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Eiropas Parlaments atbalsta likumu par CO2 samazināšanu vieglo auto izplūdes 

gāzēs 

25.02.2014. Eiropas Parlaments otrdien atbalstīja tiesību 
aktus, kas no 2020. gada samazina pieļaujamo oglekļa 
dioksīda (CO2) koncentrāciju jaunu vieglo auto izplūdes 
gāzēs. Pašlaik atļautais slieksnis ir 130 g/km, bet no 
2020. gada tas nedrīkstēs pārsniegt 95 g/km. 2020. gadu vēl 
uzskatīs par pārejas gadu, un līdz 2022. gadam pēc 
noteiktiem aprēķiniem tiks vērtēti ražotāja autoparka vidējie 
rādītāji, vēl nepiemērojot jauno slieksni katram auto modelim 
atsevišķi. 

 
“Šis balsojums nozīmē, ka Eiropa joprojām būs pasaules čempione oglekļa dioksīda izmešu 
samazināšanā no automašīnām. Jaunais robežlielums — 95 g/km — ļaus samazināt CO2 izmešus 
par 50 miljoniem tonnu gadā. Tomēr arī inovācijas izmaksām jābūt sociāli pieņemamām un 
ekonomiski iespējamām — kā ražotājiem, tā patērētājiem", norādīja par Eiropas Parlamenta 
ierosinājumiem atbildīgais deputāts Thomas Ulmer (EPP, Vācija). “Jaunie noteikumi arī ieviešam 
jaunu testēšanas metodi, kas labāk atspoguļo reālos braukšanas apstākļus", viņš piebilda. Viss 
raksts 

 
Eiropas Parlaments panāk 3,5 miljardu eiro atbalsta saglabāšanu trūcīgajiem  

25.02.2014. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta otrdien apstiprinātajiem 
noteikumiem, Eiropas trūcīgie iedzīvotāji turpinās saņemt pārtikas 
un pamata materiālo atbalstu arī no 2014. līdz 2020.gada. 
Deputātiem izdevās saglabāt fonda finansējumu 3,5 miljardu eiro 
apmērā, kā arī panākt ES ministru Padomes piekrišanu tam, lai 
fonda darbību uzsāktu nekavējoties.  
 
"Gadu ilgās sarunās ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm mums 
izdevās nosargāt mūsu primāros uzstādījumu — programmas 
finansējuma palielināšanu no 2,5 uz 3,5 miljardiem eiro, stiprināt nabadzības novēršanas 
organizāciju darbību un vienkāršot administratīvās procedūras. Jaunā pārtikas programma, par 
kuru esam vienojušies, ir pirmā ES līmeņa iniciatīva, kas paredzēta īpaši cilvēkiem, kas dzīvo ļoti 
grūtos apstākļos, īpaši pārtikas trūkumā vai bez pajumtes, kā arī bērnu nabadzības novēršanai", 
uzsvēra par noteikumiem atbildīgā EP deputāte Emer Costello (S&D, Īrija). Viss raksts 

 
Jauni ES noteikumi palīdzēs konfiscēt noziedzīgus līdzekļus  

25.02.2014. Otrdien Eiropas Parlaments apstiprināja ES noteikumus, kas 
atvieglos dalībvalstu iespējas iesaldēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus visā Eiropā. Pašlaik iesaldēt vai konfiscēt izdodas vien mazāk 
nekā 1% noziedzīgi gūtas peļņas (piemēram, ienākumus no narkotiku 
tirgošanas, viltošanas, cilvēku tirdzniecības un ieroču kontrabandas). 

Noteikumu projekts, par ko jau panākta neoficiāla vienošanās ar dalībvalstu valdībām, izstrādāts 
saistībā ar ES stratēģiju krāpšanas un korupcijas apkarošanai. 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-25-1.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-25-1.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-25.html
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"Mūsu prioritātei ir jābūt naudas sekošanai pāri robežām un noziedznieku peļņas konfiscēšanai. 
Vienīgi tādējādi mēs varam cerēt uz nopietnu noziegumu samazināšanu. Dažu noziedznieku 
sūtīšana uz cietumu, vienlaikus atstājot noziedzīgi iegūtos līdzekļus apritē, nav pieļaujama", 
norādīja par Parlamenta grozījumiem atbildīgā deputāte Monica Luisa Macovei (EPP, Rumānija). 
Viss raksts 

 

EP galīgajā lasījumā pieņem Tabakas direktīvas grozījumus — pret bērnu 
smēķēšanu 

26.02.2014. Trešdienas balsojumā deputāti galīgi apstiprināja 
Tabakas direktīvas grozījumus ar mērķi padarīt smēķēšanu mazāk 
pievilcīgu ES jauniešiem. Šim nolūkam tiks aizliegtas cigarešu un 
tabakas "garšas" un "mazās" paciņas, kurās ir mazāk nekā 20 
cigarešu, savukārt ilustrētiem brīdinājumiem par smēķēšanas 
kaitīgumu būs jāsedz 65% no iepakojuma. Jauni noteikumi regulēs 
arī elektronisko cigarešu pārdošanu. 
  
"Šodienas balsojums vainago vairākus gadus ilgušo darbu, kas bijis veiksmīgs, neraugoties uz 
tabakas industrijas lobiju intensīvo pretdarbība. Jaunie pasākumi ievērojami apgrūtinās jaunās 
smēķētāju paaudzes "vervēšanu". Mēs zinām, ka cilvēki sāk smēķēt tieši bērna gados: vairākums 
smēķētāju norāda, ka par tādiem kļuvuši vēl pirms 18 gadu vecuma", norādīja par Parlamenta 
ierosinājumiem atbildīgā deputāte Linda McAvan (S&D, Lielbritānija). Viss raksts 

 

Eiropas Parlaments pieprasa no 2015. gada ieviest avārijas zvanu sistēmu eCall  

26.02.2014. No 2015. gada oktobra visus jaunos 
automašīnu modeļus vajadzētu aprīkot ar avārijas zvanu 
sistēmu (eCall), kas automātiski brīdina glābšanas 
dienestus par autoavārijām, norāda Eiropas Parlamenta 
deputāti ar trešdienas balsojumu par eCall sistēmas izveidi. 
Eiropas Savienībā 2012. gadā ceļu satiksmes negadījumos 
gāja bojā 28 000 cilvēku un 1,5 miljoni guva traumas.  
 

"Publiska autoavāriju glābšanas zvanu sistēma, kas darbosies visā Eiropas Savienībā, nozīmīgi 
uzlabos ES autoceļu lietotāju drošību. Tā varētu palīdzēt ik gadu Eiropā glābt ap 2500 dzīvību un 
vairākos desmitos tūkstošu negadījumu ievērojami mazināt traumu smagumu. eCall sistēmai jābūt 
bezmaksas un pieejamai visiem Eiropas autovadītājiem, neatkarīgi no tā, cik dārga mašīna viņiem 
pieder," norāda ziņojuma izstrādātāja Olga Sehnalova (S&D, Čehija). Viss raksts 

 
Eiropas Parlaments prasa atvērt dzelzceļa tirgu konkurencei — lai uzlabotu 

pārvadājumu kvalitāti 

26.02.2014. Dzelzceļa pakalpojumu tirgus atvēršana nodrošinās 
augstāku pārvadājumu kvalitāti, uzskata Eiropas Parlaments, kas 
trešdien apstiprināja sešu tiesību aktu projektus par ES dzelzceļa 
nozares reformu. Dalībvalstīm, kas pašlaik uztic dzelzceļa 
pakalpojumu sniegšanu vienam vienīgam operatoram, vajadzētu 
rīkot publiskus konkursus. Jāuzlabo tirgus jaunienācēju vai nelielu 
operatoru piekļuve dzelzceļu infrastruktūrai un jāvienkāršo 
sarežģītās procedūras vilcienu ekspluatācijas autorizēšanai. 
 
Lai uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti, vēršot uzmanību uz praktiskiem, pasažieriem 
jūtamiem uzlabojumiem, publisko pakalpojumu līgumos jānosaka konkrēti efektivitātes un 
pakalpojumu kvalitātes kritēriji, pauž Eiropas Parlaments trešdien pieņemtajos tiesību aktu 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-25-2.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-25-2.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-1.html
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grozījumos par sabiedrisko pakalpojumu līgumu piešķiršanu dzelzceļa pārvadājumu nozarē. Viss 
raksts 

 

Parlaments prasa uzlabot vecu cilvēku un invalīdu iespējas piekļūt tiešsaistes 
pakalpojumiem 

26.02.2014. Eiropas Parlaments trešdien atbalstīja tiesību aktus, kas 
prasa nodrošināt publiskā sektora tīmekļa vietņu satura pieejamību 
visiem lietotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti un veciem cilvēkiem. 
Vairāk nekā 167 miljoni ES iedzīvotāju sastopas ar grūtībām, kas neļauj 
izmantot tiešsaistes publiskā sektora pakalpojumus, piemēram, iesniegt 
nodokļu deklarāciju, pieprasīt bezdarbnieka pabalstu vai reģistrēt bērnu 
bērnudārzā. 

 
"Mūsu arvien vairāk digitalizētajā pasaulē tiesības uz piekļuvi kļuvušas par cilvēktiesībām. Visiem 
iedzīvotājiem jābūt iespējai lietot interneta pakalpojumus, jo tas pieder pie pamattiesībām", 
norādīja ziņotājs Jorgo Chatzimarkakis (ALDE, Vācija). Viss raksts 

 

Eiropas Parlaments prasa sodīt klientus, nevis prostitūtas 

26.02.2014. ES dalībvalstīm jāsamazina prostitūcijas "pieprasījums", sodot 
seksuālo pakalpojumu pircējus, nevis prostitūtas, teikts trešdien pieņemtajā 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā. Tajā uzsvērts, ka prostitūcija - piespiedu vai 
brīvprātīga - ir cilvēka cieņu un tiesības aizskaroša, kā arī Parlaments aicina 
dalībvalstis meklēt gala stratēģijas un alternatīvus ienākumu avotus 
sievietēm, kas vēlas pārtraukt nodarboties ar prostitūciju. 
 
"Mums vajadzīgi nevis vispārēji tiesību akti, kas neveiksmīgi tiek īstenoti 
Holandē un Vācijā, bet daudz niansētāka pieeja prostitūcijai, sodot 
pakalpojumu pircējus, kas sieviešu ķermeņus uzskata par patēriņa precēm, 
un nepiemērojot kriminālatbildību tām personām, kas spiestas nodarboties ar seksuālo 
pakalpojumu sniegšanu," norāda rezolūcijas izstrādātāja Mary Honeyball (S&D, Apvienotā 
Karaliste). "Mēs vēlamies uzsvērt, ka Eiropas Parlaments vēlas cīnītos par prostitūcijas 
apkarošanu, nevis to pieņemt kā dzīves faktu." Viss raksts 

 

Eiropas Parlaments pieprasa vairāk aizsargāt apdrošināšanas klientus 

26.02.2014. Apdrošināšanas polišu pirkšanai turpmāk jākļūst 
vienkāršākai un drošākai, pieprasa Eiropas Parlaments trešdien 
pieņemtajos grozījumos direktīvā, kas nosaka informāciju un 
konsultācijām, kas jāsniedz apdrošināšanas starpniekiem. 
  
Deputāti grozīja noteikumus par dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas 

produktu un pakalpojumu pārdošanu, lai ieviestu līdzīgas informācijas prasības un taisnīgu 
konkurenci starp apdrošināšanas kompānijām un apdrošināšanas starpniekiem.  
 
Pirms līguma parakstīšanas pircējam būs "godīgā, precīzā un nemaldinošā veidā" jāsaņem 
standarta informācija par apdrošināšanas veidu, līgumā paredzētajām prasībām, apdrošinātajiem 
riskiem un neiekļautajiem riskiem, prēmiju maksāšanas veidu un maksājumu ilgumu, kā arī par 
apdrošināšanas līguma kopīgajām izmaksām, ieskaitot maksu par konsultāciju. Viss raksts 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-2.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-2.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-3.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-4.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-26-5.html
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EP deputāti mudina ES glābt Ukrainu no bankrota, tomēr piemērot sankcijas 

27.02.2014. Eiropas Savienībai jāsniedz Ukrainai steidzama finanšu 
palīdzību, vienlaikus piemērojot personalizētas sankcijas tiem, kas atbildīgi 
par vardarbību pret protestētājiem, norāda deputāti ceturtdien pieņemtajā 
rezolūcijā. Galvenie uzdevumi, kas Ukrainai jārisina tuvākajā nākotnē, ir — 
konstruktīvs dialogs starp visiem politiskajiem spēkiem, teritoriālās 
vienotības saglabāšana, cīņa pret korupciju un brīvas un taisnīgas 
vēlēšanas. 
 
Deputāti prasa ES ministru Padomei un Eiropas Komisijai kopā ar 
starptautiskajiem aizdevējiem pēc iespējas ātrāk piedāvāt īstermiņa finansiālo palīdzību 
maksājumu bilances stabilizācijai, kā arī ilgtermiņa finansiālo atbalstu reformu īstenošanai. 
Deputāti aicina ES uzņemties iniciatīvu, lai sarīkotu Ukrainai veltītu starptautisku līdzekļu devēju 
konferenci. Viss raksts 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/februaris/press-release-2014-february-27.html
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Foto: LETA. CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars (no 
kreisās), KNAB Politisko organizāciju finansēšanas 
kontroles nodaļas vadītāja Inga Jaunskunga, EP 
Informācijas biroja Latvijā vadītāja vietas izpildītāja 
Marta Rībele. 

AAAKKKTTTUUUAAALLLIIITTTĀĀĀTTTEEESSS   EEEIIIRRROOOPPPAAASSS   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAA   

IIINNNFFFOOORRRMMMĀĀĀCCCIIIJJJAAASSS   BBBIIIRRROOOJJJĀĀĀ   RRRĪĪĪGGGĀĀĀ 

 
EP vēlēšanu rezultātus paziņos visās dalībvalstīs vienlaicīgi 

 
13.02.2014., LETA. Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu 
rezultāti tiks publicēti visās dalībvalstīs vienlaicīgi, tātad tie 
būs zināmi svētdien, 25. maijā, šodien preses konferencē 
žurnālistiem skaidroja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
priekšsēdētājs Arnis Cimdars. 
 
Lai izraudzītos savus astoņus deputātus nākamajam EP 
sasaukumam, Latvijas vēlētāji pie balsošanas urnām dosies 
24. maijā. Tā būs sestdiena, un balsot būs iespējams no 
plkst. 7 līdz plkst. 20. Cimdars vērsa uzmanību, ka šajās 
vēlēšanās darba laiks būs īsāks nekā aizvadītajās 
pašvaldību vēlēšanās. Viss raksts 
 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 
visiem iedzīvotājiem pieejamā veidā. Jautājumus un atbildes lasīt šeit.  
 
Latvijas EP deputātu atskaite par paveikto 2009-2014 pieejama šeit. 

 

Kā atšķetināt ofšoru tīklus? 

Piektdien, 14. martā pl. 11.00 notiks Eiropas Parlamenta Informācijas biroja diskusija "Kā 
atšķetināt ofšoru tīklus?". Eiropas Parlamentā tiek virzīts likumprojekts ar mērķi ierobežot naudas 
atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu, ir rosināts izveidot patiesā labuma guvēju reģistru, kas 
attiektos gan uz uzņēmumiem, gan trastiem. Ko šāds pavērsiens nozīmētu globālā mērogā un 
kādas pārmaiņas būtu gaidāmas Latvijā? Kāda ir banku loma „netīrās naudas” aprites 
mazināšanā? Plānots, ka attiecīgais likumprojekts tiks skatīts EP plenārsesijā martā. Uz pasākumu 
aicināti nozares eksperti, kam interesē šī joma. Pieteikšanās uz diskusiju: 
epriga@europarl.europa.eu (līdz 08.03.2014). Vietu skaits ierobežots. 

 

Izstādē Skola 2014 – tūkstošiem jaunu ideju  

No 28. februāra līdz 2. martam EP Informācijas birojs piedalījās vērienīgajā izstādē Skola 2014, 
informējot skolēnus un studentus par praksi Eiropas Parlamentā un dažādiem konkursiem, kā arī 
mudinot piedalīties EP vēlēšanās, kas gaidāmas jau 24. maijā. EP deputāte Inese Vaidere debatēs 
par jauniešu līdzdalības iespējām Eiropas demokrātijas procesos aicināja jauniešus vairāk 
interesēties par iespējām, kas ir tepat, visapkārt, piemēram, EP rosināto Jaunatnes garantiju un 
biznesa ieceru konkursiem.   

 

http://www.leta.lv/es/item/311B6601-8AEA-4202-ADB3-BCECE763EC78/jaunumi:news/#i
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/faq.html
http://www.europarl.lv/resource/static/files/mep_paveiktie-darbi.pdf
mailto:epriga@europarl.europa.eu
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EPIB ciemojās Madonā un Cesvainē 

Otrdien, 4. martā Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 
pārstāvji viesojās Madonas 1. vidusskolā un Cesvaines 
vidusskolā (foto), kur stāstīja vidusskolēniem par Eiropas 
Parlamentu, tā darbību un nozīmi katra dzīvē, par Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, kā arī par jauniešu iespējām Eiropas 
Parlamentā un vērtīgiem konkursiem. Ja arī Tu vēlies sekot 
līdzi jaunākajai informācijai un aktualitātēm Eiropas 
Parlamentā un EP Informācijas birojā Latvijā, seko mums 
sociālajos tīklos un apmeklē mūsu mājaslapu!  

 
Neiznieko savu balsi! 

Tapis jauns Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā video, kurā 
students Reinis „niekojas” ar selfijiem jeb pašportretiem un vienlaikus 
aicina neizniekot savu balsi un piedalīties Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās šī gada 24. maijā. Video skatīt šeit. 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SGzvbZOygHw

