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Kad gaidāmas komisāru kandidātu „darba intervijas” Eiropas Parlamentā? 
 
 

Septembra beigās Eiropas Parlaments 

sāks jauno EK komisāru amatu 

kandidātu noklausīšanos - “darba 

intervijas” notiks no 29. septembra līdz 

7. oktobrim. Uzreiz pēc tam komiteju 

priekšsēdētāji izvērtēs noklausīšanās 

rezultātus, bet 8. un 9. oktobrī plānota 

politisko grupu tikšanās. 9. oktobrī 

priekšsēdētāju konference noslēgs 

vērtēšanu, un 22. oktobrī plenārsesijā 

notiks EP balsojums par visu Žana 

Kloda Junkera piedāvāto kandidātu 

komandu. Latvijas ekspremjeram, tagad 

Eiropas Parlamenta deputātam Valdim 

Dombrovskim plānots EK Viceprezidenta amats ar portfeli „Eiro un sociālais dialogs”. Aplūko 

infografiku „Eiropas Komisijas ievēlēšanas procedūra soli pa solim” un  "darba interviju" kalendāru. 
 

 

Eiropas Parlaments ratificē ES-Ukrainas asociācijas nolīgumu 

16.09.2014. Eiropas Parlaments otrdien Strasbūrā 

sniedza piekrišanu ES-Ukrainas asociācijas 

nolīgumam, kas ietver arī brīvās tirdzniecības 

nolīgumu. Vienlaikus Kijevā līgumu ratificēja arī 

Ukrainas Parlaments. Nolīgums izveido padziļinātu 

ES un Ukrainas politisko asociāciju, kā arī 

nodrošina abpusēji brīvu tirgus piekļuvi. 

Deputāti atbalstīja nolīgumu ar 535 balsīm par, 

127 pret un 35 atturoties. 

"Ar šodienas ratifikāciju mēs institucionalizējam Ukrainas izvēli par labu kopīgai nākotnei ar 

Eiropas Savienību. Ukrainas sabiedrība ir samaksājusi augstu cenu par savu Eiropas izvēli, 

zaudējot daudzu cilvēku dzīvības un piedzīvojot Krievijas okupāciju un ekonomisku lejupslīdi. Ar šo 

ratifikāciju Eiropas Savienība apliecina savu atbalstu Ukrainai, neraugoties uz nožēlojamo lēmumu 

atlikt tirdzniecības nolīguma piemērošanu", teica ziņotājs Jacek Saryusz-Wolski (EPP, Polija) 

pirms balsojuma.  Viss teksts 

 

 

Vai Jaunatnes iniciatīva ir pietiekami efektīva darba vietu radīšanā? 
 

18.09.2014.  ES dalībvalstīm ir efektīvāk jāizmanto piešķirtie seši miljardi Eiropas līdzekļu, lai 

veicinātu jauniešu pāreju no izglītības iestādēm uz darba vietām un stimulētu uzņēmējdarbības 

garu, uzsvēta Eiropas Parlamenta deputāti trešdienas debatēs par Eiropas Jaunatnes iniciatīvu. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/infographics
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20140918RES65404/20140918RES65404.pdf
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/septembris_2014.html
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Dažas politiskās grupas pieprasīja vienkāršot finansējuma saņemšanas 

procedūras, apmainīties ar labākajām praksēm un veicināt praktikantu 

nodarbināšanu, savukārt citi mudināja dalībvalstis vairāk pievērsties 

darbavietu radīšanas potenciālam "zaļās inovācijas" jomās. 

  

"Eiropas Jaunatnes iniciatīva varētu pārraut apburto bezdarba loku 

jauniešu vidū," norādīja David Casa (Malta) no Eiropas Tautas partijas 

grupas. Viņš pauda nožēlu, ka ES līdzekļi nav piešķirti agrāk un mudināja 

dalībvalstis tos efektīvi lietot darbavietu radīšanai. "Eiropas Savienībā arī 

nav pietiekamas uzņēmējdarbības kultūras — jaunieši jāiedrošina veidot 

savus uzņēmumus, lai kļūtu par darba devējiem," viņš piebilda. Viss teksts 

 

Eiropas Parlaments aicina stingrāk iestāties pret Krieviju un atbalstīt zemniekus 

18.09.2014.  Eiropas Parlaments ceturtdien pieņemtajā 

rezolūcijā atzinīgi vērtē soļus, kas sperti virzienā uz mieru 

Ukrainā un svaigi ratificēto ES-Ukrainas Asociācijas nolīgumu, 

bet pauž bažas par Krievijas reālajiem nolūkiem "nepieteiktajā 

hibrīdkarā" pret Ukrainu. EP deputāti aicina dalībvalstis 

pārtraukt enerģētikas nolīgumus ar Krieviju un atbalstīt 

zemniekus, ko skāris Krievijas noteiktais lauksaimniecības 

produktu importa aizliegums. 

Deputāti atzinīgi vērtē 16. septembrī Ukrainas parlamentā pieņemtos likumus par dažu Doņeckas 

un Luhanskas apgabalu rajonu īpašo statusu un par amnestiju kā "būtisku ieguldījums situācijas 

deeskalācijā".  Viss teksts 

 

EP aicina izmantot militārus līdzekļus Ebolas vīrusa izplatības ierobežošanai 

18.09.2014.  Starptautiskajai sabiedrībai ir jārīkojas efektīvāk, jo 

Ebolas vīrusa uzliesmojums apdraud visas pasaules drošību, saka 

EP deputāti ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Vīrusa skartajās 

valstīs notiek sociāls un ekonomisks sabrukums, tāpēc jāapsver 

arī militāro resursu izmantošana, rīkojoties ANO virsvadībā, viņi 

norāda. 

Pacientu izolēšanai un ārstēšanai steidzami ir vajadzīgs ne vien 

finansējums, bet arī resursi, kas nodrošina rīcībspēju, tostarp 

kvalificēti cilvēkresursi un loģistikas materiāli, deputāti uzsver rezolūcijā. Viņi aicina apsvērt iespēju 

ANO ģenerālsekretāra vadībā izmantot militāros un civilās aizsardzības līdzekļus. Viss teksts 

 

Buklets: JŪSU BALSIS. MŪSU DARBS 

Kāds ir jaunais politisko spēku līdzsvars pēc vēlēšanām, kas notika šī gada maijā? 

Eiropas Parlamenta deputāti neveido valstu delegācijas, bet pievienojas līdzīgi 

domājošiem kolēģiem no visas Eiropas, izveidojot ideoloģiski viendabīgas 

politiskās grupas. Pēc vēlēšanām tika izveidotas septiņas dažādas grupas, bet 52 

Eiropas Parlamenta deputāti izvēlējās tām nepievienoties. Kurš ir vecākais un 

jaunākais deputāts Eiropas Parlamentā? Cik deputāti ievēlēti atkārtoti? Atbildes uz 

šiem un citiem jautājumiem meklē bukletā JŪSU BALSIS. MŪSU DARBS. Buklets    

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/septembris_2014/septembris_2014-1.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/septembris_2014/septembris_2014-2.html
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2014/septembris_2014/septembris_2014-3.html
http://www.europarl.lv/resource/static/files/jusu-balsis.musu-darbs..pdf
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Infografika: deviņi kodolīgi fakti par jauno EP sastāvu 

 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs izstrādājis parocīgu informācijas 

materiālu, kas var noderēt Jūsu ikdienas darbā.  

Infografikā apkopota pamatinformācija par jaunajiem deputātiem, kas 

EP ievēlēti no Latvijas, deviņi fakti par EP darbu, kā arī pastāstīts par 

to, kas ir un kas nav Eiropas Parlamenta kompetenču lokā. Infografika 

 

Eiropas Savienības jēdzienu ABC 

Daži skolotāji jau atzinuši šo materiālu par „vērtīgu špikeri” skolēniem, jo 

palīdz ātri izzināt to, ar ko tieši nodarbojas katra Eiropas Savienības 

institūcija, kas ir prezidentūras trio, kurš pieņem ES likumus un kura no 

padomēm ir „īstā”.  

Ja vēlaties veltīt 15 minūtes laika, lai atsvaidzinātu savas zināšanas par 

Eiropas Savienības tēmām, piemēram, uzzināt, kurai valstij ir vismazāk 

deputātu Eiropas Parlamentā vai arī to, kā atšķirt direktīvu no regulas, 

lejupielādējiet ES ABC un padalieties arī ar draugiem un kolēģiem! 

 

Brīvbrīdim: cik ātri varat salikt šo e-puzli? 

Mūsu sociālo tīklu lasītāji šo e-puzli saliek vidēji 2,5 

minūšu laikā minūtes laikā. Cik laika nepieciešams 

Jums?   

Piedāvājam divus e-puzles attēlus: vienā redzams 

Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs Briselē jeb 

Parlamentārijs, bet otrā - skulptūra Confluences, 

kas atrodas Eiropas Parlamentā Briselē un ir 

"līdzdarbojusies" pat kādā  kriminālromānā. Lai 

izdodas! 

http://www.europarl.lv/resource/static/files/publikacijas/jaunais-eiropas-parlaments.pdf
http://www.europarl.lv/resource/static/images/es_jedzieni.pdf
http://goo.gl/i4JrLV
http://goo.gl/iLYnSo

