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Maailmaruumis on palju tähti. 
Mõne tähe ümber tiirle-

vad planeedid. Meie 
maakera on planeet. 
Täht, mille ümber ta 
tiirleb, on Päike. 

See on maakera. 
Maakeral asuvad maismaa 

ja meri. Suuri maismaa-
alasid nimetatakse mandriteks ja 

maailmajagudeks. Euroopa on 
üks maailmajagu.

Inimesed elavad maakeral 
erinevates riikides. Meie 
riik on Eesti. 

MIS ON EUROOPA LIIT?

EESTI ASUB 
SIIN.

Vana-Kreekas tähistati sõnaga Euroopa nii Euroopa maailmajagu kui ka suurt ala, mida me tänapäeval tunneme Balkani poolsaarena. Sõna Euroopa hakati 
laialdaselt kasutama alles 14. ja 15. sajandil. Sellel ajal hakati Euroopa mõistet seostama kristlusega. 18. sajandil kujutlesid mitmed haritlased Euroopat 
föderaalriigina, mis tugines samadele usulistele alustele, tavadele, õiguslikule korrale ja poliitikale ning millel olid sarnased majandusressursid, eelkõige 
kaubandus. Sõnal Euroopa oli ühtaegu poliitiline tähendus ja see tähistas ka tsivilisatsiooni mõistet ning osutas peamiselt Lääne-Euroopale. Tänapäeval 
kasutatakse sõna Euroopa laiemas tähenduses ja sellega tähistatakse kogu geograafilist piirkonda, mis ulatub Uurali mäestikuni. 
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Euroopas on palju riike. 27 nendest on ühinenud Euroopa 
Liiduks. 

Euroopa Liit sündis 50 aastat tagasi, täpsemalt 1957. aastal. 
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Tänapäeval kasutatakse sõna Euroopa mineviku seoste tõttu tihti Euroopa Liidu tähenduses, kuid need kaks ei ole üks ja seesama. Euroopa hõlmab ka 
Euroopa Liidust väljapoole jäävaid alasid. 

23. märtsil 2007 tähistasid ELi kodanikud Rooma lepingu allkirjastamise 50. aastapäeva. Rooma lepinguga loodi Euroopa Majandusühendus (EMÜ). 
Kuus asutajaliiget allkirjastasid lepingu 1957. aastal eesmärgiga saada tihedamate majandussidemete abil üle Teise maailmasõja ajal tekkinud konfliktist. 
Koostöö poliitika-, julgeoleku-, sotsiaal-, kultuuri- ja muudes valdkondades arenes ning EMÜ kasvas varsti oma esialgsest eesmärgist välja ja arenes 
üha kasvavaks Euroopa Liiduks, mis ühendab praegu 27 riiki. Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks 1. mail 2004. 

AT - Austria, BE - Belgia, BG - Bulgaaria, 
CY - Küpros, CZ - Tšehhi, DE - Saksa-
maa, DK - Taani, EE - Eesti, EL - Kreeka, 
FI - Soome, FR - Prantsusmaa, HU - Ungari, 
IE - Iirimaa, IT - Itaalia, LT - Leedu, LU - Luk-
semburg, LV - Läti, MT - Malta, NL - Holland, 
PL - Poola, PT - Portugal, RO - Rumeenia, 
SK - Slovakkia, SI - Sloveenia, SE - Rootsi, 
UK - Suurbritannia



EUROOPA LIIT ON NAGU SUUR AED 
Kujutage Euroopa Liitu ette kui suurt aeda. Igal riigil on oma 
maalapp ja aednikud on nendes riikides elavad inimesed. 
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LEIA PILDILT:

Euroopa Liit on sarnaselt mõtlevate riikide ühendus, mis on rajatud vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste 
austamise ning õigusriigi põhimõtetele (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6).



Ehkki iga aednik harib oma maalappi, 
on neil kõigil ühesugused huvid. 
Näiteks, kust saada joogi- ja kastmisvett.

Euroopa ühenduse ülesanne on ühisturu ning majandus- ja rahaliidu rajamise ning ühise poliitika kaudu edendada ühenduse kõigis osades majandustegevuse 
harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat arengut, tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrget taset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, püsivat ja inflatsioonivaba kasvu, 
konkurentsivõime ja majandusliku suutlikkuse vastastikuse lähenemise kõrget taset, keskkonna kaitse ja kvaliteedi parandamise kõrget taset, elatustaseme ja 
elu kvaliteedi parandamist ning liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja solidaarsust (Euroopa ühenduse asutamislepingu artikkel 2). 3



ME VAJAME PUHAST VETT
Aias on kõik võrdsed. See tähendab, et 

igaüks võib välja pakkuda, kust saada 
puhast vett, mida kõik vajavad. Kuid inimesi on 

liiga palju, et neid kõiki korraga otsuste tegemiseks 
kokku kutsuda. Sellepärast valivad aednikud iga maalapi 

kohta ühe parima ettepaneku. 

Igal maalapil valivad aednikud enda hulgast kellegi neid 
esindama. See isik räägib teiste maalappide esindajatele edasi, 
mida nad otsustasid. Kõik esindajad saavad kokku ühes kohas.
Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid saavad kokku neli korda aastas. Neid kohtumisi kutsutakse ametlikult Euroopa Ülemkoguks, kuid sageli nimetame 
neid ka ELi tippkohtumisteks. Euroopa Ülemkogu on Euroopa Liidu kõige tähtsam organ. Euroopa Ülemkogul otsustatakse tulevase ühise poliitika 
põhimõtete üle (näiteks, kas võtta vastu uusi liikmeid). Euroopa Komisjon, mis on ELi haldusorgan, valmistab Euroopa Ülemkogul vastuvõetud otsuste 
põhjal ette õigusaktide eelnõud.4

Juba 2 näda-
lat ei ole vihma 

sadanud!

meil on 
veetsisterni 

vaJa!

mina kutsun 
tuletõrJemees-

konna oma lilli 
kastma!

mina kaevaksin 
siia kaevu!

me peame 
kaevama niisutus-

kraavi!

tuleks ehitada 
veekogumis-

mahuti!

automaat-
vihmuti!

niisutamine 
oleks 

palJu parem!

aga äkki 
peaksime 

vihmatantsu 
tegema?

mina toon 
oma ämbriga 
palJu vett!



ME VAJAME PUHAST VETT

Koosoleku lõpus otsustavad kõik esindajad koos, milline on 
kõige parem ettepanek. Koos koguvad nad raha ja aitavad 
tööd teha. 
Euroopa Liidu Nõukogu on ELi peamine seadusandlik organ ja teda peetakse tihti kõige mõjuvõimsamaks ühenduse organiks. Just nõukogus võetakse 
vastu ELi õigusaktid. Kui nõukogu võtab vastu õigusakti, peab ta arvestama Euroopa Parlamendi arvamuse ja Euroopa Komisjoni ettepanekutega. 
Nõukogu istungitel osalevad kõikide liikmesriikide valitsuste ministrid ja sellepärast tuntakse seda ka ministrite nõukogu nime all. 

Nõukogus on esindatud arvamused ja ettepanekud. Nende ettepanekute põhjal võtab nõukogu vastu kompromissmeetmed, mille koostab Euroopa 
Komisjon. Ühismeetmed on mõeldud tegelemiseks konkreetsete olukordadega, milles liidu tegevust peetakse oluliseks (nagu keskkond, organiseeritud 
kuritegevus jne). Nendes sätestatakse meetmete eesmärgid, ulatus, liidu käsutusse antavad vahendid ning vajaduse korral meetmete kestus ja raken-
damise tingimused. 5

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

kellel on suurem 
aed, peaks ka 

rohkem maksma! 

meie arvame, 
et tuleks 

kaevata kaev!

tuletõrJeüksus 
peaks tooma 
veetsisternid! 

igaüks peaks 
oma aiani kanali 

kaevama!

meie ettepanek on 
kaevata niisutus-

kanalid. veetsistern oleks 
suurepärane! meie 
toetame seda 
ettepanekut!

olge nüüd! me 
peame ehitama vihma-

vee kogumiseks reservuaari!

ehitame Jõele 
tammi Ja 

paigaldame 
niisutustorud! 

esitatud on palJu 
ettepanekuid. valime 
nendest parima Ja 

teeme nii! 

nii, et liumäega 
bassein ei lähe 

kohe mitte?



EUROOPA PARLAMENT

Just nagu aednikud suures aias, peame ka meie, Euroopa 
rahvad, kokku tulema, et asjades kokku leppida. Meie esin-
dajad on Euroopa Parlamendi liikmed. Kohta, kus nad kokku 
tulevad, nimetatakse Euroopa Parlamendiks. 
Aednike kohtumisel oli 27 esindajat, iga maalapi kohta üks. 
Samamoodi on Euroopa Liidus 27 riiki, kuid 736 Euroopa 
Parlamendi liiget. Riikidel, kus elab rohkem inimesi, on 
Euroopa Parlamendis rohkem esindajaid ja riikidel, kus elab 
vähem inimesi, on vähem esindajaid.
Euroopa Parlament on Euroopa Liidu parlamentaarne organ. Parlamendi praegune koosseis valiti 2009. aastal ja sinna kuulub 736 parlamendiliiget ELi 
27 liikmesriigist. Rohkem kui kolmandik Euroopa Parlamendi liikmetest on naised. Enamiku õigusaktide puhul on Euroopa Parlamendil kaasotsustamis-
õigus. Lisaks jälgib parlament Euroopa Komisjoni tööd ja teeb ühiselt otsuseid enamiku ELi eelarvega seotud küsimuste osas. Alates 1979. aastast 
on liikmesriikide kodanikud Euroopa Parlamendi liikmeid otse valinud. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kõikides liikmesriikides samaaegselt 
iga viie aasta tagant. Järgmised valimised on 20014. aastal. Euroopa Parlamendi peakorter asub Strasbourgis, kuid töökohti on kokku kolm: Brüssel, 
Luxembourg ja Strasbourg. 6



Eesti on väike riik. Eestil on Euroopa Parlamendis kuus 
esindajat. 
Euroopa Parlamendi liikmed ei räägi ainult puhtast veest. 
Nad otsustavad paljude muude küsimuste üle, mis on olulised 
kõikide Euroopas elavate inimeste jaoks. 
Euroopa Liidu Nõukogu ei tohi segi ajada Euroopa Nõukoguga. Euroopa Liidu Nõukogu võtab vastu ELi õigusakte. Euroopa Nõukogu, mis asub Stras-
bourgis, tegeleb peamiselt inimõiguste kaitsmisega kogu maailmas ja ei ole ELi institutsioon. 

Euroopa Parlament jagab oma kaasotsustamisõigust Euroopa Liidu Nõukoguga. Sellist Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmise viisi nimetatakse kaas-
otsustamismenetluseks. Kaasotsustamismenetlust kohaldatakse kõigis valdkondades peale põllumajanduse ja maksupoliitika, kus Euroopa Parlamendil 
on nõuandev roll. Lisaks olulisele õiguslooja rollile on Euroopa Parlament aktiivne ka väljaspool institutsioonilist raamistikku. Näiteks juhib ta tähelepanu 
inimõiguste rikkumisele ja edendab rassilist, etnilist ja usulist võrdsust. 7



EUROOPA KODAKONDSUS 

Igaüks, kes elab Euroopa 
Liidu liikmesriigis, on Euroopa 
kodanik. Kõik meie, kes me 
elame Eestis, oleme Euroopa 
kodanikud. Ka sina oled 
Euroopa kodanik. 

Sa võid elada ükskõik 
millises Euroopa Liidu 
liikmesriigis.

Sa saad arstiabi igas Euroopa 
Liidu riigis. 

Sina võid käia koolis ja sinu 
vanemad võivad käia tööl 
teistes riikides. 

Euroopa kodakondsus ei asenda liikmesriigi kodakondsust, vaid täiendab seda. Kõigil Euroopa Liidu kodanikel on õigus vabalt liikuda ja viibida ükskõik 
millises liikmesriigis. Neile tuleb anda samasugused õigused nagu selle riigi kodanikel, kus nad viibivad, ning neid ei tohi diskrimineerida. 8

mina käin koolis 
pariisis. Ja sina, 

issi?

mina töötan 
kokana ühes 

pariisi eeslinna 
hotellis. 

emme, kuidas 
nimetatakse 

meiesuguseid inimesi, 
kes elavad 
helsingis? 

mina käisin 
itaalias suusatamas, 

isegi mu kips on 
itaalia oma! 



Igas ELi riigis saavad täiskasvanud otsustada, kes saab 
nende riigist Euroopa Parlamendi liikmeks. Selle kohta 
öeldakse, et nad valivad oma esindajad Euroopa 
Parlamenti. Nad võivad ka ise Euroopa Parlamendi 
liikmeks kandideerida. Samuti võivad nad valida või 
kandideerida Euroopa linnade linnapea valimistel. 

Sa võid reisida ükskõik 
millisesse Euroopa Liidu 
riiki. 

Iga Euroopa kodanik võib 
esitada kaebuse Euroopa 
Ühenduste Kohtule, kui teda 
on koheldud ebaõiglaselt. 

Enamikus 
Euroopa Liidu 
riikides saab 
maksta eurodes. 

Iga Euroopa kodanik võib Euroopa Parlamendile või Euroopa Parlamendi presidendile saata küsimusi või petitsioone (kaebusi). Seda saavad teha ka 
need, kes elavad Euroopa Liidus, aga ei ole ühegi ELi liikmesriigi kodanikud. Igal Euroopa Liidu riigil ei ole saatkondi ja konsulaate igas maailma riigis 
ja sellepärast saavad välismaal abi vajavad ELi kodanikud pöörduda vajaduse korral teise liikmesriigi konsulaati. 9

issi, millal me 
ükskord bratislavasse 

Jõuame? 

emme, kas sel-
les kohtus on 

kõige vägevamad 
kohtunikud? 

lahe! koogid 
on ungaris 
odavamad. 

kui ma suureks saan, 
hakkan ma lissaboni 
linnapeaks! lissabon on 

nii lahe koht! 



Saksamaa

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Suurbritannia

Taani

Tšehhi

Ungari

Leedu

Luksemburg

Läti 

Holland

Iirimaa

Itaalia

EUROOPA LIIDU RIIKIDE LIPUD

Euroopa Liit ei ole föderaalriik nagu Ameerika Ühendriigid. Samuti ei ole see ka valitsustevahelise koostöö organisatsioon nagu Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegelikult on Euroopa Liit üsna ainulaadne. ELi liikmesriigid on jätkuvalt sõltumatud ja suveräänsed riigid, kuid nad koondavad oma 
suveräänsuse selleks, et saavutada maailmas suurem võim ja mõju, kui neil oleks üksinda tegutsedes. Suveräänsuse koondamine tähendab seda, et 
liikmesriigid annavad osa oma otsustamisõigusest enda loodud ühistele Euroopa institutsioonidele, et ühist huvi pakkuvates küsimustes saaks teha 
demokraatlikke otsuseid Euroopa tasandil.

Austria

Belgia

Bulgaaria

Eesti 

Hispaania

Kreeka

Küpros

Malta

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Rumeenia
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MILLISTEST RIIKIDEST ON NEED LAPSED PÄRIT?
VAATA LAPSI JA 
LIPPE. LASTE RIIDED 
oN SAMASUGUST 
VäRVI NAGU NENDE 
RIIGI LIPP. LEIA, 
MILLINE LAPS LäHEB 
KoKKU MILLISE 
LIPUGA, JA ÜTLE, MIS 
RIIKIDEST oN LAPSED 
PäRIT. 
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Euroopa Liidus kohaldatakse põhimõtet, mida nimetatakse subsidiaarsuse põhimõtteks. See tähendab, et EL peab tegema otsuseid kodanikule kõige 
lähemal tasandil. Teisisõnu tähendab see, et EL tegutseb ainult siis, kui tema tegevus on tõhusam kui tegevus kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil 
ning kui küsimus jääb tema ainupädevusse. 
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EURO RAHATÄHED
ÜHENDA RAHATäHTEDE ESI- JA TAGAKÜLG.

Alates 1. jaanuarist 2002, kui euro kasutusele võeti, on seda maksmiseks kasutanud enam kui 300 miljonit ELi kodanikku. Praeguseks on 16 ELi 
liikmesriiki usaldanud üleminekuga eurole ühise rahapoliitika juhtimise Euroopa Keskpanga kätte.
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ÜHENDA ÜHESUGUSED MÜNDID.

MÜNDID

15
Euroveebi kodulehelt aadressil euro.eesti.ee leiad huvitavat ja kasulikku infot euro kohta, põnevaid mänge ja palju muud.



EUROOPA PARLAMENDI 
TERMINITE SÕNASTIK

ALDE
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 
(ALDE) on Euroopa Parlamendis suuruselt kolmas 
fraktsioon. Fraktsiooni kuulub 84 parlamendiliiget 19 
riigist. 
www.alde.eu
COSAC
COSAC on lühend, mis tähistab Euroopa Ühenduse 
Küsimustega Tegelevate Komisjonide Konverentsi 
(COSAC – Conference of European Community 
Affairs Committees), mis on liikmesriikide parlamentide 
koostööfoorum Euroopa küsimuste alal.
PPE
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) fraktsioon 
(PPE) on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon, kuhu 
kuulub 265 parlamendiliiget kõigist 26 liikmesriigist.
www.eppgroup.eu
Euroopa Komisjon
Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu haldusorgan. 
Komisjon kontrollib ühenduse õigusaktidest kinni-
pidamist ja nende rakendamist ning valmistab Euroopa 
Ülemkogul vastuvõetud resolutsioonide põhjal ette uusi 
õigusakti eelnõusid. Euroopa Komisjoni juhivad 27 
volinikku (üks igast ELi liikmesriigist) ja üks president. 
Presidendi nimetavad ametisse valitsusjuhid, s.t Euroo-
pa Ülemkogu, ja kogu komisjoni koosseisu peab 
kinnitama Euroopa Parlament. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee loodi 1957. 
aastal Rooma lepinguga. See on nõuandev organ, mis 
esindab tööandjaid, liite, talupidajaid, tarbijaid ja teisi 
huvirühmi, kes kõik koos moodustavad „organiseeritud 
kodanikuühiskonna”.
Euroopa Ombudsman
Ombudsman on vahekohtunik kodaniku ja ELi asutuste 
vahel. Tema ülesanne on võtta vastu kõikide ELi kodanike 
ja ELi liikmesriigis elavate isikute või nendes registree- 
ritud organisatsioonide või ettevõtete kaebusi ja neid 
uurida.
Euroopa Kontrollikoda
Euroopa Kontrollikoda loodi 1977. aastal Luksemburgis 
ELi rahaasjade kontrollimiseks ja hindamiseks. Tema 
peamine ülesanne on kontrollida, kas ELi eelarvet 
kasutatakse õigesti. See aitab tagada ELi tõhusa ja 
läbipaistva toimimise. 
Peasekretariaat
Luxembourgis ja Brüsselis asuvas Euroopa Parlamendi 
peasekretariaadis töötab umbes 5000 ametnikku 
kõikidest ELi liikmesriikidest. Seda juhatab peasekretär. 
Peasekretariaadi ülesanne on kooskõlastada õigus-
loomealast tööd ning valmistada et te täiskogu 
istungeid ja muid koosolekuid. 

GUE/NGL
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade 
Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE/NGL) on 
praegu Euroopa Parlamendis suuruselt kuues fraktsioon, 
kuhu kuulub 35 parlamendiliiget 13 liikmesriigist. 
Fraktsioon GUE/NGL koosneb traditsioonilistest 
kommunistlikest parteidest, reformitud parteidest ja 
vasakpoolsetest rühmadest. 
www.guengl.eu
EFD
Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon (EFD) on 
32 parlamendiliikmega Euroopa Parlamendis suuruselt 
seitsmes fraktsioon. Sellesse fraktsiooni kuuluvad 
liikmesriikide euroskeptikud. 
Esimeeste konverents
Esimeeste konverentsi moodustavad Euroopa Parlamendi 
president ja fraktsioonide esimehed. See on parlamendi 
poliit iline organ, mille ülesanne on korraldada 
parlamendi tööd ja kõike õigusloome kavandamisega 
seonduvat, otsustada parlamendi komisjonide ja 
delegatsioonide vastutusvaldkondade ja koosseisu üle, 
otsustada istungisaali istekohtade paigutuse üle ning 
valmistada ette istungjärkude ajakava ja päevakord. 
Kvestorid
Lisaks presidendile ja asepresidendile kuuluvad Euroopa 
Parlamendi juhatusse ka kvestorid, kellel on nõuandev 
roll. Nemad vastutavad otseselt parlamendiliikmeid 
puudutavate haldus- ja rahaasjade eest ning tagavad 
parlamendiliikmetele ametisolemise ajaks vajaliku 
infrastruktuuri. 
Regioonide Komitee
Regioonide Komitee loodi 1994. aastal Euroopa Liidu 
lepinguga. See on nõuandev organ, kuhu kuuluvad 
Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
esindajad. Regioonide Komitee ülesanne on vaadelda 
ELi õigusakte kohalikust ja piirkondlikust seisukohast ning 
avaldada komisjoni ettepanekute kohta arvamusi.
OLAF
OLAF on Euroopa Pettustevastane Amet (lühend tuleneb 
prantsuskeelsest nimetusest Office Européen de Lutte 
Anti-Fraude).
Parlamendikomisjonid 
Euroopa Parlamendi täiskogu istungite ettevalmistami-
seks on parlamendiliikmed jagatud alalistesse komisjo-
nidesse, millest igaüks tegeleb põhjalikult teatud kindla 
valdkonnaga. Praegu on parlamendikomisjone 20. Par-
lamendikomisjonid koosnevad 25–76 parlamendiliikmest 
ja neil on esimees, juhatus ja sekretariaat. Komisjonide 
poliitiline koosseis peegeldab täiskogu koosseisu. Par-
lamendikomisjonid kohtuvad üks või kaks korda kuus 
Brüsselis. Nende arutelud on avalikud.
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Fraktsioonid
Euroopa Parlamendi liikmed ei jagune mitte rahvuse, 
vaid poliitilise kuuluvuse järgi. Fraktsiooni peab kuuluma 
vähemalt 25 parlamendiliiget, kes peavad esindama 
vähemalt ühte neljandikku liikmesriikidest. Praegu on 
Euroopa Parlamendis seitse fraktsiooni. Parlamendiliikmeid, 
kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni, nimetatakse fraktsioonilise 
kuuluvuseta parlamendiliikmeteks. 
Nõuandemenetlus
Nõuandemenetlus on vanim õiguslik menetlus, millega 
Euroopa Parlament õigusloometöösse kaasatakse. See 
menetlus näeb ette, et nõukogu peab saama Euroopa 
Parlamendi arvamuse enne, kui ta saab komisjoni koos-
tatud õigusakti ettepaneku vastu võtta. 
Koostöömenetlus
Koostöömenetlus võeti kasutusele Ühtse Euroopa Aktiga 
ja see suurendas Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. 
Parlament võib teha muudatusi õigusakti ettepanekutes, 
mille puhul on ette nähtud kaks lugemist. 
Nõusolekumenetlus
Nõusolekumenetlus hõlmab selliste valdkondade õigus-
akte, mille kohta nõukogu teeb otsuse ühehäälselt. 
Nõusolekumenetlus võeti kasutusele Ühtse Euroopa 
Aktiga ja see eeldab, et nõukogu peab enne tähtsate 
otsuste tegemist saama Euroopa Parlamendi nõusoleku. 
Kaasotsustamismenetlus
Kaasotsustamismenetlus paneb parlamendi ja nõukogu 
õigusaktide vastuvõtmise mõttes võrdsesse olukorda. 
President
Euroopa Parlamendi president valitakse kaheks ja 
pooleks aastaks, mis on pool parlamendi ametiaega, 
ja teda saab tagasi valida. President, keda abistab 
14 asepresidenti, juhatab Euroopa Parlamendi ja 
selle organite (juhatus ja esimeeste konverents) tööd 
ning täiskogu istungi arutelusid. Praegu on Euroopa 
Parlamendi president Jerzy Buzek, kes astus ametisse 
14. juulil 2009. 

S&D
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon 
Euroopa Parlamendis (S&D), mis ühendab Euroopa 
sotsialistlikke parteisid, on Euroopa Parlamendis 184 
parlamendiliikmega 27 liikmesriigist suuruselt teine 
fraktsioon.
www.socialistgroup.eu
Sahharovi auhind
Euroopa Parlament asutas Sahharovi auhinna 1988. 
aastal ja seda antakse igal aastal ühele või enamale 
isikule või rühmale väljapaistvate saavutuste eest 
inimõiguste eest võitlemise alal. 
AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee
Cotonou lepinguga sõlmisid 79 Aafrika, Kariibi mere 
ja Vaikse ookeani piirkonna riiki suhted ELi liikmes-
riikidega. AKV esindajad ja 70 parlamendiliiget 
kohtuvad AKV-ELi parlamentaarsel ühisassambleel, mis 
edendab põhja-lõuna vastastikust sõltuvust, inimõigusi 
ja demokraatia programme. Kohtutakse vaheldumisi 
ühes AKV riigis ja ühes ELi riigis. 
ECR Euroopa Konservatiivid ja Reformistid
Konservatiivne ja antiföderalistlik Euroopa Konservatiivide 
ja Reformistide fraktsioon (ECR) loodi pärast 2009. 
aasta valimisi ning fraktsiooni tuumiku moodustavad 
briti konservatiivid. 
Ametlikud keeled
Euroopa Liidus on 23 ametlikku keelt. Eurooplased 
peavad riigi- ja piirkondlike keelte mitmekesisust kalliks 
kui osa nende rikkalikust kultuuripärandist. 
Verts/ALE
Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon (Verts/ALE) on 
55 parlamendiliikmega Euroopa Parlamendi suuruselt 
neljas fraktsioon, kuhu kuuluvad parlamendiliikmed 13 
ELi riigist. Roheliste hulgas tegutseb ka riigiülene partei, 
mis toetab föderaalset ELi.
www.greens-efa.org

Jelka Godec Schmidt ja Matjaž Schmidt  
Euroopa on meie kodu
originaal: V Evropi smo doma / Euroopa Parlamendi infobüroo 
Sloveenias
väljaandja: Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis

tasuta väljaanne

Tallinn 2009
Kõik õigused kaitstud

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
Euroopa Liidu maja
Rävala pst 4
Tallinn 10143

tel 630 6969
faks 630 6968
e-mail: eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
www.europarl.europa.eu



EUROOPA 
PARLAMENT

EURooPA PARLAMENTI 
JÕUDMINE EI oLE LIHTNE. 
AINULT ÜHEL EURooPA 
PARLAMENDI LIIKMEL 
ÕNNESTUB KoHALE JÕUDA. 
MILLISEL?

EUROOPA PARLAMENDI 
HOONE STRASBOURGIS.


