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Dejstva in številke 

EP zastopa                     državljanov. 

EP je edina                       parlamentarna skupščina na 
svetu.  

EP je                           demokratično izvoljeni parlament na 
svetu.  

Uradni sedež je v                        , vendar EP deluje tudi v 

                                            . 

        plenarnih zasedanj letno. 

Večjezičnost: plenarna zasedanja potekajo v 24 uradnih               
jezikih EU (3 delovni jeziki). 

Evropske volitve potekajo                      . 

500 milijonov

večnacionalna

drugi največji

Strasbourgu

Bruslju in Luxemburgu

12

vsakih 5 let
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Trije delovni sedeži 

LUKSEMBOURG 
administracija 
prevajalci 

BRUSELJ 
 seje odborov 
 sestanki političnih skupin 
 mini plenarna zasedanja 

STRASBOURG 
12 plenarnih 
zasedanj na leto
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            Evropski poslanci iz Slovenije 

dr. Milan Zver  
ELS/SDS 

Lojze Peterle 
ELS / NSi 

dr. Igor ŠOLTES 
Zeleni / Verjamem 

Romana TOMC 
ELS / SDS 

Patricija Šulin 
ELS / SDS 

Franc Bogovič 
ELS/SLS 

Ivo Vajgl 
ALDE/DeSUS 

mag. Tanja Fajon         
S&D / SD 
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Politične skupine 

Evropski poslanci niso predstavniki nacionalnih 
delegacij, temveč se združujejo v politične 
skupine na podlagi svojega političnega 
prepričanja. 

Trenutno je 7 političnih skupin v EP. 

Združujejo poslance iz 165 nacionalnih strank. 

Za osnovanje politične skupine je potrebnih 
najmanj 25 poslancev iz najmanj četrtine držav 
članic. 
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Politične skupine 
EPP: Evropska ljudska stranka (221) 

S&D: Napredno zavezništvo socialistov in  
Demokratov v EP (191) 

ALDE: Zavezništvo liberalcev  
in demokratov za  Evropo 
(67) 
Greens/EFA: Zeleni in Evropska  
Svobodna zveza (50) 

NI: Samostojni poslanci (52) 

EFDD: Skupina Evropa svobode in 
neposredne demokracije   (48) 

ECR: Evropski konservativci in 
reformisti (70) 

GUE/NGL: Evropska združena  
levica in Zelena nordijska  
levica (52) 
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         Parlamentarni odbori 

Poslanci delujejo v parlamentarnih odborih, ki so 
specializirani na posamezna področja.  

V odborih se pripravljajo, spreminjajo in  

 sprejemajo poročila. 

20 parlamentarnih odborov (stalni) 

2 pododbora (človekove pravice; varnost  

     in obramba . 

Posebni začasni odbori (organizirani kriminal 

    korupcija in pranje denarja). 

V odboru je od 24 to 76 članov. 

Poročevalci so odgovorni za pripravo poročila. 
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              Informacijske pisarne EP 

V vseh državah članicah 

 Informiranje državljanov o delu in vlogi EP 

 Informiranje EP o Sloveniji 

Aktivnosti: mediji, mladi (Evrošola, simulacije EP), 
državljani (državljanski forumi, regionalne razprave) … 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://prezentacije.mup.sr.gov.yu/sektorzazastituispasavanjel/SLIKE/INFORMACIJE.jpg&imgrefurl=http://prezentacije.mup.sr.gov.yu/sektorzazastituispasavanjel/Informacije.html&usg=__0Ab9ohlfC6zUjWLa-aiifgQoFok=&h=518&w=400&sz=86&hl=sl&start=5&tbnid=hHvujsPbkpg6tM:&tbnh=131&tbnw=101&prev=/images?q=INFORMACIJE&gbv=2&hl=sl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://autoskola-formula.hr/images/uploads/C040_info.jpg&imgrefurl=http://autoskola-formula.hr/znakovi-obavijesti/autoznakovi/c40_informacije/&usg=__Jd1kOt3bL4VdLYSsNcWTWDTx1Ho=&h=301&w=300&sz=12&hl=sl&start=2&tbnid=VdCI3NmSJvUjaM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=INFORMACIJE&gbv=2&hl=sl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.design-demsar.si/Mini/slike/internet/Puncka.jpg&imgrefurl=http://www.design-demsar.si/Mini/Internet2008.htm&usg=__Ai2vDEy8A7l76PxoTInh7xHG7is=&h=430&w=325&sz=36&hl=sl&start=12&tbnid=4mvyLvgDl_x-uM:&tbnh=126&tbnw=95&prev=/images?q=INFORMACIJE&gbv=2&hl=sl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://radio.ognjisce.si/novice/upload/Image/komentar/mediji_casopisi.jpg&imgrefurl=http://radio.ognjisce.si/novice/komentar/20080429421229450991.php&usg=__6Zdo4y29aGE6DLkJr3S48_la3Qk=&h=210&w=280&sz=15&hl=sl&start=2&tbnid=xzTcpYEnRE7f-M:&tbnh=86&tbnw=114&prev=/images?q=MEDIJI&gbv=2&hl=sl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.siliconstudio.si/imagestore/viz-virtual-studio-250.jpg&imgrefurl=http://www.siliconstudio.si/partner.jsp?uid=11&usg=__4N8ZZ4UgyedfVDWGevZ047HnVD0=&h=188&w=250&sz=11&hl=sl&start=1&tbnid=QxcGQy01ARloeM:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/images?q=TELEVIZIJSKI+STUDIO&gbv=2&hl=sl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ifht.rwth-aachen.de/i_fotoalbum/seminar_humsga/2007/SeminarHMAG07.jpg&imgrefurl=http://www.ifht.rwth-aachen.de/English/i_fotoalbum_en/seminar_humsga_en.html&usg=__0RnZ3LuyEEZB2JFBlD4Wd5rPjvI=&h=527&w=800&sz=115&hl=sl&start=2&tbnid=yorX4NEgpVxoFM:&tbnh=94&tbnw=143&prev=/images?q=SEMINAR&gbv=2&hl=sl
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IPEP  

 

 Glavno poslanstvo 28 Informacijskih pisarn Evropskega parlamenta ter 6  t.i. anten v državah 
članicah je z informiranjem in interakcijo približati Evropski parlament, njegove odločitve ter 
razprave iz Bruslja in Strasbourga, Evropejcem. 

 

 Informacijske pisarne delujejo kot "ambasade" v malem, saj večinoma predstavljajo prvi stik 
državljanov, deležnikov in medijev z Evropskim parlamentom in njegovimi poslanci. 

 

 Delo Informacijskih pisarn se razteza preko meja prestolnic v katerih se nahajajo v druge regije, 
mesta in lokalne skupnosti.  

 

 Redno organiziramo aktivnosti širokega spektra, kjer se razpravlja z evropskimi poslanci o temah, ki 
so predmet obravnave v Evropskem parlamentu.  

 

 V letu 2014 so pisarne skupno organizirale 1085 dogodkov s 798.000 udeleženci, od tega 21.790 z 
deležniki in 950 s prisotnostjo evropskih poslancev. 

 

 Informacijske pisarne Evropskega parlamenta spadajo pod pristojnost Generalnega direktorata za 
komuniciranje.  
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epljubljana@ep.europa.eu 

Breg 14, Ljubljana 

01 252 88 30 

www.europarl.si  

http://www.europarl.si/sl/vam_na_voljo/gradivo.html 

www.europarl.europa.eu  

 

Facebook: Evropski parlament Slovenija    Twitter: @Europarl_SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijska pisarna v 
Sloveniji 
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Cilji Evropske unije 

Stabilnost 

Trajnostni razvoj 

Svoboda in varnost 

Solidarnost 

 

 

 
Člen 3, Lizbonska pogodba 
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Programi za mlade v EU 
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CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja 
www.cmepius.si 

 

MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki 
pokriva področje mladine www.movit.si  
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Erasmus +  Usposabljanje, 
izobraževanje in šport (CMEPIUS)  

 
 Mobilnost z namenom študija, usposabljanja, poučevanja za obdobje 2014–

2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh 
poglavitnih ukrepov 

 
 Ključni ukrep 1 (KA1), Učna mobilnost posameznikov 
 Ključni ukrep 2 (KA2) Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks 
 Ključni ukrep 3 (KA3) Podpora za reformo politik 
 Šport  
 Jean Monet akcije nudijo podporo poučevanju in raziskovanju s področja študij evropskih 

integracij po vsem svetu 

 EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe)  
      Spletna platforma za izobraževanje odraslih v Evropi 
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ERASMUS+ Mladina (Movit)  

 Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k 
organizaciji  učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo 
priložnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu 
mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za 
organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih 
v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni 
ravni 



1/2006 EP VISSEM 

Evropska mladinska 
nagrada Karla Velikega 

Namen: spodbuditi razvoj evropske zavesti med mladimi 
ter njihovo vključevanje v projekte evropskega 
povezovanja.  

Projekti , ki krepijo razumevanje, spodbujajo razvoj 
evropske identitete in prikazujejo praktične primere 
Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost. 

Mladi med 16 do 30 let. 
Nagrada: denarne nagrade (5000 eur, 3000 eur, 2000 eur 

+ obisk EP + izlet v Aachen) 
Prijave:  januar-februar za tekoče leto 
Več informacij na: 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/sl 
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Nagrada Saharov  

Nagrada Evropskega parlamenta za svobodo misli 
in izražanja 

Nagrado prejmejo posamezniki ali skupine, ki so 
izjemno prispevali k boju za človekove pravice po 
vsem svetu. S tem se opozori na kršitve 
človekovih pravic, nagrajenci pa dobijo podporo 
za svoja prizadevanja 
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Državljan Evrope 

Nagrada Državljan Evrope Evropski parlament vsako leto 
podeljuje posameznikom in skupinam, ki izkazujejo visoko 
zavezanost k spodbujanju vzajemnega razumevanja in 
tesnejšega povezovanja med državljani Evropske unije, so 
aktivni na področju čezmejnega sodelovanja ali z 
vsakodnevnim delovanjem uresničujejo načela Evropske 
listine temeljnih pravic v praksi. 
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Euroscola/Evrošola  

Projekt Evropskega parlamenta v Strasbourgu 

Namen: dijakom predstaviti način delovanja in vrste 
odločanja Evropskega parlamenta 

Obisk in ogled sedeža Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu in sodelovanje na vseevropskem tekmovanju 
Evrošola. 

 

 


