
EUROOPA PARLAMENT –
EUROOPA LIIDU KODANIKE  
ESINDUSKOGU
E U R O O PA  PA R L A M E N D I  T E E J U H T 



Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused
Euroopa Liitu käsitlevatele küsimustele

Tasuta infotelefon: (*)

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli 

ja telefonikabiini puhul).

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017

Print ISBN 978-92-846-0160-8 doi:10.2861/517479 QA-01-16-904-ET-C

PDF ISBN 978-92-846-0131-8 doi:10.2861/495844 QA-01-16-904-ET-N

Käsikiri valmis veebruaris 2017

Illustratsioonid: Jing Zhang/ © Euroopa Liit

© Euroopa Liit, 2017 
Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Printed in Belgium
TrükiTud valgele elemenTaarkloorivabale paberile (eCF)

http://europa.eu/


Euroopa Parlamendi olete moodustanud 
Teie – Euroopa kodanikud kõigist liidu 
28 liikmesriigist. See on nii, sest just 
Teie valisite ametisse kõik 751 Euroopa 
Parlamendi liiget. Tänu Teie häältele on 
neil võimalik muuta Euroopa õigusakte, 
kui nad esitavad kodanike huve silmas 
pidades muudatusettepanekuid.

Teie valitud Euroopa Parlamendi liikmed 
on usaldanud mulle kohustuse juhtida ja 
esindada Euroopa Parlamenti nii, et see 
toetaks tõeliselt Euroopa rahvaste tahet ja 
püüdlusi. Presidendina on minu eesmärk 
tuua Euroopa kodanikele lähemale.

Teen kõik endast oleneva selleks, 
et parlament ja parlamendiliikmed 
kaitseksid Teie tahet ja püüdlusi 
tõhusamalt kui kunagi varem. Euroopa 
Liit vajab praktilisi samme, mis vastaksid 
Teile muret valmistavatele küsimustele 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
tööhõive ja majanduskasv, julgeolek, 
ränne ja kliimamuutus.

Euroopa Liit on olnud suurepärane 
vahend stabiilsuse ja jõukuse 
saavutamiseks. Kui mõtleme tagasi 
oma vanaisadele, siis näeme, kuidas 
ühinenud Euroopa näol täitus nende 
unistus lõpetada sõda Euroopas. Nad on 
näinud oma lapsi ja lapselapsi sündimas 
ja kasvamas rahu ajal ning põhiõigusi 
austavas ühiskonnas.

Euroopa pakutav eri riikide ja 
elanikkonnarühmade vaheline 
koostoime tõi kaasa suurejoonelise 
majandusliku ja poliitilise arengu, 
toetades ühtse turu kaudu miljoneid 
töötajaid ja ettevõtjaid ning välismaal 
õppida unistanud üliõpilasi.

Hoolimata neist vaieldamatult edukatest 
saavutustest, ei ole Euroopa siiski 
alati leidnud õiget vastust uutele 
raskustele, mistõttu inimesed on 
hakanud kahtlema ELi institutsioonide 
suutlikkuses probleeme lahendada.

PRESIDENDI 
EESSÕNA



Seepärast peame püüdma liitu 
parandada, et see täidaks oma 
ülesandeid paremini, pidades silmas, 
et ELi kodanike huvide kaitsmiseks 
tuleb meil rohkem kui kunagi varem 
ühte hoida. Lõhestudes ei ole meil 
võimalik kaitsta oma majandus- ja 
kaubandushuve, tagada julgeolekut ja 
keskkonnakaitset.

Me oleme selleks katsumuseks valmis 
ja teeme tulemuste saavutamiseks 
kõvasti tööd. Teie valitud esindajad 
teevad pingsat tööd, arutades Euroopa 
Komisjoni esitatud uusi ja tõhusamaid 
õigusakte ning avaldades survet, et 
seesama komisjon tegutseks Euroopa 
rahvaste huvides.

See on kohustus, mille võtsime endale, 
kui valisite meid 2014. aasta mais, ja 
mille põhjal antakse meile Euroopa 
Parlamendi 2019. aasta valimistel 
hinnang.

Teie aktiivne panus on äärmiselt vajalik, 
kuna meie töö valitud esindajana on 
sellest otseselt sõltuv. Seetõttu palume 
Teil jälgida meie tegevust teadlike 
Euroopa kodanikena.

Antonio Tajani 
Euroopa Parlamendi president
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Euroopa Liit (EL) on praegu 
28 liikmesriigist koosnev ainulaadne 
majanduslik ja poliitiline ühendus. 
See loodi pärast Teist maailmasõda 
majanduskoostöö edendamiseks. 
Toona lähtuti mõttest, et mida 
tihedamad on riikidevahelised 
kaubandussidemed, seda tugevamini 
on riigid majanduslikult üksteisega 
seotud ja seda suurema tõenäosusega 
suudavad nad vältida omavahelisi 
konflikte. EL rajaneb õigusriigi 
põhimõttel. Liidu tegevuse aluseks 
on kõikide liikmesriikide poolt heaks 
kiidetud lepingud. 

ELi jaoks on püsivalt tähtis, et liidu 
institutsioonid toimiksid läbipaistvalt 
ja demokraatlikult. Euroopa Parlament 
on ainulaadne kodanike poolt otse 
valitav rahvusvaheline parlamentaarne 
assamblee. Parlamendi 751 liiget 
esindavad 28 liikmesriigi kodanikke, 
keda on kokku üle 500 miljoni. Euroopa 
Liidu kodanikel on õigus poliitilises 
protsessis mitmel viisil osaleda. 
Nii saavad kodanikud hääletada 
valimistel, võtta ühendust neid 
esindava Euroopa Parlamendi liikmega, 
esitada parlamendile petitsioone ja 
korraldada kodanikualgatusi, millega 
taotletakse Euroopa Komisjonilt 
konkreetse seadusandliku ettepaneku 
ettevalmistamist.

MIS ON EUROOPA LIIT JA 
MILLEKS SEE ON VAJALIK

Euroopa Parlamendile saab petitsiooni esitada aadressil
europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00533cec74/Petitions.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00533cec74/Petitions.html


ELi SUURTE SAAVUTUSTENA  
TASUB NIMETADA JÄRGMIST

Ô

1. Viiskümmend aastat 
on Euroopas olnud rahu, 
stabiilsuse ja suureneva 
jõukuse aeg. Miljonite 
eurooplaste elujärg on 
tunduvalt paranenud.

4. ELi ühisraha euro, 
mida praegu kasutab 
enamik liidu liikmesriike, on 
kaubavahetust ja reisimist 
veelgi soodustanud. 

5. ELi põhiõiguste hartas on 
sätestatud sellised väärtused nagu 
inimväärikus, vabadus, demokraatia, 
võrdsus, õigusriik ja inimõiguste 
järgimine. ELi institutsioonidel ja 
liikmesriikide valitsustel on ELi õigust 
rakendades seaduslik kohustus neid 
väärtusi kaitsta.

6. ELil on ühine välis- ja 
julgeolekupoliitika, mis annab 
liidule võimaluse maailma 
asjades ühtse jõuna kaasa 
rääkida. Ühtse tervikuna tegutseb 
EL ka kolmandatele riikidele 
arenguabi andes, kogu maailmas 
inimõiguste olukorda jälgides 
ning kolmandate riikidega 
kaubandussuhteid korraldades.

3. Nn ühtne turg 
võimaldab suurel osal 
kaupadel, teenustel, rahal 
ja inimestel ELi sees vabalt 
liikuda ning toimib ELi suure 
majandusmootorina.

2. ELi liikmesriikide vahelt on kaotatud 
piirikontroll ja inimesed saavad 
vabalt reisida suuremal osal Euroopa 
territooriumist. Eurooplasel on ka palju 
lihtsam mõnda teise Euroopa riiki elama 
või tööle asuda.



EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu on liikmesriikide valitsuste esinduskogu. Nõukogu 
eesistujaks on vaheldumisi liikmesriigid.

EUROOPA ÜLEMKOGU

Ülemkogus määravad liikmesriikide ja liidu tasandi juhid 
kindlaks ELi üldised prioriteedid. Ülemkogu juhib alaline 
eesistuja ja selle liikmed on liikmesriikide riigipead, valitsusjuhid 
ning Euroopa Komisjoni president.

EUROOPA LIIDU 
INSTITUTSIOONID
SIINKOHAL TUTVUSTAME LÜHIDALT ELi TÄHTSAMAID 
INSTITUTSIOONE JA NENDE ÜLESANDEID.

Ô

EUROOPA PARLAMENT

Parlament on ELi ainuke otsevalitav institutsioon. Parlament 
esindab enam kui  500 miljonit liidu kodanikku. Parlamendil 
on otsustav osa Euroopa Komisjoni presidendi valimisel. 
Parlamendil on koos Euroopa Liidu Nõukoguga eelarvepädevus 
ja seadusandlik pädevus.



C

Rohkem teavet ELi institutsioonide ja asutuste kohta leiab veebilehelt
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_et.htm

EUROOPA KONTROLLIKODA

Kontrollikoda kontrollib ELi rahaliste vahendite kasutamist. 
Välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi 
finantsjuhtimist ning toimib ELi kodanike finantshuvide 
sõltumatu kaitsjana.

EUROOPA KESKPANK

Keskpank vastutab euro kui Euroopa ühisraha eest. Keskpanga 
põhiülesanne on hoida euro ostujõudu ning ühes sellega 
euroala hindade stabiilsust.

EUROOPA LIIDU KOHUS

Euroopa Liidu Kohus on kõrgeim kohus ELi õiguse valdkonnas. 
Kohus tõlgendab ELi õigust ja tagab selle ühetaolise 
kohaldamise kõikides liikmesriikides.

EUROOPA KOMISJON

Komisjon on ELi täitevorgan, mille ülesanne on esitada ELi 
õigusaktide eelnõusid, rakendada õigusakte, jälgida lepingute 
täitmist ja korraldada ELi igapäevast tegevust.

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


EUROOPA PARLAMENT, 
SELLE VOLITUSED JA TEGEVUS

Euroopa Parlament on rahvusvahelise ja paljukeelse demokraatia toimimise 
ainukordne näide. Euroopa Parlamendi liikmed osalevad avalikes aruteludes 
ja etendavad tähtsat osa ELi poliitika kujundamisel. Nende põhilised töövaldkonnad 
on järgmised.

ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 
Nõukogu võtavad koos vastu liidu 
kodanike igapäevast elu mõjuta vaid 
õigusakte. Reguleeritavate valdkondade 
hulka kuuluvad näiteks reisimisvabadus, 
toiduohutus ja tarbijakaitse, 
keskkonnaküsimused ning enamik 
majandussektoreid. Liikmesriikidel 
on endiselt vetoõigus sellistes 
valdkondades nagu maksustamine 
ning välis- ja kaitseküsimused. Mõne 
valdkonna puhul saab nõukogu otsuse 

teha alles pärast Euroopa Parlamendilt 
nõusoleku saamist. Kuid isegi neid 
valdkondi, kus otsustuspädevus on 
üksnes liikmesriikidel, näiteks haridust 
ja kultuuri, toetatakse sageli ELi 
meetmetega, näiteks programmiga 
Erasmus+, mis võimaldab noortel 
eurooplastel välismaal õppida, 
vabatahtlikus tegevuses osaleda, 
praktikal käia või töökogemusi 
omandada.

Osale ELI poliitika kujundamises veebilehe kaudu:
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_et.htm

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


TEATAVASTI LÜKKAS EUROOPA PARLAMENT 2012. AASTAL TAGASI 
VAIDLUSI TEKITANUD VÕLTSIMISVASTASE KAUBANDUSLEPINGU (ACTA)

Selle rahvusvahelise lepinguga püüti 
kehtestada rahvusvahelisi norme 
intellektuaalomandiõiguse tugevda-
miseks. Kodanike huve esindavate 
organisatsioonide väitel võinuks aga 
ACTA viia mitme põhiõiguse, sealhulgas 
sõnavabaduse ja eraelu puutumatuse 
rikkumiseni. 

Pealegi peeti ACTA läbirääkimisi 
salaja ning nendesse ei kaasatud 
kodanikuühiskonna ühendusi, aren gu-

riike ega laia avalikkust. Kui EL ja mitu 
liidu liikmesriiki lepingu allkirjastasid, 
protesteeriti selle vastu laialdaselt kogu 
Euroopas. Kodanikuühiskonna survel, 
mille väljenduseks olid muu hulgas viis 
petitsiooni, üks neist 2,8 miljoni allkir ja- 
ga, uuris Euroopa Parlament lepingut 
põhjalikult ja lükkas selle lõpuks tagasi. 

See tähendas tegelikult ACTA lõppu, 
kuna ükski liikmesriik ei saanud 
lepingut enam heaks kiita. 
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EELARVE

Eelarvepädevus on iga parlamendi 
tähtsaim õigus: see, kes otsustab, 
kuidas raha jagada, saab määrata 
ka poliitilised prioriteedid. ELi 
tasandil jaguneb see õigus Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 

vahel. Need kaks institutsiooni võtavad 
iga seitsme aasta järel koos vastu 
mitmeaastase finantsraamistiku ning 
vaatavad igal aastal läbi ja kinnitavad 
järgmise aasta eelarve ning eelmise 
aasta kulutused.

Lisateave ELi eelarve kohta:
europarl.europa.eu/aboutparliament/et/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html 

ELi PIKAAJALINE EELARVE AASTATEKS 2014–2020
Kululaed (eurodes) seitsme aasta peale

Ô

Loodusvarade säilitamine ja haldamine 
Ühine põllumajanduspoliitika ja maaelu arendamine 
(373,2 miljardit)

Töökohtade loomine ja majanduskasvu toetamine  
konkurentsivõime tõstmise kaudu 
Teadusuuringud ja tehnoloogiline areng (125,6 miljardit)

Halduskulud  
(61,6 miljardit)

EL rahvusvahelisel tasandil 
Välisasjad (58,7 miljardit)

Vabadus, turvalisus ja õigus 
Siseasjad (15,7 miljardit)

Töökohtade loomise ja majanduskasvu toetamine 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu 
Tööturg, territoriaalne ühtekuuluvus ja koostöö (325,1 miljardit)

Kokku (960 miljardit) 
Sealhulgas 27 miljoni ulatuses kompensatsioone Horvaatiale

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


KONTROLL

Euroopa Parlament kontrollib 
ELi raha kasutamise korrektsust. 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi 
võetakse arvesse Euroopa Komisjoni 
presidendi kandidaadi nimetamisel. 
Parlamendi ülesanne on aga komisjoni 
president valida ning komisjoni koosseis 
(president ja volinike kolleegium) 
kinnitada. Parlament saab ka komisjoni 
tagasi astuma sundida. Komisjoni 
volinikke kutsutakse sageli parlamenti 
oma poliitilisi kavu kaitsma. Euroopa 
Ülemkogu eesistuja ning komisjoni 
asepresident ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivad regulaarselt parlamendiliikmeid 
teavitamas ja nende küsimustele 
vastamas. Viimastel aastatel on 
parlament varasemaga võrreldes 
tunduvalt tihendanud arutelusid 
kõikide juhtivate poliitikakujundajatega, 
kes tegelevad euro (ühisraha) 
küsimustega, et rahapoliitiliste otsuste 
langetamist selgemaks muuta. Selles 
suhtes on Euroopa Parlamendist 
saanud üks väheseid foorumeid, mille 
kaudu püütakse suurendada euroala 
valitsemise läbipaistvust.

Rohkem teavet Euroopa Parlamendi volituste ja tegevuse kohta:
europarl.europa.eu/aboutparliament/et/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

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


EUROOPA PARLAMENT 
VABADUSE JA DEMOKRAATIA 
KAITSEL

Euroopa Parlament kui ELi ainus 
otsevalitav institutsioon on vabaduste, 
inimõiguste ja demokraatia järjekindel 
kaitsja Euroopas ning mujal maailmas. 
Euroopa Parlamendi liikmete esmane 
ülesanne on esindada Euroopa 
kodanikke ELi tasandil ning kaitsta 
nende huve liidu poliitiliste juhtide ja 
institutsioonide ees.

Enamiku ELi rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimiseks on vajalik 
Euroopa Parlamendi nõusolek. 
Parlament osaleb ka ELi arengu- ja 
humanitaarabipoliitika kujunda misel. 
Euroopa Parlamendi liikmed mõjutavad 
üha rohkem Euroopa välispoliitika 
kujundamist ja neil on tihedad sidemed 
kogu maailma seadusandjatega. 

Parlamendiliikmed viibivad sageli 
valimisvaatlejatena teistes maailma 
riikides, et tuvastada võimalikke 
valimiskorra rikkumisi. Euroopa 
Parlament jälgib, et ELi majandus- 
ja kaubanduslepingutes liitu 
mittekuuluvate riikidega oleks 
tagatud inimõiguste kaitse. Inimesi 
ja organisatsioone, kes kaitsevad 
maailmas inimõigusi, demokraatiat 
ja sõnavabadust ning võitlevad 
sallimatuse ja rõhumise vastu, 
tunnustab Euroopa Parlament 
Sahharovi auhinnaga. Auhinna 
laureaatide hulgas on Malala Yousafzai, 
Nelson Mandela ja Aung San Suu Kyi.

Rohkem teavet Sahharovi auhinna kohta:
europarl.europa.eu/sakharov

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html




EUROOPA PARLAMENDI 
STRUKTUUR 
EUROOPA PARLAMENDI FRAKTSIOONID (23.1.2017)

Ô

 EPP Euroopa Rahvapartei 
(kristlike demokraatide) fraktsioon

 S&D Sotsiaaldemokraatide 
ja demokraatide fraktsioon 
Euroopa Parlamendis

 ECR Euroopa Konservatiivide 
ja Reformistide fraktsioon

 ALDE Euroopa Demokraatide ja 
Liberaalide 
Liidu fraktsioon

 GUE/NGL Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete 
/ Põhjamaade Roheliste 
Vasakpoolsete liitfraktsioon

 Greens/EFA Roheliste / Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon

 EFDD Vaba ja Otsedemokraatliku 
Euroopa fraktsioon

 ENF Rahvaste ja Vabaduste Euroopa

 NI Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Kokku  751



KOHTADE JAOTUS FRAKTSIOONIDE 
JA LIIKMESRIIKIDE KAUPA (23.1.2017)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Greens/
EFA EFDD ENF NI Kokku

Belgia 4 4 4 6 2 1 21

Bulgaaria 7 4 2 4 17

Tšehhi Vabariik 7 4 2 4 3 1 21

Taani 1 3 4 3 1 1 13

Saksamaa 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Eesti 1 1 3 1 6

Iirimaa 4 1 1 1 4 11

Kreeka 5 4 1 6 5 21

Hispaania 17 14 8 11 4 54

Prantsusmaa 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Horvaatia 5 2 1 2 1 11

Itaalia 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Küpros 1 2 1 2 6

Läti 4 1 1 1 1 8

Leedu 3 2 1 3 1 1 11

Luksemburg 3 1 1 1 6

Ungari 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Madalmaad 5 3 2 7 3 2 4 26

Austria 5 5 1 3 4 18

Poola 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Rumeenia 12 15 1 3 1 32

Sloveenia 5 1 1 1 8

Slovakkia 6 4 3 13

Soome 3 2 2 4 1 1 13

Rootsi 4 6 3 1 4 2 20

Ühendkuningriik 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Kokku 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



LÄHEM TUTVUS 
EUROOPA PARLAMENDIGA
TULGE KÜLLA ...

Kas Teid huvitab, kuidas koostatakse Euroopa Liidu õigusakte? Kas 
soovite saada teada, kus täpselt Teie valitud parlamendiliikmed teevad 
Teie igapäevaelu mõjutavaid otsuseid?

Euroopa Parlament korraldab nii Brüsselis kui ka Strasbourgis mitmesuguseid 
interaktiivseid külastusi parlamendi tegevuse, ajaloo ja kogu ELi tundmaõppimiseks. 
Kogu vajaliku teabe külastuste kohta leiate Euroopa Parlamendi veebilehelt 
(europarl.europa.eu/visiting/et/).

EUROOPA JAAM (BRÜSSEL)
Euroopa Parlamendi muljetavaldav interaktiivne 3D-mudel annab ülevaate Euroopa 
Parlamendi ajaloost, hoonetest, parlamenti külastanud kuulsustest ja külastajatele 
pakutavatest mitmekesistest tegevustest. Euroopa jaam sobib hästi Euroopa 
Parlamendi linnaku külastuse lähtepunktiks.

PARLAMENTARIUM (BRÜSSEL)
Euroopa integratsiooni ajalugu ja Euroopa Liidu mõju meie igapäevaelule köitva 
interaktiivse tehnoloogia kaudu. Euroopa Parlamendi külastuskeskus on avatud igal 
päeval, eelregistreerimiseta.

ROLLIMÄNGUD KOOLIÕPILASTELE (BRÜSSEL)
Kas oled vanuses 14–18 aastat? Tule ja võta endale mõneks tunniks Euroopa 
Parlamendi liikme roll ning õpi uudsel ja meeliköitval viisil tundma Euroopa 
Parlamendi otsustusprotsessi (tööpäeviti, eelregistreerimisega, vaid 16- kuni 
32-liikmelistele õpilasrühmadele, kestus 2 t 30 min).

EUROOPA AJALOO MAJA (BRÜSSEL)
Rännak läbi Euroopa ajaloo ja Euroopa tulevik meie kujutlustes. Muuseumi 
muudavad muu hulgas omanäoliseks näitused, ringkäigud multimeediagiidi 
saatel, õppevahendid, eri teemasid käsitlevad õpikojad ja seminarid. Avatakse 
2017. aasta mais.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/et/


SOLIDARNOŚĆ 1980 ESPLANAAD (BRÜSSEL)
Esplanaadil korraldavad Euroopa institutsioonid ja ka muud organisatsioonid igal aastal 
kokku üle 40 avaliku ürituse. Jälgige kava või võtke hetkeks aega, et peatuda ja lõõgastuda, 
nautida arhitektuuri või sulanduda Euroopa Parlamendi atmosfääri.

ISTUNGISAALI KÜLASTUS ÜKSIKISIKUTELE (BRÜSSEL JA STRASBOURG)
Tutvumine Brüsseli istungisaaliga multimeediagiidi saatel 24-s ELi ametlikus 
keeles ja eelregistreerimiseta.
Kas soovite näha, kuidas toimuvad arutelud? Täiskogu istungit on võimalik jälgida 
Strasbourgis ja Brüsselis istungisaali külastajate rõdult ilma eelregistreerimiseta, kuid 
kohtade arv on piiratud.

PARLAMENDI KÜLASTUS RÜHMADELE (BRÜSSEL JA STRASBOURG)
Rühmale (vähemalt 10-le inimesele, tööpäeviti) on võimalik reserveerida külastus, mille 
käigus giid annab rikkaliku ülevaate parlamendi rollist ja tegevusest. Külastuse käigus 
tutvutakse ka Brüsseli või Strasbourgi istungisaaliga.

EUROSCOLA PROGRAMM (STRASBOURG)
Kas Teie õpilased on vanuses 16–18 aastat ja pärit ühest 28-st Euroopa Liidu liikmesriigist? 
Parlament pakub neile võimalust seada end mugavalt sisse parlamendi istungisaalis, et 
pidada arutelusid, läbirääkimisi, võtta vastu resolutsioone ning õppida dünaamilises ja 
mitmekeelses keskkonnas tundma Euroopa Parlamendi otsustusprotsessi.



EUROOPA PARLAMENT KODUUKSE EES

Euroopa Parlamendi infobüroode korraldusel toimuvad kõikides liikmesriikides 
Euroopa-teemalised teabeüritused, näitused ja arutelud:

INFOBÜROO EESTIS:
Rävala 4
10143 Tallinn
EESTI
Tel +372 6306969
E-post: eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee

KÜSIMUSTE KORRAL VÕITE MEIEGA ALATI 
ÜHENDUST VÕTTA:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/et/

mailto:eptallinn@europarl.europa.eu
http://www.europarl.ee
mailto:visit@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/


... VÕI VÕTKE ÜHENDUST!

KÜLASTAGE MEIE VEEBILEHTE:
siin saate jälgida parlamendi täiskogu istungeid, leiate oma koduriigist valitud 
parlamendiliikmete kontak t andmed ning loomulikult rohkesti mitmesugust teavet 
päevauudistest temaa tiliste uuringute ja raportiteni: europarl.europa.eu

ÜHINEGE FACEBOOKIGA JA OSALEGE ARUTELUDES:
facebook.com/europeanparliament 

JÄLGIGE MEID TWITTERIS:
twitter.com/europarl_et

JÄLGIGE KÕIKIDE EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE JA ERAKONDADE 
TEGEVUST REAALAJAS:
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu/?lg=et
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_et
http://epnewshub.eu
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