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47 valstybės
ir viena organizacija
...

...Europos Taryba
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Europos Parlamento rūmai
Strasbūre

Laisvė ir teisingumas – svarbiausios
Europos vertybės
Europos Taryba, kurios pagrindinis tikslas yra didesnis vieningumas tarp
Europos demokratinių valstybių, buvo įkurta remiantis tam tikromis pamatinėmis vertybėmis – demokratija, žmogaus teisėmis ir teisės viršenybe.

Taikos ir demokratijos negalime laikyti savaime suprantamais dalykais. Juos
saugoti ir puoselėti yra dabartinių jaunų žmonių pareiga.

Europos Taryba suteikia jauniems žmonėms galimybę patiems suprasti
demokratijos ir pilietiškumo prasmę, skatina juos rūpintis laisve ir teisingumu bei moko gerbti kitus žmones ir jų skirtumus.

Susipažink su Europos Taryba
. Tavo šalis priklauso Europos Tarybai, o tai paverčia tave didžiulės tautų šeimos,
išsidėsčiusios nuo Islandijos iki Azerbaidžano, dalimi. Šioje teritorijoje yra milijonai
jaunų žmonių, kurių patirtis ir interesai yra panašūs į tavuosius, tačiau jų kultūra –
visiškai kitokia.

Kas yra Europos Taryba?

CONSEILDE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europos Taryba – tai 1949 metais įkurta tarpvyriausybinė politinė organizacija, turinti 47 valstybes
nares. Europos Tarybos uždavinys yra užtikrinti demokratiją, žmogaus teises ir teisingumą visiems
europiečiams.
Tarybos veikla yra paremta bendradarbiavimu ir dialogu tarp keturių oficialių Europos Tarybą sudarančių
institucijų: Ministrų Komiteto, Parlamentinės Asamblėjos, Europos vietų ir regionų valdžių kongreso bei
Europos Žmogaus Teisių Teismo.
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Europos Taryba stengiasi pateikti visuomenei
reikiamus atsakymus dėl:
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Rasizmo
Tautinių mažumų diskriminacijos
Vaikų gerovės
Socialinės atskirties
Terorizmo
Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos
Priklausomybės nuo narkotikų
Bioetikos ir klonavimo
Aplinkos apsaugos
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Biudžetas: Europos Tarybos darbą finansuoja
valstybės narės, o jų įnašas yra nustatomas
pagal valstybės populiaciją ir gerovės lygį. 2013
metų biudžetas yra 240 milijonų eurų.

E
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Europos Tarybos struktūra tr

v

. Europos Taryba, visų pirma, yra struktūra, kuri gali būti pasitelkta

ryžtingai ir efektyviai tam tikroms problemoms spręsti.

Ministrų Komitetas yra Europos Tarybos institucija, priimanti sprendimus.
Ministrų Komiteto nariai yra 47 valstybių narių užsienio reikalų ministrai, kurie
susitinka du kartus per metus, o jų nuolatiniai atstovai Strasbūre susitinka bent
kartą per mėnesį. Komitetas sprendžia Europos Tarybos politikos klausimus,
ruošia darbo programą bei aptaria Parlamentinės Asamblėjos ir Europos vietų
ir regionų valdžių kongreso pasiūlymus. Ministrų Komiteto sprendimai yra
įtraukiami į Europos konvencijas arba susitarimus ir rekomendacijas valstybėms
narėms.

Parlamentinė Asamblėja yra patariamasis Europos Tarybos organas (t. y.
aptaria sprendimų priėmimą) ir varomoji jėga. Ji turi 636 narius (318 atstovų ir 318
pavaduotojų), renkamus iš 47 valstyvių narių parlamentų ir svečių delegacijų iš
valstybių, nepriklausančių šiai institucijai. Kiekvienos delegacijos politinė sudėtis
atspindi savos valstybės parlamento pusiausvyrą. Parlamentinė Asamblėja
rengia keturis posėdžius per metus Strasbūre. Asamblėjos rekomendacijos
Ministrų Komitetui yra daugybės Europos Tarybos pasiekimų priežastis, jos
diskusijos vaidina didelį vaidmenį formuojant šios organizacijos politiką.

q

q
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a trumpai
Europos vietų ir regionų valdžių kongresas yra vietos
ir regioninės demokratijos balsas. 318 atstovų ir 318 pavaduotojų atstovauja valstybės narių vietos ir regioninei valdžiai. Šis kongresas turi dvejus rūmus – Vietos valdžios ir
Regioninės valdžios, ir kasmet rengia 2 plenarines sesijas
Strasbūre. Kongreso tikslas yra sustiprinti demokratines
struktūras vietos lygmeniu, ypač naujose demokratinėse
valstybėse.

Neatsiliekant nuo progreso
Pokytis ir inovacijos šiandien yra svarbūs socialinio, mokslinio ir
kultūrinio gyvenimo Europoje bruožai. Kad ir kaip būtų, kartu su
šiais pokyčiais atsiranda ir pavojų. Europos Taryba kovoja su šiais
pavojais kurdama taisykles ir konvencijas, apsaugančias Europos
gyventojus ir koreguodama savo prioritetus kur būtina.
Konvencijos – tai esminiai teisiniai įrankiai – tarptautinės sutartys,
įpareigojančios valstybes bendradarbiauti tam tikrose srityse, kurias
Europos Taryba pasitelkia tam, kad pagerintų visų europiečių gyvenimą.

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius, kurį kas
penkerius metus renka Parlamentinė Asambėja, yra
atsakingas už vadovavimą ir Organizacijos veiklos
koordinavimą.

Sprendimų priėmimas ir veikimas
Europos Tarybos darbas paremtas dokumentais, dėl kurių sutarė valstybės narės, – konvencijomis,
rekomendacijomis ir t. t. Šie dokumentai svarbūs idėjoms praktiškai įgyvendinti.
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Žmogaus teisės p
. Jei Europos Taryba yra žinoma dėl ko nors, tai ji yra žinoma dėl savo veiklos žmogaus teisių srityje.
Viena pagrindinių Europos Tarybos funkcijų yra žmogaus teisių gynimas ir pastangos tai daryti kuo efektyviau kasdien. Tai priežastis,
kodėl 1950 metais priimta Europos žmogaus teisių konvencija yra itin reikšminga. Unikali šios konvencijos apsaugos sistema apima
individualias 800 milijonų europiečių teises.

Jei tu jauti, kad tavo teisė, garantuojama Europos žmogaus teisių konvencijoje, buvo pažeista, gali pateikti skundą Europos
Žmogaus Teisių Teismui. Tačiau, visų pirma, turi pabandyti pasiekti teisybę savo valstybėje, tam tikslui išnaudodamas visas
įmanomas teisinės gynybos priemones.

Pagrindinės
teisės, kurias
saugo konvencija, yra:

u
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s praktikoje
Europos Žmogaus Teisių Teismą Strasbūre sudaro po vieną teisėją iš kiekvienos

valstybės narės. Nors teisėjai yra renkami atsižvelgiant į jų kilmės šalį, jie yra

nepriklausomi ir neatstovauja savo valstybių. Peticijas nagrinėja arba vienas

?

q

q

teisėjas, jeigu jos akivaizdžiai yra nepriimtinos, arba Komitetas susidedantis

iš trijų teisėjų, jeigu peticija yra pagrįsta nusistovėjusia Teismo praktika, arba

septynių teisėjų kolegija. Išimtinais atvejais peticijas nagrinėja septyniolikos

teisėjų Didžioji Kolegija.

Europos socialinė chartija saugo
šias teises:

Teisę į darbą
Teisę į profesinį orientavimą
l Apsaugą nuo diskriminacijos darbe
l Priverstinio darbo uždraudimą
l Teisę jungtis į organizacijas
(profesines sąjungas)
l Lygybę tarp moterų ir vyrų
l Apsaugą nuo skurdo ir socialinės
atskirties
l
l

q

Žmogaus teisių įgaliotinis yra atsakingas už žmogaus teisių švietimo
ir sąmoningumo skatinimą bei užtikrinimą, kad valstybės narės gerbtų
Europos Tarybos standartus.

Europos konvencija prieš kankinimą saugo kalinių teises, nepilnamečių
teises specialiuose švietimo centruose, žmonių, dirbančių policijoje ar
kariuomenėje, teises, psichiatrijos ligoninių pacientų teises ir t. t. Europos
komiteto prieš kankinimą (CPT) nariai atlieka stebėjimus valstybėse narėse,
kad būtų užtikrinta, jog kalinių teisės yra gerbiamos, ir, svarbiausia – kad jie
būtų apsaugoti nuo kankinimų ar žeminančio elgesio.

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) įsijungia
į vykstantį dialogą su nacionaline valdžia tam, kad įvertintų valstybių
narių antirasistinę politiką.
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Švietimas – raktas į

. Demokratinis pilietiškumas, žmogaus teisės, tolerancija ir abipusė pagarba – tai yra tik kelios svarbios

problemos, įtrauktos į švietimo programas, kurias Europos Taryba įgyvendina savo valstybėse narėse.
Demokratinio pilietiškumo
švietimas

Gyvendami visuomenėje, žmonės
turi žinoti savo teises, prisiimti
atsakomybes ir susitaikyti su tuo,
kad kiti yra skirtingi.

Demokratinio pilietiškumo švietimo
projektas padeda žmonėms pritaikyti
šiuos esminius principus.
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Tikslai:
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s į ateitį!
Kalbos kiekvienam

Europos Taryba savo valstybėms narėms
padeda sudaryti naujas kalbų programas ir
skatina naujus kalbos mokymo bei mokytojų
rengimo metodus.
Europos Tarybos darbą šioje srityje reguliuoja modernių kalbų padalinys ir Grace
(Austrija) įkurtas Europos šiuolaikinių kalbų
centras

q
Daugiau nei 200 kalbų

Europos kalbų diena (rugsėjo 26 d.)
padeda atkreipti visuomenės dėmesį
į daugybę kalbų, vartojamų Europoje
(daugiau kaip 200!), ir į šio turtingo lingvistinio paveldo vertę. Be to, ši diena
pabrėžia ir mokymosi visą gyvenimą
svarbą.

r r

marug
Europos istorijos mokymas

Europos Taryba išleido knygų seriją apie
istorijos mokymą Europoje, suteikiant
mokytojams idėjų tyrimui ir pamokoms,
ir pasiūlė naują XX amžiaus istorijos
dėstymo metodą, kurio tikslas – skatinti
mokinius „jaustis europiečiais“, bet kartu
išlikti atviriems likusiam pasauliui.

Tavo diplomų eksportavimas

Jeigu tu nori dirbti užsienyje, turi būti
užtikrintas, kad tavo diplomai ten bus
pripažinti. Šiuo atveju ekvivalentiškumas
yra pagrindinė koncepcija, ir kad ji būtų
užtikrinta, dirba Europos Taryba.

r

Vidurinių mokyklų mainai

Pagal šią programą vidurinių
mokyklų mokiniai gali gauti stipendiją tris mėnesius mokydamiesi kitoje
Europos valstybėje. Ryšiai tarp Rytų
ir Vakarų yra ypač skatinami, o
kultūriniai mainai šiuo atveju yra
pagrindinė koncepcija.

Estija, Talinas

Austrija, Viena

1956
Balandžio 16 d.

Vokietija, Berlynas

Liepos 13 d.

Islandija, Reikjavikas

1950
Kovo 7 d.

Turkija, Ankara

Graikija, Atėnai

Rugpjūčio 9 d.

Švedija, Stokholmas

Jungtinė Karalystė, Londonas

Nyderlandai, Amsterdamas

Norvegija, Oslas

Liuksemburgas,
Liuksemburgas

Lapkričio 9 d.

Moldova, Kišiniovas

Albanija, Tirana

Liepos 13 d.

Latvija, Ryga

1995
Vasario 10 d.

Andora, Andora la Velja

1994
Lapkričio 10 d.

Rumunija, Bukareštas

Spalio 7 d.

Slovakija, Bratislava

Čekijos Respublika,
Praha

Birželio 30 d.

Slovėnija, Liubliana

Lietuva, Vilnius

1993
Gegužės 14 d.

Italija, Roma

Airija, Dublinas

Bulgarija, Sofija

1992
Gegužės 7 d.

Lenkija, Varšuva

1991
Lapkričio 26 d.

Prancūzija, Paryžius

Danija, Kopenhaga

Belgija, Briuselis

1949
Gegužės 5 d.

Vėliavos, įstojimo datos,
valstybės narės ir jų sostinės
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Vengrija, Budapeštas

1990
Lapkričio 6 d.

Suomija, Helsinkis

1989
Gegužės 5 d.

San Marinas, San Marinas

1988
Lapkričio 16 d.

Lichtenšteinas, Vaducas

1978
Lapkričio 23 d.

Ispanija, Madridas

1977
Lapkričio 24 d.

Portugalija, Lisabona

1976
Rugsėjo 22 d.

Malta, Valeta

1965
Balandžio 29 d.

Šveicarija, Bernas

1963
Gegužės 6 d.

Kipras, Nikozija

1961
Gegužės 24 d.

Austrija, Viena

1956
Balandžio 16 d.

* Ši valstybė narė įstojo kaip Serbija
ir Montenegras iki 2006 m. birželio.

Juodkalnija, Podgorica

2007
Gegužės 11 d.

Monakas, Monakas

2004
Spalio 5 d.

Serbija, Belgradas*

2003
Balandžio 3 d.

Bosnija ir Hercegovina,
Sarajevas

2002
Balandžio 24 d.

Azerbaidžanas, Baku

Armėnija, Jerevanas

2001
Sausio 25 d.

Gruzija, Tbilisis

1999
Balandžio 27 d.

Kroatija, Zagrebas

Lapkričio 6 d.

Rusijos Federacija,
Maskva

Ukraina, Kijevas
„Buvusi Jugoslavijos
Respublika Makedonija“,
Skopjė
1996
Vasario 28 d.

Lapkričio 9 d.

Moldova, Kišiniovas
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z Gamta ir kultūra – įvairiapusis paveldas e
. Europos kultūros ir gamtos turtai yra didžiuliai, įvairūs, ir kiekviena valstybė privalo saugoti šiuos turtus.

Europos Taryba prisideda skatindama daugybę šio kontinento nacionalinių kultūrų.
Gamtos apsauga

Europa ekrane
„Eurimages“ yra Europos Tarybos remiamas filmų fondas, kuris
atspindi daugybę Europos visuomenės aspektų. Jis turi 36 remiančias
valstybes ir 25 milijonų eurų biudžetą.

Kultūrinis paveldas priklauso mums visiems
Europos architektūros ir archeologinio paveldo konvencijos yra
pagrindas paveldo apsaugos politikai stiprinti ir šios politikos
efektyvumui didinti. Be to, šios konvencijos sukuria teisinę sistemą tarptautiniam bendradarbiavimui.

Atvirų durų paveldas
Europos Taryba yra atsakinga už „Europos paveldo dienų“ programą.
Kiekvieną rugsėjį per vieną savaitę milijonams europiečių suteikiama
galimybė nemokamai aplankyti begalę muziejų, bibliotekų, rūmų,
pilių ir paminklų.

Berno konvencija (Europos laukinės gamtos
ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija) yra
skirta:

Apsaugoti
nykstančias
augalų
ir gyvūnų
rūšis
Sustabdyti
nelegalią
prekybą
gyvūnais

k

a

Apsaugoti
saugomas
rūšis nuo
išnykimo

a

aaa

Išsaugoti
natūralias
buveines

Bioįvairovė yra mokslinis žodis, apimantis mus
supančios gyvybės formų gausą. Europos biologinei
ir kraštovaizdžio įvairovei gresia vis didesnis pavojus,
todėl Europos Tarybos Europinė biologinės ir
kraštovaizdžio įvairovės strategija yra sukurta
šioms grėsmėms naikinti.

l

l
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ed Sveikata ir socialinė apsauga

s

. Europos Taryba ėmėsi įvairių priemonių, kad apsaugotų sveikatą ir skatintų socialinę sanglaudą bei

socialines teises.

Jaunų žmonių sveikatos ugdymas
Europos Taryba yra susirūpinusi jaunų žmonių sveikata, todėl ragina
mokinius, tėvus ir mokytojus atkreipti dėmesį į sveikatos svarbą mokyklose.
Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (ENHPS) šiuo metu apima
beveik 40 valstybių ir 400 tūkstančių moksleivių.
Socialinės sanglaudos strategija:
l
l
l
l

Garantuoti socialinę apsaugą
Kovoti su atskirtimi ir diskriminacija
Apsaugoti socialiai atskirtas ir pažeidžiamas grupes
Skatinti lygias galimybes

Priklausomybės nuo narkotikų prevencija

o

Pompidou grupė kovoja su narkotikais ir prekyba jais nuo 1980 metų.
Tai yra pagrindinis forumas Europoje, koordinuojantis šiuos veiksmus.
Jam priklauso 35 valstybės narės, o jo tikslai yra:
l

l

l

l

mybės
Priklauso cija
n
preve

nų
mų asme
Priklauso racija
integ
nę
į visuome
mybės
Priklauso oveikio
p
socialinioimas
tyr
l

u

Saugumas ir etika

w

Europos farmakopėja nustato įpareigojančius standartus, užtikrinančius
optimalią vaistų ir farmacinių produktų
kokybę visose valstybėse narėse.

Europos Taryba publikavo organų
transplantacijos saugumo ir standartų
nuostatus. Be to, jai aktuali ir
ksenotransplantacija – gyvūnų organų
ir audinių persodinimas žmonėms.

Sveikata – socialinės
sanglaudos faktorius
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Sportas visiems
. Milijonams europiečų sportas yra sveikata ir pramoga, bet kartu jis gali išmokyti jaunus žmones
komandinio darbo, tolerancijos ir sąžiningo žaidimo. Tai yra tikroji sporto dvasia, o tolerancija ir pagarba
– pamatiniai Europos Tarybos darbo šioje srityje aspektai.

Sporto vystymo komitetas (CDDS) rengia konvencijas ir pataisų programas, skirtas sportui reguliuoti, ir organizuoja valstybių narių sporto
ministrų konferencijas.

Smurtas ir sportas neina išvien

Jokio dopingo!

Konvencija pataria:

Europos Taryba buvo įtraukta ir į antidopingo
agentūros, kuri reguliuotų taisyklių laikymąsi,
kūrimą, ir siekia:

Europos konvencijos dėl žiūrovų smurto ir
blogo elgesio sporto renginiuose tikslas
yra kontroliuoti žiūrovus, ypač futbolo
rungtynėse.

Laikyti priešininkų sirgalius atskirai
Kontroliuoti bilietų pardavimą
l Kontroliuoti alkoholio vartojimą
l Skatinti organizatorius prisiimti didesnę
atsakomybę
l Sustiprinti apsaugą
l Pertvarkyti stadionus, siekiant žiūrovų
saugumo
l
l

Antidopingo konvencija nustato draudžiamus
narkotikus ir vaistus. Be to, ji numato stipresnę
dopingo kontrolę ir patikimesnius atrankos
metodus.

Sustabdyti dopingo vartojimą
Įvesti geresnius atrankos testus
l Supažindinti publiką su dopingo
pavojais
l Nubausti pažeidėjus
l
l
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Sportas be smurto
q

Pagarba

„Sportas visiems“

Europos sporto visiems chartija ir Sporto etikos kodeksas
pabrėžia sąžiningo sporto žaidimo svarbą – pagarbą priešininkui,
laimėjimui ir pralaimėjimui bei nepasidavimą smurtui ir apgaulei.

„Sprint“ – paramos programa, skirta sporto struktūroms kurti,
ir ji apima:

Sporto teisę
Paskolas
l Vadybininkų mokymus
l Sportinės veiklos skatinimą
l

Sporto
dvasia

l

Europos Taryba dirba prie kitų su sportu
susijusių projektų, tokių kaip:

Tolerancijos ir sportinės dvasios skatinimas
l Sporto objektų įrengimas
l Antidiskriminacinės priemonės
l Sveikatos ir kitų sporto privalumų
publikavimas
l Sportas ir ekonomika
l

Tolerancija
Asmeninė gerovė

l

l

Eurofit

Fizinis ugdymas
=
sveikata

Fizinio pasirengimo
įvertinimo testas
vaikams ir suaugusiems

l
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u Jauni

europiečiai – suvienykime ju

. Europos Taryba nori padėti jauniems žmonėms lengviau keliauti, atrasti savo kontinento kultūrinę

įvairovę, susitikiti ir susivienyti tyrinėjant demokratišką visuomenę kuriančius idealus ir vertybes.

Du Europos jaunimo centrai – Strasbūras ir
Budapeštas

Visus metus šie centrai rengia jaunimo asociacijų lyderių
kursus, suteikdami jiems galimybę susitikti ir aptarti jaunimo
teises, socialinę atskirtį, nedarbą, tarptautinį solidarumą ir
daugybę kitų jauniems žmonėms aktualių temų.
Plataus spektro užsiėmimai:
Mokymo kursai, studijų posėdžiai
Tarpkultūriniai kalbų kursai
Seminarai, simposiumai, ekspertų
susitikimai

oritetai:
Veiklos pri
io dialogo
Tarpkultūrin
l
tinimas
ir taikos ska
isių
Žmogaus te
l
orumo
ko
iš
g
o
žm
švietimas,
udos
la
g
n
sa
ir socialinės
s
a
im
skatin

nių
Jaunų žmo
is
kr
o
dem atin
iniciatyva ir
s
a
m
pilietišku
l

jaunų
Priemonės
grafiniam
žmonių geo
ui didinti
paslankum
l

Šią veiklą finansuoja Europos jaunimo fondas (EYF), jo metinis biudžetas siekia 3,3
milijonus eurų.

g
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e juos
Jaunimo partnerystė

Jaunimo partnerystė, veikianti nuo 1998 metų, siekia,
kad Europos Taryba dirbtų išvien su Europos Komisija
(ES) tam, kad būtų organizuojami mokymai jauniems
darbuotojams ir lyderiams, kartu siekiant palengvinti
tyrimus ir bendradarbiavimą.
www.youth-partnership.net

Aplink Europą – traukiniu

v

Europos Taryba ir Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC), dirbdamos
kartu, įkūrė fondą, kuris padeda neišgalintiems jauniems žmonėms
keliauti. Fondas užtikrina nemokamas keliones jaunimo projektų
dalyviams, kurie patys neišgalėtų atvykti į susitikimus. Ši programa
yra finansuojama vieno euro rinkliava iš kiekvienos tarptautinio
geležinkelio kortelės (jaunesniems nei 26 metų žmonėms).
Jaunimo kortelė

teisingumas,
pagarba, solidarumas,

Jaunimo kortelės programa, sukurta Europos Tarybos
ir Europos jaunimo kortelės asociacijos (AECJ), siūlo
jaunesniems nei 26 metų žmonėms kelionių nuolaidas bei
platų prekių ir paslaugų asortimentą.

tolerancija

Jaunimo politika
Europos Tarybos koordinacinis komitetas jaunimo klausimais
susideda iš 50 valstybių, kurios pasirašė Europos kultūros
konvenciją, atstovų. Jo tikslas yra:
Patarti ir pagelbėti jauniems europiečiams
Veikti kaip tyrimų pagrindas tarp jaunimo
l Padėti jauniems žmonėms rasti savo vietą
visuomenėje
l
l

x

mobilumas
tarpkultūrinis dialogas

žmogaus teisės
dalyvavimas

taika
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Jan Majenas
(Norvegija)
Grenlandija
(Danija)

Europos Taryba

Ba

ltij

os

j ūr
a

Islandija
47 valstybės
Airija
Albanija
Švedija
Andora
Armėnija
Austrija
Farerai
Suomija
Azerbaidžanas
(Danija)
Belgija
Bosnija ir Hercegovina
Bulgarija
Alandai
„Buvusi Jugoslavijos RespuNorvegija
blika Makedonija“
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Graikija
Estija
Šiaurės
Gruzija
Islandija
Ispanija
Latvija
Italija
Rusijos Federacija
Jungtinė Karalystė
Danija
Juodkalnija
Atlanto
jūra
Kipras
Lietuva
Kroatija
Latvija
Rusija
Baltarusija
Lenkija
Lichtenšteinas
Airija
Lietuva
Jungtinė
Lenkija
Liuksemburgas
Karalystė
Malta
Nyderlandai
Vokietija
Moldova
Monakas
Belgija
Ukraina
Nyderlandai
Liuksemburgas
vandenynas
Norvegija
Čekijos Resp.
Portugalija
Slovakija
Prancūzija
Lichtenšteinas
Rumunija
Austrija
Prancūzija
Vengrija
Rusija
Moldova
Šveicarija
San Marinas
Slovėnija
Rumunija
Serbija
Kroatija
Slovakija
San Marinas
Slovėnija
Bosnija ir
Andora
Suomija
Hercegovina Serbija
Švedija
Bulgarija
Juodoji jūra
Šveicarija
Monakas
Juodkalnija
Turkija
Gruzija
„Buvusi Jugoslavijos
Italija
Ukraina
Respublika
Makedonija“
Albanija
Vengrija
Ispanija
Portugalija
Vokietija
Armėnija Azerbaidžanas
Turkija
Graikija
Azorai
Viduržemio
(Portugalija)

sp
Ka

ijos

jūra

Malta

jūra
Kipras

Madeira
(Portugalija)
Kanarų salos
(Ispanija)

Europos Tarybos narės 2007
birželis

Specialaus svečio
statusas sustabdytas

Valstybės kandidatės siekiančios
narystės Europos Taryboje: Baltarusija

Gyventojų skaičius 2006 liepa (milijonais)
Bendras gyventojų skaičius 746,56
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Sužinok daugiau...
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Kelione

Europos visata
po Didžiosios

ga
Mokomoji medžia

a
Nuotykių istorij

Keliauk po Didžiąją Europą:
nuotykių istorija

Europos Taryba: kas mes
esame, ką mes darome

Žmogaus teisių informacinė
brošiūra: „Teisės ir laisvės
praktikoje: mokomoji medžiaga“

Europos Tarybos Strasbūre
menas ir architektūra

Tekstas: Komunikacijų direktoratas

Dizainas: „The Big Family“, Strasbūras
Iliustracijos: Frédérique Cmolik

Paruošė: Dokumentų ir publikacijų
departamentas

Lietuviškos versijos grafinis parengimas:
Miroslav Suckel
Europos Tarybos 47 valstybių
narių žemėlapis ir vėliavos

Žaidžiame, kad išmoktume saugumo internete:
Europos Taryba išleidžia žaidimą vaikams

www.coe.int

2013 m. gegužė

g
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www.coe.int

Daugiau informacijos apie Europos Tarybą rasite
http://www.coe.int
Europos Tarybos publikacijos
http://book.coe.int

CONSEILDE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Lietuvišką versiją parengė
EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ FONDAS
www.efhr.eu

