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Kārlis Šadurskis 
 

 

Tā kā Kārļa Šadurska mandāts ļāva nostrādāt tikai pusi (no 

12.12.2012.) EP termiņa, viņš savās atbildīgajās komitejās ir 

aktīvi strādājis pie lielajiem likumdošanas priekšlikumiem, kas 

jau tobrīd bija lēmumu pieņemšanas procesā. Daudz tika 

strādāts, lai tiktu par ziņotāju ES vīzu režīma ar Krieviju 

failam, bet politisko kolīziju rezultātā šis fails, ir iestrēdzis un 

EP vēl nav nonācis. 

 

Svarīgākais Eiropas Parlamenta deputāta veikums 

 

Nacionālie jautājumi 

Latvijas nacionālās drošības, latviešu valodas, izglītības un 

kultūras nostiprināšana. Latvijas vērtība un pievilcība eksporta 

tirgos. Latvijas vēstures skaidrošana EP kolēģiem. 

Budžets 

Kopīgiem komandas spēkiem Latvijai panākts būtisks finansējuma pieaugums 7 gadu 

periodam līdz 7,466 miljardiem eiro, iepriekš – 4,53 miljardi eiro.  

 

Veselība 

ES regulējumā pacientu tiesību jomā iestrādāta zāļu cenu veidošanās mehānismu 

pārredzamība. Augstākā prioritāte – savlaicīga diagnostika, kvalitatīva, finansiāli pieejama 

ārstēšana un rehabilitācija.  

Cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšana darba mūžā un vecumdienās. 

(http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20121214IPR04665/html/More-

transparency-on-medicine-pricing). Pieņemts stingrāks regulējums Tabakas direktīvā. 

 

Vide 

Vides kapitāla aizsardzība, sabiedrības veselība un dzīves kvalitāte vides faktoru uzlabošanai 

un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (LIFE). Neatlaidīgs darbs komitejā Vides rīcības 

programmas un pakārtoto programmu saistībā ar ūdens (prioritārās ķīmiskās vielas ūdenī), 

gaisa kvalitātes, kaitīgo izmešu samazināšanu, jūras (sēra daudzums kuģu degvielā), 

sauszemes (LULUCF) un gaisa transportu, zivsaimniecību un zvejniecību, kopējo 

lauksaimniecības politiku, siltumnīcefekta gāzu emisiju shēmu, lai ievērotu Latvijas 

nacionālās intereses. Vides kapitāla aizsardzība, sabiedrības veselība un dzīves kvalitāte vides 

faktoru uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 

  

Pārtika 

Pircējam ir jāzina, ko viņš pērk: stingrāks zīdaiņu pārtikas, glutēnu nesaturošas pārtikas 

regulējums. Pārtikas marķējumam jābūt precīzam un patiesam, bez maldinošām pazīmēm. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20121214IPR04665/html/More-transparency-on-medicine-pricing
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20121214IPR04665/html/More-transparency-on-medicine-pricing


Tatjana Ždanoka 
 

 

Visus šos gadus esmu strādājusi pie tā, lai Eiropas Savienība 

vairāk rūpētos par cilvēka tiesībām un sociālajiem 

jautājumiem. 

 

Vēl vairāk – man izdevās panākt ES spiedienu uz Latvijas 

valdību, lai nepieļautu tālāko uzbrukumu maznodrošinātajiem 

un valsts sektorā strādājošajiem, kas tika uzsākts 2009. gada 

jūnijā. Es sarīkoju protesta akcijas Briselē un iniciēju debates 

Eiropas Parlamentā, pieprasot sociālos nosacījumus ”taupības 

pasākumiem”. Rezultātā valdība atteicās no idejas ieviest 

iespaidīgo īpašuma nodokli.    

 

Strādājot Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, es kā referente sagatavoju 

ieteikumus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnei.  

 

Esmu panākusi diskriminācijas novēršanu attiecībā uz Latvijas nepilsoņu ieceļošanu 

Apvienotajos Arābu Emirātos, jo viņiem ieceļošana līdz šīm bija liegta.  

 

Es arī aktīvi nodarbojos ar problēmām, kas saistītas ar bērnu izņemšanu no ģimenes, sniedzot 

gan konkrēto palīdzību citās ES valstīs dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem, kas cieta no 

juvenālās justīcijas, gan radot šīs problēmas risinājumu ES līmenī caur Lūgumrakstu 

komitejas iespējām.  

 

Par vienu no uzvarām savā darbā es uzskatu ACTA (Viltošanas novēršanas tirdzniecības 

nolīguma) noraidīšanu EP balsojumā, pie kā ļoti aktīvi strādāja visa mana frakcija.  

 

Par visām uzstāšanām, jautājumiem, ziņojumiem sīkāka informācija pieejama 

šeit: http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/28619/TATJANA_ZDANOKA_activities.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/28619/TATJANA_ZDANOKA_activities.html


Ivars Godmanis 
 

 

Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem visa Parlamenta 

sasaukuma garumā bija Eiropas Struktūrfondu apgūšanas 

uzraudzība visas Eiropas Savienības un atsevišķu valstu 

griezumā, ieņemot pastāvīgā ziņotāja amatu par 

Struktūrfondiem Budžeta komitejā, piedaloties trīspusējās 

sarunās ar Komisiju un Padomi par Kohēzijas politikas 

reformēšanu un jaunās regulas pieņemšanu, kā arī darbojoties 

kā ALDE grupas koordinators Reģionālās attīstības komitejā. 

 

Paralēli ņēmu dalību ALDE frakcijas darba grupā par 

daudzgadu budžeta izstrādi nākamiem septiņiem gadiem. 

Pārrunu rezultātā izdevās panākt, lai daudzgadu budžets tiktu 

pieņemts līdz 2013. gada beigām, kas, savukārt, nekavēs jauno 

projektu un programmu uzsākšanu jaunajā finanšu periodā, kā arī ļaus savlaicīgi izmaksāt 

pret dalībvalstīm uzņemtās saistības esošajā periodā. 

 

Kopīgiem spēkiem izdevās panākt, lai Kohēzijas finansējums Latvijai netiktu samazināts 

nākamajos septiņos gados un, kurš, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, ir par 37 eiro lielāks kā 

pašreizējais. Tāpat, piedaloties vairāk nekā 80 sēdēs Parlamenta sarunās ar Eiropas Komisiju 

un Eiropas Padomi, izdevās iekļaut Latvijai izdevīgākus nosacījumus Eiropas Struktūrfondu 

noteicošajā Regulā (Sociālā fonda obligātā daļa, makroekonomisko nosacījumu īstenošana 

u.c.). 

 

Kopīgais Latvijas un visu Baltijas valstu deputātu sasniegums ir papildus finansējuma 

izcīnīšana mūsu zemniekiem, panākot, ka Latvijai atvēlētais budžets Lauksaimniecībai 

pieaugs par 1 miljardu eiro. Vēl viens kopdarbs visiem Latvijas deputātiem bijis skaidrošanas 

un pārrunu process ar mūsu kolēģiem - deputātiem, lai Eiropas Parlaments atbalstītu 

ziņojumu par Eiro ieviešanu Latvijā un Latvija varētu pievienoties Eirozonai 2014.gada 1. 

janvārī. 

 

ALDE frakcijā biju tas, kurš skaidroja mūsu valsts vēsturi un tās attīstības īpatnības, 

konsultējot arī kolēģus no citām politiskajām frakcijām, lai nekorekti un mūsu valstij 

pretrunīgi vērtēti dokumenti un iniciatīvas netiktu pieņemtas Eiropas Parlamentā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfrēds Rubiks 
 

 

Visa informācija par Eiropas parlamenta deputātu darbību ir 

pieejamā Eiropas parlamenta mājaslapā.  

 

Eiropas parlamenta deputāts savu darbību  veic saskaņā ar 

Eiropas parlamenta reglamenta 2.pantu, kas nosaka, ka Eiropas 

parlamenta deputāts  īsteno savas pilnvaras neatkarīgi, viņš 

neseko nekādiem norādījumiem un nepilda saistošus 

uzdevumus. 

 

Eiropas parlamenta deputāts Alfrēds Rubiks regulāri tiekas ar 

saviem vēlētājiem Latvijā, atskaitās un apspriež problēmas. 

Sasaukuma laikā  Alfrēdam Rubikam ir bijušas vairāk kā 

100(simts) tikšanās ar saviem vēlētājiem visā Latvijas teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandra Kalniete 
 

 

Godīga konkurence lauksaimniecībā un vienotajā 

tirgū 

Nākošajā septiņgadē Latvijas zemniekiem un lauku 

attīstībai būs par vienu miljardu eiro vairāk Eiropas 

finansējuma. Pēdējos septiņos gados tie bija 1,7 miljardi, 

bet nākošajos septiņos – 2,7 miljardi eiro. Kopā mēs 

Latvijai panācām 50% atbalsta pieaugumu laikā, kad 

Eiropas lauksaimniecības finansējums samazinās par 

17%. Sadarbībā ar zemnieku organizācijām, Latvijas 

valdību un Eiropas Parlamenta deputātiem mēs 

pierādījām, ka kopā esam spēks! 

Taču tik pat svarīgi ir, lai godīga konkurence darbotos 

jebkurā uzņēmējdarbības jomā Eiropas Savienībā. 

Latvijas uzņēmumiem un profesionāļiem ir grūti konkurēt “vecajos” Eiropas tirgos, jo tajos 

viņiem tiek liktas dažādas birokrātiskas barjeras. Sandra Kalniete Parlamentā ir sekmīgi 

virzījusi lēmumus, kas paver ceļu godīgākai konkurencei reāli vienotā tirgū un dos plašākas 

iespējas Latvijas uzņēmējiem. Sandra Kalnietes veidotais ziņojums „Vienotā tirgus 

pārvaldība” ir bijis viens no svarīgākajiem ziņojumiem, kurš iezīmējis veicamos darbus, lai 

veicinātu vienotā tirgus attīstību. 

 

Baltijas ceļa aleja Briselē 

Pēc Sandras Kalnietes iniciatīvas šā gada jūnijā viens no Eiropas Parlamenta centrālajiem 

gaiteņiem ieguva nosaukumu “Baltijas ceļa aleja”, lai godinātu un pieminētu baltiešu cīņu par 

neatkarības atjaunošanu. Šis priekšlikums guva visu Baltijas deputātu un Parlamenta prezidija 

atbalstu. 

 

Vēstures izlīguma grupa 

Sandra Kalniete Parlamentā izveidoja un vada Eiropas vēstures izlīguma grupu, kurā darbojas 

vairāk nekā 40 deputātu. Sandra Kalniete un kolēģi ir noorganizējuši desmitiem pasākumu, 

lai skaidrotu Rietumeiropas politiķiem un sabiedrībai mūsu vēsturi, komunisma noziegumus 

un to sekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roberts Zīle 
 

 

Nozīmīgākie darbi Eiropas Parlamenta deputāta amatā  

 

 Darbs pie CEF - jauna ES finanšu instrumenta 

starpvalstu transporta, enerģētikas un digitālo tīklu 

projektiem - izstrādes. CEF iekļaušana 2014.-2020. 

gada daudzgadu budžetā un kohēzijas līdzekļu 

piesaistīšana tam nozīmē, ka Baltijas valstīm paveras 

iespēja īstenot „Rail Baltica” ātrgaitas dzelzceļa 

projektu par ES līdzekļiem 85% apmērā no kopējām 

izmaksām. 

 

 Termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas jautājuma 

aktualizēšana Eiropas Parlamentā (EP). EP pieņēma rezolūciju, kurā līdzās ES pilsonības 

tirgošanas nosodīšanai tika izteiktas bažas arī par TUA tirgošanas praksi atsevišķās ES 

dalībvalstīs. 

 

 Pasākumi Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības veicināšanai un gāzes tirgus 

liberalizācijai – gan vairākas starptautiskas konferences, gan likumdošanas labojumi.  

 

 Darbs pie ES dzelzceļa likumdošanas, kur izdevās panākt Latvijas tranzīta attīstībai 

būtiskas atrunas, kas attiecas uz Baltijas valstīm un Somijai raksturīgajiem 1520 mm 

platuma sliežu tīkliem. 

 

 Ēnu ziņojums un dalība EP rezolūcijas par eiro ieviešanu Latvijā gatavošanā, pievēršot 

uzmanību riskiem, ko rada lielās nerezidentu naudas klātbūtne Latvijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krišjānis Kariņš 
 

 

Svarīgākais Eiropas Parlamenta deputāta veikums 

 

Ekonomikā: 

 Autors likumdošanai, kas ierobežo naudas 

“atmazgāšanu” un paredz atklāt  ārzonu 

uzņēmumu patiesos  īpašniekus, ar mērķi 

nodrošināt  godīgu uzņēmējdarbības vidi ES 

visiem uzņēmējiem; 

 Kopā ar kolēģiem panākts EP atbalsts Latvijas 

pozīcijai ES daudzgadu budžetā, kas paredz saglabāt finansējums kohēzijas politikai 

vismaz esošajā apjomā; 

 Mainīta mazo uzņēmumu direktīva, samazinot birokrātisko slodzi uzņēmējiem; 

 Līdzautors ekonomikas pārvaldības likumu pakotnei, kurā iestrādāta nepieciešamība pēc 

stingrākas Eiropas ekonomikas pārvaldības; 

 

Enerģētikā: 

 Autors ES likumam, kas samazina monopolu ietekmi enerģētikā un liek pamatus vienotai 

Eiropas enerģētikas ārpolitikai;  

 Panākts, ka viena no ES enerģētikas infrastruktūras attīstības prioritātēm  ir Baltijas valstu 

enerģētiskās izolētības izbeigšana; 

 Pieņemta gāzes drošības direktīva – priekšnosacījums Latvijas enerģētiskās atkarības 

samazināšanai no Krievijas gāzes; 

 Panākts EP atbalsts atjaunojamo energoresursu fonda izveidei, kura kopējais apjoms 

varētu sasniegt 800 milj. EUR. 

 

Citās jomās:  

 ES kopējā drošības  politika ievirzīta Latvijas interesēs, ņemot vērā Francijas darījumu ar 

Krieviju par Mistral karakuģu pārdošanu;  

 237 Eiropas Parlamenta ziņojumos iesniegti 747 priekšlikumi 

 

 

 

 



Inese Vaidere 
 

 

Nozīmīgākie paveikties darbi Eiropas Parlamentā 
 

Izstrādāti 4 ziņojumi, 5 atzinumi (t.sk kā ēnu ziņotāja), 

iesniegti grozījumi 74 ziņojumos, galvenokārt ārlietu, 

ekonomikas, enerģētikas un cilvēktiesību jomās, 103 runas 

plenārsēdē.  

 

Mazāks bezdarbs 

Sadarbībā ar Nodarbinātības komisāru Lāslo Andoru 

izstrādāti risinājumi jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā 

„Jauniešu garantijas” ietvaros; atbalsts iniciatīvām, kas 

palielina darba iespējas pirmspensijas cilvēkiem. 

 

Ekonomikas izaugsme 

Atvieglota finansējuma piesaiste un šķēršļu novēršana maziem un vidējiem uzņēmumiem 

iestrādāta atzinumā par Inovācijas Savienību, kā arī citos likumdošanas aktos.  

 

Patērētāju aizsardzība 

Iestājusies pret ģenētiski modificētu pārtiku. 

 

Papildus ienākumi 

Latvijas ražotājiem izdevīgāki nosacījumi tirdzniecībai ar Krieviju iestrādāti ziņojumos par 

muitas nodevu samazināšanu. 

 

Vēsturiskais taisnīgums 

Kopā ar četriem citu valstu deputātiem izstrādāta rezolūcija, kas 23.augustu pasludināja par 

Eiropas staļinisma un nacisma upuru kopīgu piemiņas dienu; ar starptautiskas nozīmes 

pasākumiem un publikācijām, līdzdarbību filmas „Padomju stāsts” veidošanā palielināta 

izpratne par totalitārā komunisma noziegumiem un padomju okupācijas sekām. 

 

 

 

 


