
Sužinokite daugiau apie Europos dieną 2020 ir praleiskite ją kartu su mumis 

     Stebėkite mūsų tiesioginę transliaciją iš Europos Parlamento, kurios metu bus pagerbti europiečiai, kūrę 

istoriją 1950 m. ir kuriantys ją šiandien. Aprodysime plenarinių posėdžių salę, nersime į Europos dienos istoriją 

ir pasvarstysime apie daugybę būdų, kaip Europos solidarumas padeda kovoti su COVID-19. 

     Ieškokite saitažodžio #EuropeDay socialinėje žiniasklaidoje ir įsitraukite į diskusiją apie tai, ką jums reiškia 

Europa. Šiai dienai sukurtas netgi specialus „Spotify“ grojaraštis. Nepamirškite atsiųsti mums savo pasiūlymų, 

kaip jį būtų galima papildyti! Kviečiame pasidomėti ir internetine paroda, kurioje pasakojama, kaip gimė 

Šumano deklaracija ir kodėl švenčiame Europos dieną. 

     Minėkime šią dieną kartu. Parodykite draugams ir kaimynams, jog tikite, kad iššūkius lengviau atremti 

kartu: iškabinkite ant lango ar balkone Europos vėliavą arba ją nupieškite! 

     Mes renkame Europos vėliavų nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių Europos šalių bei tikimės, kad 

„Facebook“ renginyje pamatysime ir jūsiškę. 

Tikimės, kad galėsite prisijungti. 

Už Europos Parlamento lankytojus atsakinga darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

Minime Šumano deklaracijos 70-metį ir kviečiame į virtualią parodą 

Virtuali paroda Europeana platformoje 

      1950 m. gegužės 9 d., pasaulyje vykstant šaltajam karui, Robertas Schumanas paskelbė deklaraciją, kuri 

paskatino kurti Europos bendriją. Prancūzijos užsienio reikalų ministro užmojis buvo platus – jis norėjo įsteigti 

naują viršvalstybinę organizaciją ir sukurti bendrą Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir plieno rinką, atvirą kitoms 

Europos šalims. Taip, kiek vėliau, atsiras Europos anglių ir plieno bendrija, dar vėliau – Europos ekonominė 

ir atominė bendrijos, o šios virs Europos Sąjunga. Apsilankykite virtualioje Europeana platformoje esančioje 

parodoje, skirtoje Europos Sąjungos ištakoms: susipažinkite su Robertu Schumanu, su priežastimis, 

pastūmėjusiomis Europą vienytis ir su pirmais Europos šalių žingsniais link glaudesnio bendradarbiavimo. 
 

Susipažinkite su kasdienybės herojais: „Europiečiai prieš COVID-19“ 

     Koronaviruso pandemija pareikalavo ne tik viso pasaulio gydytojų, mokslininkų, verslininkų, politikų 

pastangų ir darbo, bet ir paramos iš piliečių. Visose šalyse žmonės stojo į kovą su pandemija: vieni rinko lėšas 

apsauginėms priemonėms, kiti siuvo kaukes kaimynams, dar kiti rengė virtualias jogos pamokas ar veiklas 

vaikams. Su pilietiško solidarumo pavyzdžiais kviečiame susipažinti projekto „Europiečiai prieš COVID-19 “ 

puslapyje, kuriame rasite ir pavyzdžių iš Lietuvos (tiesa, kol kas tik anglų kalba). Pasisemkite įkvėpimo, 

pasidalinkite patikusia istorija ar pasiūlykite savo projektą tinklalapiui. 

Europos Parlamento biuro Lietuvoje komanda 

 + 370 5 2120766 

epvilnius@europarl.europa.eu 

Mes Facebooke 

https://www.europeana.eu/lt/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
https://www.europarl.europa.eu/europeans-against-covid19/
mailto:epvilnius@europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje/


Europos jaunimo forumas EYE2020 persikėlė į internetą 

           Gegužės pabaigoje Strasbūre buvo planuojamas didžiulis jaunimui skirtas renginys – Europos jaunimo 

forumas EYE2020, kuriame įprastai apsilanko iki 8000 jaunų žmonių iš Europos Sąjugos ir kitų šalių. Dėl 

pandemijos šis renginys buvo atšauktas, tačiau kai kurios diskusijos persikėlė į internetą. Jau buvo kalbėta apie 

švietimo ateitį, skaitmeninę bendruomenę, perdirbimą, lėtą vartojimą ir kitas temas. Ateityje laukia kitos 

diskusijos, kurias kviečiame stebėti gyvai EYE2020 internetinio renginio renginio puslapyje.  

Mes Instagrame 

https://www.instagram.com/Europos_parlamentas/

