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Tai, koks yra Europos Parlamentas, 
priklauso nuo jūsų – Europos piliečių iš 
visų 28-ių šios Sąjungos šalių. Taip yra 
todėl, kad jūs esate Europos Parlamento 
narių, kurių yra 751, rinkėjai. Jūs juos 
išrinkote ir dabar šie žmonės gali keisti 
Europos įstatymus rengdami pataisas, 
kurias jie teikia galvodami apie jus.

Jūsų išrinkti Parlamento nariai man 
patikėjo Europos Parlamento pirmininko 
ir atstovo pareigas, kad ši institucija būtų 
tikra europiečių valios ir siekių gynėja. 
Mano, kaip pirmininko, tikslas – priartinti 
Europą prie europiečių.

Padarysiu viską, ką galiu, kad Parlamentas 
ir jo nariai kuo geriau atlieptų jūsų 
poreikius ir gintų jūsų siekius. Europos 
Sąjunga turi imtis praktinių veiksmų 

reaguodama į jūsų rūpesčius tokiose 
srityse kaip darbo vietos ir augimas, 
saugumas, migracija ir klimato kaita.

Europos Sąjunga yra puiki priemonė 
gerovei ir stabilumui užtikrinti. Atsigręžę 
į savo senelių kartą išvysime, kad 
susivienijusi Europa įgyvendino jų 
svajonę išnaikinti karus Europoje. Jie 
galėjo džiaugtis, kaip jų vaikai ir anūkai 
gimė ir augo viešpataujant taikai ir 
pagarbai pagrindinėms teisėms.

Europos gebėjimo užtikrinti skirtingų 
savo valstybių ir gyventojų sąveiką 
rezultatas – neįtikėtinos ekonominės ir 
politinės naujovės, kuriomis bendrojoje 
rinkoje naudojasi milijonai darbuotojų 
ir verslininkų, ir išsipildžiusios studentų 
svajonės studijuoti užsienyje.

PIRMININKO  
ĮŽANGINIS ŽODIS 



Nepaisant šių neginčijamų sėkmės 
pavyzdžių, Europai ne visada pavyksta 
tinkamai reaguoti į naujai iškilusius 
iššūkius, todėl žmonės abejoja, ar ES 
institucijos sugeba spręsti problemas, 
su kuriomis jie susiduria.

Dėl to turime stengtis tobulinti 
Sąjungą, kad ji geriau atliktų jai 
pavestas užduotis – dabar labiau nei 
bet kada anksčiau turime suvienyti 
jėgas, kad apgintume ES piliečių 
interesus. Susiskaldę nesugebėsime 
apginti savo ekonominių ir prekybos 
interesų, užtikrinti savo saugumo ir 
apsaugoti aplinkos.

Mes pasirengę atremti šį iššūkį ir 
darome viską, kad mums pavyktų. 
Jūsų išrinkti atstovai deda didžiules 

pastangas svarstydami naujus Europos 
Komisijos siūlomus teisės aktus, kad 
jie būtų veiksmingesni, ir spaudžia 
Komisiją ginti Europos tautų interesus.

Šią pareigą prisiėmėme 2014-ųjų 
gegužę, kai buvome jūsų išrinkti, 
o tai, kaip mums pavyko ją įvykdyti, 
bus įvertinta per ateinančius 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimus.

Aktyvus jūsų indėlis mums labai 
svarbus, nes jis teikia akstiną mūsų, kaip 
išrinktų atstovų, darbui. Dėl to prašome 
jūsų, kaip informuotų ES piliečių, 
dėmesio. 

Antonio Tajani 
Europos Parlamento Pirmininkas
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Europos Sąjunga (ES) yra unikali 28 
valstybių narių ekonominė ir politinė 
partnerystė. Ji sukurta po Antrojo 
pasaulinio karo, siekiant paskatinti 
ekonominį bendradarbiavimą ir tikintis, 
kad tarpusavyje prekiaujančios šalys, 
tapusios ekonomiškai viena nuo kitos 
priklausomos, vengs konfliktų. ES 
pagrindas – teisinė valstybė. ES veikla 
grindžiama sutartimis, kurias pasirašo 
visos valstybės narės.

ES ir toliau daug dėmesio skiria skaidriai 
ir demokratiškai savo institucijų 
veiklai. Europos Parlamentas yra 
unikali daugiatautė parlamentinė 
asamblėja, kurią tiesiogiai renka 
piliečiai. 751 Europos Parlamento 
narys atstovauja daugiau kaip 500 mln. 
piliečių iš 28 valstybių narių. Europos 
piliečiai politiniame procese gali 
dalyvauti keliais būdais: jie gali balsuoti 
rinkimuose, susisiekti su savo Europos 
Parlamento nariu, pateikti peticiją 
Europos Parlamentui arba imtis piliečių 
iniciatyvos, kuria Europos Komisijos 
prašoma parengti pasiūlymą dėl teisės 
akto.

EUROPOS SĄJUNGA: 
KAS IR KODĖL?

Peticijų Europos Parlamentui teikimas:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/00533cec74/Petitions.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/00533cec74/Petitions.html


KELETAS PAGRINDINIŲ  
ES LAIMĖJIMŲ

Ô

1. Pusė amžiaus taikos, 
stabilumo ir klestėjimo 
akivaizdžiai pagerino milijonų 
europiečių gyvenimo lygį.

4. Bendros, daugumoje ES 
valstybių narių naudojamos 
valiutos – euro – įvedimas 
dar labiau palengvino 
prekybą ir keliones.

5. ES pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintos žmogaus orumo, laisvės, 
demokratijos, lygybės, teisinės 
valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms vertybės. ES institucijos ir ES 
valstybių narių vyriausybės teisiškai 
įpareigotos puoselėti jas visur, kur tik 
taikoma ES teisė.

6. Bendra užsienio ir saugumo 
politika suteikė galimybę ES 
pasaulio arenoje kalbėti vienu 
balsu. ES taip pat vieningai 
veikia teikdama paramą trečiųjų 
šalių vystymuisi, spręsdama 
žmogaus teisių problemas 
visame pasaulyje ir reguliuodama 
prekybos santykius su 
trečiosiomis šalimis.

3. Bendroji rinka sudarė 
sąlygas beveik visoms 
prekėms, paslaugoms, 
pinigams ir žmonėms laisvai 
judėti ES ir yra pagrindinis ES 
ekonomikos variklis.

2. Panaikinus ES valstybių narių sienų 
kontrolę žmonės gali laisvai keliauti 
beveik po visą žemyną. Gyventi ir dirbti 
kitose Europos šalyse taip pat tapo daug 
paprasčiau.



EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Europos Sąjungos Taryba atstovauja atskirų valstybių narių 
vyriausybėms. Tarybai rotacijos principu pirmininkauja valstybės 
narės.

EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Čia nacionalinio ir ES lygmens vadovai nustato bendrus 
ES prioritetus. Tarybai vadovauja pirmininkas, o ją sudaro 
nacionaliniai valstybių ir vyriausybių vadovai bei Komisijos 
pirmininkas.

EUROPOS SĄJUNGOS 
INSTITUCIJOS
ČIA PATEIKIAMA TRUMPA PAGRINDINIŲ 
ES INSTITUCIJŲ IR JŲ FUNKCIJŲ APŽVALGA

Ô

EUROPOS PARLAMENTAS

Vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija. Atstovauja 500 mln. 
ES gyventojų. Atlieka svarbiausią vaidmenį renkant Europos 
Komisijos pirmininką. Sprendimus dėl ES biudžeto ir teisės aktų 
priima kartu su Europos Sąjungos Taryba.



C

Sužinokite daugiau apie Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas: 
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_lt.htm

AUDITO RŪMAI

Audito Rūmai atlieka ES finansų auditą. Būdami išorės 
auditoriumi, Audito Rūmai padeda tobulinti ES finansų valdymą 
ir veikia kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų 
sergėtojas.

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Centrinis bankas skirtas bendrai Europos valiutai – eurui. ECB 
pagrindinis uždavinys – išlaikyti euro perkamąją galią ir kainų 
stabilumą euro zonoje.

TEISINGUMO TEISMAS

Aukščiausiasis ES teisinius klausimus sprendžiantis teismas. Jis 
aiškina ir užtikrina vienodą ES teisės taikymą visose valstybėse 
narėse.

EUROPOS KOMISIJA

ES vykdomoji institucija, įgaliota teikti pasiūlymus dėl ES teisės 
aktų ir juos įgyvendinti, stebėti sutarčių vykdymą ir kasdienį ES 
valdymą.

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


EUROPOS PARLAMENTAS:  
JO GALIOS IR VAIDMUO

Europos Parlamentas (EP) yra unikalus veikiančios daugiatautės ir daugiakalbės 
demokratijos pavyzdys. Išrinkti Europos Parlamento nariai dalyvauja viešose 
diskusijose ir atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant ES politiką. Pagrindinės jų darbo 
sritys yra tokios:

TEISĖS AKTAI

EP bendrai su ES Taryba priima 
sprendimus dėl teisės aktų, kurie turi 
įtakos kasdieniam Europos Sąjungos 
piliečių gyvenimui. Šie teisės aktai 
reguliuoja laisvę keliauti, maisto saugą 
ir vartotojų apsaugą, aplinką ir daugelį 
ekonomikos sektorių. Tokiose srityse, 
kaip mokesčiai ir užsienio reikalai 
(gynyba), valstybės narės vis dar turi 
veto teisę. Kai kuriose srityse Taryba, 

prieš priimdama sprendimą, turi gauti 
Europos Parlamento pritarimą. Tačiau 
net ir tose srityse, kuriose valstybės 
narės sprendžia pačios, pvz., švietimo 
ir kultūros, dažnai naudojamasi ES 
paramos priemonėmis, kaip antai 
programa „Erasmus+“, kuri suteikia 
galimybę jauniems europiečiams 
studijuoti, savanoriauti, mokytis ar įgyti 
darbo patirties užsienyje.

Dalyvaukite formuojant ES politiką:
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_lt.htm

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


2012 M. EUROPOS PARLAMENTAS ATMETĖ PRIEŠTARINGAI VERTINAMĄ 
KOVOS SU KLASTOJIMU PREKYBOS SUSITARIMĄ (ACTA)

Šia daugiašale sutartimi buvo 
siekiama nustatyti tarptautinius 
intelektinės nuosavybės teisių 
vykdymo standartus. Tačiau piliečiams 
ir nevyriausybiniams interesams 
atstovaujančios organizacijos teigė, 
kad ACTA galėtų būti pažeidžiamos 
kai kurios pagrindinės teisės, įskaitant 
žodžio laisvę ir teisę į privatų gyvenimą. 
Be to, slaptose derybose dėl susitarimo 
nedalyvavo pilietinės visuomenės 
grupės, besivystančios šalys ir plačioji 

visuomenė. ES ir daugeliui jos valstybių 
narių pasirašius susitarimą visoje 
Europoje kilo daugybė protestų. 
Spaudžiamas pilietinės visuomenės – 
buvo pateiktos penkios peticijos, iš 
kurių vieną pasirašė 2,8 mln. piliečių, – 
Europos Parlamentas nuodugniai 
išnagrinėjo susitarimą ir galiausiai jį 
atmetė. Priėmus tokį sprendimą ACTA 
teksto nebegalėjo patvirtinti nė viena 
ES valstybė narė.



100 %
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BIUDŽETAS

Biudžeto valdymo įgaliojimai yra 
pagrindinė kiekvieno parlamento 
prerogatyva – tas, kas skirsto lėšas, turi 
teisę nustatyti politinius prioritetus. ES 
lygmeniu šiuos įgaliojimus turi Europos 
Parlamentas ir Taryba. Kas septynerius 

metus kartu jie priima daugiametę 
finansinę programą, taip pat nagrinėja 
ir tvirtina ateinančių metų metinį 
biudžetą bei praėjusių metų išlaidas.

Daugiau informacijos apie ES biudžetą:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/003dcd4001/The-budget-procedure- 
explained.html

2014–2020 M. ILGALAIKIS ES BIUDŽETAS
Viršutinės išlaidų ribos (eurais) 7 metams

Ô

Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas 
Bendroji žemės ūkio politika ir kaimo plėtra   
(373,2 mlrd.)

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti 
Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (125,6 mlrd.)

Administravimas  
(61,6 mlrd.)

ES kaip pasaulinio masto veikėja 
Tarptautiniai reikalai (58,7 mlrd.)

Laisvė, saugumas ir teisingumas 
Vidaus reikalai (15,7 mlrd.)

Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti 
Struktūrinė parama (325,1 mlrd.)

Iš viso (960 mlrd.) 
įskaitant 27 mln. eurų kompensaciją Kroatijai

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


KONTROLĖ

Europos Parlamentas stebi, kad ES 
lėšos būtų naudojamos teisingai. 
Skiriant Europos Komisijos pirmininką 
atsižvelgiama į EP rinkimų rezultatus, be 
to, Parlamentas turi išrinkti pirmininką ir 
pritarti Komisijos (pirmininko ir Komisijos 
narių kolegijos) paskyrimui. Jis taip pat 
gali priversti ją atsistatydinti. Komisijos 
narių dažnai prašoma apginti savo 
vykdomą politiką Parlamente, o Europos 
Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 

reikalams ir saugumo politikai reguliariai 
lankosi Parlamente ir informuoja Europos 
Parlamento narius bei atsako į jų 
klausimus. Siekdamas plačiau paaiškinti, 
kaip priimami su pinigų politika susiję 
sprendimai, per pastaruosius keletą metų 
Europos Parlamentas surengė žymiai 
daugiau diskusijų su visais pagrindiniais 
sprendimus euro klausimais priimančiais 
politikais. Šiuo požiūriu EP tapo bene 
vieninteliu forumu, siekiančiu padidinti 
euro zonos valdymo skaidrumą.

Daugiau informacijos apie EP galias ir procedūras:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

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


EUROPOS PARLAMENTO  
GINAMA LAISVĖ IR DEMOKRATIJA 

Kaip vienintelė renkama ES institucija, 
Parlamentas labai rimtai vertina 
savo, kaip laisvių, žmogaus teisių ir 
demokratijos sergėtojo, vaidmenį tiek 
Europoje, tiek už jos ribų. Svarbiausias 
EP narių uždavinys – atstovauti 
piliečiams ES lygmeniu ir ginti jų 
interesus ES vadovų ir jos institucijų 
atžvilgiu.

EP pritarimo reikia beveik visiems 
ES sudaromiems tarptautiniams 
susitarimams, Parlamentas taip pat 
dalyvauja formuojant ES vystymosi 
ir humanitarinės pagalbos politiką. 
EP nariai daro vis didesnę įtaką Europos 
užsienio politikai ir palaiko glaudžius 
ryšius su teisės aktų kūrėjais visame 
pasaulyje.

EP nariai dažnai stebi rinkimus viso 
pasaulio šalyse, kad nebūtų pažeidimų. 
Nariai užtikrina, kad ES išorės 
ekonomikos ir prekybos susitarimuose 
būtų apsaugotos žmogaus teisės. EP 
taip pat skiria Sacharovo premiją ir 
taip pagerbia asmenis ar organizacijas, 
ginančius žmogaus teises, demokratiją 
ir žodžio laisvę bei kovojančius su 
netolerancija ir priespauda visame 
pasaulyje. Buvę premijos laureatai – 
Malala Yousafzai, Nelson Mandela, 
Aung San Suu Kyi ir daugelis kitų.

Daugiau informacijos apie Europos Parlamento Sacharovo premiją:
europarl.europa.eu/sakharov

europarl.europa.eu/sakharov




EUROPOS PARLAMENTO  
STRUKTŪRA
EP SUDĖTIS PAGAL FRAKCIJAS (2017 1 23)

Ô

 EPP Europos liaudies partijos 
(krikščionių demokratų) frakcija

 S&D Europos Parlamento socialistų 
ir demokratų pažangiojo aljanso 
frakcija

 ECR Europos konservatorių 
ir reformuotojų frakcija

 ALDE Liberalų ir demokratų aljanso 
už Europą frakcija

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

 Greens/EFA Žaliųjų frakcija /  
Europos laisvasis aljansas

 EFDD Frakcija „Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“

 ENF Tautų ir laisvės Europa

 NI Nepriklausomi nariai

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Iš viso  751



VIETŲ PASKIRSTYMAS PAGAL FRAKCIJAS IR 
VALSTYBES NARES (2017 1 23)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Greens/
EFA EFDD ENF NI Iš viso

Belgija 4 4 4 6 2 1 21

Bulgarija 7 4 2 4 17

Čekija 7 4 2 4 3 1 21

Danija 1 3 4 3 1 1 13

Vokietija 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estija 1 1 3 1 6

Airija 4 1 1 1 4 11

Graikija 5 4 1 6 5 21

Ispanija 17 14 8 11 4 54

Prancūzija 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Kroatija 5 2 1 2 1 11

Italija 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Kipras 1 2 1 2 6

Latvija 4 1 1 1 1 8

Lietuva 3 2 1 3 1 1 11

Liuksemburgas 3 1 1 1 6

Vengrija 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Nyderlandai 5 3 2 7 3 2 4 26

Austrija 5 5 1 3 4 18

Lenkija 23 5 19 1 2 1 51

Portugalija 8 8 1 4 21

Rumunija 12 15 1 3 1 32

Slovėnija 5 1 1 1 8

Slovakija 6 4 3 13

Suomija 3 2 2 4 1 1 13

Švedija 4 6 3 1 4 2 20

Jungtinė Karalystė 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Iš viso 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



SUSIPAŽINKITE SU EP IŠ ARČIAU. 
APSILANKYKITE...

Norite suprasti, kaip kuriami Europos Sąjungos teisės aktai? Norėtumėte 
sužinoti, kur Jūsų EP nariai priima sprendimus, darančius poveikį kasdie-
niam Jūsų gyvenimui?

Briuselyje ir Strasbūre Europos Parlamentas siūlo savo lankytojams daugybę interaktyvių 
priemonių, padedančių geriau suprasti institucijos veiklą, jos istoriją ir ES visumą. 
Visą reikiamą informaciją apie šias apsilankymo Europos Parlamente galimybes rasite 
Europos Parlamento interneto svetainėje (europarl.europa.eu/visiting/lt/).

EUROPOS STOTIS (BRIUSELIS)
Čia galite apžiūrėti Europos Parlamento 3D modelį ir sužinoti apie šios institucijos 
istoriją, pastatus, garbius svečius ir įvairią lankytojams siūlomą veiklą. Europos stotis – tai 
pradinis Jūsų vizito Europos Parlamente taškas. 

PARLAMENTARIUMAS (BRIUSELIS)
Artimiau susipažinkite su Europos integracijos istorija ir ES poveikiu mūsų kasdieniam 
gyvenimui pasinaudodami įdomiomis ir interaktyviomis daugialypės terpės 
priemonėmis. Europos Parlamento Lankytojų centras veikia visomis savaitės dienomis ir 
apsilankymo iš anksto užsakyti nereikia. 

TEMINIAI ŽAIDIMAI MOKINIAMS (BRIUSELIS)
Tau 14–18 metų? Tuomet keletui valandų gali atsidurti EP nario vietoje ir linksmai bei 
naujoviškai sužinoti, kaip Europos Parlamente priimami sprendimai (nuo pirmadienio iki 
penktadienio, tik iš anksto užsiregistravus, 16–32 mokinių grupėms, vizito trukmė – 
2,5 val.). 

EUROPOS ISTORIJOS NAMAI (BRIUSELIS)
Čia Jūs galite pradėti pažintinę kelionę po Europos istoriją ir pabandyti įsivaizduoti jos ateitį. 
Šis muziejus unikalus dėl daugelio dalykų: parodų, savarankiškų ekskursijų naudojantis 
multimedijos gidais, mokomųjų priemonių, dirbtuvių ir seminarų. Jį numatyta atidaryti 
2017 m. gegužės mėn.

europarl.europa.eu/visiting/lt/


ESPLANADA „SOLIDARNOŚĆ 1980“ (BRIUSELIS)
Esplanadoje per metus įvyksta daugiau nei 40 viešų renginių, kuriuos organizuoja ES 
institucijos ir kitos organizacijos. Užmeskite akį į programą ar minutėlei stabtelkite, kad 
galėtumėte atsipalaiduoti, pasigrožėti architektūra ir pajusti Europos Parlamento atmosferą.

INDIVIDUALŪS APSILANKYMAI PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE (BRIUSELIS IR 
STRASBŪRAS)
Naudodamiesi multimedijos gidais, kuriuose informacija pateikiama 24 oficialiosiomis ES 
kalbomis, galite patyrinėti plenarinių posėdžių salę Briuselyje, apsilankymo iš anksto užsakyti 
nereikia.
Jums įdomu sužinoti, kaip vyksta diskusijos? Atvykite į plenarinį posėdį Strasbūre arba 
Briuselyje ir iš lankytojams skirtos ložės galėsite stebėti, kaip jis vyksta. Vizito iš anksto rezervuoti 
nereikia, bet vietų skaičius yra ribotas.

GRUPIŲ VIZITAI EUROPOS PARLAMENTE (BRIUSELIS IR STRASBŪRAS)
Galite užsakyti savo grupės apsilankymą (ne mažiau nei 10 žmonių, nuo pirmadienio iki 
penktadienio) ir pasiklausyti lektoriaus įdomiai pristatomos informacijos apie Europos 
Parlamento vaidmenį ir veiklą. Per šį vizitą taip pat apsilankysite plenarinių posėdžių salėje 
Briuselyje arba Strasbūre.

PROGRAMA EUROSCOLA (STRASBŪRAS)
Jūsų mokiniai 16–18 metų amžiaus ir jie atvyko iš vienos iš 28 Europos Sąjungos valstybių 
narių? Parlamentas ragina juos patogiai įsitaisyti Parlamento plenarinių posėdžių salėje ir 
diskutuoti, derėtis, priimti rezoliucijas bei dinamiškoje ir daugiakultūrėje aplinkoje sužinoti, kaip 
Europos Parlamentas priima sprendimus.



PARLAMENTAS ŠALIA JŪSŲ
Apsilankykite informaciniuose renginiuose, parodose ir diskusijose Europos klausimais, 
kuriuos visose valstybėse narėse rengia Europos Parlamento informacijos biurai.

EUROPOS PARLAMENTO INFORMACIJOS BIURAS 
LIETUVOJE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LIETUVA
Tel. +370 52120766
epvilnius@europarl.europa.eu
www.europarl.lt 

JEI TURITE KLAUSIMŲ, NEDVEJODAMI  KREIPKITĖS 
Į MUS:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/lt/

www.europarl.lt
europarl.ie
europarl.europa.eu/visiting/lt/


... ARBA SUSISIEKITE!

APSILANKYKITE MŪSŲ SVETAINĖJE
Čia galite tiesiogiai stebėti plenarinių posėdžių diskusijas, rasti savo šalies EP narių 
kontaktinę informaciją, taip pat karščiausias naujienas, tyrimus ir pranešimus konk-
rečiomis temomis: europarl.europa.eu

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ „FACEBOOK“ BENDRUOMENĖS IR DALYVAUKITE 
DISKUSIJOSE
facebook.com/europeanparliament 

SEKITE MŪSŲ NAUJIENAS „TWITTER“ TINKLE
twitter.com/europarl_lt

SEKITE EP NARIŲ IR FRAKCIJŲ NAUJIENAS TIKRUOJU LAIKU
epnewshub.eu

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


UŽRAŠAMS
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