
 

 

Aktuālas tēmas un saites — 2014. gada augusts 

Šajā izdevumā — ISIS terors un humānā katastrofa Irākā, spriedze Krievijas un 
Ukrainas attiecībās, Izraēlas un palestīniešu konflikts, tiesu varas neatkarība Turcijā, 
transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) sarunas.  
 

Nesenie starptautiskie konflikti bija galvenā tēma iedzīvotāju vēstulēs Eiropas 

Parlamentam 2014. gada augustā. Cilvēki pauž satraukumu par stāvokli Irākā, 

Ukrainas austrumos un Gazā un aicina Eiropas Savienību palīdzēt iedzīvotājiem 

konfliktu reģionos, kā arī iesaistīties konfliktu risinājuma meklēšanā. 

 

Turpmāk minētās tēmas apkopotas, izmantojot Eiropas Parlamentā saņemtās 

vēstules ar iedzīvotāju jautājumiem un komentāriem. 

 

ISIS terors un humānā katastrofa Irākā 

Tā kā stāvoklis Irākā turpina pasliktināties, iedzīvotāji pauž bažas par valstī dzīvojošo 

kristiešu likteni, kā arī citu civiliedzīvotāju stāvokli, kuri dzīvo karadarbības zonā un 

mēģina doties bēgļu gaitās uz Jordāniju.  

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā un attiecīgais paziņojums presei 

(2014. gada 17. jūlijs) 

EPRS: Irāka.  Ceļā uz neatkarīgu Kurdistānu? (2014. gada 10. jūlijs) 

EPRS: ES atbilde uz stāvokļa pasliktināšanos Irākā (2014. gada 24. februāris) 

EP delegācija parlamentārajām attiecībām ar Irāku  

Krīze Irākā — Eiropas Savienības humānā palīdzība (2014. gada 29. augusts) 

 

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! 

 

Spriedze Krievijas un Ukrainas attiecībās 

Spriedze attiecībās starp Krieviju un Ukrainu turpināja uztraukt iedzīvotājus, kuri 

izteica savus komentārus par vardarbīgo konfliktu Ukrainas austrumos un mudināja 

Eiropas Savienību aktīvāk rīkoties krīzes atrisināšanai. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0011&language=LV&ring=P8-RC-2014-0059
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

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

Ukrainas austrumos (2014. gada 8. augusts) 

Reisa MH 17 katastrofa —  EP deputāti aicina solidarizēties ar Ukrainu un vērst 

sankcijas pret Krieviju (2014. gada 22. jūlijs) 

Eiropas Parlaments aicina Krieviju atbalstīt Ukrainas miera plānu (2014. gada 

17. jūlijs) 

Eiropadomes ārkārtas sanāksme — secinājumi (2014. gada 30. augusts) 

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! 

 

Izraēlas un palestīniešu konflikts 

Ņemot vērā neseno vardarbības saasināšanos Gazā saistībā ar Izraēlas un 

palestīniešu konfliktu, vairāki iedzīvotāji pieprasīja informāciju par Eiropas 

Parlamenta nostāju un aicināja Eiropas Savienību rīkoties. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

EP atbilde: Izraēlas un palestīniešu konflikts — vardarbības saasināšanās Gazā 

(2014. gada 6. augusts, papildināts 2014. gada 28. augustā) 

M. Šulca paziņojums par uguns pārtraukšanas vienošanos Gazā (2014. gada 

27. augusts) 

Rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu (2014. gada 

17. jūlijs) 

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! 

 

Tiesu varas neatkarība Turcijā 

Pēc Turcijas policistu apcietināšanas, apsūdzot viņus par valdības telefonsarunu 

noklausīšanos, iedzīvotāji rakstīja Eiropas Parlamentam un aicināja ES reaģēt, 

ņemot vērā notikumus saistībā ar tiesu varas neatkarību un vārda brīvību šajā valstī. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

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://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20140711IPR52236/html/Eiropas-Parlaments-aicina-Krieviju-atbalst%C4%ABt-Ukrainas-miera-pl%C4%81nu
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/LV/ec/144550.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//LV
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

EP rezolūcija par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju un attiecīgais 

paziņojums presei (2014. gada 12. marts) 

EPRS: Sociālo plašsaziņas līdzekļu brīvība Turcijā (2014. gada 30. jūlijs) 

EPRS: Turcija. 2013. gada progresa ziņojums un turpmākās norises (2014. gada 

8. marts) 

ES un Turcijas apvienotā parlamentārā komiteja 

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! 

 

TTIP sarunas 

Iedzīvotāji turpināja paust bažas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerību (TTIP) starp ES un ASV. Viņi atkārtoti kritizē sarunu konfidenciālo raksturu 

un izrāda īpašu interesi par to, kādas būs līguma iespējamās sekas uz ieguldītāju un 

valstu strīdu izšķiršanas (ISDS) noteikumiem un ES standartiem vides, patērētāju 

tiesību un datu aizsardzības jomā. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

EPRS: TTIP dažādo aspektu analīze  

EP deputāti prasa vairāk pārredzamības transatlantiskajās tirdzniecības sarunās 

(2014. gada 16. jūlijs) 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sarunu sākšanu attiecībā uz daudzpusējo 

nolīgumu par pakalpojumiem (2013. gada 4. jūlijs) 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par TTIP 

 

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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

