
eiro demokrātija valsts Romas līgums Īrija

Eiropadome klimats ES ārējās 
robežas miers ekonomiskā 

sadarbība

Šengenas  
zona eiropietis 9. maijs Austrija Šengenas 

līgums



Lietuva valsts Romas līgums cieņa Nobela  
miera prēmija

politiskā  
grupa

Šengenas 
līgums klimats ES ārējās 

robežas eirozona

miers ekonomiskā 
sadarbība eiropietis preču 

marķējumi 9. maijs



vienlīdzība Igaunija Īrija
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

Čehija

preču 
marķējumi

Šengenas  
zona klimats eirozona ES ārējās 

robežas

miers eiropietis Lisabonas 
līgums Austrija Slovēnija



cieņa Spānija Čehija politiskā  
grupa

preču 
marķējumi

klimats ES ārējās 
robežas eirozona miers eiropietis

Lisabonas 
līgums Slovēnija Šengenas  

zona

Eiropas  
Centrālā  
banka

cīņa pret 
terorismu 



valsts vienlīdzība Čehija preču 
marķējumi eirozona

Šengenas  
zona

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus
klimats investīcijas ES ārējās 

robežas

eiropietis Lisabonas 
līgums Horvātija miers humānā 

palīdzība



Romas  
līgums Spānija cieņa politiskā  

grupa budžets 

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus
Erasmus+ preču 

marķējumi eirozona investīcijas

Šengenas  
zona

ES ārējās 
robežas

humānā 
palīdzība miers eiropietis



vēlēšanas vienoti 
dažādībā vienlīdzība Spānija preču 

marķējumi

eiro ES ārējās 
robežas eiropietis Lisabonas 

līgums Latvija

investīcijas Šengenas  
zona Rumānija humānā 

palīdzība

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus



cents  Luksemburga demokrātija Čehija politiskā  
grupa

 Šengenas 
līgums

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus
budžets preču 

marķējumi investīcijas

ES ārējās 
robežas

humānā 
palīdzība eiropietis Māstrihtas 

līgums Bulgārija



valsts Zviedrija Romas  
līgums cieņa Somija

Rumānija Šengenas 
līgums

preču 
marķējumi investīcijas ES ārējās 

robežas

ES iekšējās 
robežas

ekonomiskā 
sadarbība eiropietis Māstrihtas 

līgums
humānā 
palīdzība



brīvība Somija eirozona Romas  
līgums vēlēšanas

Erasmus+ humānā 
palīdzība miers ekonomiskā 

sadarbība eiropietis

Māstrihtas 
līgums Nīderlande Francija ES 

paplašināšanās

Eiropas  
Centrālā  
banka



Rumānija budžets eirozona Zviedrija politiskā  
grupa

Šengenas 
līgums Erasmus+

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus

ES iekšējās 
robežas vēlēšanas

humānā 
palīdzība miers eiropietis Māstrihtas 

līgums
ES 

paplašināšanās



Bulgārija Grieķija Šengenas 
līgums brīvība Eiropas 

Komisija

Robērs  
Šūmans Erasmus+

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus

preču 
marķējumi

ES iekšējās 
robežas

miers ekonomiskā 
sadarbība

Māstrihtas 
līgums

ES 
paplašināšanās

Eiropas  
Centrālā  
banka



Brisele Slovākija brīvība Erasmus+
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

preču 
marķējumi eirozona investīcijas ES iekšējās 

robežas miers

ekonomiskā 
sadarbība eiropietis Māstrihtas 

līgums
ES 

paplašināšanās Itālija



eiro Francija Zviedrija demokrātija Ungārija

Kipra Šengenas 
līgums Erasmus+ investīcijas ES iekšējās 

robežas

pilsonis budžets
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

miers ekonomiskā 
sadarbība



Eiropas 
Komisija

Robērs  
Šūmans cilvēktiesības Dānija Malta

ES iekšējās 
robežas miers

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus

ekonomiskā 
sadarbība eiropietis

Pamattiesību 
harta

Māstrihtas 
līgums

Eiropas 
Parlaments

Eiropas  
Centrālā  
banka

pārvietošanās 
brīvība



vienlīdzība Vācija Grieķija Eiropas 
Parlaments eirozona

investīcijas pilsoniskā 
līdzdalība Erasmus+ Brisele vienoti 

dažādībā

bēgļi ES ārējās 
robežas Kipra ekonomiskā 

sadarbība
Pamattiesību 

harta



eiro Portugāle brīvība Dānija Eiropas 
Parlaments

Erasmus+ vienoti 
dažādībā

pilsoniskā 
līdzdalība bēgļi ES ārējās 

robežas

ekonomiskā 
sadarbība

Pamattiesību 
harta

Māstrihtas 
līgums

Eiropas  
Centrālā  
banka

pārvietošanās 
brīvība



cieņa Luksemburga Beļģija Robērs  
Šūmans brīvība

Eiropas 
Parlaments Grieķija preču 

marķējumi
vienoti 

dažādībā Erasmus+

migrācija pilsoniskā 
līdzdalība

ekonomiskā 
sadarbība

Pamattiesību 
harta

Māstrihtas 
līgums



vienoti 
dažādībā demokrātija vienlīdzība Dānija Polija

Erasmus+
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

migrācija pilsoniskā 
līdzdalība

Pamattiesību 
harta

ekonomiskā 
sadarbība

Māstrihtas 
līgums

pārvietošanās 
brīvība

cīņa pret 
terorismu bēgļi



eiro Francija brīvība Eiropas 
Parlaments Eiropadome

pilsonis Erasmus+ preču 
marķējumi migrācija Beļģija

bēgļi ekonomiskā 
sadarbība

Pamattiesību 
harta

Māstrihtas 
līgums 9. maijs



Zviedrija brīvība Vācija preču 
marķējumi

Eiropas 
Savienības 

tiesa

bēgļi Eiropadome
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

pilsoniskā 
līdzdalība

Pamattiesību 
harta 

Erasmus+ Eiropas pilsoņu 
iniciatīva

Lisabonas 
līgums 9. maijs pārvietošanās 

brīvība



vienoti 
dažādībā Francija Robērs  

Šūmans Luksemburga demokrātija

Eiropas 
Parlaments Eiropadome Šengenas 

līgums Erasmus+ migrācija

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus

 pilsoniskā 
līdzdalība

Pamattiesību 
harta

Lisabonas 
līgums

Eiropas pilsoņu 
iniciatīva



eiro Itālija cieņa pilsonis Polija

Eiropadome
 Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

migrācija pilsoniskā 
līdzdalība Beļģija

ES iekšējās 
robežas

humānā 
palīdzība

Lisabonas 
līgums 9. maijs Eiropas pilsoņu 

iniciatīva



eiro brīvība Polija
Eiropas 

Savienības 
vienotais tirgus

Eiropas 
Savienības  

tiesa

Eiropas  
pilsoņu 

iniciatīva

pilsoniskā 
līdzdalība migrācija humānā 

palīdzība
Lisabonas 

līgums

9. maijs pārvietošanās 
brīvība

ES iekšējās 
robežas bēgļi klimats



Robērs  
Šūmans Luksemburga demokrātija Dānija Šengenas 

līgums

migrācija pilsoniskā 
līdzdalība klimats bēgļi ES iekšējās 

robežas

pilsonis cīņa pret 
terorismu 9. maijs Latvija pārvietošanās 

brīvība



labklājība drošība solidaritāte cīņa pret 
terorismu demokrātija

pilsonis Igaunija eiro Erasmus+ klimats

vienoti 
dažādībā himna ekonomiskā 

sadarbība 9. maijs Šengenas 
līgums



Eiropadome drošība valsts himna karogs

Eiropas 
Savienības 

vienotais tirgus

preču 
marķējumi

ES iekšējās 
robežas eiropietis  solidaritāte

Šengenas  
zona investīcijas Beļģija labklājība eirozona



Lisabonas 
līgums karogs Polija brīvība pilsoniskā 

līdzdalība

Zviedrija solidaritāte
Eiropas  
Centrālā  
banka

drošība Latvija

ekonomiskā 
sadarbība miers labklājība ES ārējās 

robežas cents



solidaritāte himna cents vēlēšanas Rumānija

politiskā  
grupa drošība cieņa Eiropadome migrācija

labklājība Pamattiesību 
harta valsts eiropietis Māstrihtas 

līgums



miers labklājība Somija budžets Grieķija

drošība investīcijas humānā 
palīdzība solidaritāte eirozona

vienlīdzība karogs eiropietis Māstrihtas 
līgums

ES 
paplašināšanās




