
 

 

Tēmas un saites: MH17 katastrofa, Izraēla un 

Palestīna, TTIP, Eiropas Parlamenta deputātu 

nolikums 

2014. gada jūlija notikumi, proti, Malaizijas gaisa kuģa katastrofa Ukrainā un 

vardarbības saasināšanās starp Izraēlu un Palestīnu, bija divi svarīgākie jautājumi, 

par kuriem iedzīvotāji rakstīja Eiropas Parlamentam. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, 

iedzīvotāji turpināja paust bažas par ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu. Viņi 

arī uzdeva dažādus jautājumus saistībā ar Eiropas Parlamenta deputātu darbu un 

nolikumu.  

 

Ņemot vērā jautājumus un komentārus, kurus Eiropas Parlamentam ir nosūtījuši 

iedzīvotāji, ir izveidotas šādas aktuālas tēmas. 

 

MH17: Malaizijas gaisa kuģa katastrofa Ukrainā 

Pēc aviosabiedrības „Malaysia Airlines” gaisa kuģa MH17 katastrofas Ukrainā 

2014. gada 17. jūlijā Eiropas Parlaments saņēma no iedzīvotājiem vēstules, kurās 

viņi izteica līdzjūtību un bažas. Iedzīvotāji pauda viedokli par vardarbīgo konfliktu 

Ukrainas austrumdaļā un mudināja Eiropas Savienību rīkoties izlēmīgāk, lai atrisinātu 

šo krīzi. 

 

Šajās saitēs var iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

MH17 katastrofa — deputāti prasa solidarizēties ar Ukrainu un noteikt sankcijas pret 

Krieviju (22.07.2014) 

Priekšsēdētāja Martin Schulz komentārs par aviosabiedrības „Malaysia Airlines” 

lidmašīnas MH17 katastrofu Ukrainā (17.07.2014) 

Eiropas Parlamenta deputātu aicinājums Krievijai sadarboties un atbalstīt Ukrainas 

miera plānu (17.07.2014) 

Padome: saskaņota ierobežojošo pasākumu kopuma pieņemšana, ņemot vērā 

Krievijas lomu notikumos Ukrainas austrumdaļā (31.07.2014) 

G7 līderu paziņojums par Ukrainu (30.07.2014) 

 

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

Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet! Mēs atbildēsim. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

Vardarbības saasināšanās Gazas joslā 

Iedzīvotāji vērsās pie Eiropas Parlamenta un pauda bažas par vardarbības 

saasināšanos starp Izraēlu un Palestīnu. Viņi aicināja ES un Eiropas Parlamentu 

rīkoties, lai pārtrauktu militārās operācijas, kuru laikā Gazas joslā ir gājuši bojā ļoti 

daudz civiliedzīvotāju. 

 

Šajās saitēs var iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

EP deputāti aicina uz pamieru Izraēlas un Palestīnas konfliktā (17.07.2014) 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un 

Palestīnu (17.07.2014) 

Reaģējot uz krīzes saasināšanos Gazā, ES sniedz lielāku humāno palīdzību 

(25.07.2014) 

ES paziņojums par nepieciešamību nekavējoties pārtraukt karadarbību Gazas joslā 

(25.07.2014) 

ES informācija par Izraēlu 

 

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

Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet! Mēs atbildēsim. 

 

TTIP, TiSA un hidropārrāvumu metode 

Pēdējos mēnešos iedzīvotāji ir sazinājušies ar Eiropas Parlamentu un uzdevuši 

jautājumus par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) starp 

ES un ASV. Tāpat kā iepriekš, iedzīvotāji sarunas par TTIP saista ar citiem 

jautājumiem, piemēram, ar vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (TiSA) vai ar 

jautājumu par to, kā vidi ietekmē slānekļa gāzes iegūšana, izmantojot 

hidropārrāvumu metodi. 

 

Šajās saitēs var iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

TTIP un TiSA 

EP deputāti prasa vairāk pārredzamības transatlantiskajās tirdzniecības sarunās 

(16.07.2014) 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 4. jūlija rezolūcija par sarunu sākšanu attiecībā uz 

daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem (04.07.2013) 

Informācija par TTIP Eiropas komisijas tīmekļa vietnē 

Informācija par TiSA Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

Hidropārrāvumu metode 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140715STO52510/html/EP-deput%C4%81ti-aicina-uz-pamieru-Izra%C4%93las-un-Palest%C4%ABnas-konflikt%C4%81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//LV
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//LV
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


 

 

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu: ES ministru starpā panāktā vienošanās 

(20.12.2013) 

Vide: vienkāršots projektu ietekmes novērtējums (15.05.2014) 

Eiropas Komisija iesaka principu minimumu attiecībā uz slānekļa gāzi (22.01.2014) 

 

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

Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet! Mēs atbildēsim. 

 

Eiropas Parlamenta deputāti — kas viņi ir un ko dara? 

Pēc 2014. gada maijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām iedzīvotāji ir 

vērsušies Eiropas Parlamentā ar daudziem dažādiem jautājumiem par Eiropas 

Parlamenta deputātu darbu un nolikumu.  

 

Šajās saitēs var iepazīties ar attiecīgo informāciju par šādām tēmām: 

Meklēšanas rīks, lai atrastu deputātu kontaktinformāciju, veicot meklēšanu pēc 

deputāta vārda un uzvārda, valsts vai politiskās grupas 

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss, atalgojums un piemaksas 

EP atbilde: deputātu klātbūtne plenārsēžu zālē (02.05.2014) 

Kas notiek plenārsesijā?  

Reglaments 

 

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

Lūdzu, izmantojiet mūsu interneta veidlapu. Rakstiet! Mēs atbildēsim. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

