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Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa (EPP) 

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE)

Eiropas Apvienotie kreisie spēki/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki (GUE/NGL)

Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība (Greens/EFA)

Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” (EFDD)

Nāciju un brīvības Eiropa (ENF)

Sandra Kalniete

bija atbildīga par EP ieguldījumu 
ES jaunajā globālās drošības stratēģijā

EP Ārlietu (AFET) un Lauksaimniecības 
un lauku attīstības (AGRI) komiteja

kā Eiropas Tautas partijas grupas (EPP) 
vicepriekšsēdētāja strādājusi pie tai 
svarīgiem jautājumiem

veicinājusi atbalstu krīzes skartajiem 
lauksaimniekiem

mazāk iespējamu provokāciju un 
agresijas pret Latviju

pamatīgāka ES valstu, tostarp
Latvijas, pretestība hibrīddraudiem

palīdzība lauksaimniekiem 500 milj. eiro 
apmērā, no tā Latvijai 9,7 milj. eiro

veikums    ieguvumi Latvijai, darbojoties EP komitejās

Andrejs Mamikins

no EP bijis atbildīgs par ES bezvīzu režīma 
ievešanu ar Gruziju

EP Ārlietu (AFET) un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu (LIBE) komiteja

veicinājis sankciju atcelšanu pret 
Baltkrieviju

stiprinātas valstu attiecības un 
ekonomiskā sadarbība 

efektīvāk novērsti un izmeklēti 
noziedzīgi nodarījumi un terorisms

iespēja saņemt Eiropas finansējumu 
kopīgiem pierobežas projektiem, 
tostarp Latgalē

kā ēnu ziņotājs strādāja, lai Latvija 
pievienotos ES automobiļu reģistrācijas 
datu automātiskās apmaiņas sistēmai

Iveta Grigule

risinājusi sarunas ar Centrālāzijas 
valstīm un Mongoliju

EP Ārlietu (AFET) komiteja

strādājusi pie attiecību uzlabošanas ar 
Azerbaidžānu un Baltkrieviju

strādājusi pie vīzu režīma liberalizācijas ar 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu

jaunas iespējas Latvijas uzņēmējiem 
svarīgos un perspektīvos tirgos

stiprākas attiecības ar Latvijai vēsturiski 
draudzīgām valstīm

paaugstināta Latvijas starptautiskā 
reputācija, īpaši Gruzijā, Moldovā 
un Ukrainā

Krišjānis Kariņš
EP Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas (ITRE),  Ekonomikas un 
monetārā (ECON) komiteja, nodokļu 

nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā 
līdzīgi pasākumi (TAXE 2), emisiju 
mērījumi autobūves nozarē (EMIS)

veicināta ES neatkarība no Krievijas 
gāzes, kā arī droša un stabila 
energoresursu piegāde

sekmēta ekonomikas konkurētspēja 
un izaugsme

strādājis pie likumprojekta, kas nodrošinās 
gāzes un elektrības cenu caurskatāmību 

vada lielākās EP frakcijas (EPP) darbu 

“
Volkswagen" izmešu skandāla 

izmeklēšanā

strādā pie enerģētiskās drošības 
stiprināšanas, tostarp aktīvi iestājas pret 

“
Nord Stream 2” gāzes vada izveidi
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Eiropas Parlamentā ir 22 pastāvīgas un 3 īpaši izveidotas komitejas. Latvijas 8 eiroparlamentārieši strādā 14 no tām.

Eiropas Parlamentā pašlaik ir 8 politiskās grupas. 
Latvijas 8 EP deputāti pārstāv 5: 

mazāks gaisa piesārņojums pilsētās 



Artis Pabriks

veicinājis Eiropas robežas un krasta 
apsardzes aģentūras izveidi

EP Starptautiskās tirdzniecības (INTA) un
Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu (LIBE) komiteja

rosinājis ņemt vērā mazo valstu 
nacionālās intereses migrācijas jautājumā

strādā pie ES un Kanādas brīvās 
tirdzniecības nolīguma (CETA) 

atbalsts Valsts robežsardzei, nodrošinot 
Latvijas austrumu robežas apsardzi

brīvprātīga patvēruma meklētāju 
uzņemšana

biznesa saišu stiprināšana starp ES un 
Kanādu; lielāka ģeopolitiskā drošība

Tatjana Ždanoka
EP Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) 

un Lūgumrakstu (PETI) komiteja

Avots: EP Latvijas deputātu sniegtā informācija© EIROPAS PARLAMENTA INFORMĀCIJAS BIROJS LATVIJĀ

Roberts Zīle

pieņemta "Zīles - Matīsa" regula par 
Eiropas Dzelzceļa aģentūru (ERA)

EP Transporta un tūrisma (TRAN), 
Ekonomikas un monetārā (ECON) 

komiteja, nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršana, 

nodokļu apiešana un izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas (PANA)

nodibināta iniciatīva “Rail Baltica draugi”

stingri iestājas pret sociālā dempinga 
retoriku starptautisko pārvadājumu jomā,
kas jaunajām dalībvalstīm neļauj 
izmantot vienotā tirgus iespējas 

veicināta dzelzceļa tirgus attīstība, 
Baltijas uzņēmumu sertifikācijas 
maksājumu palikšana Baltijas valstīs 

stiprināta Latvijā pārstāvētā “RB Rail” 
autoritāte “Rail Baltica" projekta virzībā

Latvijas pārvadātāji var nodrošināt 
pakalpojumus Vācijā, par tiem 
nepārmaksājot

Inese Vaidere

strādājusi pie ES vienotā digitālā tirgus 
izveides, tostarp viesabonēšanas 
atcelšanas

EP Budžeta (BUDG) un Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības (IMCO) komiteja

strādājusi pie Latvijai labvēlīga 
ES budžeta

strādājusi, lai Latvijas patērētāji saņemtu 
Rietumeiropai līdzvērtīgas kvalitātes 
preces un pakalpojumus

lielāka digitālā brīvība patērētājiem un 
biznesam visā ES, investīcijas 
tehnoloģijās un izglītotā darbaspēkā

lielāks atbalsts lauksaimniekiem un 
kohēzijas politikai - infrastruktūrai, 
zinātnei, pētniecībai u.c.

augstas kvalitātes preces, pakalpojumi 
un pārtikas produkti

minimālais pilnīgi apmaksājams 
maternitātes un paternitātes 
atvaļinājums visā ES teritorijā, 
izdevīgākie nosacījumi bērna 
kopšanas pabalstam

pieņemta rezolūcija “Par bērna 
tiesību aizsardzību”

iesniedzot attiecīgu lūgumrakstu, 
Latvijas nepilsoņu problēmu risināšana 
Eiropas līmenī

strādājusi, lai atvieglotu ES finansējuma
saņemšanu NVO projektiem

aizstāvējusi Latvijas valsts pozīciju 
jautājumā par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

iestājusies par darba un privātās 
dzīves līdzsvaram labvēlīgiem darba 
tirgus apstākļiem

Likumdošanas process ES:

Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstis), kuras darbu 2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija, kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās, kas pēc 
tam ir pamats ES valstu nacionālajiem likumiem - piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija ir vienīgais 
Eiropas likumu iniciators, EP var norādīt, kādi tiesību akti būtu vēlami, un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas priekšlikumus.


