
 

 

Aktuālas tēmas un saites — 2014. gada septembris 
Šajā izdevumā — Skotijas referendums, komisāru uzklausīšanas, sankcijas par 

deputāta uzvedību, ES-Ukrainas asociācijas nolīgums, brīvās tirdzniecības nolīgumi 

TTIP/CETA.  

 

2014. gada septembrī iedzīvotāji interesējās par ļoti dažādām tēmām, tostarp gan par 

ES ārējām attiecībām (Ukraina, Krievija) un tirdzniecības attiecībām (Kanāda, ASV), 

gan iekšpolitiku (referendums Skotijā) un institucionālajiem aspektiem (jaunās 

Eiropas Komisijas darbības uzsākšana, iekšējie noteikumi attiecībā uz Eiropas 

Parlamenta deputātiem). 

 

Turpmāk minētās tēmas apkopotas, izmantojot Eiropas Parlamentā saņemtās vēstules 

ar iedzīvotāju jautājumiem un komentāriem. 

 

Skotijas referendums 

2014. gada 18. septembrī notikušais Skotijas referendums bija izšķirošs brīdis šīs 

zemes vēsturē, un tas atspoguļojās arī šajā mēnesī saņemtajās iedzīvotāju vēstulēs. 

Visbiežāk tika uzdots jautājums par nobalsošanas iespējamo ietekmi uz Skotijas 

dalību Eiropas Savienībā. Tika uzdoti arī jautājumi par vēlēšanu procedūrām un 

referenduma rezultātiem. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

Priekšsēdētājs M. Šulcs par referenduma rezultātiem (19-9-2014) 

Parlamenta jautājums par Skotijas pilsoņu iespējamo statusu Eiropas Savienībā 

gadījumā, ja tiktu nobalsots par neatkarību (3-4-2014) 

 

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

Lūdzam izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Komisāru uzklausīšanas 

Gatavojoties komisāru amata kandidātu uzklausīšanām, vairāki iedzīvotāji vērsās 

Eiropas Parlamentā ar komentāriem par dažu kandidātu personībām un viņu 

profesionālo pieredzi. Citi pieprasīja informāciju par uzklausīšanām Parlamentā, 

piemēram, lūdzot ziņas par to, kuras komitejas izvērtēs kandidātus, un vai 

uzklausīšanas var apmeklēt sabiedrības pārstāvji.  

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

#EPuzklausīšanas2014: iepazīstieties ar komisāru amata kandidātiem! (2014. gada 

24. septembris) 

Infografikas. Kā ievēl Eiropas Komisiju 

Komisāru amata kandidātu uzklausīšanu grafiks 

Eiropas Komisija — Ž. K. Junkera vadītās komisijas veidošana 

 

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

Lūdzam izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Sankcijas par deputāta uzvedību 

Daudzi iedzīvotāji reaģējuši gan uz piezīmēm, ko Eiropas Parlamenta deputāts izteica 

debatēs par jauniešu bezdarbu plenārsesijā 2014. gada 16. jūlijā, gan EP 

priekšsēdētāja viņam noteiktajām sankcijām par šīm piezīmēm. 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/lv/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/lv/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

Priekšsēdētāja M. Šulca lēmums par EP deputāta komentāriem (17-9-2014) 

16. jūlija debašu protokols 

Eiropas Parlamenta Reglamenta 165. un 166. pants: Pasākumi deputātiem 

piemērojamo rīcības noteikumu neievērošanas gadījumos 

 

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

Lūdzam izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums 

Saistībā ar Parlamenta pausto atbalstu asociācijas nolīgumam starp ES un Ukrainu 

iedzīvotāji izteikuši komentārus par ES lomu Krievijas un Ukrainas konfliktā un par 

vardarbību Ukrainas austrumos. Vairākās vēstulēs pausta prasība neizrādīt nekādu 

iecietību attiecībā uz Krieviju un tās līderi. Citās ES rīcība kritizēta un pausts atbalsts 

Krievijai. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

Deputāti atzinīgi vērtē virzību uz mieru Ukrainā un aicina ES stingrāk iestāties pret 

Krieviju (18-09-2014) 

Notikumu attīstība Ukrainā (18-09-2014) 

M. Šulcs par balsojumu par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu (16-09-2014) 

EP atbilde: Reisa MH17 katastrofa un ES reakcija uz Krievijas lomu notikumos 

Ukrainas austrumos (2014. gada 8. augusts) (8-8-2014) 

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) — ES paziņojumi un lēmumi 

 

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

Lūdzam izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

Brīvās tirdzniecības nolīgumi TTIP/CETA. 

ES brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Kanādu (CETA) un ASV (TTIP) turpina izraisīt 

lielu iedzīvotāju interesi. Radušies gan jautājumi par sarunu procedūru 

(pārredzamības un demokrātiskas leģitimitātes trūkums, lobistu un lielo starptautisko 

korporāciju ietekme), gan paustas bažas par nolīgumu sekām (Eiropā pašlaik spēkā 

esošo standartu samazināšanās sociālajā, patērētāju aizsardzības, vides un datu 

aizsardzības jomā). 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

EP deputātiem ir atšķirīgi viedokļi par ES brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu (17-

09-2014) 

EP deputāti prasa vairāk pārredzamības transatlantiskajās tirdzniecības sarunās (16-7-

2014) 

EPRS: TTIP dažādo aspektu analīze 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par TTIP 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par CETA 

 

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

Lūdzam izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim! 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LV&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140918IPR65201/html/Aicina-stingr%C4%81k-iest%C4%81ties-pret-Krieviju-un-atbalst%C4%ABt-zemniekus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140918IPR65201/html/Aicina-stingr%C4%81k-iest%C4%81ties-pret-Krieviju-un-atbalst%C4%ABt-zemniekus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140203STO34645/html/Notikumu-att%C4%ABst%C4%ABba-Ukrain%C4%81
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140711IPR52249/html/EP-deput%C4%81ti-prasa-vair%C4%81k-p%C4%81rredzam%C4%ABbas-transatlantiskaj%C4%81s-tirdzniec%C4%ABbas-sarun%C4%81s
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

