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222000...   ---   222333...   OOOKKKTTTOOOBBBRRRAAA   PPPLLLEEENNNĀĀĀRRRSSSEEESSSIIIJJJĀĀĀ   

 

Eiropas Parlaments apstiprina jauno Eiropas komisāru komandu 
 

22. oktobrī, Strasbūrā tika apstiprināta jaunā Eiropas 

Savienības 27 komisāru Komisija, ar kuras sastāvu 

trešdienas rītā deputātus oficiāli iepazīstināja nākamais 

Eiropas Komisijas prezidents Žans-Klods Junkers.  

 

Deputāti nākamo komisāru komandu atbalstīja ar 423 balsīm 

par, 209 pret un 67 atturoties.  

 

Jaunā Komisija oficiāli jāieceļ arī ES dalībvalstu un valdību 

vadītājiem, lai 1. novembrī tā varētu sākt pildīt sava piecu 

gadu pilnvaru termiņa pienākumus. 

 

Iepriekšējo, Žozē Manuela Barrozu vadīto Eiropas Komisiju 

Eiropas Parlaments apstiprināja 2010. gada 9. februārī ar 

488 balsīm par, 137 pret un 72 atturoties. Savukārt aizpērnā ES Komisija, ko arī vadīja Barrozu, 

2004. gada novembrī guva 449 deputātu atbalstu, 149 balsojot pret un 82 atturoties.  

Viss raksts 

 

Deniss Mukvege - 2014. gada Saharova balvas laureāts 

 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji lēma 2014. 

gada Saharova balvu par domas brīvību piešķirt Kongo mediķim Denisam 

Mukvegem. Viņš 26. novembrī ieradīsies Strasbūrā uz apbalvošanas 

ceremoniju.  

 

"Priekšsēdētāju konference vienprātīgi nolēma Saharova balvu piešķirt 

mediķim Denisam Mukvegem no Kongo Demokrātiskās Republikas par 
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viņa cīņu par sieviešu aizstāvību", sacīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs. Viņš 

arī norādīja, ka šis nebija lēmums pret Eiromaidanu. Viņš izteica atzinību pārējiem diviem 

finālistiem – Eiromaidana kustībai un Azerbaidžānas cilvēktiesību aktīvistei Leilai Junusai.  

 

Eiromaidana pārstāvji tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju Strasbūrā un Parlaments nosūtīs 

delegāciju uz Azerbaidžānu, lai tiktos ar Leilu Junusu un atbalstītu viņas cīņu par demokrātiju un 

brīvību valstī. 

Viss raksts 

 

Deputāti pagarina Ukrainas brīvo piekļuvi ES tirgum 

 

Eiropas Parlaments ceturtdien atbalstīja 

ierosinājumu pagarināt Ukrainas teju brīvo 

vienpusējo piekļuvi ES tirgum, pagaidām 

nepieprasot Ukrainai apmaiņā atcelt muitas 

nodokļus Eiropas ražotāju produkcijas ievešanai. 

 

Deputāti ar 497 balsīm par, 78 pret un 56 atturoties 

pārņēma Komisijas sākotnējo ierosinājumu bez 

grozījumiem. 

 

"Nekavējoties pieņemtais lēmums par autonomajām tirdzniecības priekšrocībām Ukrainai, pierāda, 

ka ES var rīkoties strauji un izlēmīgi. Tas ir arī mūsu politiskās gribas apliecinājums un morālais 

pienākums", norādīja ziņotājs Gabrielius Landsberģis (EPP, Lietuva). Viņš arī norādīja, ka šis 

lēmums sniegs Ukrainas ražotājiem un uzņēmējiem iespēju bez steigas sagatavoties abpusējas 

brīvās tirdzniecības zonas izveidošanai 2016. gadā. 

Viss raksts 

   

   

   

   

   

   

   

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/oktobris_1/press-release-2014-october-21.html
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AAAKKKTTTUUUAAALLLIIITTTĀĀĀTTTEEESSS   EEEIIIRRROOOPPPAAASSS   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAA   

IIINNNFFFOOORRRMMMĀĀĀCCCIIIJJJAAASSS   BBBIIIRRROOOJJJĀĀĀ   RRRĪĪĪGGGĀĀĀ 

 
Praktiskā nodarbība "Kā sekot līdzi Eiropas Savienības likumiem un spēt lobēt 

Latvijas intereses Briselē un Strasbūrā?" 

 

Kā mūsu ikdienu nosaka Eiropas Savienības institūcijās 

pieņemtie likumi? Kā sekot līdzi ES pieņemtajiem lēmumiem un 

prast īstajā brīdī aizstāvēt Latvijas intereses?  

 

Žurnālistus, uzņēmējus, interešu grupu pārstāvjus un citus 

aicinām apmeklēt praktisko nodarbību „Kā sekot līdzi Eiropas 

Savienības likumiem un spēt lobēt Latvijas intereses Briselē un 

Strasbūrā?” piektdien, 31.oktobrī no plkst.15.00 līdz 17.30 

Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. 

 

Pasākumā uzzināsiet, kur un kā meklēt ES atbildīgo institūciju pieņemtos un apspriešanā esošos 

juridiskos dokumentus – līgumus, nolīgumus, regulas, direktīvas, lēmumus u.c. Kā lasīt un 

orientēties šajos ES likumos? 

 

Pasākumā arī būs iespēja uzzināt, kā Latvijas organizācijas un iestādes var izteikt savu viedokli, 

kritiku un ierosinājumus attiecībā uz ES likumdošanu. Kurā brīdī iespējams iejaukties un pie kā 

jāvēršas, lai panāktu vēlamās izmaiņas? 

 

Praktisko nodarbību vadīs Agnese Krivade – preses sekretāre Eiropas Parlamentā Briselē un 

Mārtiņš Zemītis – ekonomikas padomnieks Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā. 

Viss raksts 
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Aicinām uz konkursa "Eiropas pēdas Latvijā" 2. kārtu! 

 

Konkursā „Eiropas pēdas Latvijā” dalībnieku komandas iesniegušas 

radošus, vispusīgus un interesantus video stāstus par Eiropas pēdām 

savā pilsētā un novadā. Lai iepazītos ar iesniegtajiem stāstiem, 

aicinām dalībnieku komandas un visus interesentus uz konkursa 

2.kārtu! 

 

Kad? Kur? 

5.novembrī plkst. 13:00 Liepājā, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā, 

Liedaga ielā 5 

7.novembrī plkst. 13:00 Daugavpilī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Varšavas ielā 2 

12.novembrī plkst. 13:00 Rīgā, Rīgas 15. vidusskolā, Visvalža ielā 9 

 

Kāpēc? 

•Uzzināsiet par jauniešu iespējām Eiropas Parlamentā  

•Redzēsiet konkursa „Eiropas pēdas Latvijā” dalībnieku komandu prezentācijas – virtuālās 

ekskursijas  

•Piedalīsieties radošā erudīcijas spēlē par ES institūcijām, tai skaitā par Eiropas Komisiju un 

Eiropas Parlamentu  

•Iegūsiet daudz jaunu zināšanu un pozitīvu emociju, kā arī – balvas un balviņas! 

Viss raksts 

 

Aktīvie un radošie Latvijas jaunieši mudina izzināt un izmantot Eiropas Parlamenta 

iespējas 

 
Ja esi radošs un aktīvs jaunietis, uzzini un izmanto 

iespējas, ko sniedz Eiropas Parlaments. Ar šādu jauniešu 

kustības "Ghetto Family" pārstāvju kopīgo saukli šonedēļ 

noslēdzās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 

organizētais Latvijas un Eiropas Savienībai veltītais 

jauniešu pasākumu cikls "No Stūra mājas līdz ES Mājai". 

 

Kopumā trīs pasākumos piedalījās jaunieši no Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Rīgas Tūrisma 

un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas, Ogres 

Tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas un Rīgas Tirdzniecības un profesionālās vidusskolas, kā arī 

jaunie futbolisti, florbolisti, basketbolisti un brīvprātīgie no kustības "Ghetto Family". 

Viss raksts 
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