
 

29.04.2015 Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai 
novērstu jaunas traģēdijas Vidusjūrā. Tai jāpaplašina operācijas 
“Triton” pilnvaras, lai tā varētu veikt meklēšanu un glābšanu visā 
ES piederošajā Vidusjūras daļā, norāda EP trešdien pieņemtajā 
rezolūcijā. EP deputāti prasa arī saistošas kvotas patvēruma 
meklētāju sadalei starp ES dalībvalstīm, lielākas iemaksas 
pārvietošanas programmās, vairāk sadarbības ar trešām valstīm 
un stingrākus pasākumus pret cilvēku kontrabandistiem.  
Viss raksts 
 

 

29.04.2015 Pateicoties Eiropas Sociālā fonda noteikumu 
grozījumiem, ko trešdien apstiprināja EP, dalībvalstis 2015. 
gadā varēs saņemt ES finansējumu miljarda eiro apmērā, lai 
650 000 jauniešu varētu iesaistīt darba tirgū. Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai piešķirtais finansējums papildinās 
Eiropas Sociālā Fonda līdzekļus 20 dalībvalstu reģionos, kur 
jaunatnes bezdarbs pārsniedz 25%.  
Viss raksts 
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28.04.2015 Otrdien EP deputāti atbalstīja likumprojektu ar 
mērķi ierobežot biodegvielas ražošanu no šim nolūkam 
īpaši audzētiem kultūraugiem, kas paātrinās pāreju uz 
alternatīvām biodegvielas ražošanas metodēm, Likuma 
mērķis ir mazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus, ko netieši 
rada tas, ka arvien vairāk lauksaimniecības platību atvēl 
biodegvielas graudaugu audzēšanai.  
Viss raksts 

28.04.2015 Parlaments otrdien apstiprināja daudzgadu 
pārvaldības plānu Baltijas mencas, brētliņas un reņģes 
krājumu apsaimniekošanai. Šis ir pirmais plāns, ko pieņems, 
īstenojot kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), kas stājās 
spēkā 2014.gadā. Tas vairāk balstīts ilgtermiņa pārvaldībā, 
nevis ikgadējos plānos, lai arī zvejnieki varētu labāk plānot 
savu uzņēmējdarbību. Viss raksts 
 

28.04.2015 Jaunajā ES meža stratēģijā uzsvars ir jāliek uz 

mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbalstot izejvielu 

efektīvu izmantošanu un veicinot meža nozares 

konkurētspēju, lai radītu jaunas darbavietas, teikts 

neleģislatīvajā rezolūcijā, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 

otrdien. Viss raksts 

 

 

29.04.2015 Eiropas Komisijai vēlākais 2016.gadā jāiesniedz 
priekšlikums noteikumiem par uzturvērtības un sastāvdaļu 
norādīšanu uz alkoholisku dzērienu etiķetēm, prasa Eiropas 
Parlaments trešdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti aicina 
pieņemt jaunu ES stratēģiju alkohola jomā, kas vērstos pret 
alkohola lietošanu nepilngadīgo vidū, braukšanu alkohola 
reibumā un alkohola lietošanu grūtniecības laikā.  
Viss raksts 
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28.04.2015 Saskaņā ar šodien Eiropas Parlamentā 

apstiprinātajiem noteikumiem ES dalībvalstīm būs krasi 

jāsamazina visbiežāk izplatīto un piesārņojošāko 

plastmasas maisiņu patēriņš. Viss raksts 

28.04.2015 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta šodienas 
balsojumu, no 2018. gada 31. marta visos jaunajos vieglo 
auto un mikroautobusu modeļos būs jāiebūvē avārijas 
zvanu ierīces, kas automātiski brīdina glābšanas 
dienestus par negadījumu (eCall). Eiropas Savienībā ceļu 
satiksmes negadījumi 2014. gadā ir paņēmuši 25,700 
dzīvību. Jaunā ierīce varētu samazināt šo skaitu par 10% 
gadā. Viss raksts 

 

16.04.2015 Armēnijai un Turcijai jāizmanto genocīda 
atceres simtgadei veltītie pasākumi, lai atjaunotu 
diplomātiskās attiecības, atvērtu robežu un liktu pamatu 
ekonomiskajām attiecībām, saka Eiropas Parlaments 
(EP) trešdien vakarā pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti 
uzsver, ka Turcijai ir jāatzīst genocīds, lai tādējādi “liktu 
pamatu patiesam turku un armēņu izlīgumam”, kā arī 
pauda atbalstu pāvesta Franciska 12. aprīļa uzrunai par 
armēņu genocīdu. Viss raksts 
 

15.04.2015 Eiropas Parlamenta (EP) Veselības komiteja 

otrdien vakarā vienojusies par ierosinājumiem pacientu 

drošības uzlabojumiem, tostarp - ar inovācijām un 

atbildīgākām ārstēšanas metodēm cīnīties pret 

pieaugošo mikrobu rezistenci pret cilvēku un 

veterinārajām antibiotikām. Viss raksts 
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01.04.2015 Tā kā 2014. gadā stājās spēkā jaunā Kopējā 
zivsaimniecība politika (KZP), Eiropas Parlamenta 
Zivsaimniecības komitejas locekļi otrdien, 31. martā, apstiprināja 
pirmo ilgtermiņa plānu zvejošanas uzraudzībai un kontrolei. Tas 
attiecas uz mencu, brētliņu un reņģu zvejniecību Baltijas jūrā un 
dod lielākas iespējas zvejniekiem prognozēt izmaiņas.  
Viss raksts 
 

26.03.2015 Eiropas Parlamenta deputāti trešdien vēlu vakarā 
atbalstīja priekšlikumu aizdot Ukrainai €1,8 miljardus, lai palīdzētu 
tai segt steidzamus izdevumus, kuriem trūkst līdzekļu valsts 
budžetā. Naudu aizdevumam Eiropas Savienība aizņemsies 
starptautiskajos finanšu tirgos un pēc tam aizdos to tālāk Ukrainai. 
Līdzekļus izmaksās apmaiņā pret Ukrainas apņemšanos risināt 
strukturālās problēmas, kas daļēji izraisījušas pašreizējo krīzi.  
Viss raksts 
 

ES dalībvalstīm ir pārredzamāk jāpieņem lēmumi par nodokļiem, 

jo netaisnīgas nodokļu sistēmas kropļo konkurenci starp 

uzņēmumiem un var izraisīt arī netaisnīgu konkurenci starp 

dalībvalstīm, brīdināja EP deputāti trešdienas vakara debatēs ar 

nodokļu komisāru Pjēru Moskovisi.  

Viss raksts 

 

19.03.2015 Šī gada Eiropas Jaunatnes Kārļa Lielā balvas Latvijas 
uzvarētājs ir "BEST - Riga" organizētais "Eiropas BEST inženieru 
sacensības 2014" fināls, kas pērn augustā Rīgā pulcēja 116 
labākos inženierzinātņu studentus no visas Eiropas. "BEST - Riga" 
maijā pārstāvēs Latviju Kārļa Lielā balvas konkursa finālā Āhenē, 
pretendējot uz vienu no trim galvenajām balvām attiecīgi 5000, 
3000 un 2000 eiro apmērā.  
Viss raksts
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14.04.2015 Eiropas dienā, 9.maijā, no pl. 11.00 līdz 15.00 aicinām uz 
ES māju, Aspazijas bulvārī 28! Programmā: radošā darbnīca bērniem 
"Mūzikas instrumentu ceļojums" - no dažādiem materiāliem varēs 
gatavot bungas un piedalīties orķestrī; viktorīna gudrībai un iespēja 
salikt ES karti - atpazīstot tradicionālos ēdienus un iepazīstot pilsētas 
un ievērojamas personības. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par 
jauniešu iespējām Eiropas Parlamentā, piemēram, praksi. 

 

Eiropas dienu svin visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo tieši 1950. 
gada 9. maijā dzima ideja par Eiropas Savienības izveidi.
Skaties video 

http://bit.ly/1bnKWG9 

 
30.04.2015 EPIB uzsāk projektu Garšīgie likumi un kopā ar 
Latvijas topošajiem pavāriem un ēdināšanas speciālistiem izzinās 
EP lēmumus pārtikas drošības jomā par trim tēmām - alergēni, 
ģenētiski modificēti organismi un jaunā pārtika. Skolas, kuras 
pieteikušas dalību projektā, maijā un jūnijā vietējos iedzīvotājus 
aicinās uz tematiskām degustācijām un domu vētru. Jau  drīzumā 
– jauno speciālistu piedzīvojumi un receptes!  
Viss raksts  
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