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2003 metais Europos Sąjungos biudžetą sudarė 97,5 milijardo eurų, kurie atitinka 
1% BVP. Ši suma prilygsta Prancūzijoje turistų išleidžiamų pinigų kiekiui.

EUROPOS SĄJUNGA  

pokyčių ir darbų sūkuryje !

Daugiau nei pusę amžiaus Europos Sąjungos valstybės gyvena taikoje. 

Demokratija, pagarba teisės normoms ir gerovė yra pagrindinės Europos Sąjungos 

vertybės. Jos piliečiai laisvai juda visose Sąjungos valstybėse, prekybos 

suvaržymai jau panaikinti ir dvylikoje valstybių narių į apyvartą yra išleistas 

euras. Europos Sąjunga yra viena iš labiausiai klestinčių planetos vietų.

Taip, mums reikalinga tokia Europa, nes ji sugeba veikti daug veiksmingiau, 

nei kiekviena jos valstybė narė tai darytų atskirai. O kad būtų veiksminga, 

ji turi galią kurti teisės aktus ir patvirtinti savo biudžetą.

Kokie viso šio proceso rezultatai? Manoma, kad šiuo metu daugelio valstybių 

narių įstatymai kyla iš Europos Sąjungos sprendimų. Taigi net kasdieniame 

gyvenime Europos teisė tampa vis svarbesnė.
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2004 METAI : 

kas laukia Europos?

2004 metais Europos Sąjungos 

gyvenime bus trys svarbūs įvykiai.

Pirmasis įvykis : Plėtra 
Praėjus 15 metų po Berlyno sienos nugriovimo, 10 naujų narių įstos į Europos 

Sąjungą, t. y. Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovėnija, 

Slovakija, Vengrija, taps visateisėmis narėmis. Sąjunga turės 25 valstybes nares.

Antrasis įvykis : Konstitucija 
Dėl šios naujos Sąjungos dimensijos bus iš naujo apibrėžtos jos pamatinės 

vertybės, patikslinta, ką europiečiai nori nuveikti kartu, ką būtina atlikti ir 

kokius sprendimus priimti. Taigi 2004 metais bus patvirtinta Europos Sąjungos 

Konstitucija.

Trečiasis įvykis : Rinkimai 
Europos Parlamentas, kuris daug prisidėjo prie plėtros ir Konstitucijos 

kūrimo, 2004 metų birželį bus iš naujo renkamas. Po rinkimų jis atstovaus 

455 milijonams gyventojų ir turės 732 parlamentarus, kurie atstovaus 

25 valstybėms narėms.

2001 metais Europos Sąjungos bendrąjį vidaus produktą (BVP) sudarė 
8 827 milijardai eurų. Jungtinių Amerikos Valstijų BVP buvo 11 257 milijardai eurų.

Europos Palamento vaidmuo 2002–2003 metų Konvente dėl Europos ateities buvo 
svarbiausias. Jo tikslas buvo parengti Europos Sąjungos Konstituciją.
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SKLANDUS VAIDMENŲ PASKIRSTYMAS

Kas yra pagrindiniai veikėjai ir ką 
jie atlieka? 
Kiekvienas Europos Sąjungos veikėjas turi savo vaidmenį.

Europos Parlamentas
Europos Parlamentas kartu su Ministrų Taryba priima Europos teisės aktus. 

Jis tvirtina Sąjungos biudžetą. Europos Parlamentas, renkamas penkeriems 

metams, svarsto įvairiausius teisės aktus, kurie turi įtakos kasdieniam 

europiečių gyvenimui.

Europos Vadovų Taryba
Europos Vadovų Taryba susideda iš valstybių ar vyriausybių vadovų ir 

Europos Komisijos Pirmininko. Ji svarsto Europos Parlamento rek  omendacijas, 

pateiktas Europos Parlamento Pirmininko ir nustato bendrąsias Europos 

Sąjungos veiklos gaires.

Ministrų Taryba
Vienai šaliai atstovauja vienas ministras. Tarybos sudėtis priklauso nuo 

svarstomo klausimo. 

Europos Komisija
Europos Komisija inicijuoja naujus teisės aktus ir prižiūri jau patvirtintos 

politikos įgyvendinimą. Komisijos sudėtis atnaujinama kas penkeri metai. 

Komisijos nariai yra nepriklausomi. Parlamentas vykdo Komisijos veiklos 

kontrolę ir gali jai pareikšti nepasitikėjimą. 

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
Teismas rūpinasi, kad būtų vykdomi Bendrijos teisės aktai ir, 

jei esama pažeidimų, gali taikyti sankcijas.

EUROPOS PARLAMENTAS IR MINISTRŲ TARYBA  

tai teisės aktus kuriantis duetas

Kai teisės aktų leidybos srityje Europos Komisija pateikia kokį nors pasiūlymą, 

Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba, veikdami kartu, priima sprendimus. 

Europos teisės aktai pereina keletą etapų – jie yra palaipsniui tobulinami 

ir pagaliau suderinami. Ši procedūra, atliekama Europos Parlamente, 

gali susidėti net iš trijų svarstymų, po kurių plenariniame posėdyje vyksta 

balsavimas.

Jei po antrojo balsavimo Europos Parlamente lieka nesutarimų, Parlamento 

ir Tarybos atstovų delegacijos bando išspręsti nesutarimus Taikinimo 

komitete. Čia dalyvauja ir Europos Komisija. O tuomet – įtemptas laukimas…

Nepasiekus bendro sutarimo arba Parlamentui atmetus kompromisą – teisės 

akto nebėra. Jei bendras sutarimas pasiekiamas, – o taip būna dažniausiai, 

– Europos Parlamentas teisės akto projektą priima per trečiąjį svarstymą. 

Tai – laiminga pabaiga.
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EUROPOS PARLAMENTAS : 

iš arti

Europos parlamentarai dirba Strasbūre, 

nes čia yra įsikūrusi Parlamento būstinė, ir Briuselyje. 

Parlamentarai:

priklauso frakcijoms :

į kurias jie pasiskirsto ne pagal savo tautybę, 

bet pagal politinę priklausomybę, 

priklauso Parlamento komitetams : 

kurie rengia dokumentus plenariniams posėdžiams, 

dirba plenariniuose posėdžiuose :

dvylika sesijų per metus vyksta Strasbūre ir keletas 

trumpesnių sesijų – Briuselyje.

Europos Parlamente yra vartojamos visos oficialiosios kalbos: šiandien jų 

yra 11, o 2004 metais įvykus plėtrai oficialiai vartojamų kalbų bus 20. Pagarba 

valstybių narių kalboms – tai ir demokratijos bei Europai būdingos kultūrų 

įvairovės rėmimas.

Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas yra įsikūręs Liuksemburge. 

Politinės grupės turi savo personalą, o Europos parlamentarams talkina 

jų padėjėjai.

2003 metais visų Europos Sąjungos institucijų veiklai finansuoti reikėjo 5,3 milijardo eurų. 
Tai tik truputį mažiau nei reikėjo Japonijai ir Korėjai, kurios 2002 metų Pasaulio futbolo taurės 
rungtynėms turėjo pastatyti naujus stadionus.

 

Kodėl gi jums nepamėginus...

Susisiekti su Europos Parlamento nariu? 
Kaip jį rasti, sužinosite Europos Parlamento tinklalapyje 

www.europarl.eu.int. Čia galima rasti ir Parlamento dokumentus : 

nuomones, ataskaitas, diskusijas, spaudos pranešimus ir kt.

Sužinoti daugiau apie savo teises 
Dėl viešnagių, darbo, studijų ir kelionių Europos Sąjungoje, 

taip pat apie Sąjungos politiką ir teisę. Tinklalapyje Europe-Direct 

europa.eu.int/citizens galite rasti naudingos informacijos.

Sužinoti dar daugiau? 
Susisiekite su jūsų valstybėje įsikūrusiais Europos Parlamento 

Informacijos biuru, Europos Komisijos delegacija arba Europos informacijos 

centrais.

Pareikšti savo nuomonę? 
Kaip pilietis arba jų grupė galite reikšti savo nusiskundimus, jei 

jie siejasi su Europos Sąjungos kompetencija. Galite pateikti savo 

peticiją Europos Parlamentui (www.europarl.eu.int/petition/

petition_lt.htm).
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KELETAS BŪDINGŲ PAVYZDŽIŲ 

Parlamentas kartu su Taryba priima sprendimus ir įneša 

savo svarų indėlį. Šie sprendimai turi reikšmės mūsų visų 

kasdieniam gyvenimui. Taigi Parlamentas tiesiogiai 

daro įtaką visų europiečių interesams, vadinasi, yra puikus 

akstinas balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Trumpa šiandieninio Parlamento priimtų teisės 
aktų apžvalga :

ĮMONĖSE NUMATOMI POKYČIAI : konsultacijos su darbuotojais 
Šis reikalavimas taikomas nuo 2002 metų. Jei įmonėje, privačioje ar valstybinėje, 

dirba daugiau nei 50 darbuotojų ir yra numatoma arba darbdavys grasina 

atlikti kokius nors darbo ar organizacijos pakeitimus, apie juos būtina 

pranešti įmonės darbuotojams ir tartis su jais. Europos Parlamento iniciatyva 

minimalus darbuotojų skaičius, kai privalu tartis, buvo sumažintas nuo 

100 iki 50. Be to, jis valstybes nares įpareigojo imtis būtinų priemonių, 

sudrausminančių šiam reikalavimui nepaklūstančias įmones.

DEGALAI : be sieros 
Benzine ir dyzeliniame kure esanti siera didina taršą, keliančią pavojų sveikatai 

ir aplinkai. Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą, kad maksimaliai leistinas 

sieros kiekis turi būti sumažintas nuo 50 iki 10 mg/kg. Tuomet turėtų 

sumažėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, o kartu 5% sumažėtų 

mirtingumas dėl kvėpavimo takų ligų ir 2% – dėl širdies ir kraujagyslių ligų. 

Nuo 2009 metų bus leidžiama naudoti tik degalus, kuriuose nėra sieros. 

Europos Parlamentas siekė tai paankstinti dvejais metais.
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ELEKTRONINĖS ATLIEKOS : griežtas tvarkymas 
Maždaug 6 milijonai tonų elektros ir elektronikos atliekų (elektros prietaisai, 

spausdintuvai, šviestuvai, kompiuteriai, televizoriai, telefonai, elektroninė 

aparatūra, plaukų kirpimo mašinėlės, vaizdo žaidimai ir t. t.), gaunamų 

iš Europos Sąjungoje pagamintų produktų, turi būti utilizuotos taip, kad 

nepakenktų aplinkai. Europos Parlamentas tuo ypač rūpinasi ir primygtinai 

pareikalavo, kad pačios tokią įrangą gaminančios gamyklos būtų atsakingos 

už tai. Taigi šią tvarką apibrėžiantys Europos Parlamento ir Tarybos 

nutarimai bus taikomi nuo 2004 metų rugpjūčio.

TABAKAS : vadinkime daiktus tikraisiais vardais 
Numatyta nuo 2004 metų įdiegti naujas priemones, kurios turėtų sumažinti 

mirtingumą dėl rūkymo ir pasyvaus rūkymo. Tarp šių priemonių yra nikotino 

ir dervų kiekio sumažinimas, klaidinančių užrašų, tokių kaip „lengvos“ arba 

„ypač lengvos“, uždraudimas ir reikalavimas ant cigarečių pakelių pateikti 

išsamesnius užrašus apie rūkymo padarinius: „Rūkaliai miršta anksčiau“, 

„Rūkymas sukelia plaučių vėžį“. Europos Parlamentas atitinkamais teisės 

aktais mėgino įdiegti griežtesnes priemones.

KOSMETIKA: tik etiški gaminiai 
Nuo 2009 metų kosmetikos gaminių sektoriuje nebebus galima nei daryti  

bandymų su gyvūnais, nei parduoti kosmetikos gaminių, pagamintų darant 

tokius bandymus, ypač jei esama metodų, leidžiančių  pakeisti minėtus 

gamybos būdus. Tačiau net jei tokių juos pakeičiančių metodų nėra, 

Europos Parlamentas reikalauja, kad kosmetikos gaminių, pagamintų darant 

bandymus su gyvūnais, prekyba nuo 2013 metų būtų visiškai uždrausta. 

Be to, dar vienas Europos Parlamentui labai svarbus aspektas yra informacijos 

vartotojams pateikimo sugriežtinimas.
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SOCRATES : studentų judėjimas 
Jau daugelį metų švietimo srityje vykdoma Socrates programa yra puikus 

Europos Sąjungos švietimo atspindys. Ji susideda iš keleto dalių. 

Geriausiai žinoma Erasmus programa, kuri studentams suteikia galimybę dalį 

savo studijų laiko mokytis kurioje nors valstybėje narėje arba valstybėje 

kandidatėje. Europos Parlamentas yra numatęs 2000–2006 metais Socrates 

programos biudžetui skirti 1400–1850 milijonų eurų.

NAFTOS PRAMONĖ : tanklaivių korpusų padvigubinimas 
2002 metais įvyko keletas tanklaivių avarijų, buvo užteršta nemažai pakrančių, 

pakenkta laukinei faunai ir t. t. Tačiau Europos Sąjunga išsyk sureagavo į šias 

nelaimes. Nuo 2003 metų vasaros yra uždrausta Europos Sąjungos uostuose 

sustoti tanklaiviams, turintiems vienasienius korpusus ir gabenantiems 

sunkiuosius naftos produktus, t. y. tokius, kurie labiausiai gali teršti aplinką. 

Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba dėl šio teisės akto priėmimo susitarė 

jau po pirmojo jo svarstymo.



www.europarl.eu.int

© Europos Parlamentas, 2003. Informacijos ir ryšių su visuomene generalinis direktoratas. VO
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