
 

ES „Žalioji savaitė 2019“ – bendroji informacija 
 
ES „Žalioji savaitė 2019“ vyks gegužės 13–17 dienomis. Oficialus atidarymo renginys, kuriame 

dalyvaus už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu 

Vella ir Mazovijos vaivadijos maršalka Adam Struzik, vyks gegužės 13 dieną Lenkijos sostinėje 

Varšuvoje, Mazovijos vaivadijoje. 

 

ES „Žaliosios savaitės“ aukšto lygio konferencija vyks gegužės 15–17 dienomis Briuselyje. 

Renginys skirtas aplinkosauga suinteresuotosioms šalims ir plačiajai visuomenei. Taip pat jo metu, 

gegužės 15 d., vyks Europos atliekų mažinimo savaitės apdovanojimų ceremonija, kurią rengia ES 

regionų komitetas, o gegužės 16 d. – ir LIFE apdovanojimų ceremonija. 

 

Galimybė padiskutuoti 

Beveik 20 metų Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato organizuojama „Žalioji savaitė“, 

pritraukianti svarbias asmenybes iš viso pasaulio, kasmet suteikia puikią galimybę aptarti ES 

aplinkos politiką. Siekdami prisidėti prie politikos formavimo ir jos įgyvendinimo, čia rengiamuose 

debatuose dalyvauja Europos, nacionalinius ir vietos interesus atstovaujančios suinteresuotosios 

šalys. 

 

Šiuose debatuose skatinamas Europos lygio bendruomeninių susivienijimų, siekiančių didinti 

aplinkos tausojimo pajėgumus ir dalytis praktika, skatinti piliečius įsitraukit į ES aplinkosaugos 

veiklą ir patiems prisidėti, plėtra. 

 

2019 m. tema 

ES aplinkos apsaugos teisės aktai daro didelį poveikį mūsų gyvenimui. Jais gerinama vandens ir 

oro kokybė, apsaugoma gamta ir skatinamas atliekų perdirbimas. Tačiau tam, kad poveikis būtų 

reikšmingas, būtina iki galo juos įgyvendinti. 

 

2019 m. kovo 27 d. Europos Komisija paskelbė Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą – 

ataskaitų rinkinį apie aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo padėtį Europoje. ES „Žaliojoje 

savaitėje 2019“ bus įvertintos šios peržiūros išvados, svarstant tokius klausimus: kuo ES aplinkos 

apsaugos teisės aktai yra naudingi piliečiams? Kokie yra sėkmingo įgyvendinimo požymiai? Kodėl 

ir kur atsiranda įgyvendinimo spragos? Kaip suinteresuotosios šalys gali prisiimti atsakomybę už 

ES teisės aktus? Kaip ES gali prisidėti prie šio proceso, užtikrindama, kad būtų įsiklausoma į 

piliečių pasiūlymus? 

 

Partnerių renginiai 

Kaip ir kiekvienais metais, į ES „Žaliosios savaitės“ programą įtraukta daug partnerių renginių, 

visoje Europoje vyksiančių balandžio ir gegužės mėnesiais. Juos organizuoja įvairios 

suinteresuotosios šalys – vietos valdžios organai, nevyriausybinės organizacijos ir verslo atstovai. 

Pavyzdžiui, balandžio 26 d. vyks Liono teisės mokyklos mokinių surengtas problemos, susijusios 

su aplinkos teisės aktų taikymu, tyrimas; gegužės 8 d. Geteborge veiks gyvoji laboratorija, kur 

iškastinio kuro nenaudojantys tiekėjai savo produktus galės pristatyti potencialiems pirkėjams, 

pvz., iškastinio kuro nenaudojančiam vaikų darželiui  
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„Hoppet“; o gegužės 15–19 d. laive netoli Italijos Egadų salų vyks seminaras apie povandeninio 

paveldo išsaugojimą „Susipažinkite su tuo, kas po vandeniu“. 

 

#MyGreenAction iššūkis 

Kovo 21–gegužės 10 dienomis vyksta ekologiškai elgtis skatinantis #MyGreenAction iššūkis, 

raginantis Europos jaunimą savo „Instagram“ ar „Twitter“ paskyrose arba „Facebook“ platformoje 

po oficialiais Europos Komisijos  #MyGreenAction iššūkio įrašais dalytis savo fotografijomis, vaizdo 

įrašais ir paveikslėliais, kuriose užfiksuoti jų veiksmai, kuriantys ekologiškesnį rytojų. Kas dvi 

savaites bus atrenkami ir Komisijos socialinė žiniasklaidos kanaluose paskelbiami trys įrašai, o 10 

geriausių įrašų bus įtraukti į ES „Žaliosios savaitės“ metu pristatomą apibendrinamąjį vaizdo įrašą. 

 

Europos Parlamento rinkimai 

ES „Žalioji savaitė 2019“ vyks prieš gegužės 23–26 dienomis vyksiančius Europos Parlamento 

rinkimus. Demonstruojant pastaraisiais metais ES vykdomų aplinkosaugos darbų pridėtinę vertę, 

atsiranda galimybė skatinti visapusiškai informuotą dalyvavimą demokratiniuose procesuose (ypač 

pirmą kartą balsuojančių asmenų). 
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