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Politinė grupė
• Politinių organizacijų sąjunga, reiškianti visuomenės
sluoksnio idealus ir interesus: Demokratų, komunistų, respublikonų,
socialistų;
• Mokomojo Europos Parlamento sesijų metu, politinės grupės nariai
diskutuoja ir nagrinėja kiekvieną rezoliuciją ir siūlo jai pakeitimus
remdamiesi savo politinės grupės prioritetais bei tikslais. Vėliau visą
tai pristato savo komitetui.

• EP politinių grupių pasiskirstymas
• Europos liaudies partija (krikščionys demokratai) (European People‘s Party)
• EP socialistų ir demokratų pažangusis aljansas (Progressive Alliance of
Socialists and Democrats)
• Europos konservatoriai ir reformistai (European Conservatives and
Reformists)
• Liberalų ir demokratų aljansas už Europą (Alliance of Liberals and Democrats
for Europe)
• Europos vieningieji kairieji / Šiaurės šalių žalieji kairieji (European United
Left–Nordic Green Left)
• Žalieji / Europos laisvasis aljansas (The Greens–European Free Alliance)
• Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa (Europe of Freedom and Direct
Democracy)
• Tautų ir laisvės Europa(Europe of Nations and Freedom)

EP politinių grupių pasiskirstymas

Europos liaudies partija (krikščionys demokratai)
European People's Party (Christian Democrats) – EPP
Prioritetai:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bendra imigracijos politika;
Tvirti ir gilūs transatlantiniai ryšiai;
Europos biudžeto ir jo finansavimo reforma;
Geresnis ekonomikos politikos veiksmų koordinavimas, vidaus rinkos
kūrimo tęsimas;
Kaimynystės politikos stiprinimas, tolesnė ES plėtros politikos raida;
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;
ES socialinio modelio vertybių bei tradicinių vertybių gynimas.

EP socialistų ir demokratų pažangusis aljansas
Group of the Progressive Alliance of Socialists and
Democrats – S&D
Prioritetai:
•
•
•
•
•

Neteršianti ir išteklius tausojanti ekonomika;
Visapusiškas pasirengimas sveikatos pandemijoms;
Veiksmingesnis Europos ekonomikos koordinavimas ir krizės valdymas;
Radikali finansinio sektoriaus institucijų reforma, finansinio plano pertvarka;
Reformos bendrojoje žemės ūkio ir žuvininkystės politikoje, kurios užtikrintų
tvarumo ir sąžiningumo principus, apsaugant ekosistemas;
• Alternatyvi darbotvarkė lyčių lygybės, piliečių laisvių, mokymosi visą
gyvenimą, sporto, kultūros įvairovės, duomenų apsaugos,
tarptautinio nusikalstamumo srityse;
• Švarios plėtros bei vystymosi skatinimas, užtikrinantis
padorų darbą pasaulyje.

Europos konservatoriai ir reformistai
European Conservatives and Reformists – ECR
Prioritetai:
• Šeimos, kaip visuomenės pamato, svarba;
• 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;
• 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.

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą
Alliance of Liberals and Democrats for Europe – ALDE
Prioritetai:
•
•
•
•
•
•

Kovoti su diskriminacija, skatinti lygybę visose srityse;
Imtis atsakomybės patiems finansuoti savo ateitį;
Kurti žalesnę ekonomiką, saugoti mūsų planetą;
Ginti demokratiens vertybes visais atvejais;
Proeuropietiška ir ambicinga politinė darbotvarkė;
Stiprios ir saugios Europos Sąjungos, kurioje būtų laikomasi
aukštų visuomenės sveikatos, vartotojų apsaugos ir žmogaus
teisių standartų, sukūrimas;
• Nauja, ekologiška, konkurencinga ekonomika, kurioje
panaudojami nauji gebėjimai ir naujos technologijos.

Europos vieningieji kairieji / Šiaurės šalių žalieji kairieji
Confederal Group of the European United Left-Nordic
Green Left – GUE/NGL
Prioritetai:
• Solidarumo principais veikianti Europa (skatinant visų ES šalių vystymąsi,
neleidžiant stipriausioms šalims primesti savo politikos kitoms);
• Europa be demokratijos deficito ir laisva nuo neoliberalios pinigų
politikos;
• Taiką užtikrinti ne kariniais instrumentais, o demokratijos plėtra pasaulyje;
• Mažinti skirtumus tarp „centro“ ir „periferijos“, kurie sukuria nestabilumą
ir pernelyg didelę galios koncentraciją;
• Tarptautinis saugumas stiprinant ESBO ir atsisakant NATO ir VEU;
• Bendros socialinės erdvės sukūrimas, užtikrinantis visiems
lygias teises ir poreikių tų, kurie skurdo savo šalyse
verčiami ieško prieglobsčio ES, patenkinimą.

Žalieji / Europos laisvasis aljansas
The Greens / European Free Alliance – Verts/ALE
Prioritetai:
• Pagarba kalbų ir kultūros įvairovei, tvari ES energetikos politika;
• ES struktūrinė parama tvaraus vietos žemės ūkio plėtrai;
• Padidinti 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;
• Kurti visuuomenę, gerbiančią pagrindines žmogaus teises ir aplinkosauginį
teisingumą: apsisprendimo, pastogės, geros sveikatos, švietimo, kultūros ir
aukštos gyvenimo kokybės teises;
• Sustiprinti socialines, kultūrines ir ekologines vertybes ES ekonominiame
vystymesi.

Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa
Europe of Freedom and Direct Democracy – EFDD
Prioritetai:

• Laisvė ir bendradarbiavimas tarp žmonių iš skirtingų valstybių;
• Atviras, skaidrus, demokratiškas bendradarbiavimas tarp
suverenių Europos valstybių;
• Europos biurokratizavimo ir vieningos centralizuotos Europos
supervalstybės sukūrimo vengimas;
• ES decentralizacija, prieštaravimastolesnei ES integracijai;
• Mažesni „slenksčiai“ nacionaliniams bei tarptautiniams
referendumams surengti;
• Tradicinių, religinių ir kultūrinių vertybių gynimas;
• Pagarba tautiniams skirtumams ir interesams: tiesioginio
balsavimo laisvė visiems.

Tautų ir laisvės Europa
Europe of Nations and Freedom – ENF
Prioritetai:
• Priešinimasis politinei ES integracijai ir viršnacionaliniam jos veikimo
modeliui.
• ES decentralizacija, nacionalinių valstybių galių stiprinimas;
• Bendros valiutos idėjos atsisakymas, bendrųjų ES politikų įtakos
mažinimas;
• Didesnis ES šalių narių savarankiškumas sprendžiant
nacionalines problemas, ypač migracijos klausimus;
• Individo ir žodžio laisvės gynimas, įskaitant ir žodžio laisvę internete.

