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1 modulis. Glausta Europos Sąjungos istorija 

Europos Sąjunga (ES) veikia mūsų gyvenimą kiekvieną dieną, mums apie tai dažniausiai nė 
nenutuokiant.

Pavyzdžiui, visa Europa turi tą patį skubios pagalbos telefono numerį. Taigi jei įsilaužta į namus, 
įvyko avarija arba name kilo gaisras, bet kurioje Europos šalyje renkame telefono numerį 112.

Dėl to, kad esame vienos iš ES šalių piliečiai, keliaudami 
į Prancūziją ar Vokietiją nebūsime tikrinami pasienyje ir 
skirtingose ES šalyse galėsime atsiskaityti eurais. Vadinasi, 
netruksime išsiaiškinti, ar pica čia pigesnė nei Italijoje!

Visa tai dabar mums įprasta, bet taip buvo ne visada. 
Europos šalys ne visada bendradarbiavo. 1870–1945 m. 
laikotarpiu Prancūzija su Vokietija kariavo mažiausiai tris 
kartus. Greičiausiai esate girdėję arba skaitę apie beveik prieš 
aštuoniasdešimt metų vykusį Antrąjį pasaulinį karą (1939–
1945 m.) ir mokęsi apie tai per istorijos pamokas.

Filmą apie ES istoriją galite pasižiūrėti šiuo adresu: 

Užrašykite tris dalykus, kuriuos žinote apie Antrąjį pasaulinį 
karą.

1. Kokios šalys kariavo II pasauliniame kare? Kas laimėjo, o kas pralaimėjo? 

 

2. Kaip manote, kas patyrė didžiausią žalą II pasauliniame kare? Kokią?

3. Ar manote, kad II pasaulinio karo istorija galėtų pasikartoti Europoje? Pasaulio mastu? 
Kodėl? 
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KAIP VISKAS PRASIDĖJO

Po Antrojo pasaulinio karo Europos politiniai vadovai ir piliečiai pasiryžo užtikrinti, kad 
tokio karo daugiau niekada nebebūtų. Bet lengviau sumanyti, nei padaryti. Prancūzija ir 
Vokietija, anksčiau kariavusios tarpusavyje, šiam karui pasibaigus anaiptol netapo viena kitai 
draugiškomis šalimis.

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras 
Roberas Šumanas (Robert Schuman) kartu su Žanu Monė 
(Jean Monnet) pristatė bendros Europos anglių ir plieno rinkos 
sukūrimo planą. Tą dieną perskaitytas tekstas, paraginęs 
Europos šalis dirbti kartu, yra žinomas kaip Šumano deklaracija, 
o planas suvienyti anglių ir plieno pramonę – kaip Šumano 
planas.

Nuo to laiko kiekvienų metų gegužės 9 d. švenčiame Europos 
dieną.

R. Šumanas pasiūlė suvienyti amžinų varžovių Prancūzijos ir 
Vokietijos anglių ir plieno pramonę, nes šios pramonės šakos 
tuo metu buvo itin svarbios karo pramonei. Jas suvienijus ir 
kontrolę pavedus bendrai vadovybei, buvo išvengta Prancūzijos 
ir Vokietijos savarankiško ginklavimosi ir galimų konfliktų 
pavojaus. 

Prie šio plano R. Šumanas kvietė prisijungti ir kitas Europos šalis. Taip 1951 m. buvo įsteigta 
Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB). Tai – Europos Sąjungos kūrimosi pradžia.

Kurios šešios šalys įsteigė Anglių ir plieno bendriją?

Kodėl anglys ir plienas po karo buvo tokie svarbūs?

Roberas Šumanas
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EAPB šalių tarpusavio bendradarbiavimas buvo toks sėkmingas, kad jos nutarė jį išplėsti. 
1957 m. buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB). 

EEB steigimo sutartį sudarė susitarimai žemės ūkio, ekonomikos ir transporto srityse. Siekiant 
užtikrinti, kad Europoje nepritrūktų maisto produktų ir niekam nebetektų kęsti bado, buvo 
parengtos bendros taisyklės, taikomos žemės ūkio srityje. Šalys, bendradarbiaudamos 
ekonomikos ir transporto srityse, galėjo lengviau ir pigiau pirkti viena kitos gaminius, o tai 
skatino gamybą ir prekybą tarp šalių.

Nurodykite kiekvienos iš toliau išvardytų Europos šalių prekės ženklus ir jų gaminius, 
kuriuos galite įsigyti Lietuvoje. 

ŠALIS    PREKĖS ŽENKLAS/GAMINYS

1. Švedija   

2. Latvija   

3. Vokietija   

4. Airija   

5. Lenkija   

6. Prancūzija   

7. Italija   

Aptarkite, kokią naudą teikia prekių įvairovė iš skirtingų šalių?

Vis daugiau šalių suprato, kad būtų gerai dalyvauti Bendrijoje ir naudotis jos teikiamais 
ekonominiais privalumais.

1992 m. Europos Bendrijas sudarė jau dvylika valstybių narių. Tais metais Mastrichte pasirašytoje 
sutartyje buvo nuspręsta, kad nuo šiol Bendrija  bus vadinama Europos Sąjunga (ES). 
Šia nauja sutartimi dar labiau palengvinta ES šalių tarpusavio prekyba. Buvo panaikinta daug 
importo ir eksporto taisyklių, valstybių narių tarpusavio prekyba tapo dar pelningesnė. Sutartis 
darbuotojams suteikė galimybę nevaržomai dirbti bet kurioje ES šalyje.
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ES sutartyje numatyta, kad valstybe nare gali tapti bet kuri demokratinė Europos šalis, atitinkanti 
vadinamuosius Kopenhagos kriterijus, todėl ateityje Europos Sąjunga gali toliau plėstis.

Ar galite nurodyti šalis, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės, bet norėtų prie jos prisijungti?

Kaip manote, kodėl šios šalys nori tapti Europos Sąjungos narėmis?

Kurios šalys yra kandidatės įstoti į ES? Ką reiškia šis statusas?

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo visų ES šalių pasirašyta ir ratifikuota Lisabonos sutartis. Atsirado 
Europos piliečių iniciatyva, valstybių narių parlamentai gavo daugiau kontrolės galių, sustiprėjo 
Europos Parlamento vaidmuo ir galia priimti sprendimus daugumoje Europos Sąjungos 
reglamentuojamų sričių. Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir ėmė veikti efektyviau, 
priimdama sprendimus Europos lygmeniu, pavyzdžiui, nustatydama bendrus tarptinklinio ryšio 
paslaugų įkainius arba keisdama imigracijos ir prieglobsčio prašytojų politiką.

Kaip manote, kokia šių sprendimų nauda?

Kokius dar žinote ES lygmeniu priimtus sprendimus, pavyzdžiui, vartotojų teisių apsaugos, 
prekių ženklinimo, aplinkosaugos, finansų, sveikatos apsaugos ir kt. srityse?
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Toliau pateikiama bendra informacija, kada kiekviena šalis prisijungė prie Europos Sąjungos.

METAI ŠALIS ES ŠALIŲ NARIŲ 
SKAIČIUS

1957
Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir 
Vokietijos Federacinė Respublika (Vakarų Vokietija)
(valstybės narės steigėjos)
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1973 Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė 9

1981 Graikija 10

1986 Ispanija ir Portugalija 12

1990
Vokietijos Demokratinė Respublika (Rytų Vokietija) 
susivienija su Vokietijos Federacine Respublika (Vakarų 
Vokietija) ir prisijungia prie Europos Sąjungos 
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1995 Austrija, Suomija ir Švedija 15

2004 Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, 
Slovakija, Slovėnija ir Vengrija 25

2007 Bulgarija ir Rumunija 27

2013 Kroatija 28

Skirtingomis 
spalvomis 
pažymėkite 
skirtingais 
etapais prie ES 
prisijungusias 
valstybes.
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Gegužės 9 d. švenčiamos Europos dienos proga dažnai skamba Europos Sąjungos himnas  – 
„Odė džiaugsmui“ iš 1823 m. Liudvigo van Bethoveno (Ludwig van Beethoven) sukurtos 
Devintosios simfonijos. Himnas atliekamas be žodžių, jis išreiškia Europos laisvės, taikos ir 
bendradarbiavimo idealus.

Informacijos ieškokite:

Šiuo himnu neketinama pakeisti ES šalių nacionalinių himnų. Nesiekiama suvienodinti šalių – 
kiekviena turi savo nacionalinį himną, kalbą ir pan. ES šalys tik bendradarbiauja visų šalių naudai. 
Tai išreikšta šūkiu „SUVIENIJUSI ĮVAIROVĘ“.

Pasirinkite ES šalį ir palyginkite ją su Lietuva: nurodykite, kuo skiriasi ir kuo panašios šios šalys?

Ką reiškia Europos Sąjungos vėliavoje pavaizduotos 
žvaigždės?
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2 modulis. Europos Sąjunga ir mes. Kokį poveikį Europos Sąjunga 
daro mūsų gyvenimui?

Ar žinojote, kad

• ES sudarė galimybę mokytis ir atlikti praktiką 
užsienyje daugiau kaip trims milijonams studentų?

• ES skiria didelę paramą besivystančių šalių 
gyventojams?

• ES uždraudė kosmetikos gaminių bandymus su 
gyvūnais?

• ES dėka jos šalys nekariauja jau daugiau nei          
70 metų?

• ES susitarė dėl tarptinklinio ryšio paslaugų įkainių ir 
todėl dabar jos yra pigesnės?

• Galite gyventi, studijuoti ir dirbti visose ES 
valstybėse narėse?

• Galite laisvai keliauti po Šengeno šalis netikrinami 
pasienyje?

• ES taiko griežtus reikalavimus žemės ūkio politikai, 
ir kad mūsų vartojamo maisto kokybė taip pat yra 
kontroliuojama?

• ES sudaro sutartis su jai nepriklausančiomis 
šalimis dėl prekybos, aplinkos, eksporto, saugumo 
ir tarptautinių problemų, pvz., terorizmo bei 
finansinių krizių sprendimo?

Ir tai anaiptol ne viskas...

7



ES yra arčiau, nei manote: visi čia gyvename ir visiems mums ji nuolat daro poveikį, ar 
kalbėtume apie maistą, tarptinklinio ryšio paslaugų įkainius, ar apie švietimą, aplinką, darbą – 
apie tavo ir mano ateitį...

Kuriose ES šalyse esate buvę? Kurias šalis norėtumėte aplankyti ir kodėl?

Ar turite draugų, gyvenančių ne Lietuvoje? Jei taip, iš kurios šalies jie yra ir kokia kalba 
bendraujate?

Kurioje ES šalyje norėtumėte mokytis ar studijuoti? Kodėl?

Jei viešėdami ar studijuodami vienoje iš ES šalių susergate, ar galite kreiptis į gydytoją? 
Kokių dokumentų jums reikia ir kiek jums kainuos gydymas?
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Sritys, kurias reguliuoja Europos Sąjunga

Kaip sužinojome, Europos bendradarbiavimas prasidėjo tik anglių ir plieno srityje. Vėliau jį 
papildė laisva prekyba ir energetika, laipsniškai buvo įtrauktos ir kitos politikos sritys. Kai tik 
valstybės narės suprasdavo, kad jų nacionalines problemas būtų lengviau išspręsti Europos 
lygmeniu, jos sutardavo pavesti šių problemų sprendimą Europos Sąjungai. Taip atsitiko 
su žemės ūkiu, aplinkos apsauga, vartotojų apsauga, imigracija, kova su nusikalstamumu ir 
terorizmu. Kai kurie kritikai mano, kad ES galėtų reglamentuoti mažiau sričių, bet tam reikia 
visų ES šalių pritarimo.

Žmogaus teisės

Žmogaus teisės ir demokratija yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės. Šalys, norinčios 
tapti ES narėmis, turi gerbti žmogaus teises. Norima užkirsti kelią ksenofobijai ir kitokiai 
diskriminacijai dėl religinių įsitikinimų, negalios, lyties, seksualinės orientacijos ir amžiaus.

Kas yra ksenofobija?

Pateikite pavyzdžių, kai yra diskriminuojama dėl:

lyties   

negalios   

religinių įsitikinimų   

amžiaus   

Kaip jūsų nuomone būtų galima išvengti tokios diskriminacijos? 

Surenkite debatus su savo bendraamžiais viena iš šių temų: „Homoseksualai / kitatikiai / 
neįgalieji – lygiaverčiai visuomenės nariai“.

9



Euras

Įvedus eurą tapo gerokai lengviau palyginti prekių ir paslaugų kainas ES šalyse. Atostogaujant 
euro zonos šalyse nereikia keistis pinigų arba perskaičiuoti kainos kita valiuta. Euras suteikia 
Europos įmonėms galimybę greičiau spręsti verslo klausimus ir sudaryti geresnius susitarimus.
Keliose ES šalyse jau galite atsiskaityti eurais? Išvardykite jas.

Įsivesti eurą galėtų ir kitos valstybės narės, tačiau jos turi užtikrinti, kad atsakingai tvarko savo 
finansus ir atitinka euro įvedimo, arba vadinamuosius Mastrichto, kriterijus.

Pasižiūrėkite, kokių monetų turite piniginėje ir kas jose pavaizduota. Kuo monetos panašios?

Iš ko galima nustatyti, kurioje Europos Sąjungos šalyje moneta nukaldinta?

Kas pavaizduota ant euro banknotų? Kodėl?
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Aplinka

Gamta yra gyvybiškai svarbus turtas, kurio ištekliais: vandeniu, 
oru, natūraliomis buveinėmis ir įvairių rūšių gyvūnais ir augalais, - 
naudojamės. Todėl turime jais rūpintis ir taikyti bendrus jų 
apsaugos standartus.

ES siekia išmintingai naudoti išteklius ir prisidėti prie biologinės 
įvairovės išsaugojimo (užtikrinti, kad nykstančios gyvūnijos ir 
augalijos rūšys neišnyktų). Tam steigiami draustiniai ir saugomos 
teritorijos „Natura 2000“. 

Didžiausią nerimą žmonėms kelia vandens ar oro tarša bei 
cheminių medžiagų naudojimo pramonėje problemos. Įvairios aplinkosauginės priemonės 
siekia užtikrinti, kad geriamasis ir maudyklų vanduo būtų saugus, kad pagerėtų oro kokybė ir 
kad žmonės nesusidurtų su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis.

ES aktyviai skatina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį savo teritorijoje, finansuoja 
atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir ragina žmones prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Kokios dujos sukelia šiltnamio efektą? Kuo jos žalingos?

Ar žinote, kas yra Natura 2000 ir kiek procentų ES žemės ploto užima šio tinklo teritorijos?

Nurodykite tris Lietuvoje ar kitose ES šalyse nykstančias (įrašytas į Raudonąją knygą) 
gyvūnų rūšis.

1  

2  

3  
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Energetika

Energija ir energetiniai ištekliai 
mūsų gyvenime labai svarbūs; jų 
reikia transportui, šildymui ir oro 
kondicionavimui, taip pat tam, kad 
veiktų gamyklos, biurai ir ūkiai. 
Bet ar mūsų turimos naftos ir dujų 
atsargos neišseks? Ar šios kuro rūšys 
nesukelia pasaulio klimato atšilimo? 
ES nori, kad valstybės narės vykdytų 
energijos taupymo politiką ir 
atliktų daugiau mokslinių tyrimų, 
siekdamos didinti atsinaujinančių 
energijos šaltinių (tokių kaip vėjas ir 
saulė) naudojimą. Kiekvienas pilietis 
taip pat turėtų vartoti energiją 
atsakingai. Šiuo atveju kalbama 
apie tokius paprastus dalykus kaip 
automobilio naudojimas, karšto 
vandens vartojimas, šildymas, oro 
kondicionavimas ir apšvietimas.

Kaip galima taupyti energiją 
namuose? Pateikite penkis 
pavyzdžius.

1  

2 

3 

4  

5 

Kaip jūs taupote energiją?
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Sritys, kurias reguliuoja ne tik ES

Kaip jau sužinojote šiame skyriuje, Europos Sąjunga priima sprendimus daugeliu klausimų. Bet 
daug sprendimų priimama kitais lygmenimis: vietos arba nacionaliniu.
Europos Sąjunga priima sprendimą tik tuo atveju, kai tai yra veiksmingiau, nei priimti 
sprendimą nacionaliniu ar vietos lygmeniu (subsidiarumo principas). Kartais atsakomybė 
turėtų būti ES lygmens, kartais – kito lygmens.

Kaip manote, ar Lietuva ir šalys narės turėtų daugiau sprendimų priimti pačios? Kodėl?

Kokio lygmens yra atsakomybė? Vietos Valstybės ES
Buitinių atliekų surinkimas
Geležinkelių infrastruktūra
Telekomunikacijos
Automobilių stovėjimo aikštelės jūsų                      
gyvenamajame rajone
Prekyba internetu
Prekių ženklinimas
Kova su terorizmu
Parama skurstantiems žmonėms
Sporto aikštelių priežiūra
Ūkininkams skiriamos išmokos
Aukštasis mokslas
Nacionalinis biudžetas
Tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai

Plačiau apie ES ir šalių kompetencijas skaitykite:

Pažymėkite varnele, kokiu lygmeniu sprendžiami žemiau išvardytų sričių klausimai (kai kurie 
klausimai gali būti sprendžiami daugiau nei vienu lygmeniu).
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Politikos sritys

Apsilankykite svetainėje www.europa.eu ir pasirinkite lietuvių kalbą; spustelėję skiltį           
„ES pagal temas“, sužinosite viską apie Europos politikos sritis.

Taip pat apsilankykite keliose su ES susijusiose svetainėse.

www.europarl.europa.eu
Šioje svetainėje pateikiama informacija apie Europos Parlamentą, jo darbą, narius ir teisėkūros 
procesą.

www.europarl.lt
Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje tinklapis, kuriame rasite informaciją apie 
Lietuvoje vykstančius projektus, konkursus ir veiklas.

www.euractiv.com
Čia pateikiama visa informacija apie Europos Sąjungą, kurią jums reikia žinoti, ir naujienos 
einamųjų ES reikalų klausimais.

www.esparama.lt ir www.esinvesticijos.lt 
Šiose svetainėse rasite daug informacijos apie Lietuvoje įgyvendinamus projektus, finansuoja-
mus ES lėšomis. Ar kada nors susimąstėte apie tai, kodėl prie greitkelių, miestų ar draustinių 
stovi informacinės lentos, kuriose pavaizduota ES vėliava? Štai atsakymai!

www.pazinkeuropa.lt, www.zinauviska.lt, www.euroblogas.lt, www.erasmus-plius.lt
Šiose svetainėse patiekiamos jaunų žmonių patirtys, susijusios su ES, nuotraukos, straipsniai ir 
įdomūs faktai bei informacija apie galimybes jaunimui.

Norite atsipalaiduoti? Portale „Europa“ rasite žaidimus ir viktorinas 
apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir šalis.

Štai keletas sričių:

• Aplinka
• Bendroji rinka
• Energetika
• Maisto sauga
• Žemės ūkis

• Muitinė
• Užsienio prekyba
• Kosmosas
• Vartotojai
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3 modulis. Daugiakalbystė

Įsivaizduokite, kad visi jūsų klasės draugai yra iš skirtingų Europos šalių ir kad jums reikia 
priimti sprendimus dėl įvairių dalykų. Be to, visi jūs kalbate skirtingomis kalbomis. Tai būtų 
sunku!

Visos ES šalių narių kalbos yra oficialios ES kalbos, todėl Europos Sąjunga su šiuo iššūkiu 
susiduria kasdien.  Europos Sąjungos institucijos įdarbina kone daugiausia vertėjų raštu ir 
žodžiu pasaulyje. Oficialūs dokumentai ir Europos Parlamento plenarinės sesijos yra verčiamos 
į visas 24 kalbas. Taip visi gali kalbėti savo gimtąja kalba ir suprasti vieni kitus.

Įsivaizduokite, kad savo mieste organizuojate Europos dienos šventę, į kurią  atvyksta 
moksleiviai iš visų ES šalių. Kaip užtikrintumėte, kad visi jaunuoliai galėtų aktyviai dalyvauti 
programoje?  Nepamirškite, kad esama įvairių kalbos ir kultūros skirtumų.
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4 modulis. Institucijos ir sprendimų priėmimas 

Kas ką daro Europos Sąjungoje?

Pagrindinės ES institucijos – tai Europos Sąjungos Taryba (Ministrų Taryba), Europos Vadovų 
Taryba, Europos Komisija ir Europos Parlamentas. Jos kartu nustato taisykles ir sprendžia dėl ES 
politikos. Pačios šalys turi užtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. ES turi ir teismą – Europos 
Teisingumo Teismą. Teismas sprendžia ginčus dėl ES teisės taikymo.

Europos Vadovų Taryba – ES gairės

Kiekvienos valstybės narės vadovai (Prezidentai arba Ministrai Pirmininkai) nustato bendrą 
Europos Sąjungos politikos kryptį. Paprastai jie renkasi keturis kartus per metus. Šie susitikimai 
vadinami ES aukščiausiojo lygio susitikimais. Lietuvai Vadovų Taryboje atstovauja Prezidentas. 
Per Europos Vadovų Tarybos susitikimus ES vadovai aptaria svarbias temas, pavyzdžiui, 
ekonomikos, aplinkosaugos, finansų ir pabėgėlių krizių ar užsienio politikos klausimus. Europos 
Vadovų Taryba kas pustrečių metų renka naują pirmininką, vadinamą Europos Vadovų Tarybos 
pirmininku. Pirmininkas gali būti išrinktas ir antrai pustrečių metų kadencijai.

 
Ką žinote apie dabartinį Europos Vadovų Tarybos pirmininką? 

Kokius sprendimus priėmė Europos Vadovų Taryba paskutiniame posėdyje?
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Europos Sąjungos Taryba (Ministrų Taryba) – visų ES šalių balsas

Kita taryba – Europos Sąjungos Taryba, dar vadinama Ministrų Taryba. Tai viena iš dviejų 
sprendimų priėmimo institucijų Europos Sąjungoje. Ji atstovauja šalių narių interesams.

Į ES Tarybą renkasi po vieną narį iš kiekvienos šalies. Tai skirtingų sričių ministrai, kurie keičiasi, 
atsižvelgiant į susitikimo darbotvarkę. Pavyzdžiui, jeigu susitikimas šaukiamas žemės ūkio 
klausimams aptarti, jame dalyvauja visų ES šalių žemės ūkio ministrai, tarp jų ir Lietuvos. 
Jeigu susitikime numatoma svarstyti finansų ir mokesčių klausimus, į Briuselį vyksta finansų ar 
ekonomikos ministrai.

Ministrai svarsto įvairius ES teisės aktus, juos keičia, atmeta arba priima, priklausomai nuo 
daugumos nuomonės. Priimant svarbiausius  sprendimus, pavyzdžiui, ar leisti šaliai tapti ES nare, 
sprendimui turi pritarti visos be išimties šalys.
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Europos Parlamentas – piliečių balsas

Europos Parlamentas – vienintelė Europos Sąjungos institucija, renkama tiesiogiai. Kas 
penkerius metus visi piliečiai, ES piliečiai, sulaukę 18 metų (Austrijoje - 16 metų), turi teisę 
balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Kaip ir per Seimo ar savivaldybių tarybų rinkimus, 
balsuojama už partiją – kiekvienoje šalyje rinkėjai renkasi iš tų šalių partijų sąrašų. 

Europos Parlamento 
posėdžių salėse atskirų šalių 
europarlamentarai sėdi ne 
kartu, o pagal politines grupes 
(frakcijas). Frakcijos sudaromos 
pagal politines pažiūras ir vienija 
skirtingų šalių atstovus.

Europos Parlamentas atlieka tris 
pagrindines funkcijas:
-  svarsto ir kartu su ES Taryba 
priima ES teisės aktus;
-  prižiūri ES institucijų darbą;
-  svarsto ir kartu su ES Taryba 
priima ES biudžetą.

Palyginkite Europos Parlamento dydį su Lietuvos Respublikos Seimu. Kaip manote, kur 
lengviau priimti sprendimus – EP ar Seime? Kodėl?

Kiek Europos Parlamente yra narių iš Lietuvos?  Išvardykite juos ir nurodykite, kurioms 
Europos politinėms grupėms jie atstovauja.

Pasirinkite dvi politines grupes ir palyginkite jų vertybines nuostatas. Kuo jos skiriasi?
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Šiuo metu Europos Parlamente yra aštuonios politinės grupės (2017-01-27 duomenys):

  Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) (EPP) frakcija;

  Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso (S&D) frakcija;

  Europos konservatorių ir reformistų (ECR) frakcija;

 Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcija;

GUE/NGL  Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji; (GUE-NGL)

 Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas (Greens/EFA);

  Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija (EFDD);

 Tautų ir laisvės Europos frakcija (EFN);

NI Nepriklausomi Parlamento nariai, t. y. nariai, nepriklausantys jokiai EP politinei grupei.

Nl 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 17 30  2 3 17 5 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
Мalta 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 216 189 74 68 52 49 44 39 18 751

Pažiūrėkite, kaip 
pasiskirsčiusios narių 
vietos Parlamente. 
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Europos Komisija – bendras ES interesas

Europos Komisija iš kiekvienos šalies turi po vieną narį, dar vadinamą komisaru. Skirtingai nei 
Ministrų Tarybos nariai, Komisijos nariai atstovauja ne savo šaliai, o visai Europos Sąjungai. 
Kiekvienas Komisijos narys yra atsakingas už tam tikrą sritį. Europos Komisija teikia siūlymus 
dėl ES teisės aktų ir prižiūri, kaip visos valstybės narės juos įgyvendina. Komisija yra vykdomoji 
ES valdymo institucija.

Kas iš Lietuvos šiuo metu eina Europos Komisijos nario pareigas ir už kokią sritį šis asmuo 
atsakingas?

„Daugiau nei organizacija, mažiau nei valstybė“

Europos Sąjungos veikimas ir sprendimų priėmimas gali pasirodyti išties sudėtingas ir painus, 
tačiau atidžiau pasigilinę matome daug panašumų su bet kurios demokratinės valstybės (taip 
pat ir Lietuvos) valdymo modeliu.

Europos Sąjunga turi vieną pagrindinių demokratinės valstybės požymių – valdžių atskyrimą. 
ES, kaip ir visose demokratijose, valdžia yra padalyta į leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. 
Valdžių atskyrimas leidžia užtikrinti, kad nė viena institucija neturėtų absoliučios galios, 
sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami bendradarbiaujant visoms grandims.

Europos Komisija 2014 m. lapkričio 1 d.
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Nurodykite, kuo dar Europos Sąjunga skiriasi nuo valstybės?

Įrašykite Europos Sąjungos institucijų atitikmenis pagal atliekamas funkcijas Lietuvoje: 

Europos Sąjungos institucija Lietuvos valdžios institucija Pagrindinės funkcijos

Europos Parlamentas

Europos Komisija

Europos Vadovų Taryba

Europos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Taryba 
(Ministrų Taryba)

Įstatymų leidžiamoji valdžia yra atsakinga už įstatymų leidybą, o jų įgyvendinimą užtikrina 
vykdomoji valdžia. Ir leidžiamoji, ir vykdomoji valdžia turi teisę inicijuoti įstatymų pakeitimus 
ir siūlyti naujus įstatymus. Tokią teisę turi ir piliečiai. Teisminė valdžia užtikrina, kad įstatymai 
neprieštarautų konstitucijai, sprendžia teisinius ginčus.

Vis dėlto teigti, kad Europos Sąjunga yra valstybė, negalime – kiekviena šalis narė turi savo 
valdžią, konstituciją, teismų sistemą, taip pat galimybę nedalyvauti ES bendroje veikloje tam 
tikroje srityje. Taip pat ES neturi realios įtakos šalių narių socialinei, mokestinei, švietimo 
politikai ir kai kuriais kitais klausimais – šios sritys yra pačių šalių kompetencija.
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Kaip priimami ES teisės aktai?

Dauguma ES teisės aktų priimami Europos Parlamento ir ES Tarybos kartu pagal vadinamąją 
įprastą teisėkūros procedūrą: Europos Komisija siūlo naujus teisės aktus, o Europos 
Parlamentas ir ES Taryba turi jiems pritarti.

Pavyzdžiui, Komisija mano, kad tarptinklinio 
ryšio paslaugos visoje Europos Sąjungoje turėtų 
būti pigesnės. Komisija parengia teisės akto 
projektą ir jį pateikia Europos Parlamentui ir 
ES Tarybai. Abi institucijos turi teisę keisti ir 
tobulinti pasiūlymą. Jei svarstymų metu Europos 
Parlamentas ir ES Taryba sutaria, teisės aktas yra 
priimamas. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta, jis 
yra atmetamas. 

Visos ES valstybės privalo laikytis priimtų ES 
teisės aktų.

Teisės akto priėmimo schema:

Jei turėtumėte galimybę priimti ES teisės aktą, ką norėtumėte juo reglamentuoti? 
Nepamirškite, kad Europos Sąjunga negali reglamentuoti tų sričių, kurios priklauso valstybių 
narių kompetencijai (pvz., pensijos ar atlyginimai).

 Išvardykite 3 priemones, kuriomis galite daryti įtaką ES priimamiems sprendimams?

Piliečiai, interesų grupės, ekspertai: 
diskusijos, konsultacijos

Komisija: 
oficialus pasiūlymas

Parlamentas ir Ministrų Taryba: 
bendras sprendimas

Nacionalinės ar vietos valdžios 
institucijos: įgyvendinimas

Komisija ir Teisingumo Teismas: 
įgyvendinimo kontrolė
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5 modulis. Veikiame kartu!

Svarbios problemos neišnyksta už valstybių sienų, ar ne?

Aplinka

Rūpinkimės aplinka. Tarša – tai problema, kuri už Lietuvos ir net už Europos sienų neišnyksta. 
Kaip žinome, temperatūra žemėje kyla, todėl Šiaurės ir Pietų ašigaliuose tirpsta ledo viršūnės 
ir dėl to kyla jūros lygis. Padarinių mastas dar nežinomas, bet akivaizdu, kad dėl pasaulio 
klimato atšilimo kils daug problemų. Pavyzdžiui, dėl gausių kritulių gali pakilti Baltijos jūros 
lygis, dėl to dalis Palangos ar Klaipėdos būtų užtvindyta. Dėl klimato kaitos atsiranda karščio 
bangos ir sausros, dėl kurių dalis žmonių lieka be maisto ir migruoja į švelnesnio klimato šalis. 

Lietuva negali viena išspręsti šių labai svarbių aplinkos ir klimato klausimų, nes tai – pasaulinio 
masto problema. Lietuva yra palyginti nedidelė šalis, todėl svarbu, kad esame Europos 
Sąjungos dalis. Europos Sąjungoje gyventojų yra daugiau nei Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Drauge su kitomis ES valstybėmis narėmis Lietuva gali daryti įtaką tokioms didelėms šalims 
kaip Kinija ar Jungtinės Amerikos Valstijos, pavyzdžiui, derėtis ir susitarti, kad jos sugriežtintų 
aplinkos apsaugos politiką.
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Sužinokite, kiek gyventojų yra Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Europos Sąjunga:  

Jungtinės Amerikos Valstijos:    

Kaip manote, kas turi daugiau galimybių susitarti su Kinija ar JAV dėl tam tikrų klausimų: 
Lietuva, Vokietija ar Europos Sąjunga?

Terorizmas ir nusikalstamumas

Veikiausiai girdėjote apie 2001 m. 
rugsėjo 11 d. Niujorke įvykusius 
išpuolius, kurių metu sugriauti 
vadinamieji bokštai dvyniai. Nuo 
tada žodis „terorizmas“ dažnai 
skamba per žinias ir matomas 
laikraščių antraštėse. Terorizmas 
nesiliauja prie konkrečios šalies 
sienos. Tai visiems mums rūpestį 
keliantis dalykas.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
nusikalstamumą. Pavyzdžiui, 
į Europą neteisėtai gabenami 
narkotikai iš Kolumbijos ar Afganistano. Taigi tai ir Lietuvos, ir visos Europos bei kitų pasaulio 
šalių problema.

Aptarkite toliau pateikiamus klausimus su klasės draugais. Kokiu lygmeniu – šalies ar 
Europos Sąjungos – kova su nusikalstamumu, susijusiu su narkotikais, būtų veiksmingiausia?
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Kodėl oro uostuose tikrinama, ar gabenate skysčių?

Oro uostuose pradedama naudoti kūno skenerius. Kodėl tai daroma?

Policijos ir nusikaltimų tyrėjų bendradarbiavimas Europoje palengvėjo Hagoje įkūrus Europolo 
organizaciją.

Apsilankę interneto svetainėje www.europol.eu rasite informacijos apie jos veiklą.
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Energetika 

Viskas, kas mus supa, pagaminta naudojant energiją. Esama skirtingų rūšių energijos. 
Nurodykite tris gamtos išteklius, iš kurių gaminama elektra ir (arba) šiluma.

1  

2 

3 

Iš kokių išteklių energija gaminama Lietuvoje?

Kokios rūšies energetinius išteklius perkame iš užsienio, iš kurių šalių?  Kaip galėtume būti 
energetiškai mažiau priklausomi nuo trečiųjų (ne ES) šalių?
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Europos Sąjungos pilietybė

Kas iš tikrųjų yra pilietybė? Ji susijusi ne tik su mūsų teisėmis šalyje, kurioje gyvename, bet ir 
su mūsų padėtimi visuomenėje ir dalyvavimu jos veikloje.
Kuo išskirtinė yra vieta, kurioje gyvenate? Ką pasakojate kitiems apie savo miestą ar miestelį?

Europos Sąjungos pilietybė Lietuvos Respublikos pilietybės nepakeičia, o ją papildo. ES 
pilietybė suteikia šiuos pranašumus:
• galite gyventi, dirbti ir mokytis bet kurioje ES valstybėje narėje. Pavyzdžiui, Erasmus+ 

programa yra viena sėkmingiausių ES programų, suteikianti galimybę studentams keletą 
mėnesių studijuoti kitoje Europos Sąjungos šalyje.

• turite teisę balsuoti savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, net jei nesate šalies, 
kurioje gyvenate, pilietis. Pavyzdžiui, jeigu esate Lietuvos pilietis ir gyvenate nedideliame 
miestelyje Airijoje, turite teisę balsuoti vietos savivaldos rinkimuose. Taip galite daryti įtaką 
tam, kas vyksta jūsų gyvenamojoje vietovėje, ir pasirūpinti, kad, pavyzdžiui, kaimynystėje 
būtų nutiestas naujas kelias.

Ar norėtumėte gyventi, dirbti arba studijuoti kitoje šalyje? Jeigu taip, kurią šalį pasirinktumėte 
ir kodėl?
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Pabraukite penkis žodžius (žodžių junginius) iš toliau pateikiamo sąrašo, kurie yra svarbūs 
„jūsų Europai“. Palyginkite savo ir klasės draugų pasirinktus žodžius.

Solidarumas, aplinka, kova su terorizmu, sienų kontrolė, galimybė dirbti kitoje šalyje, maisto sauga, 
žmogaus teisės, diskriminacija, kultūra, dainų festivalis, Europos futbolo čempionatas, neužterštos 
jūros, žvejyba, laisvoji rinka, jokios sienų kontrolės tarp ES šalių, galimybė studijuoti bet kurioje 
šalyje, euras, bandymai su gyvūnais, saugumas, lygios vyrų ir moterų teisės.

Nors tai gali atrodyti nerealu, įmanoma pasiekti, kad jūsų nuomonė apie tai, kokią norite matyti 
Europos ateitį, būtų išgirsta – galite balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Jūs renkate Lietuvos 
partiją, kuri atstovauja jūsų pažiūroms. Jos nariai bendradarbiauja su panašiomis partijomis iš kitų 
Europos šalių ir sudaro Europos Parlamento politinę grupę. Taip jūsų balsas tampa svaresnis. 
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6 modulis. Europos vertybės

Veikiausiai girdėjote apie moralės normas ir vertybes. Kas tai yra iš tikrųjų? Tokios vertybės 
kaip laimė, saugumas, bendravimas, laisvė, pagarba, meilė yra labai svarbios visai žmonijai. 
Kad galėtume gyventi vadovaudamiesi šiomis vertybėmis, turime laikytis tam tikrų normų. 
Taigi normos yra tam tikros elgesio taisyklės. Pavyzdžiui, norint užtikrinti saugumo vertybę, 
reikia laikytis nustatytų greičio apribojimų ir nevažiuoti per raudoną šviesą. Jei norite laikytis 
pagarbos vertybės, turite su visais žmonėmis elgtis vienodai.

Žmonės kartais labai skirtingai vertina moralę (normas) ir vertybes. Tam įtakos turi išsilavinimas, 
religija ar kilmės šalis.

Kurios vertybės yra svarbios jums?

Kokių elgesio taisyklių (normų) reikia, kad šių vertybių būtų laikomasi?
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Per atostogas viešėdami Airijoje, Ispanijoje ar kitoje ES šalyje turbūt pastebėjote, kad ten daug 
kas kitaip nei Lietuvoje. Skiriasi ne tik kalba, bet ir maistas, apranga, žmonių elgsena ir daug 
kitų dalykų. Tačiau išvykę už Europos ribų pastebėsite, kad europiečiai turi ir daug ką bendra.

Nurodykite tris jūsų ir jūsų geriausio (-ios) draugo (-ės) tarpusavio skirtumus ir panašumus.

1  

2 

3 

1  

2 

3 
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Jei turite draugų iš kitų šalių, nurodykite po tris jūsų ir draugo iš užsienio tarpusavio 
panašumus ir skirtumus.

1   1 

2   2 

3   3 

Jeigu gyventumėte šalyje, kurioje ką tik įvyko didelis žemės drebėjimas arba potvynis, 
kurios vertybės jums būtų svarbiausios?

Kai kurios vertybės, pavyzdžiui, gera sveikata, laimė ir meilė, yra pripažįstamos visame pasaulyje. 
Tačiau yra ir tokių vertybių, pavyzdžiui, laisvė, taika, solidarumas, lygybė ir demokratija, kurios 
dažnai priklauso nuo šalių vyriausybių. Be to, ne visos vyriausybės atsižvelgia į  gyventojų 
lūkesčius. Tokia valdžia, kai nepaisoma teisėtų piliečių lūkesčių, vadinama diktatūra.

Ar galite nurodyti keletą šalių, kurių vyriausybės negerbia laisvės ir demokratijos vertybių?

Visos ES šalys yra demokratinės valstybės, kuriose gerbiamos ir užtikrinamos žmogaus 
teisės. Europos Sąjunga ne tik bendradarbiauja tokiose srityse kaip ekonomika, saugumas ir 
aplinkosauga, bet ir skiria didelį dėmesį tam, kad šių vertybių būtų laikomasi ne tik Europos 
Sąjungoje, bet ir už jos ribų. Jeigu šalis nori tapti ES nare, ji turi šias vertybes gerbti ir 
įgyvendinti savo šalyje. Tai taikoma visoms šalims, kurios jau yra ES valstybės narės.
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Laisvės

Visi Europos piliečiai turi teisę laisvai keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Taip pat 
turi teisę laisvai pareikšti, ko nori, ką mano ir kaip jaučiasi, jeigu tai neriboja kitų žmonių 
laisvės ir jų nediskriminuoja.

Ar jūsų aplinkoje yra žmonių, diskriminuojamų dėl tam tikrų savybių? Kokių?

Verta prisiminti, kad daugelis dalykų ES šalyse nėra reglamentuojami Europos Sąjungos 
lygmeniu, nes nepriklauso ES kompetencijai. Šiose srityse (pvz., socialinės apsaugos, švietimo, 
kultūros ir pan.) šalys priima nepriklausomus sprendimus. Štai keli pavyzdžiai:
• Ispanijoje vyrai gali tuoktis su vyrais ir moterys gali tuoktis su moterimis. Tai vadinama tos 

pačios lyties asmenų santuoka. Jeigu esate homoseksualios orientacijos, teisėtai susituokti 
galite Ispanijoje ar Prancūzijoje, bet Lietuvoje to padaryti nepavyks.

• Nyderlandai yra vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kurios baruose galima teisėtai nusipirkti 
lengvųjų narkotikų. 

• Austrijoje balsuoti galima nuo 16 metų.
• Lietuvoje tapti Europos Parlamento nariu galima nuo 21 metų, o Seimo nariu – nuo 25 m.

Ar norėtumėte, kad ES turėtų teisę spręsti dėl aukščiau minėtų klausimų? Kodėl?

Solidarumas

Ne visų Europos Sąjungos šalių ekonomikos išsivystymo lygis vienodas. Kai kuriose jų esama 
skurdo, aukštas nedarbo lygis, ne itin aukšto lygio švietimo sistema. ES remia skurdesnes šalis 
teikdama joms papildomą finansavimą švietimo, darbo vietų kūrimo, sveikatos priežiūros, 
transporto infrastruktūros ar aplinkos apsaugos projektams. Ši parama naudinga visiems, ji 
padeda turtą paskirstyti tolygiau.

Kaip manote, Lietuvos ekonomika yra stipresnė ar silpnesnė? Ar Lietuva turėtų padėti 
skurdesnėms šalims? Jei taip, kurioms? Pagrįskite savo nuomonę. Kodėl?

Europos vertybės
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Įvairūs, bet lygūs prieš įstatymą

Visi esame skirtingi: skiriasi mūsų kalba, kultūra, religija, išvaizda, nuomonė ir kilmė. Norime, kad 
Europos Sąjungoje šių skirtumų būtų paisoma ir kad galėtume gyventi, mokytis ir dirbti kartu, 
kaip kad kartu mokomės mokykloje. Norime gyventi visuomenėje, kurioje vieni kitus gerbia, 
kurioje niekas nėra diskriminuojamas ir kurioje visi turi vienodas galimybes. ES pagrindinių teisių 
chartijoje teigiama, kad kiekvienas ES pilietis turi vienodas teises. Tai reiškia, kad su policininkais, 
teisininkais, verslininkais, ūkininkais, staliais, darbo ieškančiais asmenimis arba neįgaliaisiais, 
trumpai tariant, su visais ES piliečiais turi būti elgiamasi vienodai.

Ar manote, kad Lietuvoje visi  turi vienodas teises? Pateikite jūsų nuomonę pagrindžiančius 
pavyzdžius.

Europos Sąjungą galima vertinti kaip vieną didelę visuomenę, kurioje šalys ir piliečiai, 
nesvarbu, iš kurios šalies jie yra, stengiasi gerbti laisvės, religijos, lygybės, solidarumo ir 
demokratijos vertybes.

Kodėl, jūsų nuomone, turime gerbti šias vertybes? Kas būtų, jei šių vertybių atsisakytume?
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Žmogaus teisės ir užsienio politika

Kiekvienas asmuo turi tam tikras teises vien dėl to, kad yra žmogus, pavyzdžiui, teisę įgyti 
išsilavinimą, teisę į sveikatos priežiūrą, į žodžio laisvę ir privatų gyvenimą. Taip pat yra teisė 
į apsaugą nuo žmonių, kurie galėtų siekti jus sužeisti arba kitaip jums pakenkti. Pavyzdžiui, 
policijai neleidžiama jūsų suimti be priežasties, grasinti jums arba slaptai klausytis jūsų 
telefono pokalbių.

Raskite informacijos apie organizacijas, kurių veikla yra susijusi su žmogaus teisių apsauga 
Lietuvoje ar pasaulyje. Apibūdinkite jų veiklą.
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Europos Sąjungoje žmogaus teisės laikomos pagrindinėmis teisėmis. Šios teisės nustatytos 
Lisabonos sutartyje, ir visos valstybės narės yra sutarusios jų laikytis. Šių Sutartyje įtvirtintų 
teisių taip pat privalo laikytis šalys, norinčios prisijungti prie ES.

Žmogaus teisių klausimais ES taip pat diskutuoja su ES nepriklausančiomis šalimis ir stengiasi, 
kad padėtis šioje srityje pagerėtų. ES valstybės narės tiki, kad drauge galima pasiekti daugiau 
nei pavieniui. Veikdama pavieniui, Lietuvos valstybė pasaulyje turi gerokai mažesnę įtaką nei 
visos valstybės narės kartu kaip visuma.

Nurodykite keletą šalių, su kuriomis ES diskutuoja žmogaus teisių klausimais.

Kurias žmogaus teises ES su jomis aptaria?

Kurios žmogaus teisės, jūsų nuomone, yra svarbiausios?
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7 modulis. Jūsų balsas Europoje

Kartais turite tvirtą nuomonę konkrečiu klausimu ir norėtumėte 
dalyvauti jį svarstant. Be to, kai kuriais atvejais iš tikrųjų manote, kad 
reikia kažką daryti, ir norite apie tai kalbėti bei išsakyti savo mintis.
Visa tai prasideda nuo žaidimų su draugais pradinėje mokykloje. 
Dabar esate gimnazijoje / vyresnėje klasėje ir taip pat norite 
pareikšti savo nuomonę. Jeigu nuomonę turite, galite pasiekti, kad ji 
būtų išgirsta.

Jūsų balsas padės pakeisti padėtį!

Jūsų nuomonė yra svarbi. Lietuvoje oficialiai leidžiama balsuoti, 
kai sukanka 18 metų. Sulaukę šio amžiaus galite daryti įtaką vietos 
savivaldai, Seimui ir net Europos Sąjungai.

Ar jūsų balsas svarbus?

Kartais žmonės mano, kad jų balsas nieko nereiškia. Ar tai tiesa? Ar verta nebalsuoti ir 
apsimesti, kad niekas nesvarbu?

Žinoma, ne! Įsivaizduokite, kad norite būti išrinktas savo mokyklos mokinių tarybos nariu. Yra 
100 mokinių, turinčių teisę balsuoti, ir net 70 iš jų palaiko jus, bet pusė palaikančiųjų neateina 
balsuoti.

Kokią įtaką tai padarytų jūsų galimybei būti išrinktam?

Tai paprastas, bet akivaizdus pavyzdys. Jeigu nusprendžiate savo balso teise nepasinaudoti, 
neturėtumėte skųstis dėl jokių būsimų sprendimų.

Jūsų balsas Europos Parlamento rinkimuose

Nuo 1979 m. Europos Sąjungos piliečiai turi galimybę kas penkerius metus rinkti Europos 
Parlamento narius. Parlamente šiuo metu yra 751 narys, 11 jų iš Lietuvos. Išrinkti Europos 
Parlamento nariai tvirtina Europos Komisijos Pirmininką.

Daugiau informacijos apie tai galite rasti šiuo adresu:

36



Po rinkimų Europos Komisija, Europos Parlamentas ir ES Taryba kartu su visomis ES šalimis 
susitaria dėl klausimų ir sričių, kurioms teiks pirmenybę. Tai gali būti saugumas ir kova su 
terorizmu, aplinkos apsauga ir klimato kaita, finansų stabilumas, energetika, ar kitos sritys. Tai 
vadinama darbotvarke.

Šalys deleguoja po vieną Europos Komisijos narį, o Europos Vadovų Taryba ir Europos 
Parlamentas išrenka Europos Komisijos pirmininką. Europos Komisijos pirmininkas priskiria 
Komisijos nariams atsakomybę už tam tikrą ES politikos sritį. 

Balsuoti Europos Parlamento rinkimuose galėsite nuo 18 metų. 
Prieš nuspręsdami, už kurį asmenį ar partiją balsuosite, turėtumėte 
nuodugniai išsiaiškinti politikų ir partijų politines nuostatas ir 
palyginti jų pažiūras su savosiomis. Reikėtų įvertinti ir patikusios 
partijos programą, pažadus ir jau padarytus darbus. Išrinkus 
Europos Parlamentą, stebėkite savo išrinktų politikų darbą, 
pateikite jiems klausimų, siūlykite savo idėjas. Tik būdami aktyvūs 
galėsime sukurti tikrą pilietišką Lietuvą ir Europą.

Ką darysite?

Jei turėsite teisę balsuoti per 2019 m. Europos Parlamento rinkimus, ar ja pasinaudosite? 
Kodėl?
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Užrašams
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Tikimės, kad pasinaudosite savo balso teise!

NUO MŪSŲ PAČIŲ PRIKLAUSO, 
KOKIOJE EUROPOJE

GYVENSIME
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Šį leidinį sukūrė Europos Parlamento Informacijos biuras Nyderlanduose šalies gimnazijų ir 
profesinių mokyklų mokiniams.

Autoriai:
Anne-Marie Eekhout ir Wil Willemsen

Leidinys adaptuotas naudoti Lietuvos gimnazijose ir vidurinėse mokyklose Europos 
Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje ir VšĮ „Europos namai“ ekspertų.

Nuotraukos gautos iš Europos Komisijos ir Europos Parlamento

Ši mokymo medžiaga skirta projektui „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ Lietuvoje.

40



41



22
40

1 
EN

Gedimino pr. 16, Vilnius LT-01103,
www.europarl.lt


	vardas_ir_pavarde: 
	klase: 
	psl1-klausimas1:    
	psl1-klausimas3: 
	psl2-klausimas1: 
	psl2-klausimas2: 
	psl1-klausimas2: 
	psl3-klausimas1-1: 
	psl3-klausimas1-2: 
	psl3-klausimas1-3: 
	psl3-klausimas1-4: 
	psl3-klausimas1-5: 
	psl3-klausimas1-6: 
	psl3-klausimas1-7: 
	psl3-klausimas2: 
	psl4-klausimas1: 
	psl4-klausimas2: 
	psl4-klausimas3: 
	psl4-klausimas4: 
	psl4-klausimas5: 
	psl6-klausimas2: 
	psl6-klausimas1: 
	psl8-klausimas1: 
	psl8-klausimas2: 
	psl8-klausimas3: 
	psl8-klausimas4: 
	psl9-klausimas1: 
	psl9-pavyzdziai1: 
	psl9-pavyzdziai2: 
	psl9-pavyzdziai3: 
	psl9-pavyzdziai4: 
	psl10-klausimas1: 
	psl10-klausimas2: 
	psl10-klausimas3: 
	psl10-klausimas4: 
	psl11-klausimas1: 
	psl11-klausimas2: 
	psl11-rusis1: 
	psl11-rusis2: 
	psl11-rusis3: 
	psl12-pavyzdys1: 
	psl12-pavyzdys2: 
	psl12-pavyzdys3: 
	psl12-pavyzdys4: 
	psl12-pavyzdys5: 
	psl12-klausimas1: 
	psl15-klausimas1: 
	psl13-klausimas1: 
	psl16-klausimas1: 
	psl16-klausimas2: 
	psl18-klausimas2: 
	psl18-klausimas3: 
	psl18-klausimas1: 
	psl20-klausimas1: 
	psl21-klausimas1: 
	psl21-lent1: 
	psl21-lent2: 
	psl21-lent3: 
	psl21-lent4: 
	psl21-lent5: 
	psl21-lent6: 
	psl21-lent7: 
	psl21-lent8: 
	psl21-lent9: 
	psl21-lent10: 
	psl22-klausimas1: 
	psl22-klausimas2: 
	psl24-klausimas1: 
	psl24-klausimas2: 
	psl24-klausimas3: 
	psl24-klausimas4: 
	psl25-klausimas1: 
	psl25-klausimas2: 
	psl26-klausimas1-1: 
	psl26-klausimas1-2: 
	psl26-klausimas1-3: 
	psl26-klausimas2: 
	psl26-klausimas3: 
	psl27-klausimas1: 
	psl27-klausimas2: 
	psl29-klausimas1: 
	psl29-klausimas2: 
	psl30-klausimas1-1: 
	psl30-klausimas1-2: 
	psl30-klausimas1-3: 
	psl30-klausimas2-1: 
	psl30-klausimas2-2: 
	psl30-klausimas2-3: 
	psl31-klausimas1-1: 
	psl31-klausimas2-1: 
	psl31-klausimas1-2: 
	psl31-klausimas2-2: 
	psl31-klausimas1-3: 
	psl31-klausimas2-3: 
	psl31-klausimas3: 
	psl31-klausimas4: 
	psl32-klausimas1: 
	psl32-klausimas2: 
	psl32-klausimas3: 
	psl33-klausimas1: 
	psl33-klausimas2: 
	psl34-klausimas1: 
	psl35-klausimas1: 
	psl35-klausimas2: 
	psl35-klausimas3: 
	psl36-klausimas1: 
	psl37-klausimas1: 
	uzrasai: 
	psl13-pasirinkimas1: Off
	psl13-pasirinkimas2: Off
	psl13-pasirinkimas3: Off
	psl13-pasirinkimas4: Off
	psl13-pasirinkimas5: Off
	psl13-pasirinkimas6: Off
	psl13-pasirinkimas7: Off
	psl13-pasirinkimas8: Off
	psl13-pasirinkimas9: Off
	psl13-pasirinkimas10: Off
	psl13-pasirinkimas11: Off
	psl13-pasirinkimas12: Off
	psl13-pasirinkimas13: Off
	psl13-pasirinkimas14: Off
	psl13-pasirinkimas15: Off
	psl13-pasirinkimas16: Off
	psl13-pasirinkimas17: Off
	psl13-pasirinkimas18: Off
	psl13-pasirinkimas19: Off
	psl13-pasirinkimas20: Off
	psl13-pasirinkimas21: Off
	psl13-pasirinkimas22: Off
	psl13-pasirinkimas23: Off
	psl13-pasirinkimas24: Off
	psl13-pasirinkima25: Off
	psl13-pasirinkimas26: Off
	psl13-pasirinkimas27: Off
	psl13-pasirinkimas28: Off
	psl13-pasirinkimas29: Off
	psl13-pasirinkimas30: Off
	psl13-pasirinkimas31: Off
	psl13-pasirinkimas32: Off
	psl13-pasirinkimas33: Off
	psl13-pasirinkimas34: Off
	psl13-pasirinkimas35: Off
	psl13-pasirinkimas36: Off
	psl13-pasirinkimas37: Off
	psl13-pasirinkimas38: Off
	psl13-pasirinkimas39: Off


