
 

 

Tēmas un saites — 2014. gada jūnijs 

Maijā notikušo Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti bija tēma, kas jūnijā izraisīja 

vislielāko interesi, mudinot iedzīvotājus sūtīt vēstules uz Parlamentu. Iedzīvotāji bija 

arī norūpējušies par ES un ASV tirdzniecības nolīgumu un par stāvokli cilvēktiesību 

jomā dažās ārpussavienības valstīs.  

 

Turpmāk minētās tēmas apkopotas, izmantojot Eiropas Parlamentā saņemtās 

vēstules ar iedzīvotāju jautājumiem un komentāriem. 

 

Jauns Eiropas Parlamenta sasaukums 

Iedzīvotāji pēc vēlēšanām cita starpā interesējās par vēlētāju aktivitāti salīdzinājumā 

ar iepriekšējiem gadiem vai katras partijas un katrā valstī gūtajiem rezultātiem. Tie 

iedzīvotāji, kas izteicās par politiskiem aspektiem, pauda savas domas par vēlēšanu 

iznākumu. Daži cilvēki vaicāja par to, kas sagaidāms no jaunā Parlamenta 

sasaukuma, īpašu interesi izrādot par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas 

kārtību. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti 

Jaunais Eiropas Parlamenta sasaukums 

EPRS (Parlamentārās izpētes pakalpojumu dienests): Noteikumi par 

politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem 

(30-06-2014) 

Faktu lapa par EP vēlēšanu procedūrām 

EP deputātu saraksts 

 

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! 

 

TTIP — bažas par ieguldītāju aizsardzību 

Iedzīvotāji aizvien pauž bažas saistībā ar sarunām par transatlantisko tirdzniecības 

un ieguldījumu partnerību (TTIP), kuras notiek starp ES un ASV. Iedzīvotāji aicina 

Parlamentu saglabāt Eiropas standartus un pauž īpašu satraukumu par ieguldītāju 

un valsts strīdu izšķiršanas kārtību. 

http://www.rezultati-velesanas2014.eu/lv/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/lv/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html


 

 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

EP atbilde: ES un ASV tirdzniecības nolīgums (TTIP / TAFTA) (23-01-2014) 

EPRS: Iespējamā ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīguma (TTIP) ietekme uz 

patērētāju aizsardzību un pārtikas nekaitīgumu (25-03-2014) 

Eiropas Komisijas īpašā tīmekļa vietne, kas veltīta TTIP 

Komisijas paziņojums presei par sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par 

ieguldītāju aizsardzību transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerībā (TTIP) (27-03-2014) 

Sabiedriskā apspriešana tiešsaistē par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu 

transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā (TTIP) 

 

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! 

 

Cilvēktiesības 

Iedzīvotāji turpina paust bažas un izteikt viedokli par cilvēktiesību jautājumiem 

dažādās ārpussavienības valstīs. Viņi uzdod jautājumus par Parlamenta nostāju un 

prasa rīkoties. 

 

Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites: 

Eiropas Parlamenta faktu lapa par cilvēktiesībām (04/2014) 

EP 2012. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju (11-12-2013) 

ES politika cilvēktiesību jomā (12-12-2012) 

Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja 

EEAS (Ārējā darbība): ES un cilvēktiesības 

 

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! 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_lv.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//LV
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_lv.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/askEP.html

