
 

 

Aktuālas tēmas un saites — 2014. gada maijs 

 

Kās notiks pēc šīm Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Kāda ir Eiropas 

Parlamenta nostāja attiecībā uz notikumiem Ukrainā?  

 
Turpmāk tekstā norādītajās saitēs var rast atbildes gan uz šiem, gan citiem 

iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. 

Ņemot vērā jautājumus un komentārus, kurus Eiropas Parlamentam ir 

nosūtījuši iedzīvotāji, ir izveidotas šādas aktuālas tēmas. 

 

Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas bija šā mēneša visvairāk apspriestais temats. 

Pirms vēlēšanām iedzīvotāji pieprasīja informāciju par to, kā vēlēt, jo īpaši 

atrodoties ārzemēs, par kandidātiem un partijām, par deputātu darbu un 

Parlamenta darbību. Pēc vēlēšanām iedzīvotāji interesējās par to rezultātiem, 

citi sūdzējās par vēlēšanu norisi savā mītnes zemē.  

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Eiropas 2014. gada vēlēšanu rezultāti 

2014. gada vēlēšanas — jaunais Parlaments 

Faktu lapa par EP vēlēšanu procedūrām 

Deputātu saraksts 

EP atbilde — Eiropas vēlēšanas 

 

Vai Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai par kādu citu ar EP saistītu 

tematu? Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet, un mēs 

atbildēsim! 

 

 

Vēlēšanas un spriedze Ukrainā 

Saspringtā situācija Austrumukrainā, seperātistu rīkotie referendumi Doņeckā 

un Luhanskā, kā arī Ukrainas prezidenta vēlēšanas 2014. gada 25. maijā lika 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/en/new-parliament
http://www.elections2014.eu/en/new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

iedzīvotājiem darīt Parlamentam zināmu savu viedokli un uzdot tam 

jautājumus par ES politiku attiecībā uz Ukrainu. Daudzi no viņiem pauda 

bažas par Ukrainas pārejas laika valdību un cerības uz miermīlīgu šo valsti 

pārņēmušās krīzes risinājumu. 

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Priekšsēdētājs Šulcs apsveic Ukrainu un tās ievēlēto vadītāju (26-05-2014) 

Ukraina: deputāti aicina ES ieviest sankcijas pret Krievijas enerģētikas 

uzņēmumiem (17-04-2014) 

Svarīgākais raksts: Ukraina — kāda būs tās nākotne (13-03-2014) 

Valsts vai to valdību vadītāju paziņojums par Ukrainu (27-05-2014) 

ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums 

 

Vai Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai par kādu citu ar EP saistītu 

tematu? Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet, un mēs 

atbildēsim! 

 

Atdalīšanās procesi ES? 

Iedzīvotāji turpina rakstīt Eiropas Parlamentam par hipotētiskajiem 

atdalīšanās procesiem Eiropas Savienībā. Daži no viņiem jo īpaši pauda 

atbalstu referendumam Katalonijā, bet citi pieprasīja informāciju par šādas 

neatkarības sekām. Turklāt daudzi no viņiem prasīja atzīt katalāņu valodu par 

Eiropas Savienības valodu.  

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Eiropas Komisijas atbilde uz parlamenta jautājumu par hipotētisku atdalīšanos 

kādā no dalībvalstīm (20-11-13) 

Katalāņu valoda Eiropas Parlamentā  

Eiropas Parlamenta Informācijas centrs Barselonā 

 

Vai Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai par kādu citu ar EP saistītu 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/LV/ec/142880.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124


 

 

tematu? Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet, un mēs 

atbildēsim! 

 

Klaiņojošie suņi Rumānijā 

Eiropas iedzīvotājus jau vairākus mēnešus uztrauc situācija ar klaiņojošajiem 

suņiem Rumānijā. Iedzīvotāji ir vērsušies pie EP, paužot bažas par 

pasākumiem, kas tiek veikti, lai masveidā iemidzinātu šo dzīvniekus, un prasa 

Eiropas Savienībai iejaukties, lai atrisinātu šo situāciju.  

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pants  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tiesiskā regulējuma izveidi 

lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai (04-07-2012) 

EP Sadarbības grupa dzīvnieku labklājības un aizsardzības jautājumos 

Konference par suņu un kaķu labklājību Eiropas Savienībā (28-10-2013) 

 

 

Vai Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai par kādu citu ar EP saistītu 
tematu? Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet, un mēs 
atbildēsim! 
 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:LV:PDFhttp://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:LV:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_2013_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

