
Oddelek za spremljanje javnega mnenja Evropskega parlamenta v sodelovanju s Kantar Public
na podlagi javnomnenjskih raziskav o volilnih namerah iz vseh držav članic določa število
poslanskih mandatov že obstoječim političnim skupinam v Parlamentu.
 
Ker ni mogoče napovedati števila in sestave parlamentarnih političnih strank, projekcije sestave
naslednjega Evropskega parlamenta temeljijo na strukturi odhajajočega Parlamenta. Nanje je
treba gledati kot na posnetek trenutnega političnega položaja, kot ga prikazujejo raziskave o
volilnih namerah.
 

Tako bi bili razporejeni sedeži v naslednjem Evropskem parlamentu glede na trenutne volilne
namere v EU27. Pritisnite na odseke političnih skupin za odstotke sedežev.
 
Kdo so »drugi«
 
Od leta 2014 se na nacionalnih političnih prizoriščih pojavljajo nove politične formacije, ki bi
glede  na  trenutne  podatke  javnomnenjskih  raziskav  lahko  dobile  sedeže  na  prihajajočih
volitvah. Ker niso del nobene obstoječe politične skupine v Parlamentu in če hkrati tudi niso
članice nobene evropske politične stranke,  so bili  njihovi  sedeži  razporejeni  v  kategorijo,
imenovano »drugi«. Ker ne moremo vnaprej presoditi, katerim skupinam se bodo pridružile po
volitvah, je ta kategorija enakomerno razdeljena na levo in desno stran sejne dvorane.
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Uporaba javno dostopnih podatkov zanesljivih virov
 
Nobene od javnomnenjskih  raziskav o  volilnih  namerah,  uporabljene za izračun projekcij
sedežev, ni naročil Parlament. V vseh primerih gre za javno dostopne raziskave, objavljene s
strani jasno identificiranih javnomnenjskih inštitutov v vsaki državi članici. Uporabljene so zgolj
raziskave zanesljivih virov. Priloga k poročilu zagotavlja podroben seznam vseh posameznih
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uporabljenih raziskav, njihove vire in ključne podatke. Poleg tega je mogoče prenesti  tudi
datoteko Excel, ki ponuja celoten katalog javnomnenjskih raziskav o volilnih namerah za vsako
državo članic od začetka leta 2018.
 
Namenske javnomnenjske raziskave volilnih namer za evropske volitve imajo vedno prednost
pred nacionalnimi raziskavami javnega mnenja o volilnih namerah. Kadar je v obdobju izvajanja
raziskave za katerokoli državo na voljo več javnomnenjskih raziskav, se podatki dostopnih
raziskav  preračunajo  v  enoten  povprečni  rezultat  za  posamezno  stranko,  brez  uporabe
kakršnegakoli ponderiranja ali nadaljnje algoritmske obravnave. Priložena datoteka Excel v
takšnih primerih prikazuje podrobne rezultate različnih raziskav, vključno s povprečnimi rezultati,
ki jih je izračunal oddelek Evropskega parlamenta za spremljanje javnega mnenja.
 
Z uporabo spustnega menija so na voljo tudi  podatki  o volilnih namerah za vsako državo
članico.
 
Vsaka projekcija je podrobneje razložena v Poročilu o dogajanju na političnem prizorišču, ki ga
je mogoče prenesti tu.
 
Za nadaljnje informacije stopite v stik z dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Nadaljnje informacije
 

Celotno poročilo (01.03.2019)  
Prenesite zbirno tabelo projekcije sedežev (01.03.2019)  
Prenesite podrobne podatke javnomnenjskih raziskav (01.03.2019) 
Prenesite SVG različico projekcije sedežev 
Prenesite SVG različico projekcije trendov
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Izidi evropskih volitev
 
Nova, dinamična spletna stran vsebuje vse rezultate dosedanjih evropskih volitev in je
dostopna v vseh uradnih jezikih EU.
 
Na  volilni  večer  26.  maja  se  bodo  podatki  na  spletni  strani  https://rezultati-volitve.eu/
posodabljali v realnem času. Na njej si bo mogoče ogledati splošne rezultate evropskih volitev,
vključno z nacionalno razčlenitvijo na podlagi podatkov nacionalnih volilnih organov.
 
Evropske volitve 1979–2014
 
Spletna stran vsebuje sestavo vseh sklicev Evropskega parlamenta od leta 1984, razčlenitev po
nacionalnih strankah in političnih skupinah od leta 1979 ter vse rezultate na nacionalni ravni od
leta  2009.  Stran  ponuja  tudi  informacije  o  trendih  v  Evropskem parlamentu,  na  primer  o
zastopanosti  spolov.
 
Dinamična in interaktivna spletna stran
 

Orodje za primerjavo primerja podatke različnih volitev. 
Ko bodo 26. maja dostopne prve uradne projekcije, bodo uporabniki z računalom za
izračun večine lahko preračunavali možne parlamentarne koalicije. 
Gradnik prilagaja spletno stran potrebam uporabnika. Na njegovi spletni strani bo
objavljal zgodovinske rezultate evropskih volitev in zagotavljal rezultate v živo. 
Podatkovne baze je mogoče prenesti v odprtih formatih (json, xml in csv) in grafičnih
formatih (jpg in png).
 

Tisti,  ki  bi  želeli  na  volilni  večer  prenesti  neobdelane  podatke,  se  za  prejem  navodil  in
posodobitve lahko prijavijo z elektronskim sporočilom na elektronski naslov: election-results-
data@europarl.europa.eu.
 
25. aprila ter 7. in 14. maja bodo potekali preizkusi, da bi zagotovili pravilno delovanje prenosov,
sprejema in ostalih funkcij. Če želite sodelovati v teh preizkusih, pošljite prošnje na elektronski
naslov: election-results-data@europarl.europa.eu.
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Avdiovizualne storitve in multimedijske vsebine
 
Parlament nudi široko paleto brezplačnih najnovejših multimedijskih orodij in storitev, s
katerimi si lahko mediji pomagajo pri pokrivanju parlamentarnih aktivnosti v času priprav
na evropske volitve.
 

To vključuje možnosti nalaganja in vključevanja vsebin. Televizijskim in radijskim postajam so
na voljo tudi kamere in studii.
 
Multimedijske vsebine
 
Novinarjem je na voljo obilica visokokakovostne vsebine, pripravljene za uporabo – od sporočil
za javnost in novic do videoposnetkov, infografik, fotografij in zbirk fotografij. Splošen pregled
lahko najdete v brošuri Evropski parlament - enostavno poročanje – multimedijsko gradivo in
storitve na voljo novinarjem.
 
Avdiovizualne storitve
 
Parlament zagotavlja neposredne prenose plenarnih zasedanj in srečanj odborov, dostopne
prek satelita ali spleta. Na voljo so v Multimedijskem centru.
 
Prav tako ponuja storitve in infrastrukturo, kot so televizijski in radijski studii, ENG ekipe ter
fotografske reportaže.  Mediji  lahko vse potrebne informacije  najdejo tu  (izberite  razdelek
»Services«).
 
Informacije iz ozadja
 
Služba Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) ponuja neodvisne in objektivne informacije
iz ozadja ter vpogled v vsa politična področja za širšo javnost. Študije, poročila in kratki vodniki

TV studio v Evropskem parlamentu v Bruslju
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EPRS so na voljo na spletnih straneh EPRS in v mobilni aplikaciji.
 
 
Grafično skladišče nudi brezplačno zbirko grafikonov, tabel in zemljevidov s statističnimi podatki
(kot vir  morate navesti  Službo Evropskega parlamenta za raziskave). Podobe temeljijo na
statističnih podatkih iz virov, navedenih v grafikonih.
 
Posebna akreditacija v volilnih dneh
 
Novinarji, ki želijo dostopati do Parlamenta med volilnimi dnevi in nočjo, se morajo registrirati za
posebno akreditacijo. Preberite več: obvestilo za medije.
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Uporabni kontaktni podatki za novinarje, ki
poročajo o aktivnostih Evropskega parlamenta
 
Tiskovni  predstavniki  Parlamenta  in  v  vseh državah članicah  (pisarne  Evropskega
parlamenta)  pokrivajo  vsa  politična  področja  in  lahko  pomagajo  z  odgovori  na
novinarska  vprašanja  o  delu  Parlamenta.
 
Služba za odnose z javnostmi
 
Služba za odnose z javnostmi nudi informacije o institucionalnih zadevah ter se odziva na
vprašanja o pravilih, postopkih, financah in administraciji  Parlamenta. Odgovore na najbolj
pogosto zastavljena vprašanja in mite najdete tu.
 

Jaume DUCH GUILLOT
 
Uradni govorec Evropskega parlamenta in generalni direktor Direktorata za komuniciranje
 

Jaume DUCH

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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Marjory VAN DEN BROEKE
 
Vodja službe za odnose z javnostmi
 

Služba za odnose z javnostmi
 
Tiskovni predstavniki Parlamenta in v vseh državah članicah (pisarne Evropskega parlamenta)
pokrivajo vsa politična področja in lahko pomagajo z odgovori na novinarska vprašanja o delu
Parlamenta. Pripravljajo napovednike ter sporočila za javnost o razpravah in glasovanjih ter jih
razpošiljajo. Organizirajo novinarske konference, briefinge in seminarje. Kontaktni podatki po
državah in političnih področjih.
 
Medijski brifingi, sporočila za javnost in tedenska agenda so na voljo v Novinarski sobi na
Europarl.eu. Zadnje novice najdete na @EuroparlPress.
 

Marjory VAN DEN BROEKE

(+32) 2 28 44304 (BXL)
(+33) 3 881 74336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
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SL Tiskovna služba, Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume DUCH GUILLOT
Številka telefonske centrale: (32-2) 28 33000
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