
 

 

Aktuālas tēmas un saites — 2014. gada aprīlis 

 

Kā es varu piedalīties gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās? Ko Eiropas 

Parlaments var darīt attiecībā uz pašreizējiem noteikumiem par vasaras laiku? Kā 

Parlaments aizsargā dzīvnieku labturību? 

Turpmāk tekstā norādītajās saitēs ir atbildes gan uz šiem, gan citiem iedzīvotāju 

uzdotajiem jautājumiem. 

Ņemot vērā tos jautājumus un komentārus, kurus Eiropas Parlamentam ir nosūtījuši 

iedzīvotāji, ir izveidotas šādas aktuālas tēmas. 

 

Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nav aiz kalniem, un iedzīvotāji turpina vērsties pie EP, 

uzdodot dažādus jautājumus. Daļa iedzīvotāju vēlas saņemt praktisku informāciju par 

vēlēšanām, savukārt citi pauž savu viedokli un pārdomas par to, kādi uzlabojumi 

varētu īstenoties pēc vēlēšanām. 

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas 

Tava Eiropa: vēlēšanas ārzemēs  

EPID: Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas — valstu noteikumi (11.03.2014.) 

Faktu lapa par Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūrām 

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai pārdomas par kādu ar EP saistītu 

jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Ukraina krustcelēs 

Ņemot vērā varbūtību, ka Ukrainā varētu izcelties pilsoņu karš, iedzīvotāji ir pauduši 

dažādus viedokļus un viņu komentāri un viedokļi ir atšķirīgi. Viena daļa iedzīvotāju 

raksta Parlamentam, aicinot to sniegt palīdzību; citi stingri iestājas pret ES palīdzību, 

jo uzskata, ka Ukrainu vada ekstrēmisti. Daudzus uztrauc tas, ka varētu sākties jauns 

pasaules karš, un mudina rast miermīlīgu konflikta risinājumu. 

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

http://www.elections2014.eu/lv/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_lv.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

Ukraina: Eiropas Parlaments prasa ES sankcijas pret Krievijas enerģētikas 

uzņēmumiem (17.04.2014.) 

Eiropas Parlaments samazina ievedmuitu Ukrainas importa precēm (03.04.2014.) 

G7 valstu vadītāju paziņojums par Ukrainu (25.04.2014.) 

Padomes secinājumi par Ukrainu (14.04.2014.) 

Eiropas Komisija: Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai (atjaunināta informācija) 

(09.04.2014.) 

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai pārdomas par kādu ar EP saistītu 

jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Vasaras laiks 

Iedzīvotāji regulāri uzdod Parlamentam jautājumus saistībā ar noteikumiem par 

pāreju uz vasaras laiku. Daļa iedzīvotāju atbalsta šos noteikumus un priecājas par 

iespēju dabiskā dienasgaismā ilgāk izbaudīt dažāda veida atpūtas pasākumus 

vakarā. Savukārt citi nesaskata nekādas priekšrocības šādā laika maiņā. 

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

EP atbilde: vasaras laiks (01.04.2014.) 

Lūgumraksts Nr. 0859/2013 par vasaras laika pagarināšanu (28.02.2014.) 

Lūgumraksts Nr. 1477/2012 par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (30.10.2013.) 

Direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (19.01.2001.) 

Eiropas Komisijas padziļināta analīze par vasaras laika ietekmi (23.11.2007.) 

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai pārdomas par kādu ar EP saistītu 

jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Dzīvnieku labturība 

Daļa iedzīvotāju ir satraukti par vardarbību pret klaiņojošiem suņiem konkrētās 

dalībvalstīs — šis jautājums ir aktuāls jau vairākus mēnešus. Ir arī iedzīvotāji, kas 

pauž bažas par savvaļas dzīvnieku nogalināšanu un raksta Eiropas Parlamentam, 

lūdzot noteikt pilnīgu aizliegumu importēt jebkādas savvaļas dzīvnieku ķermeņa 

daļas, kas kā trofejas tiek ievestas ES dalībvalstīs. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:LV:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tiesiskā regulējuma izveidi lolojumdzīvnieku un 

klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai (04.07.2012.) 

Komisijas paziņojums par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības 

stratēģiju 2012.–2015. gadam (05.02.2012.) 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem 

(15.01.2014.) 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par 

starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 

(CITES) pušu 16. konferencē (06.02.2013.) 

Eiropas Parlamenta Sadarbības grupa dzīvnieku labklājības un aizsardzības 

jautājumos 

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai pārdomas par kādu ar EP saistītu 

jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Ūdens nepietiekamība Maltā 

Daži iedzīvotāji ir ierosinājuši jautājumu par ūdens resursu apsaimniekošanu Maltā 

un iesnieguši Eiropas Parlamentam konkrētus ierosinājumus, kā atrisināt ūdens 

resursu nepietiekamības problēmu šajā valstī.  

 

Šajās saitēs varēsiet iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Eiropas Komisijas informācija par Maltas tiesību aktiem vides jomā (2013. gada 

marts) 

Eiropas Komisijas novērtējums par Maltas upes baseina apsaimniekošanas plāniem 

Eiropas Vides aģentūras ziņojums par piekrastes un jūras jautājumiem Maltā 

(13.04.2011.) 

 

Ja Jums ir radušies jautājumi par šo tēmu vai pārdomas par kādu ar EP saistītu 

jautājumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_lv.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_lv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//LV&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
hhttp://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

