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Eiropas Jauniešu 
parlaments

• Debašu platforma

• Cilvēki no 40 dažādām valstīm

• Politiski un nacionāli neatkarīga organizācija

• Mērķis- veicināt dialogu, iniciatīvu un 
jauniešu attīstību



EJP darbības norise

• Sesijas

• 600 dažāda līmeņa sesiju gadā

• Process noris angļu valodā



Ieguvumi

• Vairot izpratni jauniešu vidū par Eiropas līmeņa problēmjautājumiem

• Iespēja izteikt viedokli

• Sevis attīstība

• Pieredze un treniņš



Latvijas Jauniešu 
organizācija “Tellus”

• Koordinē un pārstāv EJP darbību Latvijā

• Treniņi

• Izaugsme un izaicinājums

• Kontakti



Jūsu kārta..



LIBE- COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS 

komiteja par cilvēktiesībām, taisnīgumu un iekšlietām

Karš pret narkotikām: marihuāna būdama visbiežāk pieminētā narkotika likumpārkāpumu ziņojumos 

Eiropā un pēc jaunākajiem pētījumiem par šīs narkotikas pozitīvo efektu, kāda nostāja būtu Eiropas 

savienībai jāpieņem sakarā ar marihuānas lietošanu medicīnisko un ikdienas nolūku ziņā?

A. Norūpējušies par to, ka marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos netiek izmantota, 

nepietiekamu zinātnisko pētījumu dēļ

B. Pārliecināti, ka marihuānas legalizācija samazinātu tās izmantošanu un nekvalitatīvu izplatīšanu, 

kas noved pie potenciāliem veselības traucējumiem

C. Slavējot neseno un veiksmīgo marihuānas legalizāciju Portugālē un vairākos Amerikas Savienoto 

valstu štatos



ENVI- Committee on Environment, Public Health and Food Safety

komiteja par vidi, publisko veselību un ēdiena drošību

Eiropas komisija novērtē, ka 88 milioni tonnas ar ēdienu tiek ikgadēji izmestas Eiropas Savienībā, 

radot saistītās izmaksas 143 miljardu eiro vērtībā. Kādu rīcības plānu Eiropas savienībai jāpieņem, lai 

samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu tās dalībvalstīs un nostiprinātu ilgtspējību ēdiena ražošanā 

un izmantošanā?

A. Ņemot vērā, ka augstas kvalitātes ēdiens tiek izmests, jo tā izskats neatbilst standartiem

B. Atzīmējot ar bažām, ka pārprodukcija un ēdiena likvidēšana, ko izraisa nepamatots pieprasījums 

noved pie klimata izmaiņām un resursu (ūdens, eļļa un zemes) iznīcināšanas

C. Saprotot, ka nepareizi produktu turēšanas apstākļi un temperatūra mājās vai transportēšanas 

laikā var novest pie ātrākas ēdiena sabojāšanās



ECON- the Committee on Economic and Monetary Affairs

komiteja par ekonomiku un monetārajiem jautājumiem

Spēlējoties ar cipariem: ņemot vērā Zieļumu valstu pāreju uz bezskaidras naudas sabiedrību, kā 

Eiropas valstis var uzlabot savu ekonomisko infrastruktūru priekš plaši izplatītas digitālās informācijas 

nodošanas, tai pat laikā aizsargājot sevi no identitāšu krāpniecības, kibergnoziegumiem un patērētāju 

parādu pieauguma?

A. Ar nožēlu atdzīstot, ka ES dalībvalstu pilsoņi ir slikti informēti vai neziņā par dažādajām 

digitālajām nomaksas sistēmām

B. Uztraukti par kompāniju tendenci uzkrāt un glabāt privātu informāciju, kas nav saistīta ar viņu 

pakalpojumiem

C. Apzinādamies to, ka nepietiekamu līdzekļu dēļ ne visi var piedalīties digitālos darījumos un 

iegādāties nepieciešamās digitālās ierīces, piemēram, datoru vai telefonu



EMPL- The committee on employment and social affairs

komiteja par nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem

Ņemot vērā neseno progresu darba automatizēšanā un augsto jauniešu bezdarba līmeni Eiropā, kā 

ES var sagatavot nākotnes paaudzes fundamentāli pārveidotam darba tirgum?

A. Apzinādamies, ka sākuma līmenis darbos bieži pieprasa iepriekšēju darba pieredzi, kas īpaši 

ietekmē jaunu cilvēku pievienošanos darbaspēkam

B. Norūpējušies par neparedzamo nākotni darba tirgū, padarot grūtāk izglītot un apmācīt ES 

pilsoņus nākotnes profesijām

C. Noraizējušies par potenciālajām pretrunām starp jauniešu prasmju līmeni  un nākotnes profesiju 

prasībām



Kontakti

• Valdes info- valde@tellus.lv

• Patriks Simsons- patriks.simsons@tellus.lv

• Anna Luīze Baratinska- anna.baratinska@tellus.lv

• Facebook- https://www.facebook.com/telluslv/

• Instagram- https://www.instagram.com/ljotellus/

mailto:anna.baratinska@tellus.lv

