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Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju konference ieradīsies Latvijā 

No 3. līdz 4. decembrim Latvijā viesosies Eiropas 
Parlamenta (EP) priekšsēdētāju konference, lai ar 
Latvijas amatpersonām pārrunātu tuvojošos 
Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. 
Delegāciju vadīs EP prezidents Martins Šulcs 
(Martin Schulz), kuram šī būs pirmā vizīte Latvijā. 

M.Šulcs: „Latvijas pirmā prezidentūra Eiropas 
Savienības Padomē būs lieliska iespēja sevi pierādīt, 
un mēs esam pārliecināti, ka Latvija šo iespēju 

izmantos un īstenos savus pienākumus augstā profesionālajā līmenī. 2015. gada pirmā puse būs 
īpašs laiks, jo atsāksies ES likumu pieņemšanas process ar jauno Eiropas Parlamentu un Eiropas 
Komisiju. Turklāt ģeopolitiskā situācija aizvien saglabājas sarežģīta, un Latvijai prezidentūras laikā 
būs jāpieliek pūles, lai to uzlabotu.” 

Vizītes laikā EP priekšsēdētāju konference tiksies ar Latvijas Ministru kabinetu. Delegācijai plānota 
tikšanās arī ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un Saeimas deputātiem. Viss raksts 
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EP deputāti pieprasa nodrošināt meklētājprogrammu neitralitāti 

Eiropas Parlaments ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā 
aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju likvidēt šķēršļus 
vienotā digitālā tirgus izaugsmei. Deputāti aicina arī 
piemērot ES konkurences noteikumus, lai nepieļautu, ka 
tiešsaistes uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto dominējošu 
stāvokli, kā arī pieprasa nošķirt meklētājprogrammas no 
citiem komercpakalpojumiem.  

Digitālais vienotais tirgus ES ekonomikā varētu pienest 
līdz pat EUR 260 miljardiem eiro gadā un tādējādi sekmēt 
tās atgūšanos no krīzes, kā arī palielināt ES 
konkurētspēju pasaules tirgū, norādīts tekstā. 

Rezolūcijā, ko deputāti pieņēma ar 384 balsīm par, 174 pret un 56 atturoties, aicināts risināt 
novērst šķēršļus vienotā tirgus straujai attīstībai, ko rada tirgus fragmentācija, sadarbspējas 
trūkums, kā arī nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi tehnoloģijām atkarībā no reģiona vai vecuma 
grupas. Viss raksts 
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EP pārliecinoši noraida priekšlikumu atlaist Komisiju  

Eiropas Parlaments ceturtdien ar 461 balsīm par, 101 pret un 88 
atturoties, noraidīja priekšlikumu izteikt neuzticību Junkera vadītajai 
Eiropas Komisijai. Priekšlikumu bija iesnieguši 76 deputāti, no 
kuriem daļa pārstāvēja politisko grupu "Brīvības un tiešās 
demokrātijas Eiropa", bet daļa bija pie politiskām grupām 
nepiederoši, reaģējot uz debatēm ar Junkeru 12.novembrī par 
Luksemburgas nodokļu skandālu (Lux-leaks). 

Lai atlaistu Komisiju, priekšlikums būtu bijis jāatbalsta dubultam 
vairākumam, proti, divām trešdaļām balsojušo deputātu un EP deputātu vairākumam (t.i. vismaz 
376 deputātiem). Viss raksts 

 

Ieguldīt 315 miljardus eiro ES ekonomikas "pārstartēšanā" 

Trešdien, 26. novembrī,  Eiropas Parlamentā Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers iepazīstināja 
ar jauna stratēģisko ieguldījumu fonda izveidi, lai piesaistītu 
vismaz 315 miljardus eiro ES ekonomikas "pārstartēšanai". 
Lielākā daļa politisko grupu pauda atbalstu viņa plānam, 
tomēr pieprasīja arī nekavējoties rīkoties, lai stimulētu 
izaugsmi Eiropas Savienībā. 

Junkers norādīja, ka plāna galvenās sadaļas ir: 

-   Eiropas Stratēģisko ieguldījumu fonds, kas jāizveido līdz 
2015. gada jūnijam. Fondā 21 miljardu eiro nodrošinās no ES budžeta un Eiropas Investīciju 
bankas, bet pārējos līdzekļus, kopā vismaz 315 miljardus eiro, piesaistīs no investoriem ar mērķi 
veikt ieguldījumus laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam; 

- jauna investīciju projektu programma, kurai piešķirs ES tehnisko palīdzību; 
-  plāns, kā Eiropu padarīt pievilcīgāku ieguldītājiem un novērst likumdošanas šķēršļus, kas 
apgrūtina investīcijas. Viss raksts 

 

Saharova balvas ieguvējs Deniss Mukvege: "Sieviešu ķermeņi kļuvuši par kaujas 
lauku" 

"Sieviešu ķermeņi kļuvuši par kaujas lauku un izvarošana tiek izmantota kā 
kara ierocis," 26. novembrī Strasbūrā, saņemot 2014. gada Saharova balvu 
par domas brīvību, sacīja mediķis Deniss Mukvege.  

Viņš savu dzīvi veltījis tūkstošiem sieviešu, kas Kongo Demokrātiskajā 
Republikā notiekošajos konfliktos cietušas no grupveida izvarošanas un 
nežēlīgas seksuālās vardarbības.  

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs apliecināja apbrīnu un dziļu 
cieņu pret Denisa Mukveges darbu medicīnā un viņa cīņu par cieņu pret 
sievietēm, taisnīgumu un mieru valstī.  
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"Ir jāaptur izvarošanas nesodāmība bruņotos konfliktos! Par to jāsaņem sods kā par jebkuru citu 
kara noziegumu," sacīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs. 

Martins Šulcs sveica arī šā gada Saharova balvas finālistu pārstāvjus - Jeļizavetu Ščepetiļņikovu, 
kas pastāvēja Eiromaidana kustību, un ieslodzītās Azerbaidžānas cilvēktiesību aktīvistes Leilas 
Junusas meitu Dināru Junusu. Viss raksts 

                                                                        

Pāvests Francisks Eiropas Parlamentā saka uzrunu "visiem Eiropas iedzīvotājiem" 

Aicinājums sargāt cilvēka cieņu bija galvenā tēma pāvesta Franciska 
uzrunā, ko viņš teica otrdien Eiropas Parlamentā. Viņš pievērsās arī 
imigrācijas un vides aizsardzības problēmām un cilvēktiesību un 
demokrātijas iedzīvināšanai, un aicināja Eiropu "no jauna atklāt savas 
stiprās puses". 

Atklājot svinīgo sēdi, EP priekšsēdētājs Martins Šulcs norādīja, ka 
cilvēku uzticēšanās politikai gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī, ir 
"katastrofāli kritusies", un uzsvēra, ka neviena iestāde nevar 
darboties bez iedzīvotāju atbalsta. "Mums visiem jāsadarbojas, lai 
atgūtu zaudēto uzticēšanos", viņš teica. 

Šulcs uzsvēra, ka Eiropas Savienības un Katoļu baznīcas kopīgie 
mērķi ir "vairot iecietību, cieņu, līdztiesību, solidaritāti un mieru", kā 
arī to, ka "Eiropas Savienības mērķi ir iekļaušana un sadarbība, nevis 
nošķiršana un konfrontācija". Viss raksts 
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Eiropas Parlaments atbalsta ES-Moldovas asociācijas nolīgumu 

Eiropas Parlaments ceturtdien Briselē deva savu 
piekrišanu ES-Moldovas asociācijas nolīgumam, kas 
ietver arī paplašinātas brīvās tirdzniecības zonas izveidi. 
Nolīgums veidos pamatu ES un Moldovas politiskajai 
asociācijai un ekonomiku integrācijai, un nodrošinās 
savstarpēji brīvu tirgus piekļuvi. 

Deputāti nolīgumu atbalstīja ar 535 balsīm par, 94 pret 
un 44 atturoties. Deputāti pieņēma arī politisku 
rezolūciju, kurā uzsver, ka 27. jūnijā parakstītais 
asociācijas nolīgums nav ES un Moldovas attiecību 
«galīgais mērķis». Viss raksts 
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Debates par Luksemburgā noplūdušo informāciju: deputāti aicina saskaņot 
dalībvalstu nodokļu sistēmas 

Eiropas Parlaments trešdien ārkārtas debatēs ar Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāju Žanu-Klodu Junkeru apsprieda nesen 
atklātībā nonākušo informāciju, ka vairākas starptautiskās 
korporācijas ar Luksemburgas valdību slepeni vienojušās par 
īpašiem nodokļu atvieglojumiem. 

Junkers uzsvēra, ka Luksemburgā pieņemtie lēmumi par 
nodokļu apjomu nav bijuši pretlikumīgi, tomēr pieļāva, ka 
“Luksemburgā, kā arī citās ES dalībvalstīs, zināmā mērā 
notikusi nodokļu apiešana”. Viņš skaidroja, ka tas notiekot 

“visur Eiropā, jo ES nodokļu sistēmas nav pietiekami saskaņotas”. Junkers arī paziņoja, ka Eiropas 
komisārs Moskoviči gatavošot priekšlikumu programmai par automātisku apmainīšanos ar 
informāciju par dalībvalstīs noteikto nodokļu apmēru. Viss raksts 

   

AAAKKKTTTUUUAAALLLIIITTTĀĀĀTTTEEESSS   EEEIIIRRROOOPPPAAASSS   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAA   
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LUX filmu dienas Rīgā no 14. - 19.decembrim kino Splendid Palace! 

Šogad Eiropas Parlamenta LUX filmu dienās, kas norisināsies no 14.-19. decembrim Rīgā, 
kinoteātrī Splendid Palace,Eiropas kinomīļi varēs bez maksas noskatīties trīs ievērojamas filmas - 
Meiteņu Banda, Ida un Klases ienaidnieks. Tās atspoguļo Eiropas tradīciju un kino daudzveidību. 
Triju konkurējošo filmu attēlotās ainavas ir ļoti daudzveidīgas, taču tās apvieno jaunība kā vadošā 
tēma. Visas demonstrētās filmas ir uzņemtas 2013. un 2014. gadā.  
 
Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu epriga@europarl.europa.eu - vietu skaits ierobežots! Lūdzu, 
norādīt filmu un datumu, kad to vēlaties apmeklēt! 
 
MEITEŅU BANDA (BANDE DE FILLES) 
Režisore: Céline Sciamma 
Valsts: Francija 
Gads: 2014 
Ilgums: 1st. 52 min. 
Lomās: Idrissa Diabaté, Karidja Touré, Tatiana Rojo, Rabah Naït Oufella, Yannick Ruiz 
Bezmaksas seansi: 14. un 15. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes ielā 61 
 
IDA 
Režisors: Paweł Pawlikowski 
Valsts: Polija, Dānija 
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Gads: 2013 
Ilgums: 1st. 30 min. 
Lomās: Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Adam Szyszkowski, Agata 
Trzebuchowska 
Bezmaksas seansi: 16. un 17. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes iela 61 
 
KLASES IENAIDNIEKS (RAZREDNI SOVRAŽNIK) 
Režisors: Rok Biček 
Valsts: Slovēnija 
Gads: 2013 
Ilgums: 1st. 52 min. 
Lomās: Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebil, 
Voranc Boh, Jan Zupančič, Daša Cupevski 
Bezmaksas seansi: 18. un 19. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes iela 61 

Viss raksts 

Gaidot Rīgas samitu: Austrumu partnerība – vērtību vai interešu kopiena? 

4. decembrī, pl. 14:30-16:00, viesnīcā Tallink (Elizabetes ielā 
24) ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroja atbalstu notiks 
ikgadējai Saharova balvai veltīta diskusija par ES un tās 
partneru attiecību dinamiku, kā arī cilvēktiesību, brīvības un 
demokrātijas nozīmi pašreizējā drošības un ekonomikas ainā.  

Pasākumā piedalīsies: EP Informācijas biroja vadītāja Marta 
Rībele un pētnieki no Latvijas, Dānijas, Lietuvas un Austrijas. 

Plašāk par tēmu loku un reģistrāciju: http://ej.uz/Saharovs 

 

Izmēģini spēkus – iztulko Saharova balvas laureātu runu! 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs organizē tulkošanas 

konkursu "Saharova balva – cīņa par cilvēktiesībām no 1988 

līdz šodienai” 10.-12. klašu skolēniem. Pašlaik esam saņēmuši 

pieteikumus no 11 skolām. Konkursa mērķis ir motivēt skolēnus 

uzlabot svešvalodu zināšanas, kā arī veicināt skolēnu izpratni 

par cilvēktiesībām un demokrātiskas sabiedrības vērtībām.  

Ja arī Tu vēlies izmēģināt spēkus un iztulkot kādu no laureātu 

runām, klikšķini uz laureātu attēliem. 
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 Infografika: Eiropas Parlaments pastiprina cīņu ar "legālajām narkotikām 

Eiropas Parlaments pieprasījis noteikumus operatīvākai 
"legālo narkotiku" izņemšanai no tirgus. Tagad par likumu 
jāpanāk vienošanās ar dalībvalstīm.  

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs sagatavojis 
infografiku, ko drīkst pavairot un izplatīt interesentiem, 
norādot atsauci uz Eiropas Parlamenta Informācijas biroju. 

Infografika 

http://www.europarl.lv/resource/static/gallery/cina-ar-legalajam-narkotikam.jpg

