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Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu ar Pāvila Jurjāna mūzikas skolas 

2.-3. klases bērnu dziedāto Zvaniņš skan visās ES oficiālajās valodās! Noklausies! 

 
 

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Rīgā komanda 

 

Populārākie Ziemassvētku gardumi dažādās ES dalībvalstīs 

 

Balsojums Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Rīgā sociālajos 
tīklos par populārāko Latvijas Ziemassvētku ēdienu ir noslēdzies, 
ar nospiedošu pārsvaru uzvarot pelēkajiem zirņiem! Paldies 
Balzāmbāra pavāriem par fotorecepti! 
 
Savukārt kolēģi citu valstu EP Informācijas birojos ir apkopojuši 
savas populārākās Ziemassvētku receptes. Ja vēlies nogaršot 
portugāļu Bacalhau com todos, bulgāru Bob Chorba, ungāru Diós 
Beigli un pārējo dalībvalstu gardumus, ieskaties 
http://ej.uz/ESreceptesZiemassvetkos. Labu apetīti! 
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EP pieņem ES 2015. gada budžetu un 2014. gada budžeta grozījumus 

Trešdien Eiropas Parlaments pieņēma ES 2015. gada 

budžetu, izdevumu daļā €145,32 miljardus paredzot 

maksājumu saistībām un €141,21 miljardus — reālajiem 

maksājumiem. Deputāti apstiprināja arī 2014. gada budžeta 

grozījumus, paredzot piešķirt papildus €4,25 miljardus 2014. 

gada rēķinu nomaksai. 

"Pieņemtais budžeta apjoms labākajā gadījumā tikai 

stabilizēs ES parāda līmeni. Cerīgi raugāmies uz solīto 

maksājumu plānu, kā samazināt ilgstoši uzkrāto 

nenomaksāto rēķinu apjomu," teica Budžeta komitejas priekšsēdētājs Žans Artuī (ALDE, Francija) 

16.decembrī, debatēs pirms balsojuma. ˮDalībvalstu valdības ir piekritušas maksājumu saistībām, 

http://www.europarl.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=SJF1gACiogQ&feature=youtu.be#rpctoken=541670228&_methods=setNotificationWidgetSize%2CsetNotificationWidgetHeight%2CsetNotificationText%2ChideNotificationWidget%2CopenSharebox%2ConError%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart&id=I1_1418984914410&parent=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com&pfname=
http://ej.uz/ESreceptesZiemassvetkos
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bet nav nomaksājušas savus parādus. Vai mums vēlreiz ir jāatgādina, ka maksājumi ir tikai 

maksājumu saistību tehniskās sekas?ˮ viņš jautāja. 

Eiropas Parlamenta prioritātes sarunās par budžetu arī nodrošināt ieguldījumu finansējumu jomās, 

ko ES noteikusi par prioritārām. Viss raksts 

Polijas filma "Ida" iegūst 2014. gada LUX kino balvu 

EP priekšsēdētājs Martins Šulcs paziņoja 2014. gada 

LUX kino balvas ieguvēju. Poļu filmas "Ida" sižets ir par 

jaunu sievieti, kas vēlas uzzināt patiesību par savu 

ģimeni. Tā ir personīgs emocionāls stāsts par sāpīgiem 

pagātnes notikumiem Eiropā. Saņemot balvu, filmas 

režisors Pāvels Pavļikovskis teica: "Ida ir filma, kas 

spējusi uzrunāt publiku visā Eiropā. Tas liecina, ka 

kinonozarei joprojām ir svarīga loma sabiedrībā (..) LUX 

balva dod tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju iespēju izjust 

kopīgas emocijas." Viss raksts 

Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju par Palestīnas valsts statusa atzīšanu 

Trešdien pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlamenta deputāti principā 

atbalsta Palestīnas valsts statusa atzīšanu un turpina atbalstīt 

risinājumu, kas paredz divu valstu līdzāspastāvēšanu. Deputāti 

uzskata, ka šāds risinājums jāpanāk, "konsekventi turpinot miera 

sarunas”. Lai atbalstītu ES diplomātiskos centienus Tuvo Austrumu 

miera procesā, Parlaments arī nolēma uzsākt iniciatīvu 

“Parlamentārieši par mieru”, kuras mērķis būtu apvienot Eiropas, 

Izraēlas un palestīniešu deputātus. Rezolūciju izstrādāja piecas politiskās grupas, un Eiropas 

Parlaments to pieņēma ar 498 balsīm par, 88 – pret un 111 atturoties. Viss raksts 

Eiropas Parlaments apstiprina ES asociācijas nolīgumu ar Gruziju 

Eiropas Parlaments ceturtdienas balsojumā atbalstīja 

asociācijas nolīgumu ar Gruziju. Nolīgums iedibina abu 

pušu padziļinātu politisku asociāciju un ekonomisku 

integrāciju, paredzot pakāpeniski izveidot arī brīvā tirgus 

režīmu. 

Šis nolīgums ir jau trešais jaunās paaudzes asociācijas 

nolīgums, ko apstiprinās Eiropas Parlaments (pēc 

asociācijas nolīgumiem ar Ukrainu un Moldovu). To 

atbalstīja 490 deputāti, 76 balsojot pret un 57 atturoties. 

"Ratificējot nolīgumu, Eiropas Parlaments aizsāk jaunu posmu ES attiecībās ar Gruziju", teica 

ziņotājs Andrejs Mamikins (S&D, LV). "Gruzija spērusi ievērojamus soļus īstenojot reformas un 

stiprinot savas attiecības ar ES. Mēs atzinīgi vērtējam centienus demokratizēt Gruzijas pārvaldi un 

sabiedrību. Lai arī vēl jāiegulda daudz darba, pieredze rāda, ka Gruzija izvēlas problēmas risināt, 

nevis tās ignorēt. Domāju, ka Eiropai tagad ir jāapliecina patiesa solidaritāte ar Gruziju un tās 

iedzīvotājiem", viņš piebilda. Viss raksts   
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