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Tomorrow’s Europe of 25 Europos Parlamentas, kurio sutikimas buvo būtinas, labai 

didele balsų dauguma 2003 m. balandžio 9 d. išreiškė akivaizdų 

pritarimą  penktajai Europos Sąjungos plėtrai.  

Balandžio 16 d. Atėnuose susirinkus Europos Vadovų Tarybai 

buvo pasirašytos stojimo sutartys. Praėjus mažiau kaip 

penkiolikai metų nuo Berlyno sienos nugriovimo, 2004 m. 

gegužės mėn. į Europos Sąjungą įstos dešimt naujų valstybių: 

Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, 

Slovėnija ir Vengrija.

Taigi Europos Sąjungą sudarančių valstybių padaugės nuo 

15 iki 25, o gyventojų – nuo 380 iki 455 milijonų. 2007 m. prie 

dvidešimt penkių valstybių narių turėtų prisijungti Bulgarija ir 

Rumunija. Turkija buvo oficialiai pripažinta valstybe kandidate.

Kad galėtų įstoti į Europos Sąjungą, kiekviena valstybė 

kandidatė turi būti demokratiška, žmogaus ir mažumų teises 

gerbianti valstybė, ji privalo turėti veikiančią rinkos ekonomiką, 

galinčią konkuruoti Europos Sąjungoje, ir į savo teisę įdiegti 

Europos teisės aktus.
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Rytoj – dvidešimt penkios



Tomorrow’s Europe of 25 Taikai, laisvei ir demokratijai
Europos Parlamento pirmininkas Pat’as Cox’as yra pasakęs: 

„Plėtra yra visas šios europiečių kartos pastangas vainikuojantis 

politinis laimėjimas. [...] Žodis „padalijimas“ turėtų nueiti į 

Europos praeitį“. „Pritardamas plėtrai, Europos Parlamentas 

nusprendė atsisveikinti su dvidešimto amžiaus padalyta 

barbariška Europa: jis atveria duris dvidešimt pirmo amžiaus 

bendromis vertybėmis pagrįstai Europai». 

Šių vertybių šerdis – taika, laisvė, demokratija, teisingumas, 

pagarba žmogaus ir mažumų teisėms, ekonominė ir socialinė 

pažanga; sąjunga – tai įvairovė.

Jūsų gerovei
Jau dabar valstybėse kandidatėse pastebimas plėtros 

perspektyvos poveikis. Daugelį metų ekonominio augimo 

rodiklis jose yra 4 % per metus.

75 milijonų naujų vartotojų papildys Europos rinką, ir tai bus 

palanku kiekvieno jų gerovei, taigi ir kontinento politiniam 

stabilumui. Dvidešimt penkiose valstybėse yra apie 27 % 

pasaulio kapitalo (palyginkime: Jungtinėse Amerikos Valstijose 

– 31 %, Japonijoje – 14 %, Rusijoje – 5,5 %). 
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Prisijungti prie Europos Sąjungos



Net jei šis palyginimas nėra pakankamas argumentas, 

pažymėtina, kad 1991–2002 m. pajamos, tenkančios vienam 

Airijos, Graikijos, Ispanijos ar Portugalijos gyventojui, buvo 

gerokai mažesnės už vidutines Europos Bendrijoje vienam 

gyventojui tenkančias pajamas. Šioms valstybėms įstojus į 

Europos Sąjungą, vienam gyventojui tenkančios pajamos 

padidėjo dukart greičiau nei vidutinės pajamos vienam 

gyventojui visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Nereikia nė 

sakyti, kaip šių valstybių ekonomikai įstojimas į Europos 

Sąjungą buvo didelė paskata.

Nuo 1989 m.  daugelis programų padeda būsimosioms 

valstybėms narėms pasirengti artėjančiai plėtrai. Jų pagalba 

praverčia stiprinant valstybių administracijas, derinant jų 

teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais, finansuojant 

regioninę ir kaimo plėtrą, investuojant į aplinkosaugą ir 

transportą, be to, programos suteikia galimybę pamažu 

įsitraukti į darbą įvairiose Europos Sąjungos  politikos srityse...

2004–2006 m. į Europos biudžetą bus įnešta daugiau kaip 40 

milijardų eurų, skirtų naujosioms valstybėms narėms, kurios 

šias lėšas gaus būtent per Europos regioninės plėtros fondą, 

padedantį regionams, savo išsivystymu akivaizdžiai atsiliekan-

tiems nuo Europos vidurkio. Ši 40 milijardų eurų suma per metus 

sudaro apie 3 % jų bendrojo vidaus produkto. Bet pelną, gautą 

įstojus į Europos Sąjungą, skaičiuosime ne biudžeto požiūriu 

– viską nulems įstojus į Europos Sąjungą atsiradusios politinės ir 

ekonominės varomosios jėgos.
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Gyvenimo kokybei
Užtikrindama taiką ir pagarbą žmogaus teisėms, kovodama su 

organizuotu nusikalstamumu ir terorizmo grėsme, sukūrusi 

plačią erdvę, kurioje žmonės galės laisvai judėti, ir nustatydama 

griežtas aplinkosaugos, maisto produktų saugos, patikimos 

branduolinės energetikos normas, Europos Sąjunga prisidės prie 

gyvenimo kokybės būsimosiose valstybėse narėse gerinimo.

Kultūriniam pasirinkimui
Europos projektas pabrėžia kultūrų įvairovę. Europos Sąjungos 

įvairovė stiprina ją sudarančias valstybes. Sprendimai priimami 

demokratiškai, ir derybų vaidmuo yra labai svarbus.



Tomorrow’s Europe of 25 Europos Sąjunga turi daugiau kaip penkiasdešimties metų 

istoriją. Pradžioje ją sudarė Belgija, Italija, Liuksemburgas, 

Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Vėliau Europos Sąjunga 

plėtėsi: 1973 m. prie jos prisijungė Airija, Danija ir Jungtinė 

Karalystė, 1981 m. – Graikija, 1986 m. – Ispanija ir Portugalija, 

1995 m. – Austrija, Suomija ir Švedija. 2004 m. įvyks penktoji 

jos plėtra.

Laikui bėgant, Europos Sąjungos politikos sritys vis labiau 

plėtėsi. Iš tvirto ekonominio ir prekybinio branduolio buvo 

pereita į politikos ir gynybos, teisėsaugos ir policijos sritis, 

taip pat ir į žmogaus teisių sritį.

Šiandien didelė valstybių narių teisės aktų dalis yra nulemta 

Europos sprendimų. Vis dėlto Europos Sąjunga laikosi auksinės 

taisyklės: ji veikia tik ten, kur jos veikla gali būti veiksmingesnė 

nei pavienių valstybių narių. Kad galėtų sklandžiai dirbti, kai ją 

sudarys 25 valstybės narės, Europos Sąjunga nori turėti 

savo Konstituciją. 
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Europai 50 metų



Tomorrow’s Europe of 25 Kuriant Europą, Europos Parlamento įtaka nuolatos didėjo. 

Šiandien  jis Europos Sąjungoje turi tokius pat įgaliojimus 

kaip ir nacionaliniai valstybių parlamentai. Jis kartu su Ministrų 

Taryba priima Europos teisės aktus. Taigi Europos Parlamentas 

daro tiesioginę įtaką Europos gyventojų interesams – štai kodėl 

taip svarbu eiti balsuoti per jo rinkimus.

Nuo 1979 m. penkeriems metams renkami Europos Parlamento  

nariai per posėdžius dirba susiskirstę ne pagal tautybes, 

bet į artimų politinių pažiūrų politines frakcijas (grupes). 

Šiuo metu Europos Parlamente yra 7 politinės grupės ir keletas 

jokioms grupėms nepriklausančių narių. Čia dirbama visomis 

oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis: šiandien jų yra 11, 

2004 m. bus 20.

Europos Parlamentas – diskusijų ir sprendimų priėmimo vieta, 

čia demokratiškai sąveikauja politinės ir nacionalinės 

tendencijos. Jis yra ir viešosios Europos gyventojų nuomonės 

„laboratorija“.
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Vardan demokratijos – 
Europos Parlamentas



Tomorrow’s Europe of 25 Kai tik  2003 m. balandžio mėn. buvo pasirašytos stojimo 

sutartys, Europos Parlamentas pasikvietė 162 stebėtojus, 

atstovaujančius naujųjų valstybių narių, kurios prie Europos 

Sąjungos prisijungs 2004 m., nacionaliniams parlamentams. 

Nacionalinių parlamentų nariai dalyvauja Europos Parlamento 

sesijose ir politinių grupių, kurioms jie priklauso, diskusijose. 

2004 m. birželio mėn. naujųjų valstybių narių piliečiai, kurie bus 

ir Europos Sąjungos piliečiai, rinks savo šalių atstovus į Europos 

Parlamentą. 

Europos Parlamentas, šiandien turintis 626 narius, jų turės 732, 

iš kurių 162 bus naujųjų valstybių narių parlamentarai.

Europos Parlamentas 2004 m. birželio mėn.

                                              Narių skaičius

Lenkija                                           54

Vengrija                                        24

Čekija                                             24

Slovakija                                       14

Lietuva                                           13

Latvija                                              9

Slovėnija                                         7

Kipras                                               6

Estija                                                 6

Malta                                                5
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2004 m.  Parlamentas – 732 nariai



Tomorrow’s Europe of 25 Europos Parlamentas daugumą Europos teisės aktų priima 

drauge su Ministrų Taryba. Jis balsuoja dėl biudžeto. Kas 

penkerius metus renkamas Europos Parlamentas daro  įtaką 

daugeliui su kasdieniu europiečių gyvenimu susijusių sprendimų.

Europos Vadovų Taryba, susidedanti iš valstybių arba 

vyriausybių vadovų ir Europos Komisijos pirmininko, per 

reguliariai vykstančius Europos Vadovų Tarybos susitikimus 

nustato Sąjungos veiklos gaires. Ji atsiskaito Europos 

Parlamentui, kuris jai teikia rekomendacijas. 

Europos Komisija  turi teisę inicijuoti Europos teisės aktus ir 

prižiūri, kaip laikomasi Europos Sąjungos politikos srityse 

patvirtintų nuostatų. Jos narių sudėtis yra atnaujinama 

kas penkeri metai. Europos Komisijos nariai yra nuo nieko 

nepriklausomi. Parlamentas kontroliuoja Komisijos veiksmus ir 

gali pareikšti jai nepasitikėjimą. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prižiūri, kad būtų 

laikomasi Bendrijos teisės ir Bendrijos išleistų teisės aktų. 

Jis turi teisę taikyti sankcijas.
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Europos Sąjunga ir jos veikėjai


