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Politinės grupės ir narių jose
skaičius
• Europos liaudies partija (krikščionys demokratai) EPP 219
• EP socialistų ir demokratų pažangusis aljansas S&D 187
• Europos konservatoriai ir reformistai ECR - 73
• Liberalų ir demokratų aljansas už Europą ALDE - 68
• Žaliųjų frakcija/ Europos laisvasis aliansas EFA - 52
• Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa EFDD – 43
• Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės
šalių žalieji kairieji (GUE/NGL) – 51
• Tautų ir laisvės Europos frakcija – 34
• Nepriklausomi nariai - 24
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Prioritetai:
Ginti stipriąsias vertybes,
Tvirti ir gilūs transatlantiniai ryšiai,
Kaimynystės politikos stiprinimas, tolesnė plėtros politikos raida,
Duoti pragmatišką ir tikslingą atsaką finansų krizei, geriau
koordinuoti ekonomikos politikos veiksmus ir tęsti vidaus rinkos
kūrimą,
Europos biudžeto ir jo finansavimo reforma,
Kovos su terorizmu ir piliečių apsaugos nuo organizuoto
nusikalstamumo stiprinimas,
Darni energetikos politika kovojant su klimato kaita ir rūpinantis
tvaria plėtra,
Maisto sauga ir apsirūpinimo maistu užtikrinimas,
Bendra imigracijos politika,
Didesnis valstybių narių solidarumas, ypač įgyvendinant
sanglaudos politiką ir ginant Europos socialinio modelio vertybes.

EP socialistų ir demokratų
pažangusis aljansas S&D
• Veiksmingesnis Europos ekonomikos koordinavimas ir krizės
valdymas, kova su nedarbu,
• Radikali finansinio sektoriaus institucijų reforma,
• Finansinių operacijų mokestis,
• Žmonių Europa,
• Neteršianti ir išteklius tausojanti ekonomika,
• Bioįvairovės strategija apsaugoti natūralias buveines ir ekosistemas,
• Reformos bendrojoje žemės ūkio ir žuvininkystės politikoje, kurios
užtikrintų tvarumo ir sąžiningumo principus,
• Pažanga skaitmenos darbotvarkėje,
• Kova su radikaliomis jėgomis, kovojančiomis prieš ES,
• Alternatyvi darbotvarkė lyčių lygybės, piliečių laisvių, mokymosi
visą gyvenimą, sporto, kultūros įvairovės, duomenų apsaugos,
tarptautinio nusikalstamumo srityse,
• Radikali ilgalaikio finansinio plano pertvarka,
• Plėtros skatinimas ir prekybos bei vystymosi plėtra užtikrinanti
padorų darbą pasaulyje.

Europos konservatoriai ir
reformistai ECR
Prahos deklaracija
• Laisvas verslas, laisva ir sąžininga prekyba ir konkurencija, minimalus
reguliavimas, mažesni mokesčiai ir nedidelis valdžios aparatas,
• Asmens laisvė, didesnė asmeninė atsakomybė ir demokratiška atskaitomybė,
• Tvarios ir švarios energijos ištekliai, užtikrinantys energijos saugumą,
• Šeimos, kaip visuomenės pamato, svarba,
• Suverenus valstybių narių integralumas,
• Transatlantinio saugumo ryšių svarba NATO ir parama jaunoms
demokratijoms Europoje,
• Kontroliuojama imigracija ir piktnaudžiavimo prieglobsčio tvarka
sustabdymas,
• Veiksmingos ir modernios viešosios paslaugos, atsižvelgiant į kaimo ir
miesto bendruomenių poreikius,
• Švaistymo ir pernelyg didelės biurokratijos atsisakymas bei didesnis
skaidrumas ir sąžiningumas ES institucijose ir ES lėšų panaudojime,
• Pagarba ir teisingas elgesys su visomis ES šalimis, senomis ir naujomis,
didelėmis ir mažomis.

Liberalų ir demokratų
aljansas už Europą ALDE
Pro europinė politinė darbotvarkė,
• Pagrindiniai ambicingos politinės darbotvarkės šalininkai
• Siekia sukurti stiprią ir saugią Europos Sąjungą, kurioje būtų
laikomasi aukštų visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos ir
žmogaus teisių standartų.
• Pasisako už naują, ekologišką, konkurencingą ekonomiką, kurioje
panaudojami nauji gebėjimai ir naujos technologijos.
Prioritetai:
• Kovoti su diskriminacija, skatinti lygybę,
• Imtis atsakomybės patiems finansuoti savo ateitį,
• Ginti demokratiją, pirmauti pasaulyje,
• Kurti “žalesnę” ekonomiką, saugoti mūsų planetą,
• Kurti naujas darbo vietas.

Žaliųjų frakcija/ Europos laisvasis
aliansas EFA
Frakcija pasisako už aplinkos apsaugą, lygias galimybes, socialinį
teisingumą ir atvirą, demokratišką Europą, kur piliečiai dalyvauja
politikoje, neužgožiami įmonių interesų.
Prioritetai:
• Kurti visuomenę gerbiančią pagrindines žmogaus teises ir
aplinkosauginį teisingumą: apsisprendimo, pastogės, geros
sveikatos, švietimo, kultūros ir aukštos gyvenimo kokybės teises;
• Didinti laisvę darbo srityje, ne tik sprendžiant bedarbystės
problemas, bet ir išplečiant žmonių pasirinkimo galimybes,
išlaisvinant žmonių kūrybinį potencialą;
• Stiprinti demokratiją skatinant decentralizaciją ir tiesioginį žmonių
dalyvavimą sprendimų priėmime ir stiprinant valdymo atvirumą ir
institucijų atskaitomybę;
• Sukurti laisvų tautų sąjungą, grindžiamą subsidiarumu ir
išpažįstančią tarpusavio ir pasaulinį solidarumą;
• Sustiprinti socialines, kultūrines ir ekologines vertybes ES
ekonominiame vystymesi.

Laisvės ir tiesioginės
demokratijos
Europa EFDD

Prioritetai
• Laisvė ir bendradarbiavimas tarp žmonių iš skirtingų valstybių:
remia atvirą, skaidrų, demokratišką ir atsakingą bendradarbiavimą
tarp suverenių Europos valstybių ir nepripažįsta Europos
biurokratizavimo ir vieningos centralizuotos Europos
supervalstybės sukūrimo.
• Daugiau demokratijos ir pagarbos žmonių valiai: prieštarauja
tolesnei Europos integracijai, kuri dar labiau sustiprins demokratijos
deficitą ir centristinę ES politinę sandarą; naujos sutartys turi būti
tvirtinamos žmonių balsavimu nacionaliniuose referendumuose.
• Pagarba Europos istorijai, tradicijoms ir kultūros vertybėms:
Europos žmonės ir tautos turi teisę ginti savo sienas ir stiprinti savo
istorines, tradicines, religines ir kultūrines vertybes;
nepripažįstamos jokios diskriminavimo formos.
• Pagarba tautiniams skirtumams ir interesams: balsavimo laisvė

Plačiau (anglų kalba):
EPP: http://www.epp.eu/party.asp?z=5B
S&D: http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3582_EN_12_ke
y_demands_en_revised_from_2010.pdf

ALDE: http://www.alde.eu/
ECR: http://ecrgroup.eu/?page_id=954 ; http://ecrgroup.eu/?page_id=46 ; http://ecrgrou
p.eu/?p=1100
EFA: https://www.greens-efa.eu/en/
EFDD: http://www.efdgroup.eu/

