
Europos Sąjunga 
 

Europos Sąjunga (ES, angl. European Union - EU) – dvidešimt 

septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos 

pirmtakė yra 1957 m. Romos sutartimi šešių Europos valstybių 

sukurta Europos Ekonominė Bendrija (EEB). 17-oje ES šalių galioja bendra valiuta – euras. 

Bendras Europos Sąjungos šalių gyventojų skaičius – 500 mln. Europos Sąjunga turi daug 

funkcijų, iš kurių svarbiausios yra bendros rinkos, kuri susideda iš muitų sąjungos, vieningos 

valiutos (nors kai kurios šalys išlaikė savo valiutą), bendros žemės ūkio politikos ir bendros 

žuvininkystės politikos, palaikymas. 

 

Europos Sąjungos 

simboliai  

ES turi keletą simbolių, iš 

kurių geriausiai žinomas – 

geltonų žvaigždučių 

apskritimas mėlyname fone. 

Šiame tinklalapyje 

supažindinama su kitais 

simboliais, tarp jų Europos 

Sąjungos himnu ir devizu. 

 

• Europos vėliava https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_lt  

• Europos Sąjungos himnas https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/anthem_lt  

• Europos diena https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_lt  

• ES devizas  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_lt  

 

Europos Sąjungos istorija 

Europos Sąjunga buvo įsteigta 

siekiant užbaigti dažnus ir 

žiaurius kaimyninių šalių karus, 

kurių apogėjus buvo Antrasis 

pasaulinis karas. 6-ajame 

praėjusio amžiaus dešimtmetyje 

Europos anglių ir plieno bendrija 

pradėjo ekonomiškai ir politiškai 

vienyti Europos šalis, kad 

Europoje būtų užtikrinta ilgalaikė 
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taika. Bendrijos šalys steigėjos buvo šešios: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, 

Prancūzija ir Vokietija. Šeštajame dešimtmetyje tarp Rytų ir Vakarų vyko šaltasis karas.  

 

Daugiau istorijos galima rasti: https://europa.eu/european-union/about-

eu/history_lt#1945%E2%80%931959-m.  

 

Europos Sąjungos tikslai ir vertybės 

Visos Europos Sąjungos šalys drauge stengiasi, kad: 

• Europoje būtų taika, 

• žmonės gerai gyventų, 

• su visais būtų elgiamasi sąžiningai ir niekas neliktų nuskriaustas, 

• būtų gerbiamos visų žmonių kalbos ir kultūra, 

• Europos ekonomika būtų stipri, o šalyse būtų tokie patys pinigai, kad šalims būtų 

lengva tarpusavyje prekiauti. 

  

Europos Sąjungos šalys turi svarbias bendras vertybes, pavyzdžiui, jos stengiasi, kad visi 

žmonės būtų lygūs ir būtų gerbiamos žmonių teisės. 

Plačiau apie žmogaus teises ir demokratiją: https://europa.eu/european-union/topics/human-

rights_lt  

 

Europos Sąjungos valstybės 

Dabartiniu metu ES sudaro 27 

valstybės : Airija, Austrija, Belgija, 

Bulgarija Čekija, Danija, Estija, 

Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, 

Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 

Liuksemburgas, Мalta, 

Nyderlandai, Portugalija, 

Prancūzija, Rumunija, Slovakija, 

Slovėnija, Suomija, Švedija, 

Vengrija, Vokietija. 

Trumpa informacija apie ES 

valstybes: 

https://europa.eu/european-

union/about-eu/countries/member-

countries_lt  

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt#1945%E2%80%931959-m
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt#1945%E2%80%931959-m
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_lt
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_lt


Europos Sąjungos institucijos 

 

• Europos Komisija 

remia bendruosius ES interesus, siūlydama teisės aktus ir užtikrindama jų įgyvendinimą, 

taip pat vykdydama politiką ir ES biudžetą. https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-commission_lt  

• Europos Parlamentas 

tiesiogiai renkama ES institucija, turinti teisės aktų leidybos, priežiūros ir biudžeto 

srities pareigų. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

parliament_lt  

• Europos Sąjungos Taryba  

ES valstybių narių vyriausybių balsas, priima ES teisės aktus, koordinuoja ES politiką. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_lt  

• Europos Vadovų Taryba  

nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies/european-council_lt  

 

• Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 

užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse; užtikrina, 

kad šalys ir ES institucijos nepažeistų ES teisės. https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_lt  

• Audito Rūmai 

tikrina, ar ES lėšos renkamos ir naudojamos tinkamai, ir padeda gerinti ES finansų 

valdymą. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-

auditors_lt  
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Euras 

Euras yra oficiali 19-os iš 27 ES valstybių narių 

valiuta. Euras įvestas 2002 m. po ilgo (daugiau nei 

40 metų trukusio) pasirengimo. Europos Centrinis 

Bankas ir Europos Komisija atsakingi už valiutos 

vertės ir stabilumo palaikymą bei kriterijų, kuriuos 

turi atitikti į euro zoną pageidaujančios įstoti ES 

šalys, nustatymą. 

Daugiau informacijos galite rasti : 

https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_lt  

 

Europos Sąjungos sutartys 

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės 

principu. Tai reiškia, kad kiekvienas veiksmas, kurio 

imasi ES, yra grindžiamas Sutartimis, kurias 

savanoriškai ir demokratiškai patvirtino visos ES 

valstybės narės. Pavyzdžiui, jei tam tikra politikos 

sritis nėra paminėta Sutartyje, Komisija negali siūlyti 

tos srities teisės akto. 

 

Sutartis yra teisiškai privalomas ES valstybių narių susitarimas. Sutartyje nustatyti ES tikslai, 

ES institucijoms taikomos taisyklės, sprendimų priėmimo tvarka ir ES bei valstybių narių 

santykiai. 

Daugiau informacijos apie sutartis: https://europa.eu/european-union/law/treaties_lt  

 

Lietuva Europos Sąjungoje 

2004 metų gegužės 1 dieną  Lietuva 

tapo visateise Europos Sąjungos nare. 

Šią dieną minime Lietuvos stojimo į 

Europos Sąjungą dieną. Esame 

unikalios ekonominės ir politinės 27 

Europos valstybių narių šeimos dalis. 

Plačiau skaitykite: 

https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-

politika/uzsienio-politikos-

prioritetai/lietuva-europos-sajungoje  

https://europa.eu/european-

union/about-eu/countries/member-

countries/lithuania_lt  
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