
 

Informācija medijiem: Eiropas vēlēšanu dienas
 
Zemāk apkopota informācija par medijiem pieejamajiem pakalpojumiem Eiropas
vēlēšanu dienā un vēlēšanu vakara pasākumā 26. maijā.
 
Vēlēšanu datu publicēšana 26. maijā
 
Parlaments pirmās aplēses no dalībvalstīm (vēlēšanu iecirkņos veiktu aptauju rezultātus utml.,
ne  balsu  skaitīšanas rezultātus)  publiskos  pulksten  18.00,  bet  pulksten  20.15  paredzēts
publiskot jaunā Parlamenta sasaukuma projekciju. Tā tiks atjaunināta vakara gaitā, ņemot vērā
aptauju un vēlēšanu rezultātus no dalībvalstīm. Pirmie dati no visām valstīm gaidāmi aptuveni
pulksten 23.15.
 
Detalizēts paredzamā datu publicēšanas laika pārskats.
 
Audiovizuālie pakalpojumi
 
Sākot no ceturtdienas, 23. maija,  Parlamenta multimediju centrā, “Europe by Satellite” un
plenārsēžu  zālē  uzstādītajos  ekrānos  būs  redzami  vēlēšanu  norisi  atainojoši  materiāli.
Projekcijas un rezultāti būs pieejami grafiskā formā apraides vajadzībām piemērotā kvalitātē.
 
Informācija par atsevišķajām valstīm
 
Šeit pieejams apjomīgs pārskats par vēlēšanu noteikumiem dalībvalstīs, vēlēšanu norises
laiku, sarakstiem, kandidātiem un iepriekšējo vēlēšanu iznākumu.
 
Akreditācija
 
Lai  vēlēšanu laikā  strādātu  Eiropas Parlamenta telpās,  tiešsaistē  jāaizpilda  akreditācijas
pieteikums. Īpašā akreditācija attieksies ne tikai uz vēlēšanu vakaru 26. maijā, bet arī visu
vēlēšanu periodu no 23. līdz 27. maijam. Akreditācija nepieciešama visiem žurnālistiem - arī
tiem, kuriem jau ir ES iestāžu caurlaide.
 
Akreditācijas termiņš ir  pagarināts,  un visi  jau saņemtie pieteikumi joprojām ir  spēkā. Visi
pieteikumu iesniedzēji tuvākajā laikā saņems e-pastu ar apstiprinājumu. E-reģistrācijas sistēmā
iespējams arī pārliecināties par pieteikuma statusu.
 
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mediju akreditācijas centru (tel.: +32 498 98 35 44).
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190517RES51101/20190517RES51101.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190516BKG51011/european-elections-2019-country-sheets
https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/accreditation.


Lai novērstu rindas veidošanos svētdien, 26. maijā, caurlaides jau no 20. maija varēs saņemt
Parlamenta preses akreditācijas centrā (Paul–Henri Spaak ēkā, Rue Wiertz 60).
 
Preses akreditācijas centra darbalaiks:
 
No pirmdienas, 20. maija, līdz piektdienai, 24. maijam: 8.00 - 18.00
 
Sestdien, 25. maijā: 10.00 - 18.00
 
Svētdien, 26. maijā: 10:00 - 23.00
 
Mediju darba telpas
 
Žurnālistiem ierīkotas aptuveni 1000 darba vietas šādās telpās: plenārsēžu zālē (PHS3A50),
preses  zālē  (PHS0B01),  Annas  Poļitkovskas  zālē  (PHS0A50)  un  Annas  Lindas  zālē
(PHS1A02).
 
Visās žurnālistu darba telpās būs uzstādīti ekrāni, uz kuriem tiks nosūtīta jaunākā informācija.
Tāpat tā būs pieejama arī https://velesanurezultati.eu/.
 
Visi  Parlamenta preses sekretāri  vēlēšanu vakarā būs sastopami īpaši ierīkotā ziņu telpā
Yehudi Menuhin zālē PHS ēkas 1. stāvā.
 
Autostāvvietas
 
Žurnālistiem, kuri saņēmuši īpašo akreditāciju, būs pieejams ierobežots skaits autostāvvietu.
 
Ēdināšanas vietas 26. maijā
 
Apmeklētāju pašapkalpošanās restorāns (PHS ēkas -1. stāvā): 12.00 - 22.00 (silts ēdiens)
 
Bioloģisko produktu kafejnīca “Les Filles” (ASP ēkas pamatstāvā): 15.00 - 22.00 (silts ēdiens)
 
Plenārsēžu zāles kafejnīca (PHS ēkas 3. stāvā): 10.00 - 24.00 (uzkodas)
 
Preses bārs (PHS ēkas pamatstāvā): 10.00 - 24.00 (uzkodas)
 
Papildu informācija
2019. gada Eiropas vēlēšanu oficiālā mājaslapa
2019. gada Eiropas vēlēšanas - informatīvi materiāli
Informācija par vēlēšanu norisi dalībvalstīs

Informācijas apkopojums: ar vēlēšanām saistītas aktivitātes dalībvalstīs
Mediju akreditācija: informācija un kontakti
Elektroniskā akreditācijas pieteikuma forma
Mediju akreditācijas noteikumi
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https://velesanurezultati.eu/
https://www.eiropas-velesanas.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/elections-press-kit
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20190516BKG51011/european-elections-2019-country-sheets
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190516BKG51022
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190516BKG51022
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/accreditation
https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/external/appendix/accreditation/rulesEN.pdf


Kontakti 
 
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 284 20 77 (BXL)
(+33) 3 8817 4167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Federico DE GIROLAMO
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 283 11 41 (BXL)
(+33) 3 8817 3603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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Oscar FONTAO
Audiovisual Services

(+32) 2 28 43789 (BXL)
(+32) 498 98 35 72
oscar.fontao@europarl.europa.eu
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