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Trešdien, 14. janvārī, Latvijas Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma Eiropas Parlamenta plenārsesijā pirmo reizi 
"starmešu gaismā", visas Eiropas iedzīvotāju un viņu tieši vēlētā 
likumdevēja priekšā, iepazīstinātu ar Latvijas prezidentūras ES 
Padomē prioritātēm un tās pamatotu. Ņemot vērā nesenos 
terora aktus Francijā, Straujuma uzvēra, ka ir svarīgi aizstāvēt 
Eiropas vērtības. Debatēs deputāti atzinīgi novērtēja 
apņemšanos strādāt pie pasažieru datu reģistra ar mērķi uzlabot 
drošību. Viņi arī uzsvēra nepieciešamību strādāt pie 
ieguldījumiem un ekonomikas izaugsmes, kā arī pie vienotā 
digitālā tirgus izveides. Viss raksts 

 
 

ES ieviestās sankcijas pret Krieviju var atcelt tikai tad, kad tā 
mainīs savu agresīvo politiku Ukrainā, ievēros pamieru, atsauks 
karaspēku no Ukrainas un pārstās atbalstīt separātistus, teikts 
rezolūcijā, par kuru Parlaments balsoja otrdien. EP deputāti 
nosoda teroraktus Ukrainā un mudina ES izstrādāt plānu pret 
Krievijas īstenoto informatīvo karu, vairāk palīdzēt Ukrainai 
īstenot reformas, kā arī humanitārajā, veselības un aizsardzības 
jomā. Politiskie un diplomātiskie sakari ar Krieviju tomēr būtu 
jāsaglabā, teikts rezolūcijas tekstā. Viss raksts 
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Eiropas Attīstības gadā svarīgi strādāt tā, lai attīstības politika 
īstenotos dzīvē un izietu ārpus dokumentu kalniem un politikas 
koridoriem – parādot, ka Tūkstošgades attīstības mērķi ir palīdzējuši 
īstiem cilvēkiem, kam ir īsts vārds un seja - Attīstības gada atklāšanas 
pasākumā Rīgā uzsvēra Eiropas augstākā līmeņa politiķi. “Ja 
raugāmies uz Tūkstošgades attīstības mērķiem, mēs redzam, ka 
diviem miljardiem cilvēku ir pieejams tīrs ūdens, vairāk nekā trīs 
miljonu bērnu dzīvība ir izglābta no malārijas, un miljoniem cilvēku ir 
pasargāti no nabadzības,” klātesošajiem politiķiem un NVO 
pārstāvjiem teica Eiropas Parlamenta deputāte, Attīstības komitejas 
vadītāja Linda Makavana (S&D, Lielbritānija). Viss raksts 

 

Kas mudina cilvēkus sacelties pret esošo kārtību un riskēt ar savu 
dzīvību? Vai revolūcija ir vienīgais veids, kā cīnīties par savām 
tiesībām? Kāda nozīme ir Eiropas Parlamenta rezolūcijām un debatēm 
cilvēktiesību jomā? Par šādiem jautājumiem 20.janvārī Daugavpilī 
galvas lauzīs jaunieši, pasaules notikumos meklējot savu viedokli. 
Īpaši jauniešu diskusijai Daugavpilī Euromaidan aktīvistes un 
studentes Jeļizavetas Ščepetiļņikovas video uzruna - personiskā 
pieredze par notikumiem Ukrainā un jauniešu lomu tajos. Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja rīkotā jauniešu diskusija Daugavpilī 
plānota 20.janvārī plkst. 13.00, Rīgas ielā 2 (8. kabinets). Pasākuma 
ietvaros praktiskas saskarsmes un argumentācijas uzlabošanas 
nodarbības. Viss raksts

Otrdien Eiropas Parlaments atbalstīja tiesību aktu, kas ļaus Eiropas 
Savienības dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu 
augu kultivēšanu savās teritorijās, pat ja to būs atļāvusi Eiropas 
Savienība. Priekšlikumu, par ko Eiropas Parlaments un ES Padome 
neoficiāli vienojās pagājušā gada decembrī, iesniedza jau 2010. 
gadā, tomēr kopīgas nostājas panākšana dalībvalstīm prasīja četrus 
gadus. "Šī vienošanās sniegs vairāk rīcības brīvības dalībvalstīm, 
kas vēlas ierobežot ģenētiski modificētu sēklu audzēšanu savā 
teritorijā. Tas liks arī pamatus diskusijai, kas ies dziļāk par to, vai 
mēs esam par vai pret ĢMO", norādīja ziņotāja Frédérique Ries 
(ALDE, Beļģija). Viss raksts 
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Vai esi 16-30 gadus vecs(-a) un piedalies Eiropas mēroga projektā? 
Izmanto iespēju un piesakies Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 
konkursam, kura mērķis ir jauniešu vidū veicināt Eiropas apziņas 
veidošanos. Pieteikšanās sākās 2014. gada 2. decembrī un ilgs līdz 2015. 
gada 2. februārim. Uzvarētāji iegūst ne tikai atzinību un iespēju iepazīstināt 
plašāku auditoriju ar savu projektu, bet arī naudas balvu. 2014. gadā pirmā 
vieta tika piešķirta dāņu projektam "Our Europe", kura komanda gada laikā 
apceļoja 24 Eiropas valstis un intervēja vietējos jauniešus par sadzīvi, 
izglītību un darba apstākļiem, bet Latvijas uzvarētājs bija jauniešu 
organizācija "Tellus" ar Eiropas Jauniešu parlamenta 11. Latvijas nacionālo 
konferenci ar moto "Radi pamatu dažādībai". Viss raksts 
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