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PRIEKŠSĒDĒTĀJA
UZRUNA
Jūs, Eiropas pilsoņi no 28 Eiropas
Savienības dalībvalstīm, veidojat Eiropas
Parlamentu. Jo jūs esat ievēlējuši
751 Eiropas Parlamenta deputātu.
Tieši jūsu balsojums ļauj Parlamenta
deputātiem mainīt Eiropas likumus,
kad viņi, domājot par jums, iesniedz
grozījumus.
Jūsu ievēlētie deputāti man ir uzticējuši
vadīt un pārstāvēt Eiropas Parlamentu,
lai tas būtu īstens Eiropas iedzīvotāju
gribas un cerību paudējs. Mans
Parlamenta priekšsēdētāja mērķis ir
tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem.
Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai
Parlaments un tā deputāti aktīvāk nekā
jebkad iestātos par jūsu vajadzībām
un piepildītu jūsu cerības. Eiropas
Savienībai ir jāveic konstruktīvi
pasākumi, lai kliedētu jūsu bažas tādās
jomās kā darbavietas un izaugsme,
drošība, migrācija un klimata pārmaiņas.

Eiropas Savienība ir lieliski darbojusies,
lai panāktu labklājību un stabilitāti.
Ja paraugāmies atpakaļ uz mūsu
vecvecāku paaudzi, skaidri redzam, kā
Eiropa piepildīja viņu sapni par kara
izbeigšanu Eiropā. Viņi piedzīvoja savu
bērnu un mazbērnu piedzimšanu un
pieaugšanu pasaulē, kurā valda miers un
tiek ievērotas pamattiesības.
Eiropa veicina mijiedarbību starp
tās dažādajām valstīm un tautām,
radot pārsteidzošus ekonomiskos un
politiskos veidojumus, kas neskaitāmus
darba ņēmējus un uzņēmējus apvieno
vienotajā tirgū un piepilda jauniešu
sapņus par iespēju studēt ārzemēs.
Tomēr, neraugoties uz šiem
neapstrīdamajiem panākumiem, Eiropa
ne vienmēr pareizi ir reaģējusi uz
jauniem uzdevumiem, liekot cilvēkiem
apšaubīt ES iestāžu spēju risināt viņu
problēmas.

Tāpēc mums ir jācenšas uzlabot
Savienību, jāpilnveido tās darbs, paturot
prātā, ka pašlaik vairāk nekā jebkad
iepriekš mums ir jābūt vienotiem,
lai aizsargātu ES pilsoņu intereses.
Sašķelti mēs nespēsim aizstāvēt mūsu
ekonomiskās un tirdzniecības intereses,
garantēt drošību un aizsargāt vidi.
Mēs esam gatavi risināt šīs problēmas
un smagi strādājam, lai gūtu rezultātus.
Jūsu ievēlētie pārstāvji daudz strādā,
izskatot jaunus un iedarbīgākus Eiropas
Komisijas iesniegtus tiesību aktus, un
izdara uz Komisiju spiedienu, lai tā
aizstāvētu Eiropas iedzīvotāju intereses.

Šādu pienākumu esam uzņēmušies pēc
jūsu balsojuma par mums 2014. gada
maijā, un to, vai šis pienākums izpildīts,
rādīs Eiropas Parlamenta vēlēšanas
2019. gadā.
Jūsu līdzdalība ir būtiska, jo tā mums,
jūsu ievēlētajiem pārstāvjiem, dod
enerģiju turpmākam darbam. Tādēļ
mēs vēršamies pie jums kā informētiem
Eiropas pilsoņiem.

Antonio Tajāni
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
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EIROPAS SAVIENĪBA —
KAS UN KĀPĒC?
Eiropas Savienība (ES) ir unikāla
ekonomiska un politiska partnerība,
kas aptver 28 Eiropas Savienības
dalībvalstis. Tā tika izveidota pēc Otrā
pasaules kara, lai stiprinātu ekonomisko
sadarbību. Šī ideja paredz, ka valstis,
ko vieno tirdzniecības sakari, kļūst
ekonomiski savstarpēji saistītas, un līdz
ar to ir lielāka iespēja, ka tās izvairīsies
no konflikta. ES pamatā ir tiesiskums —
jebkura tās rīcība ir balstīta līgumos, par
kuriem ir vienojušās visas dalībvalstis.

ES joprojām vērš uzmanību uz to,
lai tās iestādes turpinātu darboties
pārredzami un demokrātiski. Eiropas
Parlaments ir unikāla daudznacionāla
parlamentārā asambleja, ko tieši
ievēlējuši pilsoņi. Eiropas Parlamenta
751 deputāts pārstāv vairāk nekā 500
miljonus pilsoņu no 28 dalībvalstīm.
Eiropas Savienības pilsoņi var
daudzējādi piedalīties politiskajā
procesā. Piemēram, viņi var balsot
vēlēšanās, sazināties ar saviem Eiropas
Parlamenta deputātiem, iesniegt
lūgumrakstus Eiropas Parlamentam
vai sākt pilsoņu iniciatīvu, prasot
Eiropas Komisijai sagatavot tiesību akta
priekšlikumu.

Iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/00533cec74/Petitions.html

DAŽI BŪTISKĀKIE ES SASNIEGUMI

Ô
2. Robežkontroles atcelšana starp ES

dalībvalstīm, ļaujot cilvēkiem brīvi ceļot
lielākajā daļā kontinenta. Ir arī kļuvis
daudz vienkāršāk dzīvot un strādāt citās
ES dalībvalstīs.

1. Pusgadsimtu ilgs miers,

3. T. s. “vienotais tirgus” ļauj

stabilitāte un labklājība — šie
faktori ir būtiski uzlabojuši
miljoniem Eiropas iedzīvotāju
dzīves kvalitāti.

nodrošināt daudzu preču,
pakalpojumu, naudas un
cilvēku brīvu pārvietošanos
ES iekšienē un ir ES galvenais
ekonomiskais dzinējspēks.

4. Vienotās valūtas —

6. Kopējā ārpolitika un drošības
politika, kas ļauj ES paust vienotu
nostāju pasaules mēroga
jautājumos. ES arī darbojas
vienoti, sniedzot attīstības
palīdzību trešām valstīm, sekojot
cilvēktiesību jautājumiem
visā pasaulē un pārvaldot
tirdzniecības attiecības ar trešām
valstīm.

eiro — ieviešana, kuru lieto
lielākajā daļā ES dalībvalstu,
vēl vairāk atviegloja
tirdzniecību un ceļošanu.

5. ES Pamattiesību hartā ir

noteiktas tādas vērtības kā cieņa
pret cilvēku, brīvība, demokrātija,
vienlīdzība, tiesiskums un
cilvēktiesību ievērošana. ES iestādēm
un dalībvalstu valdībām ir juridisks
pienākums ievērot šīs vērtības,
piemērojot ES tiesību aktus.

EIROPAS SAVIENĪBAS
IESTĀDES
ĪSS PĀRSKATS PAR GALVENAJĀM ES
IESTĀDĒM UN TO FUNKCIJĀM

Ô
EIROPAS PARLAMENTS —
vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Pārstāv 500 miljonus ES
iedzīvotāju. Tam ir būtiska loma Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
ievēlēšanā. Dala varu ES budžeta jomā ar Eiropas Savienības
Padomi.

EIROPADOME —
nosaka plašas ES prioritātes. Tajā tiekas ES dalībvalstu un ES
līmeņa vadītāji. To vada priekšsēdētājs, un to veido dalībvalstu
valdību vadītāji un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME —
pārstāv visu dalībvalstu valdības. Padomes prezidentūru
uzņemas dalībvalstis pēc rotācijas principa.

EIROPAS KOMISIJA —
ES izpildvaras struktūra, kas ir atbildīga par ES tiesību aktu
ierosināšanu un īstenošanu, līgumu uzraudzību un ES ikdienas
darbību.

TIESA —
augstākā tiesa ES tiesību jautājumos. Tā interpretē ES tiesību
aktus un nodrošina to vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs.

REVĪZIJAS PALĀTA —
veic ES finanšu revīzijas. Palāta kā ES ārējās revīzijas iestāde
sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu un darbojas kā
neatkarīga Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu
aizstāve.

C

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA (ECB) —
pārvalda Eiropas vienoto valūtu — eiro. ECB galvenais uzdevums
ir saglabāt eiro pirktspēju un līdz ar to — cenu stabilitāti
eirozonā.

Uzzināt vairāk par Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām:
europa.eu/about‑eu/institutions‑bodies

EIROPAS PARLAMENTS —
TĀ PILNVARAS UN LOMA
Eiropas Parlaments (EP) ir unikāls piemērs tam, kā darbojas daudznacionāla un
daudzvalodīga demokrātija. Ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti iesaistās atklātās
debatēs, un viņiem ir būtiska ietekme ES politikas veidošanā. Viņu darba galvenie
virzieni:

TIESĪBU AKTI
EP kopīgi ar Padomi lemj par ES
tiesību aktiem, kas skar Savienības
pilsoņu ikdienas dzīvi. Tie ietver tādus
jautājumus kā ceļošanas brīvība, pārtikas
nekaitīgums un patērētāju aizsardzība,
vide un vairums tautsaimniecības
nozaru. Dalībvalstīm joprojām ir veto
tiesības tādās jomās kā nodokļi un
ārlietas/aizsardzība. Dažās jomās

Padomei pirms lēmuma pieņemšanas ir
jāsaņem EP piekrišana. Tomēr pat jomās,
par kurām lemj vienīgi pašas dalībvalstis,
tai skaitā izglītībā un kultūrā, tiek īstenoti
ES atbalsta pasākumi, piemēram,
programma Erasmus+, kas sniedz
jaunajiem eiropiešiem iespējas studēt,
strādāt brīvprātīgo darbu, mācīties vai
iegūt darba pieredzi ārzemēs.

Iesaistīties Eiropas politikas veidošanā:
europa.eu/eu‑law/have‑your‑say/index_lv.htm

EIROPAS PARLAMENTS 2012. GADĀ NORAIDĪJA PRETRUNĪGI VĒRTĒTO
VILTOŠANAS NOVĒRŠANAS TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMU (ACTA).
Šī starptautiskā nolīguma mērķis bija
noteikt starptautiskus standartus
intelektuālā īpašuma tiesību
piemērošanai. Tomēr organizācijas,
kas pārstāv pilsoņu un nevalstiskās
intereses, iebilda, ka ACTA varētu izraisīt
vairāku pamattiesību (tostarp vārda
brīvības un privātuma) pārkāpumus.

daudzas dalībvalstis parakstīja ACTA,
izraisīja plašus protestus visā Eiropā.
Ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības
spiedienu, tostarp piecus lūgumrakstus,
no kuriem vienu bija parakstījuši 2,8
miljoni cilvēku, Eiropas Parlaments
rūpīgi izpētīja šo jautājumu un
visbeidzot noraidīja šo nolīgumu.

Turklāt slepenajās sarunās par šo
nolīgumu netika iekļautas pilsoniskās
sabiedrības grupas, jaunattīstības valstis
un plašāka sabiedrība. Tas, ka ES un

Tas faktiski pielika punktu ACTA un
nozīmēja, ka nolīguma tekstu nevar
pieņemt neviena ES dalībvalsts.

BUDŽETS
Budžeta pilnvaras ir ikviena parlamenta
svarīgākā prerogatīva, jo tas, kurš
piešķir līdzekļus, var noteikt politiskās
prioritātes. ES līmenī šīs pilnvaras tiek
dalītas starp Eiropas Parlamentu un
Padomi. Abas iestādes reizi septiņos

gados kopīgi pieņem daudzgadu
finanšu shēmu un katru gadu pārbauda
un apstiprina nākamā gada budžetu, kā
arī iepriekšējā gada izdevumus.

ES ILGTERMIŅA BUDŽETS 2014.–2020. GADAM
Izdevumu maksimālais apjoms (EUR) 7 gadiem

Ô
38,9 %

Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana
Kopējā lauksaimniecības politika un lauku attīstība
(373,2 miljardi)

13,1 %

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai
Pētniecība un tehnoloģiju attīstība (125,6 miljardi)

6,4 %

Administrācija
(61,6 miljardi)

6,1 %

ES globālā mērogā
Ārlietas (58,7 miljardi)

1,6 %

Brīvība, drošība un tiesiskums
Iekšlietas (15,7 miljardi)

33,9 %

Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai
Darbavietas, teritoriālā kohēzija un sadarbība (325,1 miljards)

100 %

Kopējie izdevumi (960 miljardi),
tajā skaitā 27 miljoni kompensācijām Horvātijai

Vairāk par ES budžetu:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/003dcd4001/
The‑budget‑procedure‑explained.html

KONTROLE
Eiropas Parlaments uzrauga ES līdzekļu
pareizu izmantojumu. EP vēlēšanu
rezultāti ietekmē Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja amata kandidatūras
izvirzīšanu, un Parlamentam ir arī jāievēl
priekšsēdētājs, jāapstiprina Komisijas
iecelšana (priekšsēdētājs un komisāru
kolēģija), kā arī Parlaments var likt
Komisijai atkāpties. Komisāriem bieži tiek
prasīts aizstāvēt savu politiku Parlamentā.
Eiropadomes priekšsēdētājs un augstais
pārstāvis ārlietās un drošības politikas

jautājumos bieži ierodas Parlamentā,
lai īsumā informētu EP deputātus un
atbildētu uz viņu jautājumiem. Pēdējo
divu gadu laikā Parlaments ievērojami
vairāk diskutē ar visiem vadošajiem
lēmumu pieņēmējiem, kas ir iesaistīti
eiro lietās, lai padarītu pārskatāmāku
lēmumu pieņemšanu monetārās politikas
jautājumos. Šajā ziņā EP ir kļuvis par vienu
no svarīgākajiem forumiem, kas darbojas,
lai uzlabotu eirozonas pārvaldības
pārredzamību.

Vairāk par EP pilnvarām un procedūrām:
europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/007c895f4c/Powers‑and‑procedures.html

EIROPAS PARLAMENTS
UN TĀ ĪSTENOTĀ BRĪVĪBAS
UN DEMOKRĀTIJAS AIZSTĀVĪBA
Parlaments kā vienīgā ES vēlētā
iestāde ļoti nopietni uztver pienākumu
aizsargāt brīvības, cilvēktiesības un
demokrātiju gan Eiropā, gan ārpus tās.
Tā deputātu galvenā loma ir pārstāvēt
pilsoņus ES līmenī un aizstāvēt viņu
intereses Eiropas vadošo amatpersonu
un Savienības iestāžu priekšā.
EP piekrišana ir nepieciešama, lai ES
varētu noslēgt lielāko daļu starptautisko
līgumu, un Parlaments ir arī iesaistīts
ES attīstības un humānās palīdzības
politikas izstrādē. Deputāti arvien
spēcīgāk ietekmē Eiropas ārpolitiku un
uztur ciešu saikni ar likumdevējiem visā
pasaulē.

EP deputāti bieži vien darbojas
kā vēlēšanu novērotāji valstīs visā
pasaulē, lai uzraudzītu pārkāpumus.
Viņi nodrošina, lai ekonomikas un
tirdzniecības nolīgumos, ko ES
paraksta ar trešām valstīm, tiktu
ievērotas cilvēktiesības, un katru gadu
piešķir Saharova balvu cilvēkiem un
organizācijām, kas aizstāv cilvēktiesības,
demokrātiju un brīvību un cīnās
pret neiecietību un apspiešanu visā
pasaulē. Balvas saņēmēju vidū ir Malala
Yousafzai, Nelson Mandela un Aung San
Suu Kyi.

Vairāk par Eiropas Parlamenta Saharova balvu:
europarl.europa.eu/sakharov

EIROPAS PARLAMENTA
STRUKTŪRA
EP POLITISKĀS GRUPAS (23.1.2017.)
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S&D

189

ECR

74

ALDE

EPP

68

217

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

Kopā 751

40
NI

18
EPP Eiropas Tautas partijas grupa
(Kristīgie demokrāti)
S&D Eiropas Parlamenta sociālistu un
demokrātu progresīvās alianses
grupa
ECR Eiropas Konservatīvo un
reformistu grupa
ALDE Eiropas Liberāļu un demokrātu
apvienības grupa

GUE/NGL Eiropas Apvienotā kreiso un
Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku
konfederālā grupa
Greens/EFA Zaļo un Eiropas Brīvās
apvienības grupa
EFDD Grupa “Brīvības un tiešās
demokrātijas Eiropa”
ENF Nāciju un brīvības Eiropa
NI Pie politiskām grupām
nepiederošie deputāti

VIETU SADALĪJUMS POLITISKAJĀS GRUPĀS
UN DALĪBVALSTĪS (23.1.2017.)

Ô

GUE/
NGL

EPP

S&D

ECR

ALDE

Beļģija

4

4

4

6

Bulgārija

7

4

2

4

Čehijas Republika

7

4

2

4

3

Greens/
EFA
2

1

3

4

3

1

1

Vācija

27

6

4

8

13

Igaunija

1

1

Īrija

4

1

1

Grieķija

5

4

1

Spānija

17

14

8

11

4

Francija

20

13

7

4

6

Horvātija

5

2

1

Itālija

15

30

2

3

Kipra

1

2

1

2

Latvija

4

1

1

1

1

Lietuva

3

2

1

3

1

Luksemburga

3

1

1

1

12

4

Malta

3

3

Nīderlande

5

3

Austrija

5

5

23

5

Portugāle

8

8

Rumānija

12

15

Slovēnija

5

1

Slovākija

6

4

3

Somija

3

2

2

Zviedrija

4

6

Polija

Apvienotā Karaliste
Kopā

217

NI

Kopā
21

1

3

21

1

34

Ungārija

ENF

17

Dānija

1

EFDD

13
1

1

2

6

1

11

4
6

2

96

5

54
1

20

3

74
11

1
1

21

15

6

1

73
6
8
11

1

6

2

3

21
6

2

7

3

1

2

4

26

3

4

18

19

1
1

1

2

1

21

4

3

32

1

1

51

8

1

13
13

4

1

1

3

1

4

2

20

20

21

1

1

6

20

1

3

73

189

74

68

52

51

42

40

18

751

UZZINIET VAIRĀK PAR
EIROPAS PARLAMENTU!
APMEKLĒJIET...
Vai vēlaties izprast, kā rodas Eiropas Savienības tiesību akti? Vai gribat
uzzināt, kur jūsu deputāti pieņem lēmumus, kas ietekmē jūsu ikdienu?
Eiropas Parlaments piedāvā dažādas iespējas apmeklēt Parlamentu Briselē un
Strasbūrā, lai apmeklētāji varētu labāk izprast iestādes darbību, tās vēsturi un ES
kontekstu kopumā. Visu nepieciešamo informāciju par šiem apmeklējumiem
atradīsiet EP tīmekļa vietnē (europarl.europa.eu/visiting/lv/).

STACIJA “EIROPA” (BRISELĒ)
Novērtējiet interaktīvo Eiropas Parlamenta 3D modeli un iegūstiet informāciju par EP
vēsturi, ēkām, ievērojamākiem apmeklētājiem, kā arī apmeklētājiem piedāvātajām
dažādām aktivitātēm! Stacija “Eiropa” ir sākuma punkts jūsu Eiropas Parlamenta ēku
kompleksa apmeklējumam.

“PARLAMENTARIUM” (BRISELĒ)
Uzziniet vairāk par Eiropas integrācijas vēsturi un Eiropas Savienības ietekmi uz mūsu
ikdienas dzīvi ar interaktīvu un saistošu tehnoloģiju palīdzību! Eiropas Parlamenta
Apmeklētāju centrs ir atvērts septiņas dienas nedēļā, un iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

LOMU SPĒLES SKOLĀM (BRISELĒ)
Esi vecumā no 14 līdz 18 gadiem? Dažas stundas iejūties Eiropas Parlamenta
deputāta amatā un izklaidējošā un inovatīvā veidā atklāj lēmumu pieņemšanas
procesu Eiropas Parlamentā (no pirmdienas līdz piektdienai, vajadzīgs iepriekšējs
pieteikums, 16–32 skolēnu grupa, pasākuma ilgums — 2h 30 min.).

EIROPAS VĒSTURES NAMS (BRISELĒ)
Dodieties ceļojumā pa Eiropas vēsturi un izmantojiet savu iztēli, lai plānotu tās
nākotni! Ir daudz iemeslu, kas šā muzeja apmeklējumu padara par unikālu pieredzi —
ekspozīcijas, multivides apskate gidu pavadībā, mācību materiāli, darbsemināri un
semināri par dažādām tēmām. Atvēršana ir paredzēta 2017. gada maijā.

“SOLIDARNOŚĆ 1980” ESPLANĀDE (BRISELĒ)
Esplanādē katru gadu notiek vairāk nekā 40 publiski pasākumi, ko rīko Eiropas Savienības
iestādes un citas organizācijas. Neaizmirstiet iepazīties ar programmu vai uz mirkli
apstājieties, lai atpūstos, novērtētu arhitektūru un iejustos Eiropas Parlamenta atmosfērā.

PLENĀRSĒŽU ZĀLES INDIVIDUĀLI APMEKLĒJUMI (BRISELĒ UN STRASBŪRĀ)
Atklājiet plenārsēžu zāli Briselē ar multivides gida starpniecību, kurš pieejams 24 ES
oficiālajās valodās bez iepriekšēja pieteikuma.
Vai jūs interesē, kā notiek debates? Vērojiet plenārsēdi Strasbūrā vai Briselē no apmeklētāju
balkona bez iepriekšēja pieteikuma (vietu skaits ir ierobežots)!

GRUPU APMEKLĒJUMI PARLAMENTĀ (BRISELĒ UN STRASBŪRĀ)
Piesakiet jūsu grupas apmeklējumu (ne mazāk kā 10 personas, no pirmdienas līdz
piektdienai) un piedalieties konferansjē vadītā bagātinošā izklāstā par Parlamenta lomu un
darbībām. Pasākuma laikā ir paredzēts apmeklēt arī sēžu zāli Briselē vai Strasbūrā.

PROGRAMMA “EUROSCOLA” (STRASBŪRĀ)
Jūsu skolēni ir vecumā no 16 līdz 18 gadiem un pārstāv kādu no 28 Eiropas Savienības
dalībvalstīm? Parlaments aicina viņus ērti iekārtoties Parlamenta deputātu krēslos
plenārsēžu zālē, lai apspriestu, pārrunātu un pieņemtu rezolūcijas un dinamiskā
daudzvalodu vidē atklātu lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Parlamentā.

PARLAMENTS JŪSU TUVUMĀ
Apmeklējiet informatīvus pasākumus, izstādes un debates par Eiropas jautājumiem, ko
visās dalībvalstīs organizē Eiropas Parlamenta informācijas biroji.
EIROPAS PARLAMENTA INFORMĀCIJAS
BIROJS LATVIJĀ

JA JUMS IR JAUTĀJUMI, DROŠI
SAZINIETIES AR MUMS

Aspazijas bulvāris 28
Rīga, LV-1050
LATVIJA
Tālr. +371 67085460
epriga@europarl.europa.eu
europarl.lv

Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/lv/

...VAI SAZINIETIES!
APMEKLĒJIET MŪSU TĪMEKĻA VIETNI
Šeit jūs varat sekot tiešraidē plenārsēžu debatēm, sameklēt EP deputātu kontaktin‑
formāciju jūsu valstī un, protams, iegūt plašu informāciju no jaunākajām ziņām līdz
pētījumiem un ziņojumiem par īpašiem jautājumiem: europarl.europa.eu

PIEVIENOJIETIES MŪSU FACEBOOK KOPIENAI UN IESAISTIETIES DEBATĒS
facebook.com/europeanparliament

SEKOJIET MUMS TWITTER
twitter.com/europarl_lv

SEKOJIET VISIEM EP DEPUTĀTIEM UN POLITISKAJĀM PARTIJĀM
REĀLLAIKĀ
epnewshub.eu
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