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IEVADS: KAS IR EIROPAS SAVIENĪBA?

KĀ VISS SĀKĀS 
CIEŠĀKA SADARBĪBA  

1. NO OGLĒM UN TĒRAUDA LĪDZ VIENOTAI EIRO VALŪTAI

Eiropas Savienība ir padziļinātas sadarbības forma starp Eiropas valstīm. Dalībvalstis piešķīra Eiropas 
Savienībai pilnvaras pieņemt lēmumus iepriekš saskaņotos jautājumos, piemēram, par vienoto tirgu. 
Tāpēc Eiropas Savienības politiskais līmenis ir pārāks par valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm. 
Savukārt dalībvalstīm ir savi pārstāvji ES iestādēs. 

Eiropas Savienība ir iedzīvotājus iesaistošs projekts: mūsu ziņā ir izlemt, kāda būs šī projekta turpmākā 
nākotne. To mēs darām, piemēram, reizi piecos gados tiešās vēlēšanās ievēlot savus pārstāvjus Eiropas 
Parlamentā. 

Eiropas Savienība ir miera projekts: valstis brīvprātīgi atsakās no daļas savu pilnvaru, lai sadarbotos 
veidā, kas visus iesaistītos padarītu spēcīgākus un nepieļautu kara iespēju starp dalībvalstīm. 

Eiropas Savienības pamatā ir kopējas vērtības, tostarp demokrātija, solidaritāte un cilvēktiesību 
ievērošana. ES vērtības ir svarīgākie līdzāspastāvēšanas un sabiedrības, sabiedriskās dzīves un politikas 
organizēšanas principi. 

Eiropas Savienība ir projekts ar ļoti lielu ietekmi uz mūsu valstīm un mūsu ikdienas dzīvi. No brīža, kad 
rītos pieceļamies, līdz brīdim, kad ejam gulēt, jūtam ES lēmumu ietekmi gan mazās, gan lielās lietās. 

Eiropas Savienība ir projekts, kas pastāvīgi attīstās: kopš savas dibināšanas pēc Otrā pasaules kara (20. 
gs. 50. gados), ES turpina attīstīties gan dalībvalstu skaita ziņā, gan tās pārvaldīto jomu (kompetenču) 
ziņā. 

Eiropas sadarbība tika izveidota, lai Eiropas valstīs nodrošinātu un saglabātu mieru, tomēr sadarbība 
pamatojās galvenokārt uz ekonomisku integrāciju. Tikai vēlāk sākās sadarbība arī politikas un sociālajos 
jautājumos. 
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Otrais pasaules karš
Pēc Otrā pasaules kara Eiropa bija drupās. Karā 
tika izpostītas pilsētas, ceļi un liela daļa Eiropas 
rūpniecības nozaru. Eiropas tautsaimniecība 
bija sagrauta. Karš iznīcināja arī cilvēkus: visā 
pasaulē gāja bojā 55 miljoni cilvēku, 35 miljoni 
tika ievainoti un 190 miljoni  devās bēgļu gaitās. 
Nepieciešamība pēc miera bija akūtāka nekā 
jebkad iepriekš. 

1951: Eiropas Ogļu un tērauda kopienas 
dibināšanas līgums
Francija, Rietumvācija, Itālija, Beļģija, Nīderlande 
un Luksemburga pozitīvi reaģēja uz Robēra 
Šūmaņa deklarāciju. Šīs sešas valstis 1951. gadā 
parakstīja Parīzes līgumu. Eiropas Ogļu un tērauda 
kopiena (EOTK) savu darbību sāka 1952. gadā. 

1965: Eiropas Kopiena
Apvienošanās līgums (parakstīts 1965. gadā un 
stājās spēkā 1967. gadā): EOTK, EEK un Euratom 
apvienojās, izveidojot Eiropas Kopienu. 

1979: Pirmās tiešās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas
Eiropas Kopienas iedzīvotāji 1979. gada jūnijā 
pirmo reizi tiešās vēlēšanās ievēlēja pārstāvjus 
Eiropas Parlamentā. Tolaik bija deviņas dalībvalstis, 
kuru iedzīvotāji uz laika posmu no 1979. gada līdz 
1984. gadam Parlamentā ievēlēja 410 pārstāvjus.

1950: Šūmaņa deklarācija
1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs 
Robērs Šūmanis sarīkoja preses konferenci. Tajā 
viņš aicināja Eiropas valstis apvienot ogļu un 
tērauda resursus. Tā kā gan ogles, gan tērauds ir 
nepieciešami komponenti ieroču ražošanā, viņš 
cerēja, ka šī sadarbība palīdzēs nepieļaut kara 
iespējamību nākotnē. Turklāt ogles un tērauds bija 
arī ļoti svarīgi resursi kontinenta atjaunošanai pēc 
kara. 

1957: Romas līgumi: EEK un Euratom 
līgumi
Pirmās sešas valstis vēlējās vēl jo ciešāku ekono-
misko integrāciju. Tāpēc 1957. gadā tās parakstīja 
divus jaunus līgumus: EEK līgumu un Euratom, kas 
abi kopā tiek dēvēti par Romas līgumiem.
- Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK): 

valstis vienojās izveidot kopīgu tirgu, 
pakāpeniski apvienojot savas atsevišķās 
tautsaimniecības, un vispirms izveidoja muitas 
savienību. Ar šo līgumu aizsākās sadarbība 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, ostu 
politikas un transporta politikas jomā. 

- Euratom: šis ir līgums par sadarbību 
kodolenerģijas jomā, un tā mērķis bija 
kopīgi pētīt, kādas varētu būt kodolenerģijas 
izmantošanas iespējas civilajām vajadzībām. 

Romas līgumi stājās spēkā 1958. gadā. 

20. gs. 60. gadi: Panākumi un grūtības
Ekonomiskās sadarbības panākumi bija milzīgi: 20. 
gs. 60. gados EEK tirdzniecības apgrozījums bija 
tikpat liels kā ASV un Padomju Savienībai kopā. 
Taču pēc Romas līgumu noslēgšanas Eiropas 
sadarbība piedzīvoja grūtus laikus: dalībvalstis 
vairs nevēlējās nodot papildus pilnvaras Eiropas 
līmenim. 20. gs. 60. un 70. gados Eiropas 
sadarbību raksturo sarežģītas sarunas. 

© European Union, EP

Schuman declaration © European Communities, 1950” Attēlā: Romas līgumu parakstīšana © AP, 1957 - Source EC Audiovisual Service.

4  /  EUROPE@SCHOOL



19801975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

  
1979

  
1992

  
1997

  
2002 2007

  
2014

  
1986

  
1993

  
2001

  
2012

2004
2005

1992: Līgums par Eiropas Savienību 
(Māstrihtas līgums)
Māstrihtas līgums iezīmēja sadarbības sākumu 
politiskā līmenī līdz ar pastāvošo ekonomisko 
integrāciju.
Līdzšinējā Eiropas Kopiena tika pārdēvēta par 
Eiropas Savienību. “Jaunā” Eiropas Savienība 
sastāvēja no trim pīlāriem. 
1. Ekonomiskā integrācija: dalībvalstis 

nolēma pastiprināt ekonomisko integrāciju un 
izveidot vienotu Eiropas valūtu — eiro. 

2. Sadarbība ārpolitikas un drošības 
politikas jautājumos.

3. Sadarbība iekšlietu un tieslietu 
jautājumos.

Lēmumi par politiskiem jautājumiem (2. un 3. 
pīlārs) bija jāpieņem vienbalsīgi. Katrai dalībvalstij 
bija veto tiesības. 
Šis līgums tika parakstīts 1992. gadā un stājās 
spēkā 1993. gadā.

1993: Atvērtas robežas
1993. gada 1. janvārī Eiropas Savienības 
dalībvalstu iekšējās robežas izzuda. Kopš tā laika 
vieglajiem un smagajiem transportlīdzekļiem vairs 
nebija jāgaida rindās robežšķērsošanas punktos. 
Sāka darboties vienotais tirgus ar personu brīvu 
pārvietošanos un preču, pakalpojumu un kapitāla 
brīvu apriti. 

2002: Eiro ieviešana
Banku sistēmā eiro ieviesa 1999. gadā. Taču 12 ES 
dalībvalstīs eiro aktīvi sāka izmantot tikai no 2002. 
gada 1. janvāra. Trīs ES dalībvalstis — Apvienotā 
Karaliste, Dānija un Zviedrija — nolēma neieviest 
eiro, tāpēc tajās joprojām tiek izmantota šo valstu 
nacionālā valūta. Eiropas Centrālā banka ir ES 
iestāde, kas izveidota, lai pārvaldītu eiro. 
Pēc finanšu un ekonomiskās krīzes, kas sākās 2008. 
gadā, arī eiro saskārās ar grūtībām un sākās eiro 
krīze.

2012: Nobela Miera prēmija Eiropai
Eiropas Savienībai tika piešķirta Nobela Miera 
prēmija. Ar šo balvu Eiropas Savienībai tika pausta 
atzinība par centieniem sešdesmit gadu garumā 
Eiropā nodrošināt mieru, izlīgumu, demokrātiju un 
cilvēktiesības. 

1986: Vienotais Eiropas akts
Trīsdesmit gadus pēc tam, kad valstis bija 
vienojušās izveidot kopēju tirgu (Romas līgumi), 
tas joprojām nebija izdarīts. Ar Vienoto Eiropas aktu 
(parakstīts 1986. gadā, spēkā stājās 1987. gadā) 
šis lēmums tika aktualizēts.
- Toreizējās divpadsmit Eiropas Kopienas 

dalībvalstis izlēma līdz 1992. gadam izveidot 
vienotu tirgu. Līdz tam brīdim vajadzēja 
pārvarēt visus šķēršļus tirdzniecībai un brīvai 
apritei. 

- Dalībvalstis sāka sadarboties vides politikas un 
zinātniskās pētniecības jomā. 

1997: Amsterdamas līgums
Tā kā bija paredzams, ka ES paplašināsies Austru-
meiropas virzienā, sagatavoties vajadzēja ne tikai 
topošajām dalībvalstīm. Arī pašai ES vajadzēja būt 
gatavai ievērojamai dalībvalstu skaita uzņemšanai. 
Īpaši nepieciešama bija lēmumu pieņemšanas 
procesa reforma - vajadzēja mazāk lēmumu, kas 
jāpieņem vienbalsīgi, un vairāk tādu, kuri jāpieņem 
ar balsu vairākumu. Pirmais mēģinājums ieviest 
pārmaiņas bija Amsterdamas līgums (parakstīts 
1997. gadā un stājās spēkā 1999. gadā). Taču ar šo 
līgumu to neizdevās panākt. 

2001: Nicas līgums
Tā kā tuvojās jauno dalībvalstu uzņemšanas brīdis, 
par otro mēģinājumu reformēt Eiropas Savienību tika 
nolemts Nicā (Nicas līgumu parakstīja 2001. gadā, 
un tas stājās spēkā 2003. gadā). Tomēr arī ar šo 
līgumu lēmumu pieņemšanu neizdevās vienkāršot.  

2004-2005: Eiropas konstitūcija
Pēc diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem 
reformēt ES (ar Amsterdamas un Nicas līgumiem) 
to centās panākt trešo reizi - 2004. gada jūnijā 
ar Eiropas konstitūciju. Eiropas konstitūcijas 
svarīguma dēļ, kā arī tādēļ, ka nosaukumā tika 
izmantots vārds “konstitūcija”, dažas valstis nolēma 
rīkot referendumus. Francijas un Nīderlandes 
iedzīvotāji nobalsoja pret “Konstitūciju Eiropai”. 
Tā kā visi jaunie ES līgumi, lai tie stātos spēkā, 
ir jāapstiprina ikvienai dalībvalstij, minēto divu 
valstu lēmuma dēļ konstitūcija nonāca papīrgrozā. 
Eiropas Savienība ieslīga dziļā krīzē.

2007: Lisabonas līgums 
Ceturtais mēģinājums notika 2007. gadā — 
Eiropas konstitūcija tika pārstrādāta un pārdēvēta 
par Lisabonas līgumu. Šo līgumu galu galā 
ratificēja visas dalībvalstis. Jaunie noteikumi stājās 
spēkā 2009. gada decembrī, tie ir spēkā vēl aizvien 
un nosaka, kā darbojas Eiropas Savienība. 

2014: Eiropas Parlamenta vēlēšanas un 
Eiropas vadošo kandidātu izvirzīšana 
Pirmo reizi Eiropas Parlamenta vēlēšanās tika 
tieši lemts arī par to, kurš kļūs par jauno Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāju. Visas lielākās Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas jau iepriekš izvirzīja 
savu vadošo kandidātu. 
Gatavojoties vēlēšanām, notika plašas debates ar 
vadošajiem kandidātiem par to, kādai, viņuprāt, 
vajadzētu būt Eiropas nākotnei. Vispārliecinošākā 
izrādījās Eiropas Parlamenta lielākā politiskā 
grupa — Eiropas Tautas partija. Tieši tāpēc 
par Eiropas Komisijas jauno priekšsēdētāju tika 
iecelts šīs politiskās grupas vadošais kandidāts no 
Luksemburga Žans Klods Junkers. 

© European Union, EP
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 Pirmais sešinieks
Sešas valstis izveidoja EOTK un vēlāk, 1957. gadā, 
arī EEK un Euratom. Tās bija Francija, Rietumvācija, 
Itālija, Beļģija, Nīderlande un Luksemburga. 

Grieķijas pievienošanās  
Grieķija pavisam nesen bija atbrīvojusies no 
militārās diktatūras. Uzņemot Grieķiju, toreizējās 
dalībvalstis vēlējās atbalstīt valsti ar jaunieviesto 
demokrātiju. Svarīgi bija arī ekonomiskie 
apsvērumi, jo Grieķiju  interesēja jauns tirgus.    

Dānijas, Īrijas un Apvienotās Karalistes 
pievienošanās
Eiropas Ekonomikas kopienas panākumi piesaistīja 
citu Eiropas valstu uzmanību. Dānija, Īrija un 
Apvienotā Karaliste par dalībvalstīm kļuva 1973. 
gadā. Tolaik notika sarunas arī ar Norvēģiju, tomēr 
šīs valsts iedzīvotāji referendumā nobalsoja pret 
dalību Eiropas Kopienā. 

Spānijas un Portugāles pievienošanās 
Atbalsts demokrātijai un ekonomiskie apsvērumi 
bija nozīmīgi aspekti arī Spānijas un Portugāles 
uzņemšanā. Spānija pavisam nesen bija 
atbrīvojusies no diktatora Franko, savukārt 
Portugālē tika gāzta Salazāra diktatūra. 

2. NO 6 LĪDZ 28 DALĪBVALSTĪM
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Berlīnes mūra krišana 
1989. gada 9. novembrī krita Berlīnes mūris. Šis 
vēsturiskais notikums iezīmēja Rietumeiropas 
un Austrumeiropas sašķeltības beigas.  Tagad 
jaunajām Austrumeiropas demokrātiskajām 
valstīm radās iespēja iesaistīties Eiropas sadarbībā. 
Tāpēc 1993. gadā dalībvalstis vienojās par 
nosacījumiem, kas jaunajām kandidātvalstīm 
jāizpilda, lai tās varētu kļūt par dalībvalstīm: 
- valstij ir jābūt Eiropas valstij (ģeogrāfiski vai 

vēsturiski);
- valstī jāievēro tiesiskums;
- valstī jābūt labi funkcionējošai tirgus 

ekonomikai; 
- valstī jābūt stabilai demokrātijai;
- valstī jāievēro cilvēktiesības; 
- valstij ir jāievieš visi spēkā esošie ES noteikumi, 

ko dēvē par “acquis communautaire”. Zviedrijas, Somijas un Austrijas 
pievienošanās
Pievienojoties Zviedrijai, Somijai un Austrijai, 
Eiropas Savienībā nu bija 15 dalībvalstis. Norvēģija 
mēģināja pievienoties otrreiz, taču Norvēģijas 
iedzīvotāji atkal referendumā nobalsoja pret dalību 
Eiropas Savienībā. 

Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās
Rumānija un Bulgārija pievienojās 2007. gadā. Līdz 
ar to dalībvalstu skaits sasniedza 27. 

Vācijas apvienošanās   
Austrumvācija un Rietumvācija vēlējās atkal kļūt 
par vienotu valsti. Citas dalībvalstis atbalstīja 
atkalapvienošanos ar nosacījumu, ka Vācija cieši 
iesaistīsies Eiropas sadarbībā gan ekonomiski, gan 
politiski. 

Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, 
Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, 
Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās
2004. gada 1. maijā Eiropas Savienībai pievienojās 
desmit jaunas dalībvalstis. Kopējais dalībvalstu 
skaits nu bija 25. 

Horvātijas pievienošanās 
Horvātija Eiropas Savienībai pievienojās 2013. 
gada 1. jūlijā. Tagad Eiropas Savienībā ir 28 
dalībvalstis. 



Kas notiks turpmāk? 
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* Šis nosaukums neskar nostājas par Kosovas statusu un ir saskaņā ar ANO Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas ieteikumu attiecībā uz 
Kosovas neatkarības deklarāciju. 

Kandidātvalstis un iespējamās 
dalībvalstis  
Pašlaik ir piecas oficiālās ES kandidātvalstis. 
Tās ir:
- Albānija 
-  Maķedonija 
- Melnkalne
- Serbija 
- Turcija
Par kandidātvalsti valsts kļūst tad, kad ir pieņemts 
tās iesniegtais pieteikums dalībai ES. Tad tiek 
sāktas pievienošanās sarunas starp konkrēto valsti 
un ES. Tā kā ikvienai kandidātvalstij ir jāpieņem 
daudzie ES noteikumi, sarunu pabeigšanai 
ir nepieciešams diezgan ilgs laiks. Sarunu 
laikā kandidātvalstis tiek atbalstītas finansiāli, 
administratīvi un tehniski. 
Bez kandidātvalstīm ir arī vairākas iespējamās 

dalībvalstis. Šis valstis ir oficiāli paziņojušas par 
vēlmi pievienoties ES, taču sarunas vēl nav sāktas. 
Šīs valstis ir:
- Bosnija un Hercegovina 
- Kosova*

UZDEVUMS        iekrāsojiet valstis atbilstoši to pievienošanās gadam. 

Vai būs par vienu dalībvalsti mazāk (27)? 
Apvienotās Karalistes iedzīvotāji ar nelielu 
vairākuma pārsvaru 2016. gada jūnijā nobalsoja 
par izstāšanos no Eiropas Savienības. Sarunas par 
to, kā šo — par “Brexit” dēvēto — izstāšanos 
organizēt, sākās 2017. gada martā. Tās būtu 
jāpabeidz līdz 2019. gadam. Šī materiāla 
sagatavošanas laikā sarunas turpinās, un to 
iznākums vēl nav skaidrs. 
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KO DARA EIROPAS SAVIENĪBA?
Dalība ES ir ievērojami  mainījusi mūsu valsts un ikdienas dzīvi. Pats galvenais ir tas, ka ES garantē 
mieru starp ES dalībvalstīm. Turklāt kā dažus no visievērojamākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem 
var minēt robežu atvēršanu un eiro ieviešanu. Turpmāk aplūkosim dažus līdz šim pieņemtus ES 
noteikumus un regulas. Uzzināsim arī to, kam Eiropas Savienība tērē naudu.

1. PIEMĒRI
- ES regulās ir noteikts, kādiem drošības noteikumiem ir jāatbilst jūsu viedtālrunim (un citām 

precēm). 

- ES regulās ir noteikts, ka iegādājoties jaunu planšetdatoru, putekļsūcēju u. c., jūs saņemat vismaz 
divu gadu garantiju (tas attiecas uz visām elektroprecēm). 

- Pateicoties Eiropas Savienībai, kopš 2017. gada jūnija Eiropas Savienībā ir atceltas 
viesabonēšanas maksas (tās ir paaugstinātas maksas, kas jāmaksā par zvaniem, īsziņām vai 
interneta lietošanu atrodoties ārzemēs).

- ES regulās ir noteikts, ka visiem pilna laika darbiniekiem ir tiesības uz vismaz 20 dienu apmaksātu 
atvaļinājumu gadā. 

- ES raugās, lai jūs būtu informēti par to, cik daudz kaloriju ir dzirkstošā dzēriena bundžiņā un kas 
ir dzēriena sastāvā. 

- Eiropas Savienībā  ir stingri pārtikas ražošanas noteikumi. Tādā veidā tā nodrošina, ka gaļas un 
konditorejas izstrādājumi un konservēta pārtika, ko ēdat, ir veselībai nekaitīga. 

- Eiropas Savienība nodrošina iedzīvotājiem pasažieru tiesības. Piemēram, ja jūsu lidmašīna 
kavējas, aviosabiedrībai jums jāizmaksā kompensācija (tās lielums ir atkarīgs no kavēto stundu 
skaita).
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2. BŪTISKAS PĀRMAIŅAS 
ROBEŽU ATVĒRŠANA: VIENOTAIS TIRGUS UN ŠENGENA

1. Vienotais tirgus
1993. gada 1. janvārī tika atvērtas ES 
dalībvalstu robežas, lai dotu cilvēkiem iespēju 
brīvi pārvietoties un nodrošinātu brīvu preču, 
pakalpojumu un kapitāla apriti. 

Brīva preču aprite būtībā nozīmē to, ka visi 
kravas transportlīdzekļi, kam iepriekš stundām 
ilgi bija jāgaida rindās dažādos robežkontroles 
punktos, tagad var brīvi pārvietoties no vienas 
valsts uz citu bez jebkādām problēmām. Tādā 
veidā Eiropas uzņēmumi ietaupa daudz laika. 

Brīva personu pārvietošanās ir darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās pamatprincips 

— ES iedzīvotāji var brīvi strādāt jebkurā ES dalībvalstī bez nepieciešamības iegūt darba atļauju. Brīvas 
pārvietošanās princips attiecas arī uz studentiem (var studēt jebkurā dalībvalstī) un pensionāriem (var 
dzīvot jebkurā dalībvalstī).

Brīva pakalpojumu aprite nozīmē, ka uzņēmumi var piedāvāt savus pakalpojumus ikvienā ES 
dalībvalstī un tiem nav jāmaksā par to nekādi īpaši nodokļi. Turklāt, ieviešot brīvu pakalpojumu apriti, 
beidzās sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu monopols telesakaru, enerģētikas un transporta jomā. 
Izņemot vairākus gadījumus, lielāko daļu šo pakalpojumu, piemēram, gaisa pārvadājumu pakalpojumus, 
tagad piedāvā vairāki privāti uzņēmumi, lai gan iepriekš tos piedāvāja tikai viens valstij gandrīz pilnībā 
(vai daļēji) piederošs uzņēmums.  

Visbeidzot, brīva kapitāla aprite nozīmē to, ka Eiropas Savienībā naudai ir nodrošināta brīva aprite.

2. Šengenas zona
Ar Šengenas līgumu (apstiprināts 1985. gadā, spēkā stājās 1995. gadā) tika atceltas no vienas valsts 
uz citu valsti ceļojošu personu pārbaudes pie iekšējām robežām un ieviesta kopēja vīzu politika. 
Šengenas zona darbojas kā vienota valsts starptautisku ceļojumu nolūkā, un ceļotājus, kas šķērso šīs 
zonas robežas, pārbauda tikai pie tās ārējām robežām. Tajā darbojas kopēja vīzu politika un pie iekšējām 
robežām nav nekādu robežkontroļu. Šengenas zonā pašlaik ir 26 valstis. Ne visas ES dalībvalstis ir 
Šengenas zonas valstis: Īrija un Apvienotā Karaliste izvēlējās nepiedalīties Šengenas zonā. Savukārt 
Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, lai gan tās nav ES dalībvalstis, tomēr ir pievienojušās 
Šengenas zonai. Bulgārijai, Horvātijai, Kiprai un Rumānijai ir pienākums nākotnē pievienoties Šengenas 
zonai, tiklīdz tās būs izpildījušas nepieciešamās drošības prasības. 

10  /  EUROPE@SCHOOL



UZDEVUMS   kartē iezīmējiet Šengenas zonas ārējās robežas. 

1.

Šengenas zonas valstis, kuras ir ES dalībvalstis

Šengenas zonas valstis, kuras nav ES dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice)

ES dalībvalstis, kuras vēl nav pievienojušās Šengenas zonai, bet pievienosies tai nākotnē (Bulgārija, Horvātija, Kipra, Rumānija) 

ES dalībvalstis, kuras izvēlējušās nepievienoties Šengenas zonai (Apvienotā Karaliste, Īrija)

Šengenas zonas valstu karte (2017)
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Eirozona: ES dalībvalstis, kuru oficiālā valūta ir eiro (19) 

ES dalībvalstis, kurām ir pienākums nākotnē ieviest eiro (7) 

ES dalībvalstis, kuras izvēlējušās neieviest eiro (2) 

Eirozonas valstu karte (2017) 

EIRO
Līdz 2002. gadam katrā ES dalībvalstī bija sava naudas vienība. Vācijā bija markas, Spānijā — pesetas, 
Francijā  — franki utt. 1992. gadā tika nolemts ieviest vienotu Eiropas naudas vienību. Tādā veidā 
iedzīvotājiem būtu vieglāk ceļot, un, pats galvenais, vairs nebūtu izdevumu par valūtas maiņu (banku 
noteikta maksa par valūtas maiņu) — tās bija jo īpaši labas ziņas uzņēmumiem, kas darbojās Eiropas 
Savienībā.

Tomēr ne visas ES valstis lieto eiro kā savu oficiālo valūtu. Divas valstis nevēlējās mainīt savu naudas 
vienību un nepiekrita pārejai uz eiro. Tās ir Apvienotā Karaliste un Dānija. Tā kā pārējās valstis, kurām 
joprojām ir sava nacionālā valūta, Eiropas Savienībai pievienojās pēc šī lēmuma pieņemšanas, tām ir 
pienākums nākotnē ieviest eiro. Savu nacionālo valūtu tās izmantos līdz brīdim, kad būs izpildījušas 
nepieciešamās prasības, lai pārietu uz eiro. Šīs valstis ir: Bulgārija, Čehija, Horvātija, Polija, Rumānija, 
Ungārija un Zviedrija. Par Zviedriju gan jāsaka, ka tā tīši izvairās no prasību izpildes, jo Zviedrijas 
iedzīvotāji 2003. gada referendumā nolēma atteikties no iestāšanās eirozonā. 
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3. PAR KO LEMJ EIROPAS SAVIENĪBA? 
Ir vairāki politikas līmeņi, kuros pieņem lēmumus par konkrētiem jautājumiem. Vispārīgi runājot, 
noteikums ir šāds: ir jāpieņem tādi lēmumi, kas būtu iespējami vairāk tuvināti iedzīvotājiem. Piemēram, 
bērna dzimšanu un laulību reģistrē vietējā līmenī. Vai arī — iedomājieties, kas notiktu, ja ES būtu 
atbildīga par ātruma ierobežojumu noteikšanu uz katra ceļa ES teritorijā. Tas būtu neiespējami cilvēkiem, 
kas nepārzina vietējo situāciju. Tāpēc ir labāk, ja šādus jautājumus risina vietējās, reģionālās vai valsts 
līmeņa iestādes. 

POLITIKAS LĪMEŅI LATVIJĀ

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

119 PAŠVALDĪBAS (DOMES): 
110 NOVADI UN 9 REPUBLIKAS PILSĒTAS

Kā jau minējām, tas ir unikāli, ka valstis brīvprātīgi ir atteikušās no savām kompetencēm un nodevušas 
tās augstākam politikas līmenim — Eiropas Savienībai. Gadu gaitā ar katru jaunu līgumu valstis 
ir piešķīrušas Eiropas Savienībai arvien vairāk kompetenču un lielākas pilnvaras, uzskatot, ka tas 
nepieciešams sadarbības padziļināšanai. Principā ES ir atbildīga par tiem jautājumiem, kurus var labāk 
risināt nevis valsts, bet ES līmenī. 

Tāpēc ES tiesību akti vienmēr ir pārāki. Ja valsts vai jebkurā citā politikas līmenī būtu jāpieņem likums, kas 
ir pretrunā ar kādu ES noteikumu, prioritāte vienmēr būtu Eiropas līmenī pieņemtam lēmumam.
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Galvenās Eiropas Savienības politikas jomas:
- Viss, kas saistīts ar vienoto tirgu: visām Eiropas 

Savienībā tirgotajām precēm ir jāatbilst 
vienādiem standartiem un vienādām drošības 
prasībām. Tāpēc ievērojamā daļā tiesību aktu ir 
noteikts tas, kā preces jāizgatavo, kādam jābūt 
galaproduktam un kā preces var tirgot. 

 ES arī nosaka konkrētus principus 
noteikumos par vienoto tirgu.

- Patērētāju aizsardzība: vai preces ir drošas? 
Vai pārtika ir droša? Vai patērētājs saņem 
pietiekamu informāciju? Vai uzņēmumi pret patērētājiem attiecas godīgi? 

- Dzīvnieku labturība: ES pēta, vai un kā pārtikas produktus var ražot, ievērojot dzīvnieku labturības 
principus. Piemēram, ES nosaka, kādam ir jābūt cāļu sprostu un cūku aizgaldu minimālajam 
izmēram. 

- Vides normas: vai preces tiek ražotas, nekaitējot videi? Piemēram, ES nosaka stingrus atkritumu 
apjoma ierobežošanas noteikumus. 

- Starptautiskās tirdzniecības nolīgumi: ES 
arī vēlas tirgoties ar citām pasaules valstīm un 
sarunās par tirdzniecības nolīgumiem piedalās 
kā vienota struktūra. Eiropas Savienība jau ir 
noslēgusi tirdzniecības nolīgumus, piemēram, 
ar Dienvidkoreju un Kanādu, un piedalās 
sarunās par jauniem nolīgumiem ar daudzām 
citām pasaules valstīm (vai to blokiem).

- Eiro: Eiropas Centrālā Banka ir atbildīga par monetārās politikas īstenošanu eirozonas valstīs. Eiro 
krīzes dēļ Eiropas politiskajam līmenim tika piešķirts vēl vairāk pilnvaru. Piemēram, 2014. gadā tika 
izveidota banku savienība, kas uzrauga Eiropas bankas. 

- Lauksaimniecība un zivsaimniecība: šī 
nozare ir bijusi svarīga kopš Eiropas sadarbības 
pašiem pirmsākumiem. No tās ir atkarīga 
apgāde ar pārtiku, un ES vēlas nepieļaut badu, 
kāds Eiropu skāra pēc Otrā pasaules kara. 

Visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) parakstīšana 2016. gada 30. oktobrī
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- ES pilsonība: ikviens cilvēks, kuram ir kādas ES dalībvalsts pilsonība, automātiski ir arī ES pilsonis. ES 
pilsonība piešķir vairākas nozīmīgas tiesības. Piemēram, kā ES pilsonis jūs varat brīvi pārvietoties un 
dzīvot ES teritorijā. Vai arī — dzīvojot citā ES valstī, jums ir tiesības šajā valstī piedalīties pašvaldību un 
Eiropas vēlēšanās. 

- Klimata pārmaiņas: globālā sasilšana skar visas 
pasaules valstis, tostarp visas ES dalībvalstis. 
ES vēlas apturēt globālo sasilšanu un cenšas 
tikt galā ar sekām, ko jau ir izraisījusi planētas 
sasilšana. Tāpēc tā nosaka pasākumus, kas 
paredzēti, lai panāktu lielāku energoefektivitāti, 
vairāk izmantotu atjaunojamo energoresursu 
enerģiju un samazinātu CO² emisiju. 

- Sociālie pasākumi: par sociālajiem jautājumiem (piemēram, bērnu pabalstu, piemaksām un 
pensijām) lemj galvenokārt dalībvalstis. Tomēr ES ir īstenojusi dažus pasākumus šajā jomā. Piemēram, 
tā ir noteikusi bērna kopšanas atvaļinājuma minimuma periodu (četri mēneši katram no vecākiem), 
darba ņēmēju drošības normas, kā arī vismaz 20 atvaļinājuma dienas pilna laika darbiniekiem Eiropas 
Savienībā.
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4. KAM EIROPAS SAVIENĪBA TĒRĒ NAUDU?
Papildus tiesību aktu pieņemšanai atbilstoši savai kompetencei Eiropas Savienība arī piešķir naudas 
līdzekļus jomās, kuras tā uzskata par svarīgām, un to dara nolūkā stimulēt konkrētas norises.  Piemēram, 
ES vēlas radīt vairāk darbvietu, mazināt nabadzību un jauniešu bezdarbu. Parasti visas šīs jomas ir valstu 
valdību jurisdikcijā. Tomēr, piešķirot naudu konkrētiem projektiem, ES var ietekmēt šīs jomas.  

Nākamajā attēlā redzamajā diagrammā ir parādīts ES naudas līdzekļu izlietojums dažādās jomās 2014.–
2020. gada laikposmā. Septiņu gadu laikposmam paredzētā kopējā summa ir 1082 miljardi eiro, vienam 
gadam — aptuveni 155 miljardi. 

Administrācija  6,4%

Globālā Eiropa 6,1%

Drošība un pilsonība 1,6%

Ilgtspējīga izaugsme:  38,9% 
dabas resursi 

GUDRA UN IEKĻAUJOŠA IZAUGSME 47,0%

ekonomiskā, sociālā  
un teritoriālā kohēzija 33,9%

konkurētspēja izaugsmei 
un nodarbinātībai 13,1%

Attēlā: budžeta sadalījums 2014.–2020. gadam (daudzgadu sistēma)
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Gudra un iekļaujoša izaugsme:
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija
Ar “gudrai un iekļaujošai izaugsmei” paredzēto struktūrfondu palīdzību ES attīsta infrastruktūru un 
veicina ekonomisko izaugsmi. Piemēram, ES iegulda tādos acīmredzamos būvniecības projektos kā 
autoceļi, vēja parki, lidostas un pilsētu atjaunošana. Šī budžeta daļa tiek ieguldīta galvenokārt mazāk 
pārtikušos reģionos, lai palīdzētu tiem pakāpeniski sasniegt tādu labklājības līmenī, kāds ir turīgākajos 
reģionos. 

Reģionu kohēzijas karte (2014–2020)

Līdzekļi tiek piešķirti visiem reģioniem, taču mazāk attīstītie reģioni no struktūrfondiem saņem vairāk 
līdzekļu. 

Avot: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/  

attīstītie reģioni 

pārejas reģioni 

mazāk attīstīti reģioni 
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Gudra un iekļaujoša izaugsme: 
konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai
Šo budžeta līdzekļu daļu ES iegulda pētniecībā un tehnoloģijas attīstībā un uzlabo 
nodarbinātības apstākļus Eiropas Savienībā. Līdzekļi tiek ieguldīti arī izglītībā, 
transportā, enerģētikā un digitālajos tīklos, lai uzlabotu saziņu visā Eiropā. Šajā budžeta 
līdzekļu daļā ietilpst arī nauda, kas tiek piešķirta programmai “Erasmus+”, kas paredzēta 
studentu apmaiņai un sadarbībai izglītības jomā (pamatizglītībā, vidējā izglītībā un 
augstākajā izglītībā). 

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi
Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā pietiekamā daudzumā tiktu ražota droša un 
kvalitatīva pārtika. Tāpēc liela daļa budžeta līdzekļu tiek piešķirta lauksaimniekiem tiešo 
maksājumu un lauku attīstības atbalsta veidā. 

Administrācija
Šo budžeta daļu veido līdzekļi, kurus ES maksā savam personālam, un līdzekļi 
ES iestāžu, piemēram, Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas ēku 
apsaimniekošanai. 

Globālā Eiropa
ES arī paredz konkrētu naudas summu valstīm un reģioniem ārpus tās. ES un tās 
dalībvalstis kopā nodrošina visvairāk līdzekļu palīdzībai attīstības jomā pasaulē. 
Lielāko daļu palīdzības saņem visnabadzīgākās un vismazāk attīstītās valstis. Papildus 
ilgtermiņa palīdzībai ES reaģē ārkārtas situācijās, finansējot pārtikas iegādi un pajumtes 
un veselības aprūpes pamatpakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem, kas cietuši 
konfliktos un dabas katastrofās.  

Drošība un pilsonība
Iedzīvotājiem Eiropas Savienībā būtu jājūtas drošībā. Šajā budžeta daļā ietilpst arī 
līdzekļi, kas tiek piešķirti Iekšējās drošības fondam, kas cīnās pret noziedzību un ar 
terorismu saistītiem jautājumiem. 
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EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBAS
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā ir noteikts:

“Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas 
sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā 
arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.”

Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās, ka šīs vērtības ir Savienības pamatā. Eiropas 
tradīcijās un Eiropas Savienības dibināšanā šīs vērtības ir svarīgākie līdzāspastāvēšanas un sabiedrības, 
sabiedriskās dzīves un politikas organizēšanas principi. 

Kā ES īsteno šīs vērtības praksē? Daži piemēri:

DEMOKRĀTIJA
Pārvaldes forma, kurā varu īsteno tauta, parasti ar 
ievēlētu pārstāvju starpniecību.

- Reizi piecos gados ES pilsoņi tiešās vēlēšanās 
ievēlē savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā. 
Nākamās vēlēšanas notiks 2019. gadā.

- ES pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, ir tiesīgi 
piedalīties (balsot un kandidēt) pašvaldību un Eiropas vēlēšanās savā dzīvesvietā. 
Piemēram, Grieķijas pilsone, kas dzīvo Berlīnē, var tikt ievēlēta par pilsētas domes 
priekšsēdētāju. 

- ES pilsoņu iniciatīva: ja viens miljons pilsoņu no septiņām dažādām dalībvalstīm 
paraksta konkrētu priekšlikumu, viņi var aicināt Eiropas Komisiju sagatavot tiesību 
akta priekšlikumu.

- Eiropas Parlaments ir iesaistījies vēlēšanu novērošanā valstīs ārpus ES, lai sekmētu 
brīvu un godīgu vēlēšanu norisi, piemēram, Ēģiptē vai Ukrainā. 

BRĪVĪBA
Varam brīvi rīkoties un runāt vai domāt to, ko gribam. 
Brīvība ir arī stāvoklis, kurā cilvēks nav ieslodzīts vai 
paverdzināts. 

- ES iedzīvotāji var brīvi ceļot visā ES.

- Uzņēmumi nav tiesīgi vākt personas datus, 
izņemot stingri noteiktus gadījumus. Šīs ir mūsu tiesības uz privātumu un datu 
aizsardzību. 

- ES iedzīvotāji var brīvi strādāt jebkurā ES dalībvalstī bez nepieciešamības iegūt darba 
atļauju.

- Eiropas Savienībā var paust viedokli, nebaidoties no ieslodzīšanas. Šī ir vārda brīvība. 
Nav atļauta tikai naida runa, kurā aicināts aizskart citus cilvēkus vai cilvēku grupas. 

© Eiropas Savienība, 2017. Avots: EP
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SOLIDARITĀTE
Mēs esam saistīti ar citiem un atbildīgi cits par citu. 
Solidaritāte izpaužas kā savstarpējs atbalsts kādā 
grupā. 

- Ne tik pārtikuši reģioni Eiropas Savienībā 
saņem papildu finansiālu atbalstu.

- ES dalībvalstis ir vienojušās palīdzēt cita citai, ja kādai no tām draud teroristu 
uzbrukums vai ja tā cietusi dabas vai cilvēka izraisītā katastrofā. Šo principu pirmo 
reizi izmantoja pēc uzbrukumiem Parīzē 2015. gadā.

- ES Globalizācijas pielāgošanās fonds palīdz cilvēkiem atrast jaunu darbu vai 
pārkvalificēties, ja darbs zaudēts globalizācijas dēļ, piemēram, uzņēmums ir 
pārcelts uz valsti, kurā atalgojums ir zemāks. 

- ES un tās dalībvalstis kopā nodrošina visvairāk līdzekļu palīdzībai attīstības jomā. 

VIENLĪDZĪBA / NEDISKRIMINĀCIJA
Visi cilvēki ir vienlīdzīgi attiecībā uz statusu, tiesībām 
(likuma priekšā) un iespējām.  

- ES iedzīvotāji, kas studē citā ES dalībvalstī, 
maksā tādu pašu mācību maksu kā attiecīgās 
valsts studenti. Piemēram, students no Itālijas, 
kas mācās Parīzē, maksā tieši tikpat, cik studenti, kas ir Francijas valstspiederīgie.

- Bērna dzimšanas vai adopcijas gadījumā abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 
četru mēnešu bērna kopšanas atvaļinājumu, lai rūpētos par bērnu.

- Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir aizsargāti pret darba atteikumu vai atlaišanu 
seksuālās orientācijas dēļ. 

- Katru gadu Eiropas Parlaments atzīmē Starptautisko Sieviešu dienu (8. martu), lai 
veicinātu dzimumu līdztiesību. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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LIKUMA VARA / TIESISKUMS
Visi cilvēki un iestādes ir pakļautas skaidriem un 
taisnīgiem likumiem, kas tiek taisnīgi piemēroti un 
īstenoti, un tās ir atbildīgas šo likumu priekšā. 

- Eiropas Savienībā visiem cietušajiem un 
aizdomās turētajiem ir tiesības uz taisnīgu 
tiesu. Visi aizdomās turētie ir nevainīgi, līdz tiesā tiek pierādīta viņu vaina. 

- Noziegumos cietušie un par noziegumiem aizdomās turētie ir jāinformē par 
juridiskajām procedūrām valodā, ko viņi saprot. Šo pakalpojumu apmaksā 
dalībvalsts, kurā notiek tiesa. 

- ES dalībvalstis, kas neievēro likuma varu, var saņemt brīdinājumu vai sodu un 
var tikt uz laiku izslēgtas no ES lēmumu pieņemšanas procesa. 

- ES dalībvalstīm ir jāievēro ES noteikumi un regulas. Ja tas netiek  darīts, tās tiek 
tiesātas ES Tiesā. 

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA
Cilvēktiesības ir pamattiesības un pamatbrīvības, 
kas pienākas ikvienam pasaules iedzīvotājam. Tās 
vienmēr jāievēro un jāaizsargā.

- Eiropas Parlaments piešķir Saharova balvu 
tiem cilvēkiem visā pasaulē, kuri snieguši 
ievērojamu ieguldījumu cilvēktiesību 
aizstāvībā. 

- ES ieceļ īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos. Šī pārstāvja pienākums ir 
veicināt ES cilvēktiesību politiku ārvalstīs.

- Reizi mēnesī Eiropas Parlamentā notiek debates par cilvēktiesību pārkāpumiem 
pasaulē. Tādā veidā EP deputāti pievērš uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem.

- Visām ES dalībvalstīm jāparaksta un jāievēro Eiropas Cilvēktiesību konvencija. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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IECIETĪBA / PLURĀLISMS
Mēs pieņemam un cienām dažādus viedokļus un 
uzvedību sabiedrībā, arī tos, kas mums nepatīk vai 
kam mēs nepiekrītam.

- Cilvēki var brīvi pārstāvēt  vai mainīt savu 
reliģiju un reliģisko pārliecību.

- ES atbalstīja projektu, kurā romu un citu tautību žurnālisti izveidoja 25 īsfilmas 
par romu kopienām. Projekta mērķis bija vērst uzmanību uz stereotipiem, kas 
ziņās par romiem plašsaziņas līdzekļos ietekmē sabiedrības attieksmi. 

- ES dalībvalstīm ir jāapkaro televīzijas raidījumos pausta naida runa, kas vēršas 
pret konkrētu rasi, dzimumu, reliģiju vai tautību. 

- Plašsaziņas līdzekļiem ir jāatspoguļo visi norišu aspekti sabiedrībā. Ar 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instrumenta palīdzību tiek 
pārbaudīts, vai tā notiek.

CILVĒKA CIEŅAS RESPEKTĒŠANA
Vienmēr jārespektē cilvēku fiziskā un psiholoģiskā 
integritāte.

- Visās ES dalībvalstīs ir aizliegts nāvessods.

- Visās ES dalībvalstīs ir aizliegta 
spīdzināšana.

- Visiem patvēruma meklētājiem Eiropas Savienībā ir tiesības uz pajumti, 
pārtiku un sanitārijas pakalpojumiem patvēruma pieteikuma izskatīšanas 
laikā.

- Bērnu darbs, paverdzināšana un darbaspēka ekspluatācija Eiropas Savienībā ir 
aizliegta.

 Sīkāka informācija par to, kā Eiropas Savienība praksē īsteno savas vērtības, ir atrodama ES 
Pamattiesību hartas lietotnē: http://fra.europa.eu/en/charterapp (angliski, franciski un vāciski).
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1. LĒMUMU PIEŅEMŠANA EIROPAS 
SAVIENĪBĀ

1. ES IESTĀDES

ES ir septiņas svarīgākās iestādes. Eiropas Komisija, Ministru padome un Eiropas Parlaments ir lēmumu 
pieņemšanas procesa virzītājspēki. Eiropadome veic augstākās politiskās struktūras funkcijas. Eiropas 
Savienības Tiesa ir tiesu iestāde. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir eiro centrālā banka un pārvalda eirozonas 
monetāro politiku. Savukārt Eiropas Savienības Revīzijas palāta uzrauga ES finanses.

Papildus minētajām septiņām iestādēm darbojas daudzas citas specializētas aģentūras, struktūras 
un iestādes, kurām Eiropas Savienībā ir savi uzdevumi. Piemēram, iespējams, jūs zināt par Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) un Eiropas Reģionu komiteju — divām Eiropas iestāžu 
padomdevējām struktūrām. 

Šajā nodaļā jūs uzzināsiet par iestādēm, kas piedalās lēmumu pieņemšanas procesā, Eiropadomi, 
Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Centrālo banku. 

Gadu gaitā ir izstrādāti ES tiesību akti vairāk nekā 10 000 lappušu apmērā. Stingri noteikumi un 
procesuālas garantijas ir būtiskas, lai ES tiesību akti dalībvalstīs nodrošinātu 500 miljonu iedzīvotāju 
un uzņēmumu vajadzības un vēlmes. Vairumā gadījumu Eiropas Komisijai ir jāiesniedz tiesību aktu 
priekšlikumi un — lai tie kļūtu par likumu — Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei tie ir 
jāapstiprina.

© Eiropas Savienība, 2017. Avots: EP
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1. EIROPAS PARLAMENTS

Kas?

Eiropas Parlamentā strādā ne vairāk kā 751 Eiropas Parlamenta deputāts. Kopš 1979. gada Parlamentu 
ievēlē tiešās vēlēšanās reizi piecos gados. Katras dalībvalsts EP deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls 
tās iedzīvotāju skaitam, un katru dalībvalsti pārstāv ne mazāk kā seši un ne vairāk kā 96 EP deputāti. 
Pārskats par katras valsts EP deputātu skaitu pieejams šeit: www.europarl.europa.eu/meps. 

Latvijai Eiropas Parlamentā ir 8 pārstāvji. Lai iepazītu visus no Latvijas pašlaik ievēlētos Eiropas 
Parlamenta deputātus (2014.–2019. gada sasaukums), skatiet vietni www.europarl.europa.eu/latvia/lv/
jusu_deputati.html. 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju ievēlē uz divarpus gadiem, kas ir puse no EP deputātu pilnvaru laika, 
un viņu drīkst ievēlēt atkārtoti. Pašreizējais priekšsēdētājs ir Antonio Tajāni. 

Vai jūs to zinājāt? Apvienotā Karaliste un Brexit: kas notiks ar 73 vietām?

Apvienotajai Karalistei apspriežot izstāšanos no Eiropas Savienības, attiecībā uz 73 Apvienotās 
Karalistes pārstāvju vietām Eiropas Savienībā tikušas ierosinātas vairākas iespējas. Daži uzskatīja, 
ka šīs vietas būtu jāpārdala visām pārējām dalībvalstīm. Citi uzskatīja, ka tās būtu jāatstāj brīvas 
un Parlamentā turpmāk vajadzētu būt mazākam vietu skaitam. Jo īpaši, ja ES pievienotos 
jaunas valstis, būtu daudz vienkāršāk piešķirt brīvās vietas, nekā veikt vietu pārdali. Vēl izskanēja 
priekšlikums “eiropeizēt” vietas un izveidot Eiropas mēroga vēlēšanu kolēģiju šo vietu aizpildīšanai, 
kas nozīmētu to, ka konkrētos EP deputātus nevis nosūtītu dalībvalstis, kā tas tiek darīts pašlaik, 
bet gan ievēlētu visi Eiropas Savienības pilsoņi. 

Ļoti iespējams, ka tiks izvēlēta pirmās divas iespējas apvienojoša pieeja. EP deputātu skaits tiks 
samazināts no 751 līdz 705 deputātiem. Tādējādi 46 no 73 Apvienotās Karalistes vietām būs 
pieejamas iespējamām jaunām dalībvalstīm. Pārējās 27 Apvienotās Karalistes vietas tiks sadalītas 
starp 14 dalībvalstīm, kuras pašlaik ir nepietiekami pārstāvētas. Priekšlikums par Eiropas mēroga 
vietām laikam tomēr tiks noraidīts. 

© Eiropas Savienība, 2017. Avots: EP 
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Uzdevumi
Eiropas Parlaments ir ES likumdošanas iestāde, kura nosaka ES budžetu un uzrauga visas ES iestādes.  

- Dalītas likumdošanas pilnvaras: Eiropas Parlaments kopīgi ar ES Padomi pieņem ES tiesību 
aktus, kas balstīti uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem. 

- Budžeta pilnvaras: Eiropas Parlaments kopīgi ar Eiropas Savienības Padomi lemj par visu ES 
gada budžetu. Eiropas Parlamentam ir galavārds.

- Uzraudzības pilnvaras: Parlaments pārrauga Eiropas Komisijas un citu ES iestāžu darbu. Tas 
arī ievēlē Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, un tam ir pilnvaras apstiprināt/neapstiprināt Eiropas 
Komisijas sastāvu kopumā. 

Darbība
Eiropas Parlamenta deputāti pārstāv jūsu intereses Eiropas Savienībā. EP deputātu vietas nav izkārtotas 
pa valstīm, bet gan pēc to piederības pie politiskās saimes vai grupas. Pašlaik Eiropas Parlamentā ir 
astoņas politiskās grupas (skatīt attēlu). 

Attēls, kurā skatāms vietu sadalījums pēc politiskajām grupām Eiropas Parlamentā, balstoties uz 2014. gada vēlēšanu rezultātiem (2014.–2019.). 

Darbs tiek sagatavots nelielās tematiskās Parlamenta komitejās, piemēram, komitejā, kas nodarbojas 
ar lauksaimniecības jautājumiem, vai komitejā, kas nodarbojas ar transporta jautājumiem. Eiropas 
Parlaments lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

Eiropas Parlamenta oficiālā mītne ir Strasbūrā. Katru mēnesi EP deputāti vienu nedēļu tiekas Strasbūrā, 
kur tiek rīkotas plenārsēdes (kurās piedalās visi deputāti). Pārējās nedēļas EP deputāti Parlamenta 
komiteju sanāksmes, politisko grupu sanāksmes un starplaika plenārsēdes rīko Briselē. Eiropas 
Parlamenta Ģenerālsekretariāts atrodas Luksemburgā.

Vai jūs to zinājāt: “Vienoti dažādībā”?

Pašlaik 28 dalībvalstu veidotajā Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas. Katrs EP deputāts Eiropas 
Parlamentā var uzstāties savā valodā. Turklāt visi ES oficiālie dokumenti ir pieejami 24 valodās, lai 
ikvienam ES iedzīvotājam šie dokumenti būtu pieejami viņa valodā.

  Papildinformācija www.europarl.europa.eu 
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2. EIROPADOME

Kas?
Eiropadomē ir dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs. Attiecībā uz vairumu valstu, piemēram, Latviju, Eiropadomes sanāksmes apmeklē 
ministru prezidents. Dažās valstīs, piemēram, Francijā, prezidents ir valsts/valdības vadītājs, un tādēļ tieši 
prezidents apmeklē šīs sanāksmes.  Pašreizējais pastāvīgais Eiropadomes priekšsēdētājs ir Donalds Tusks. 

Uzdevumi
Eiropadome nav viena no ES likumdevējiestādēm, tādēļ tā neapspriež un nepieņem ES tiesību aktus. 
Tā nosaka ES vispārējo politikas virzienu un prioritātes. Tādēļ Eiropadome ir ļoti ietekmīga. Tā 
pieņem nozīmīgākos politikas lēmumus. Piemēram, tā apspriež un lemj par to, vai valsts var kļūt par 
ES dalībvalsti, vai palielināt sadarbību konkrētās jomās un kā ES risina aktuālus jautājumus, piemēram, 
saistībā ar bēgļu krīzi. 

Darbība
Eiropadome tiekas vismaz četras reizes gadā, galvenokārt Briselē. Īpaši krīžu gadījumā Eiropas augstākā 
līmeņa sanāksmes notiek biežāk, kā bija vērojams eiro krīzes gadījumā. Šādām Eiropas augstākā līmeņa 
sanāksmēm vienmēr tiek pievērsta liela plašsaziņas līdzekļu uzmanība. Tradicionāli katrā sanāksmē tiek 
uzņemts kopīgais foto ar visiem valstu un valdību vadītājiem (skatīt attēlu).

Parasti lēmumus pieņem vienprātīgi, proti, visiem valstu vadītājiem būtu jāapstiprina kopīga 
vienošanās. 

  Papildinformācija www.european-council.europa.eu

Eiropas augstākā līmeņa 2017. gada 29. septembra sanāksmes kopējā fotogrāfija. © Eiropas Savienība. 
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3. EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME JEB MINISTRU PADOME

Kas?
Eiropas Savienības Padomē jeb Ministru padomē 
ir 28 locekļi — viens ministrs no katras dalībvalsts. 
Faktiski Padomē ir desmit sastāvu (skatīt 
ierāmējumu). Padomē tiekas attiecīgo politikas jomu 
ministri. Tādēļ tas, kuri ministri apmeklē konkrēto 
sanāksmi, ir atkarīgs no temata. Piemēram, ja tiek 
pieņemts lēmums par viesabonēšanas maksām, 
par telesakariem atbildīgie dalībvalstu ministri 
tiekas Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas 
padomē. Ja tiek apspriestas finanses, dalībvalstu 
ekonomikas un finanšu ministri tiekas ECOFIN 
sastāvā. 

Uzdevumi
Padomei ir šādi uzdevumi.

- Dalītas likumdošanas pilnvaras: ES Padome kopīgi ar Eiropas Parlamentu apspriež un pieņem 
ES tiesību aktus, kas balstīti uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem. 

- Budžeta pilnvaras: ES Padome kopīgi ar Eiropas Parlamentu pieņem ES gada budžetu.

- Dalībvalstu politikas koordinēšana: Padome ir atbildīga par dalībvalstu politikas 
koordinēšanu konkrētās jomās, piemēram, izglītības, kultūras, ekonomikas un fiskālās politikas 
un nodarbinātības politikas jomā. 

- ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas izstrāde: Padome nosaka un īsteno ES ārpolitiku 
un drošības politiku, balstoties uz Eiropadomes apstiprinātajām nostādnēm. 

10 Padomes sastāvi
- Vispārējie jautājumi

- Ārlietas

- Ekonomika un finanses (jeb ECOFIN)

- Tieslietas un iekšlietas 

- Nodarbinātība, sociālā politika, veselība 
un patērētāju aizsardzība

- Konkurētspēja (vienotais tirgus, 
rūpniecība, pētniecība un kosmoss)

- Transports, telekomunikācijas un 
enerģētika

- Lauksaimniecība un zivsaimniecība

- Vide 

- Izglītība, jaunatne, kultūra un sports

Ministru padomes sanāksme, tiekoties ECOFIN sastāvā, 2017. gada februāris. © Eiropas Savienība.
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Darbība
Eiropas Savienības Padomē ministri pārstāv savu valsti un aizstāv savas valsts intereses. 

Parasti Padome balso ar kvalificētu balsu vairākumu, ko dēvē arī par divkārša balsu vairākuma 
noteikumu. Kvalificētu balsu vairākumu sasniedz, ievērojot divus nosacījumus: 

- 55 % dalībvalstu ir nobalsojušas par (pašreiz tas nozīmē 16 no 28 dalībvalstīm);

- šīs dalībvalstis pārstāv vismaz 65 % no ES kopējā iedzīvotāju skaita. 

Tas nozīmē, ka priekšlikumu var bloķēt vismaz 4 dalībvalstis, kuras pārstāv 35 % no ES kopējā iedzīvotāju 
skaita. Dažos gadījumos Padome balso vienprātīgi, un šādā gadījumā visām valstīm tiesību akta 
priekšlikums ir jāapstiprina.

  Papildinformācija www.consilium.europa.eu
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4. EIROPAS KOMISIJA

Kas?
Eiropas Komisijā ir 28 komisāri — viens no katras dalībvalsts. Katrs komisārs ir atbildīgs par savu 
konkrēto politikas jomu. 

Ik pēc 5 gadiem tiek iecelta jauna komisāru kolēģija. Pašreizējais Komisijas sastāvs darbojas no 2014. 
gada līdz 2019. gadam. Pašreizējais komisārs no Latvijas ir Valdis Dombrovskis. Viņš ir priekšsēdētāja 
vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos un arī atbild par finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu 
un kapitāla tirgus savienības jautājumiem. 

Pašreizējais Komisijas priekšsēdētājs ir Žans Klods Junkers no Luksemburgas. 

Uzdevumi
Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības “valdība”. Tai ir:

- iniciatīvas pilnvaras: Komisija ir vienīgā iestāde, kura var izstrādāt tiesību akta priekšlikumus, 
un tādējādi tā ir Eiropas lēmumu pieņemšanas procesa dzinējspēks. Piemēram, ja Komisija 
uzskata, ka ES būtu jāaizliedz izstrādājumi no roņiem, tā izstrādās tiesību akta priekšlikumu par 
šo jautājumu; 

- izpildvara: Komisija īsteno Eiropas Savienības normas un noteikumus. Tas nozīmē, ka Komisija ir 
atbildīga par Savienības ikdienas pārvaldību; 

- uzraudzības pilnvaras: Komisija uzrauga, vai visi dalībnieki, piemēram, dalībvalstis un 
uzņēmumi, ievēro Eiropas tiesību aktus. Piemēram, Komisija piemēroja uzņēmumam Microsoft 
naudas sodu, jo tas pārkāpa Eiropas konkurētspējas noteikumus. 

Papildus visiem minētajiem pienākumiem Komisija pārstāv Eiropas Savienību ārzemēs un starptautiskās 
organizācijās, piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO).

Darbība
Eiropas Komisija virza Eiropas vispārējās intereses. Komisāri cenšas pēc iespējas vairāk lēmumu pieņemt 
vienprātīgi. Pārējos gadījumos tie pieņem lēmumus ar balsu vairākumu (katram komisāram ir viena 
balss).

  Papildinformācija www.ec.europa.eu

Eiropas Komisija 2014.–2019. © Eiropas Savienība, 2017.
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5. EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA

Kas?
Eiropas Savienības Tiesā ir 28 tiesneši — viens tiesnesis no katras dalībvalsts. Tiesnešiem spriedumu 
sagatavošanā palīdz 11 ģenerāladvokāti. 

Uzdevumi
Tiesa veic neatkarīga tiesneša funkcijas, sagatavojot spriedumus gadījumos, kad starp dalībvalstīm, 
iestādēm un Eiropas Savienības pilsoņiem rodas problēmas. Tiesa arī interpretē ES tiesību aktus, lai visās 
ES dalībvalstīs tie tiktu piemēroti vienādi, un nodrošina, lai visas dalībvalstis un ES iestādes ievērotu ES 
tiesību aktus. 

Sprieduma piemērs:  Brown pret Rentokil

Kāda Lielbritānijas iedzīvotāja, Mērija Brauna, kura strādāja par šoferi uzņēmumā Rentokil, tika 
atlaista no darba sakarā ar to, ka ilgstoši nespēja strādāt ar grūtniecību saistītu iemeslu dēļ. Eiropas 
Savienības Tiesa 1998. gadā nosprieda, ka minētā atlaišana ir Eiropas tiesību aktu pārkāpums. 
Tiesa atzina Braunas atlaišanu par diskrimināciju dzimuma dēļ. 

  Papildinformācija http://curia.europa.eu

Eiropas Savienības Tiesa. Tiesas sēde, virspalāta © Eiropas Savienība
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6. EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA (ECB)

Kas?
Eiropas Centrālā banka (ECB) tika izveidota 1998. gadā un ir atbildīga par Eiropas ekonomikas un 
monetāro politiku un eiro pārvaldību. 

Kopš 2011. gada novembra ECB prezidents ir Mario Dragi no Itālijas. 

Augstākā ECB lēmumu pieņemšanas struktūra ir Padome. Šajā padomē ir seši Valdes locekļi un 19 
eirozonas dalībvalstu centrālo banku vadītāji. 

Uzdevumi
Viens no ECB svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt cenu stabilitāti eirozonā, lai novērstu inflācijas 
ietekmi uz eiro pirktspēju. Tā veic šo uzdevumu, pārvaldot apritē esošās naudas summu. ECB nosaka 
procentu likmes un uzrauga cenu attīstību visā eirozonā, kā arī emitē eiro banknotes. 

Kopš 2014. gada ECB ir jauns uzdevums, kas ir jāveic neatkarīgi no trim iepriekšējiem monetārajiem 
uzdevumiem — banku uzraudzība. Tika nolemts, ka ECB tieši uzraudzīs visas lielākās eirozonas bankas.

Darbība
ECB sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku sistēmu (tajā ietilpst ECB un visu ES dalībvalstu valsts bankas) 
un ir neatkarīga. ECB politikas galvenais mērķis ir eirozonas vispārējās intereses. 

  Papildinformācija www.ecb.europa.eu

Eiropas Centrālās bankas Padome, © Eiropas Savienība.
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2. KĀ TIEK IZSTRĀDĀTI ES TIESĪBU AKTI 

Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā: parastā likumdošanas procedūra 

PROCESS
Parasti jaunus Eiropas Savienības tiesību aktus izstrādā šādi (parastā likumdošanas procedūra).

1. Eiropas Komisija sagatavo tiesību akta priekšlikumu

- To veic vai nu Komisija pēc savas iniciatīvas,

- vai arī pēc Eiropas Parlamenta, Eiropadomes, Ministru padomes vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas. 
Eiropas Komisijai ir tiesības izlemt, vai pieņemt vai nepieņemt pieprasījumu. 

2. Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikums tiek nosūtīts Ministru padomei un Eiropas 
Parlamentam. 

3. Abas iestādes var pielāgot priekšlikumu savām vēlmēm un balsot par to. 

4. Kad tiesību akta priekšlikums ir pieņemts un to ir apstiprinājis gan Eiropas Parlaments, gan Ministru 
padome (proti, ir panākts kompromiss), ir tapis jauns noteikums / direktīva / regula. 

Eiropas Komisija

Eiropas ParlamentsEiropas Savienības Padome
© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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5. Dažkārt tiesību akts ir jāpiemēro pilnībā visā ES (ja tā ir regula), bet dažkārt šis jaunais Eiropas 
likums ir jāpārvērš valsts tiesību aktā (ja tā ir direktīva). Šajā procesā par dažiem jautājumiem valstīm 
lēmumu pieņemšanā bieži ir rīcības brīvība. Piemēram, ES ir nolēmusi, ka visiem vecākiem ES ir 
tiesības uz vismaz četrus mēnešus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu. Katra dalībvalsts var brīvi 
izlemt piešķirt ilgāku atvaļinājumu, piemēram, piecus mēnešus, bet tā nevar samazināt minimālo 
bērna kopšanas atvaļinājuma ilgumu uz diviem mēnešiem. 

6. Eiropas Komisija ir atbildīga par to, lai pārbaudītu, vai dalībvalstis un uzņēmumi pareizi piemēro 
noteikumus. 

PĀRĒJĀS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESĀ IESAISTĪTĀS IESTĀDES
- Konfliktu vai neskaidrību gadījumā iesaistās Eiropas Savienības Tiesa. 

- Dažos gadījumos Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Eiropas Savienības 
Reģionu komiteja sniedz padomu Eiropas Parlamentam un Ministru padomei. 

EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVA
Ja vairāk nekā miljons pilsoņu no vismaz septiņām dažādām ES dalībvalstīm ir parakstījuši konkrētu 
priekšlikumu, viņi var pieprasīt Eiropas Komisijai to izskatīt kā tiesību akta priekšlikumu.  

LOBIJU GRUPAS
Briselē ir aptuveni 30 000 lobistu, kuri cenšas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu savās interesēs. Ir 
lobisti, kuri lobē konkrētus uzņēmumus, NVO vai publisko interešu grupas. 

Lai palielinātu pārredzamību, lobistiem ir jāreģistrējas pārredzamības reģistrā (http://ec.europa.eu/
transparencyregister). Dažas bezpeļņas sektora iniciatīvas ir vērstas uz to, lai pēc iespējas skaidrāk 
norādītu uz aktīvākajiem lobistiem, naudas summām, ko viņi izdod par lobēšanu, utt.: www.lobbyfacts.
eu (tikai angļu valodā) un https://corporateeurope.org. 
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3. LOMU SPĒLE: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR APLŪKOJAMAJIEM JAUTĀJUMIEM 
Uzdevumā “Eiropas Parlamenta deputāta lomā” tiek apspriesti daži konkrēti gadījumi. Dažos gadījumos 
diskusijas jau ir beigušās un ES jau ir pieņēmusi konkrētus likumus un noteikumus. Pārējos gadījumos 
debates joprojām norisinās pilnā tempā. Turpmāk ir izklāstīta neliela vispārīga informācija un pašreizējā 
situācija saistībā  ar katru politikas priekšlikumu. 
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1. SMĒĶĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ

Kāda ir pašreizējā situācija? 
- Katrs ceturtais Eiropas iedzīvotājs smēķē. 

- 80 % smēķētāju sāk smēķēt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

- Divi no trim smēķētājiem mirst no smēķēšanas. 

- Katru gadu smēķēšana nogalina vairāk nekā 6 miljonus cilvēku visā pasaulē. 

- Miljoniem smēķētāju cieš no smēķēšanas izraisītām slimībām, piemēram, vēža. 

- ES aplēses liecina, ka smēķēšana Eiropas veselības sistēmai izmaksā aptuveni 25 miljardus eiro 
gadā. 

Tabaka nogalina daudzus: divi no trim smēķētājiem mirst no smēķēšanas, katrs ceturtais nesasniedz 
60 gadu vecumu. Lielākā daļa smēķētāju sākuši smēķēt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Tabakas 
industrijas mārketings apzināti ir vērsts uz jauniešiem. Tā viņus dēvē par “aizstājošajiem smēķētājiem”, 
jo jauniešiem ir jāaizstāj mirušie smēķētāji. Cigaretes rada lielu atkarību — uzsākot smēķēt, ir ļoti grūti 
atmest smēķēšanu. Ne tikai nikotīns, bet simtiem papildu vielu, piemēram, cukurs, amonjaks vai klepus 
slāpētāji palielina atkarību no smēķēšanas. 

Ko dara ES?
Lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas, Eiropas Savienība koncentrējas uz preventīviem 
pasākumiem (nepieļaut, ka cilvēki uzsāk smēķēšanu) un atturošiem pasākumiem (panākt to, lai pēc 
iespējas mazāk cilvēku smēķētu, vai lai tie atmestu smēķēšanu). 

Tādēļ Eiropas noteikumi paredz, ka uz katras ES pārdošanā esošās cigarešu paciņas ir jābūt izvietotam 
kombinētam brīdinājumam par ietekmi uz veselību (attēlam, tekstuālam brīdinājumam un informācijai 
par dienestiem, kas palīdz atmest smēķēšanu) tās ES valsts oficiālajā valodā, kurā tās tiek tirgotas. 
Tādējādi ES informē pircēju par smēķēšanas draudiem. 

Arī tabakas reklāmai tiek piemēroti ierobežojumi — smēķēšanu veicinošas kampaņas ir aizliegtas. 

Kombinēto brīdinājumu piemēri Latvijai. Avots: Eiropas Komisija:  https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_en 
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ES ne tikai paredz noteikumus par tabakas izstrādājumu tirdzniecību un reklāmu, bet arī sniedz 
ieteikumus ES dalībvalstīm par smēķēšanas aizliegšanu valdības ēkās, kā arī sabiedriskās un citās vietās. 
Bet pašas valstis var izlemt par to, vai sekot šiem ieteikumiem. 

2014. gadā ES apstiprināja stingrākus noteikumus attiecībā uz tabaku. Tie stājās spēkā 2016. gadā. 

- Ir aizliegts tirgot cigaretes ar specifiskiem aromātiem, piemēram, mentolu. 

- Uz cigarešu paciņām izvietotajiem aizliegumiem ir jāsedz vismaz 65 % iepakojuma, un katrai 
valstij ir noteikta virkne kombinētu brīdinājumu (skatīt attēlu). 

- Ir noteikts ierobežojums attiecībā uz nikotīna daudzumu e-cigaretēs. 

Sākotnējā likuma priekšlikumā tika apspriestas arī “baltās” jeb “neitrālās” cigarešu paciņas, piemēram, 
tādas, kuras lieto Austrālijā, tomēr ES iestādes nespēja vienoties par šo jautājumu. Arī priekšlikums par to, 
lai minimālo vecumu tabakas iegādei palielinātu līdz 18 gadiem visā ES, netika apstiprināts. 

Tomēr katra dalībvalsts var izlemt par stingrāku noteikumu piemērošanu. Piemēram, Francija ir nolēmusi 
kopš 2016. gada maija ieviest neitrālu cigarešu iepakojumu. Tādējādi tā ir otrā valsts pasaulē pēc 
Austrālijas. Arī tabakas izstrādājumu cenas katrā valstī ir atšķirīgas. ES dalībvalsts, kurā cigarešu paciņu 
var iegādāties par viszemāko cenu, ir Bulgārija, kur tā maksā aptuveni EUR 2,60. Visdārgāk cigaretes 
maksā Īrijā un Apvienotajā Karalistē, kur cena sasniedz vairāk nekā EUR 10 par paciņu. 
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2. PERSONĪGO MŪZIKAS ATSKAŅOTĀJU MAKSIMĀLAIS SKAĻUMS

Kāda ir pašreizējā situācija? 
Pēdējo 25 gadu laikā pārnēsājamie mūzikas atskaņotāji ir kļuvuši ļoti izplatīti. Sākumā tika izmantoti 
pārnēsājamie audio kasešu atskaņotāji, pēc tam sekoja pārnēsājamie kompaktdisku atskaņotāji un 
tad — MP3 atskaņotāji. Mūsdienās par mūzikas atskaņotāju bieži kalpo viedtālruņu lietotnes. Minēto 
pārnēsājamo mūzikas atskaņotāju lietošana ir viens no iemesliem, kādēļ gados arvien jaunākiem 
cilvēkiem rodas dzirdes problēmas vai tinīts. Pētījumi liecina, ka daži personīgie mūzikas atskaņotāji 
var radīt tikpat lielu troksni, cik lidmašīnas pacelšanās, un tādējādi nodarīt būtisku kaitējumu dzirdei. 
Turpmāk uzskaitīti daži fakti.

- Decibelu skalas piemēri: lietus skaņas intensitāte ir 50 decibeli (dB), saruna — 60 dB, bet 
naktsklubos skaņa bieži sasniedz 100 dB. Palielinājums par 10 decibeliem nozīmē, ka skaņa ir 
desmit reižu intensīvāka. 

- Eiropas Savienībā 50 līdz 100 miljoni cilvēku ik dienas klausās mūziku, izmantojot personīgo 
mūzikas atskaņotāju (MP3 atskaņotājus, piemēram, iPod vai mūzikas atskaņotājus mobilajos 
tālruņos). 5–10 % minēto eiropiešu riskē sabojāt dzirdi, jo viņi pārāk ilgi klausās pārāk skaļu 
mūziku. 

- Skaļas mūzikas pārāk ilgstoša klausīšanās var izraisīt skanēšanu/džinkstēšanu ausīs jeb tinītu. 
Ilgtermiņā tas var izraisīt hronisku dzirdes zudumu. Katrs piektais jaunietis jau cieš no tinīta. Katrs 
trešais ar to saskaras reizēm.

- Lielākos draudus rada ausīs ievietojamās austiņas, jo tās skaņu ievada dziļāk ausī. 

- Tiklīdz sākas dzirdes zaudēšana, šis process kļūst neatgriezenisks. 

- Lai klausīšanās būtu droša, jāievēro šādi nosacījumi: 80 dB var klausīties ne vairāk kā 40 stundas 
nedēļā, bet 89 dB — ne vairāk kā piecas stundas nedēļā. 

Ko dara ES?
Eiropas Savienība sargā mūsu dzirdi. Balstoties uz pētījumiem, kuros tika norādīts uz sekām, ko rada 
ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās, ES nolēma rīkoties. Kopš 2013. gada marta visiem personīgajiem 

Foto: Mimagephotos
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pārnēsājamajiem mūzikas atskaņotājiem, tostarp mobilo tālruņu lietotnēm, tiek piedāvāti šādi standarti.

- ES tirgoto personīgo mūzikas atskaņotāju un mobilo tālruņu maksimālajam standarta skaļumam 
vajadzētu būt 85 dB.

- Lietotāji var manuāli palielināt skaļumu līdz 100 dB. Ja tas tiek darīts, lietotājs ik pēc 20 
klausīšanās stundām saņem brīdinājumu par risku viņa dzirdei. 

ES standarts ir brīvprātīgs. Tomēr ES standarti parasti kļūst par jauniem pasākumu veidiem konkrētajā 
nozarē.

 

39  /  EUROPE@SCHOOL



3. EIROPAS DEMOKRĀTIJA

Kāda ir pašreizējā situācija? 
- Vēlēšanas ir laiks, kad pilsoņi nosaka, kurš pārstāvēs viņus politiskā līmenī. Tomēr Eiropas 

vēlēšanās piedalās arvien mazāk vēlētāju — no 65 % 1979. gadā līdz 42,6 % 2014. gadā. Zemais 
aktivitātes līmenis galvenokārt skaidrojams ar to, ka daudzus cilvēkus “neinteresē politika”, vai 
arī viņi uzskata, ka “viņu balss neko nemainīs”. Lielākie nebalsotāji Eiropas vēlēšanās bija jaunieši 
(vecumā no 18 līdz 24 gadiem). 

- Vairumam eiropiešu pienākums vēlēt nav obligāts. Balsošana ir obligāta tikai Beļģijā, Grieķijā un 
Luksemburgā. Visās pārējās ES dalībvalstīs pilsoņiem ir tiesības balsot, bet tā nav prasība. 

- Daži jaunumi, īpaši sociālajos medijos, ir viltus ziņas. Eiropas aģentūra Austrumu Stratēģiskās 
komunikācijas operatīvā grupa 15 mēnešu laikā (2016–2017) konstatēja 2500 viltus vēstījumus 
18 valodās par Eiropu, Eiropas valstīm un ES. Šīs viltus ziņas ietekmē cilvēku priekšstatu par ES 
(bieži radot negatīvu iespaidu). Tas var radīt nopietnas sekas. Piemēram, Brexit referenduma 
kampaņas laikā tika izplatīti daudzi viltus fakti par ES un par iespējamajām priekšrocībām, ko 
dotu izstāšanās no ES. Šāda rīcība var mulsināt cilvēkus, kā rezultātā savā balsojumā viņi balstās 
uz neprecīzu informāciju. 

 

Ko dara ES?
Kopš 1979. gada Eiropas iedzīvotāji reizi piecos gados ievēlē jaunu Eiropas Parlamenta sastāvu. 
ES kopīgie noteikumi paredz, ka balsošanai vajadzētu būt aizklātai un būtu jānodrošina tiešas 
vispārējas vēlēšanas (katrai pilngadību sasniegušai personai viena balss). Vēlēšanās būtu arī jāievēro 
proporcionālas pārstāvības princips.  Papildus šiem kopīgajiem noteikumiem vēlēšanu kārtību 
reglamentē arī dalībvalstu noteikumi, un tie var būt ļoti atšķirīgi. Turklāt pilsoņi var balsot tikai par savas 
valsts vai reģionālo vēlēšanu apgabalu kandidātiem. Dalībvalstis arī lemj par to, vai vēlēšanas noteikt kā 
tiesības, vai arī kā obligātu pienākumu. 

Lai pilsoņus vairāk iesaistītu Eiropas politikā un palielinātu ES demokrātiju, pēdējos gados jau ir tikušas 
īstenotas dažas jaunas iniciatīvas.

-  Eiropas pilsoņu iniciatīva. Ja vismaz viens miljons eiropiešu no vismaz septiņām ES dalībvalstīm 

© Eiropas Savienība 2017 - Eiropas Parlaments
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paraksta iniciatīvu, viņi var aicināt Eiropas Komisiju izstrādāt tiesību akta priekšlikumu. 

- Vadošie kandidāti. Pēdējās vēlēšanās 2014. gadā katra politiskā grupa Eiropas Parlamentā iecēla 
vienu vadošo kandidātu. Saskaņā ar vienošanos tās Eiropas grupas kandidāts, kura būs ieguvusi 
visvairāk vietu Eiropas Parlamentā, kļūs par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Beigās šo amatu 
ieguva Eiropas Parlamenta skaitliski lielākās grupas, proti, Eiropas Tautas partijas, vadošais 
kandidāts Žans Klods Junkers. 

Ir bijuši arī citi ierosinājumi, kā mudināt cilvēkus piedalīties Eiropas vēlēšanās, tomēr tie līdz šim vēl nav 
tikuši īstenoti. Piemēram, 

- ierosinājums izveidot visu Eiropu aptverošu vēlēšanu apgabalu, lai Eiropas Parlamenta 
deputātus varētu ievēlēt visi Eiropas Savienības pilsoņi, nevis tikai viņu attiecīgās valsts vai 
reģionālā vēlēšanu apgabala pilsoņi; 

- ierosinājums Eiropadomes priekšsēdētāju ievēlēt tiešās vēlēšanās (sekojot piemēram, kā tiešās 
vēlēšanās tiek ievēlēts ASV prezidents). 

Ir ierosināts arī balsošanu Eiropas vēlēšanās padarīt obligātu. Tas balstīts uz apsvērumu, ka pilnīga 
vēlētāju aktivitāte ir vienīgais veids, kā gūt skaidru priekšstatu par to, ko cilvēki vēlas. Ir vēlams panākt 
to, lai visi vēlētāji pirms došanās uz vēlēšanu kabīni rūpīgi iepazītos ar informāciju. Tādējādi tiek arī 
nodrošināts tas, ka nevienam nevar tikt liegta balsošana. Tomēr vairums dalībvalstu balsošanu uzskata 
par tiesībām, nevis pienākumu, un ļauj pilsoņiem pēc izvēles arī nebalsot. 

Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki nodotu savu balsi, būdami pareizi informēti. Lai cīnītos pret viltus ziņām par 
ES, 2015. gadā tika izveidota Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa (East StratCom). Šī 
aģentūra konstatē viltus vēstījumus par ES, kuri lielākoties nāk no Krievijas, kā arī analizē un apkaro tos. 
ES nesodīs par viltus informācijas izplatīšanu, jo ES ir parakstījusi Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Šajā 
līgumā ir paredzēta vārda brīvība, piekļuve informācijai un preses brīvība. Preses brīvība nozīmē to, ka 
brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi var bez bailēm, iejaukšanās, vajāšanas un diskriminācijas sniegt 
ziņas. 

  Plašāka informācija par Eiropas vēlēšanu sistēmu pieejama šeit 
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.3.4.pdf 

  Tīmekļa vietne par viltus ziņām saistībā ar ES, kuras analizējusi Austrumu Stratēģiskās komunikācijas 
operatīvā grupa: https://euvsdisinfo.eu/ (tikai angļu, vācu un krievu valodā).
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4. DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA PRET IZMANTOŠANU TESTĒŠANĀ

Kāda ir pašreizējā situācija? 
Daudzus gadus dzīvnieku tiesību organizācijas ir cīnījušās par dzīvnieku tiesībām testēšanas 
laboratorijās. Dažkārt šie testi ir lieki un nekalpo “augstākam mērķim”, kā tas bieži vērojams kosmētikas 
līdzekļu nozarē. Testi ar dzīvniekiem tomēr var būt nepieciešami, lai:

- apkopotu zināšanas par cilvēkiem un dzīvniekiem (zinātniskā izpēte);

- izstrādātu un ražotu zāles ar mērķi aizsargāt un uzlabot cilvēku un dzīvnieku veselību;

- testētu ražojumu drošumu;

- uzzinātu, kā ārstēt cilvēkus un dzīvniekus (izglītības mērķiem).

Ko dara ES?
Eiropas Savienība nevēlas, lai dzīvnieki bezmērķīgi ciestu. Tādēļ ES ir paredzējusi vairākus noteikumus, 
lai uzlabotu dzīvnieku labturību. Tie daļēji attiecas uz aizliegumu veikt testus ar dzīvniekiem kosmētikas 
līdzekļu ražošanai (šis aizliegums ir spēkā kopš 2004. gada) un kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu ražošanai 
(aizliegums spēkā kopš 2009. gada). Arī tādu kosmētikas līdzekļu tirdzniecība, kuru izstrādei izmantoti 
testi ar dzīvniekiem, ES ir aizliegta kopš 2013. gada. Tādēļ pašreizējais tiesību akta priekšlikums ir ļoti 
līdzīgs spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem. 
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Kāda ir pašreizējā situācija? 
ES vēlas pēc iespējas vairāk apvienot dažādo dalībvalstu tautsaimniecības vienā lielā tautsaimniecībā, 
izveidojot īstenu vienoto tirgu. Šādā tautsaimniecībā ir svarīgi, lai cilvēki varētu strādāt jebkurā valstī, 
nesaskaroties ar administratīviem šķēršļiem. ES pašlaik ir aptuveni divi miljoni vakanču, kuras nav 
iespējams aizpildīt. Tikai aptuveni 3 % no visiem Eiropas pilsoņiem (15,3 miljoni iedzīvotāju) 2014. gadā 
dzīvoja citā ES dalībvalstī (Eurostat dati). 

Ko dara ES?
Ikviens Eiropas Savienības pilsonis var strādāt (un uzturēties) jebkurā ES dalībvalstī, un tam nav 
nepieciešama darba atļauja. Turklāt pret darba ņēmējiem no citas dalībvalsts būtu jāizturas tāpat 
kā pret attiecīgās valsts darba ņēmējiem, proti, viņiem ir jābūt tādiem pašiem darba nosacījumiem 
(atalgojums, brīvdienu skaits utt.) kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Minētie darba ņēmēji veic sociālā 
nodrošinājuma iemaksas (nodokļus) savai uzņemošajai valstij, un tiem pienākas tādi paši sociālie un 
nodokļa atvieglojumi kā attiecīgās dalībvalsts darba ņēmējiem. 

Tomēr dažās valstīs pastāv ierobežojumi attiecībā uz to darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kuri ir 
jaunu dalībvalstu pilsoņi. Pašreiz minētais attiecas tikai uz Horvātijas pilsoņiem. Ierobežojumi ir jāatceļ 
ne vēlāk kā 2020. gada jūlijā. 

ES vēlas radīt vidi, kas veicina darba ņēmēju mobilitāti Eiropas Savienībā. Kā piemēru šiem centieniem 
var minēt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un 
nosacījumus attiecībā uz pensiju tiesībām. 

Citi noteikumi attiecas uz tiem, kurus darba devējs norīko uz pagaidu laiku pakalpojumu sniegšanai 
(proti, darbā norīkotajiem darba ņēmējiem) vai pārrobežu darba ņēmējiem, kuri dzīvo savā valstī, bet 
strādā citā dalībvalstī. 

5. DARBS CITĀ ES DALĪBVALSTĪ:  
     DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA 
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6. ES ARMIJA? 

Kāda ir pašreizējā situācija? 
Tirdzniecības ziņā ES piedāvā vērienīgas iespējas — tirdzniecība ar ES un ES iekšējā tirdzniecība veido 
aptuveni vienu piektdaļu no pasaules tirdzniecības. Tomēr attiecībā uz ārpolitiku Eiropas Savienības 
dalībvalstu uzskati bieži atšķiras, un ES nav savas armijas, kas ļautu panākt, lai tās viedoklis tiktu 
uzklausīts pasaules politiskajā arēnā. Ārpolitika un aizsardzība joprojām ir valsts kompetences jautājums, 
par kuru galīgos lēmumus pieņem pašas dalībvalstis.   

Ko dara ES?
Jau kopš Eiropas sadarbības pašiem pirmsākumiem 20. gadsimta piecdesmitajos gados ir izskanējuši 
ierosinājumi izveidot Eiropai savu armiju. Tomēr šie plāni netika īstenoti. Katrai dalībvalstij ir sava armija, 
un katra dalībvalsts neatkarīgi lemj par to, kā, kad un vai vispār to izmantot. 

Tomēr ES ir vairāki instrumenti, lai krīzes situācijās iesaistītos šajā jomā. 

- Kopš 2007. gada ES uztur kaujas vienības. Pašlaik ir izveidotas 18 kaujas vienības, kurās ir 
1500 dalībnieku. Tās var izmantot militārajām intervencēm krīzes situācijās, un tās ir Eiropas 
komandķēdes pakļautībā. Eiropadomei ir vienprātīgi jālemj par to, vai tās izmantot vai nē. 

- Pastāv arī ad hoc ES misijas ārpus ES, kuras izmanto miera uzturēšanas, konfliktu novēršanas un 
starptautiskās drošības vajadzībām. Bruņotie spēki tiek izmantoti divu veidu misijām:

- civilajām misijām (piemēram, policijas spēku mācībām);

- militārajām operācijām (piemēram, pirātisma apkarošanai).

Eiropadome par katru ad hoc misiju lemj atsevišķi. Valstu līdzdalība ir brīvprātīga. ES 
jau ir īstenojusi aptuveni 20 civilās un militārās operācijas. Kā spilgtu piemēru var minēt 
rekonstrukcijas darbus pēc cunami Ačehā (Indonēzija) un pirātisma apkarošanu Āfrikas ragā. 

Ir svarīgi zināt, ka ES intervences vienmēr notiek saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
nostādnēm un ciešā sadarbībā ar NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizāciju). 
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Tomēr sadarbība ārlietu un aizsardzības politikas jomā pastiprinās. 

- Eiropas Aizsardzības aģentūra nodrošina, ka dalībvalstis militāro aprīkojumu iegādājas kopīgi 
vai veic kopīgu izpēti aizsardzības tehnoloģiju jomā. Šī sadarbība ļauj tām samazināt izmaksas. 

- Nesen ES izveidoja savu “ārlietu dienestu”, proti, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), kas 
koordinē ES dalībvalstu darbības. 

Tomēr joprojām faktiski nav īstenas Eiropas aizsardzības politikas. Daudzas dalībvalstis neuzskata, ka tām 
savas ar ārlietām saistīto lēmumu pieņemšanas pilnvaras būtu jānodod ES. Turklāt dalībvalstu viedokļi 
par ES lomu pasaulē bieži ir atšķirīgi. 
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7. ES UN GLOBĀLĀ SASILŠANA

Kāda ir pašreizējā situācija? 
- Temperatūra uz Zemes jau tagad ir palielinājusies par 1°C , salīdzinot ar rūpnieciskās revolūcijas 

laikiem. Ir 99 % pārliecība, ka minēto ir izraisījusi cilvēka darbība, proti, siltumnīcefekta gāzu 
emisija. 

- Ja temperatūra palielināsies par 2°C, mēs vairs nevarēsim kontrolēt sekas (plūdus, spēcīgas 
vētras, jūras līmeņa paaugstināšanos utt.).

- Vairāk nekā 80 % ES siltumnīcefekta gāzu emisijas ir enerģijas patēriņa un ražošanas tiešas sekas.

- ES ir atbildīga par 11 % siltumnīcefekta gāzu emisijas pasaulē.

Temperatūra uz Zemes palielinās. To izraisa ļoti plaša fosilo kurināmo izmantošana (piemēram, benzīna 
un dīzeļdegvielas izmantošana transportlīdzekļos, ogļu izmantošana elektrostacijās, gāzes izmantošana 
apkurē), un lielākās emisijas rada rietumvalstis. Uz minēto jau gadiem ilgi norāda ANO Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padome (IPCC) savos ziņojumos, kurus sagatavo visas pasaules zinātnieki. Temperatūras 
palielināšanās ir izraisījusi jūras līmeņa paaugstināšanos, spēcīgākas un biežākas vētras, lielāku sausumu 
un meža ugunsgrēkus, kā arī lielākus plūdus gan Eiropā, gan citur pasaulē. 

Ko dara ES?
ES piekrīt, ka bezdarbība cīņā pret globālo sasilšanu izmaksās dārgāk (līdz pat 10 reižu vairāk) nekā 
nekavējoša rīcība. Tādēļ tika veikti pasākumi. 

Līdz 2020. gadam joprojām ir spēkā “20-20-20 plāns”. Līdz 2020. gadam ir jāsasniedz šādi mērķi:

- jāpalielina atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana (visas elektroenerģijas ražošanā 
vismaz 20 % ir jābūt, piemēram, saules vai vēja enerģijai);

- jāsamazina CO2 emisija (par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gadu);

- jāsamazina enerģijas patēriņš (par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gadu).

Foto: Bill Gabbert
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Vienlaikus ir panākta jauna vienošanās, kas būs spēkā līdz 2030. gadam. Centieniem, kuri būtu jāīsteno, 
vajadzētu būt vērstiem uz:

- atjaunojamo energoresursu enerģijas palielināšanu (vismaz 27 % līdz 2030. gadam);

- emisijas samazināšanu, piemēram, rūpniecības radītās CO2 emisijas samazināšanu (-40 % līdz 
2030. gadam);

- enerģijas patēriņa samazināšanu, efektīvākām ierīcēm un labi izolētiem mājokļiem (enerģijas 
patēriņa samazinājums par vismaz 27 % līdz 2030. gadam).

ES ilgtermiņa stratēģijas “Mazoglekļa ekonomikas ceļvedis” mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt emisijas 
par 80 %. 

Tā kā globālās sasilšanas sekas jau tagad ir manāmas, Eiropas Komisija ir publicējusi ES stratēģiju, 
kā pielāgoties klimata pārmaiņām. Dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts rīcības plāni, lai sagatavotos 
neizbēgamajām klimata pārmaiņu sekām. Piemēram, šie plāni paredz dambju būvniecību aizsardzībai pret 
vētrām. 

ES bija nozīmīga loma arī 2015. gada pasaules sarunās par juridiski saistošu nolīgumu rīcībai pret globālo 
sasilšanu jeb Parīzes nolīgumu. ES 2016. gada oktobrī ratificēja Parīzes nolīgumu. Šajā nolīgumā valstis 
apņēmās censties ierobežot globālo sasilšanu zem 2°C, vēlams pat zem 1,5°C. Parīzes nolīgums ir spēkā 
kopš 2016. gada novembra.
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8. BĒGĻI EIROPĀ  

Kāda ir pašreizējā situācija? 
Pieaugošais konfliktu skaits visā pasaulē ir palielinājis to cilvēku skaitu, kuri bēg no savām mājām. ANO 
Augstais komisārs bēgļu jautājumos vērtē, ka pašlaik pieredzam vislielākās bēgļu plūsmas cilvēces 
vēsturē: 65,6 miljoni cilvēku visā pasaulē bijuši spiesti doties prom no mājām (2017), un tas ir līdz 
šim nepieredzēti liels skaits. 17 % pasaules migrantu* uzņemti Eiropā, un 2015. gadā Eiropas valstis 
pieredzēja pēkšņu ienākošo migrantu skaita pieaugumu, kam kopš tā laika sekojis arī patvēruma* 
pieprasījumu skaita pieaugums. Ikviena dalībvalsts ar šo straujo pieaugumu centās tikt galā pa 
savam. Tomēr, tā kā visas mūsu valstis ir apvienojušās Eiropas Savienībā un robežas starp lielāko daļu 
dalībvalstu ir atvērtas, vienas dalībvalsts politika neizbēgami ietekmē arī citas dalībvalstis. Tāpēc radās 
nepieciešamība pēc ES vadītas kopējas pieejas. 

Eiropa ļoti stingri sargā savas ārējās robežas, tāpēc reizēm to dēvē pat par “Eiropas cietoksni”. Tāpēc 
migranti ir spiesti maksāt lielas summas cilvēku kontrabandistiem, lai tie viņus nelegāli nogādātu Eiropas 
Savienībā, nereti pa visai bīstamiem maršrutiem. Labi pazīstams maršruts ir Vidusjūra, pāri kurai cilvēki 
cenšas nokļūt Eiropā, nereti nonākot bīstamās situācijās. Saskaņā ar organizācijas Missing Migrants 
Project aprēķiniem laikā no 2014. gada sākuma līdz 2017. gada oktobrim vien šis ceļš ir prasījis 20 172 
cilvēku dzīvības. 

        *Svarīgākie termini

Migrants: jebkurš cilvēks, kas kāda iemesla dēļ dodas prom no savas izcelsmes valsts. Šis ir 
visaptverošs termins. 

Bēglis: bēglis ir īpašs migranta paveids — tas ir cilvēks, kuram bija jādodas prom no savas 
valsts vajāšanas, kara vai vardarbības dēļ. Bēglim ir pamatotas bailes no vajāšanas viņa rases, 
reliģijas, tautības vai politisko uzskatu dēļ, vai arī sakarā ar piederību kādai noteiktai sociālajai 
grupai.

Patvēruma meklētājs: kad bēgļi meklē iespēju palikt citā valstī, viņi pieprasa patvērumu 
— tās ir tiesības tikt atzītam par bēgli un saņemt tiesisku aizsardzību un materiālu palīdzību. 
Kamēr tiek izskatīti šo cilvēku pieteikumi, viņus sauc par patvēruma meklētājiem.

Foto: FreedomHouse
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Ko dara ES?
Katrai ES valstij ir sava patvēruma politika. Tomēr kopēja Eiropas patvēruma sistēma nosaka kopējus 
minimālos standartus attieksmei pret visiem patvēruma meklētājiem un viņu pieteikumiem visās 
ES dalībvalstīs (mēdz arī teikt, ka dalībvalstis rīkojas atbilstoši Dublinas regulai), un šī kārtība cita starpā 
paredz: 

- par patvēruma pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga tā dalībvalsts, kurā migrants pirmo reizi šķērso 
ES robežu.  

- Ikvienam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pajumti, pārtiku un pamataprūpi laikā, kamēr tiek 
izskatīts viņa patvēruma pieteikums. Par to gādā dalībvalsts, kas izskata viņa pieteikumu.

- Migranti ES var lūgt patvērumu tikai vienu reizi. Ja viena dalībvalsts noraida šādu lūgumu, 
attiecīgā persona nevar pieteikties uz patvērumu kādā citā ES dalībvalstī. Lai to pārbaudītu, 
ikviena patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumi tiek reģistrēti Eurodac datubāzē. 

Reaģējot uz negaidīto, liela mēroga un nekontrolēto migrantu un patvēruma meklētāju ierašanos, ES 
2015. gadā ieviesa vairākus pagaidu krīzes pasākumus: 

- Eiropas Komisija 2015. gadā sāka īstenot plānu par patvēruma meklētāju pārvietošanu uz visām 
dalībvalstīm, lai labāk sadalītu viņu uzturēšanas izmaksas. Šis pārvietošanas plāns paredzēja, ka 
160 000 Eritrejas, Irākas un Sīrijas patvēruma meklētāju tiktu pārvietoti no Itālijas un Grieķijas 
uz citām dalībvalstīm, lai Dienvideiropas valstu slogs kļūtu nedaudz vieglāks. Šī pārvietošana 
būtu atkarīga no katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita un ekonomiskās situācijas. Turklāt ES 
izveidoja tā saucamos “karstos punktus” vietās, kur ierodas liels skaits patvēruma meklētāju, 
piemēram, Grieķijā un Itālijā. Šajos punktos patvēruma meklētājus reģistrē un fiksē viņu pirkstu 
nospiedumus. 

- Tomēr šis pārvietošanas plāns nedarbojās tā, kā Eiropas Komisija bija cerējusi, un migranti 
turpināja ceļu uz ES. Lai pārtrauktu migrantu plūsmu, 2016. gada aprīlī ES noslēdza vienošanos 
ar Turciju —  saskaņā ar vienošanos Turcijas iestādes no Turcijas uz Eiropas Savienību nosūtītu 
vienu bēgli apmaiņā pret katru no Grieķijas atpakaļ uz Turciju nosūtīto migrantu. Minētie 
migranti Grieķijā būtu personas, kurām nav tiesības saņemt patvērumu vai kuras ir atsaukušas 
patvēruma pieteikumus. Par iesaistīšanos šajā darījumā ES maksā Turcijai sešus miljardus eiro, kas 
jāizmanto bēgļu uzturēšanai šajā valstī. 

- Citi veiktie pasākumi bija: 

- Darbību paplašināšana jūrā

- Migrācijas uzplūdu novēršana, cita starpā palīdzot migrantu izcelsmes valstīm

- Aktīvāka cilvēku kontrabandas apkarošana

2015. gada un turpmākie notikumi ir radījuši spriedzi ne tikai daudzu dalībvalstu patvēruma sistēmām 
un Šengenas zonai, bet arī visai kopējai Eiropas patvēruma sistēmai. Tie jo īpaši spilgti atklāja arī 
Dublinas sistēmas trūkumus. 

Tāpēc 2016. gada aprīlī Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu plānu būtiski reformēt pašreizējo kopējo 
Eiropas patvēruma sistēmu. Plāns paredz pastāvīgu pārvietošanas shēmu, lai turpmākajās migrācijas 
krīzēs visas dalībvalstis palīdzētu cita citai neatkarīgi no tā, kur vērojams bēgļu pieplūdums. Turklāt plāns 
paredz arī likumīgas iespējas ieceļot ES. Šobrīd (2017. gada rudenī) dalībvalstis un Eiropas Parlaments 
turpina apspriest šo plānu.
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9. ES UN BĒRNU DARBS 

Kāda ir pašreizējā situācija? 
- Visā pasaulē 150 miljoni bērnu vecumā no 4 līdz 16 gadiem strādā grūtos apstākļos, turklāt 

darba dēļ viņi nereti nevar doties uz skolu. 

- Tikai vienam no katriem pieciem bērniem par darbu vispār samaksā, un arī tad parasti krietni 
mazāk, nekā pienāktos. 

- Bērni galvenokārt strādā lauksaimniecībā, bet arī rūpnīcās un tekstilfabrikās. 

- Bērnu darbu bieži izmanto Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. 

- Bērnu darba aizliegums visā pasaulē nozīmētu ekonomisko izaugsmi par 20 % (liecina 
Starptautiskās Darba organizācijas dati).

Ko dara ES?
Rūpnieciskās revolūcijas laikā bērnu darbs bija ierasta lieta arī Eiropā.  

Tikai 19. gadsimta beigās aktīvāki kļuva protesti pret bērnu darbu, un beigu beigās šī parādība izzuda, 
cita starpā arī tāpēc, ka par obligātu lietu kļuva izglītība. Vispārējā obligātā izglītība Anglijā tika ieviesta 
1870.-1880. gadā, Francijā — 1882. gadā un Nīderlandē — 1900. gadā. Latvijā obligātā izglītība tika 
ieviesta 1919. gadā.  

Mūsdienās Eiropas Savienībā bērnu darbs ir aizliegts (lai gan dažās vietās tas vēl arvien tiek izmantots). 
Tomēr ES turpina pārdot produktus, kuru ražošanā bijuši iesaistīti bērni. Tāpēc ir iespējams, ka bērni 
izgatavo drēbes, ko jūs valkājat, vai flīzes, pa kurām staigājat. 

Divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados daudzi Eiropas Savienībā aizstāvēja viedokli, ka sociālie nosa-
cījumi jāiekļauj Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumos. Tas nozīmētu, ka bērnu darbs vairs 
netiktu atļauts un ka visiem strādājošajiem būtu noteiktas minimālās tiesības. Tomēr jaunattīstības valstis 
asi protestēja un apgalvoja, ka šī ierosinājuma mērķis esot slēgt turīgāko valstu tirgus produktiem no mazāk 
attīstītām valstīm. Sociālā klauzula izrādījās tik strīdīgs jautājums, ka to PTO noteikumos tā arī neiekļāva. 

Pa šo laiku bijuši vairāki jauni mēģinājumi ieviest aizliegumu pārdot produktus, kuru izgatavošanā 
nodarbināti bērni. 2007.-2010. gadā šādu iniciatīvu rosināja Nīderlande. Tomēr citas dalībvalstis 
priekšlikumu pietiekami neatbalstīja.  

Foto: Diana Kosaric
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10. PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBA TIEŠSAISTĒ

Kāda ir pašreizējā situācija? 
- 2008. gadā bija pieejamas 800 dažādas lietotnes Android operētājsistēmai. 2015. gada sākumā 

to jau bija 1,5 miljoni, bet 2017. gadā — 3,5 miljoni.

- Pašlaik 65 % Eiropas pieaugušo iedzīvotāju ir viedtālrunis. 

- 2016. gadā 71 % ES iedzīvotāju ik dienu lietoja internetu. 2006. gadā šī daļa bija vien 31 %.

- Tādas kompānijas kā Facebook, Google un Instagram savu lietotāju publicētos fotoattēlus un 
video, kā arī lietotāju personas datus tirgo citiem uzņēmumiem. 

Internets ir ļoti mainījis mūsu ikdienas dzīvi. Mēs to izmantojam arvien vairāk un esam ļoti aktīvi gan 
sociālajos tīklos, gan visu veidu lietotņu izmantošanā. Tomēr šādai aktivitātei ir sava ēnas puse: internets 
ne tikai piedāvā iespējas privātiem lietotājiem, bet arī uzņēmumiem un valdībām dod iespēju piekļūt 
mūsu personas datiem. Kā izrādās, tie mūs — interneta lietotājus — uzmana kā plēsēji savu medījumu. 
Šādā situācijā mūsu tiesības uz privāto dzīvi ir apdraudētas.  

Ko dara ES?
Spēkā esošie Eiropas tiesību akti privātuma jomā tika pieņemti 1995. gadā, un tādēļ tie nav pielāgoti šai 
jaunajai realitātei. Tāpēc Eiropas Savienība ir izveidojusi jaunu regulējumu par personas datu apstrādi ES, 
kas aizsargā iedzīvotāju privātumu. Tas tika apstiprināts 2016. gadā un stājas spēkā 2018. gada pavasarī. 
Šie jaunie noteikumi paredz, ka cilvēki paši var izlemt, ar kādu personīgu informāciju viņi vēlas dalīties. 
Regula arī rada skaidrību uzņēmumiem, paredzot vienotu juridisko kārtību visā ES. 

Jaunie noteikumi paredz:

- “Tiesības tikt aizmirstam” — jums ir tiesības pieprasīt tiešsaistes uzņēmumam jūsu personas datu 
dzēšanu. Šīs tiesības var ierobežot, ja dati ir vajadzīgi vēsturiskiem vai zinātniskiem mērķiem vai 
sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. 

- “Skaidra un apstiprinoša piekrišana” — cilvēkiem ir jāsniedz nepārprotama piekrišana, pirms 
uzņēmumi drīkst iegūt viņu datus. Tas, ka cilvēks vienkārši neatbild uz šādu lūgumu, turpmāk 
vairs nenozīmēs, ka viņš tam piekrīt.

- “Datu pārnesamība” — tiesības pārnest savus datus pie cita pakalpojumu sniedzēja (piemēram, 
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pāriet pie cita tālruņa pakalpojumu sniedzēja ar visiem saviem personas datiem, nezaudējot 
tālruņa numurus vai iepriekšējās īsziņas).

- Ja rodas nopietna informācijas noplūde (piemēram, datu uzlaušana), uzņēmumiem un 
organizācijām ir pienākums par to iespējami drīz paziņot valsts uzraudzības iestādei. 

- Privātuma politika ir jāizklāsta skaidrā un saprotamā valodā.

- Uzņēmumiem, kas pārkāpj noteikumus, var uzlikt naudas sodu līdz pat 4 % no to kopējā gada 
apgrozījuma pasaulē.
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2. ES VĒRTĪBAS:  
     JŪSU DOMAS

53  /  EUROPE@SCHOOL



DARBA LAPA

“PERSONISKĀ VĒRTĪBU KARTE”

Vērtības Manas domas? Prioritāte 

Eiropas  

Savienībai?

Demokrātija Pārvaldes forma, kurā varu īsteno tauta, 

parasti ar ievēlētu pārstāvju starpniecību.

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Brīvība Varam brīvi rīkoties un runāt vai domāt to, 

ko gribam. Brīvība ir arī stāvoklis, kurā cilvēks 

nav ieslodzīts vai paverdzināts. 

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Solidaritāte Mēs visi esam saistīti ar citiem un atbildīgi 

cits par citu. Solidaritāte izpaužas kā 

savstarpējs atbalsts grupas ietvaros. 

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Vienlīdzība Visi cilvēki ir vienlīdzīgi attiecībā uz statusu, 

tiesībām (likuma priekšā) un iespējām.  

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Taisnīgums /  

likuma vara

Visas personas un iestādes ir pakļautas 

skaidriem un taisnīgiem likumiem, kas 

tiek godīgi piemēroti un īstenoti, un ir 

atbildīgi šo likumu priekšā. 

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Cilvēktiesību  

ievērošana

Cilvēktiesības ir pamattiesības un 

pamatbrīvības, kas pienākas ikvienam 

pasaules iedzīvotājam. Tās vienmēr jāievēro 

un jāaizsargā.

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Iecietība /  

plurālisms

Mēs pieņemam un cienām dažādus 

viedokļus un uzvedību sabiedrībā, 

arī tos, kas mums nepatīk vai kam mēs 

nepiekrītam.

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU

Cilvēka cieņas 

respektēšana

Vienmēr jārespektē cilvēku fiziskā un 

psiholoģiskā integritāte.

PIEKRĪTU / 

NEPIEKRĪTU
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1. EIROPAS PARLAMENTS:  
IZLEMJAT JŪS  

Tiešas vēlēšanas ir jūsu galvenā iespēja paust savu viedokli. Eiropas Parlamenta tiešas vēlēšanas tiek 
rīkotas ik pa pieciem gadiem kopš 1979. gada. Par saviem pārstāvjiem Eiropas Parlamentā var lemt visi 
ES pilsoņi, kas ir vecāki par 18 gadiem (izņemot Austriju, kur cilvēki var balsot jau no 16 gadu vecuma). 

KĀ IEVĒLAM EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTUS? 

Eiropas Parlamentā ir ne vairāk kā 751 vēlēts politiķis, kurus sauc par Eiropas Parlamenta deputātiem. 
Astoņi deputāti tiek ievēlēti no Latvijas. Katras dalībvalsts EP deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls 
tās iedzīvotāju skaitam, un katru dalībvalsti pārstāv ne mazāk kā seši un ne vairāk kā 96 deputāti. Vācijā 
ir vislielākais iedzīvotāju skaits (81 miljons), un tai Parlamentā ir 96 deputāti. Mazākajām valstīm, proti, 
Kiprai, Igaunijai, Luksemburgai un Maltai ir pa sešiem deputātiem. Pilnīgs pārskats par katras dalībvalsts 
EP deputātu skaitu pieejams šeit: www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html.

Iepriekšējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2014. gada maijā. Nākamās vēlēšanas tiks rīkotas 2019. 
gada pavasarī. Līdz tam laikam arī jūs, iespējams, jau varēsiet balsot. 
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KĀRTĪBA EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANU RĪKOŠANAI LATVIJĀ
Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā ir viens vienots vēlēšanu apgabals.

Tabula: Skaitļi stabiņos: 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Latvijā, sekojošais vietu 
sadalījums un politiskās grupas Eiropas Parlamentā. 

Politiskā 
partija

Saņemtās 
balsis, %

Vietu 
skaits

Politiskā grupa Eiropas Parlamentā

Partija 
"Vienotība"

46.19% 4
Eiropas Tautas partija (EPP)

"Saskaņa"  
sociāldemokrā-
tiskā partija

13.04% 1
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa (S&D)

Nacionālā 
apvienība 
“Visu Latvijai!” - 
“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

14.25% 1

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

Zaļo un 
Zemnieku 
savienība

8.26% 1
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 
(ALDE)

“Latvijas Krievu 
savienība”

6.38% 1
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 
(Verts/ALE) 

Lai iepazītu visus no Latvijas pašlaik ievēlētos Eiropas Parlamenta deputātus, lūdzam apmeklēt vietni 
www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jusu_deputati.html.
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VĒLĒŠANU REZULTĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ KOPUMĀ
Turpmāk varat redzēt, kā Eiropas pilsoņi kopumā balsoja 2014. gada vēlēšanās (2014.-2019. gada 
pilnvaru termiņš) un cik vietas ieguva katra Eiropas Parlamenta politiskā grupa. 

KĀ VAR SEKOT IEVĒLĒTO DEPUTĀTU DARBAM?
Viss, ko Eiropas Parlamenta deputāti dara sava amata pienākumu ietvaros, ir publiski pieejams: kā viņi 
balso plenārsēdēs, cik bieži viņi piedalās vai nepiedalās sēdēs, kādas likumdošanas izmaiņas viņi ierosina. 

VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) ir tīmekļa vietne, kurā apkopo šos publiskos datus un informē 
par tiem visus interesentus (angļu valodā).
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2. VĒLĒŠANAS JŪSU VALSTĪ:  
IZLEMJAT JŪS

Valstu vēlēšanām arī ir svarīga nozīme lēmumu pieņemšanā ES līmenī. Piemēram, Eiropas Savienības 
Padomē lēmumus pieņem ministri, kuri pārstāv visas ES dalībvalstis. Kā jūs zināt, šai Eiropas iestādei 
kopā ar Eiropas Parlamentu ir likumdevēja vara (skat. nodaļu par Eiropas iestādēm). 

Turklāt vēl viena svarīga Eiropas iestāde — Eiropadome — apvieno dalībvalstu vai to valdību vadītājus, 
kuri amatā arī nonāk valstu vēlēšanu rezultātā. 

Latvijā parlamenta vēlēšanas notiek reizi četros gados. Latvijas pilsoņi ievēlē 100 deputātus, kas pēc tam 
veido jauno Latvijas Republikas parlamentu (Saeimu).  Pēc šīm vēlēšanām tām politiskajām partijām, 
kuras tiek atzītas par vēlēšanu uzvarētājām, ir jānodrošina Parlamenta balsu vairākums, lai izveidotu 
valdību (Ministru kabinetu). Līdzīgs princips darbojas arī pašvaldību vēlēšanās, taču deputātu skaits tur 
atšķiras atkarībā no pašvaldības lieluma.

Kādas vēlēša-
nas (piemēram, 
prezidenta, 
parlamenta) 

Ik pēc ... 
gadiem

Vēlēšanu rezultāts (piemēram, 
jauns prezidents, jauns  
parlaments)

Valsts /  
valdības 
vadītājs

Nākamās 
vēlēšanas 
(paredzētas)

Latvijas 
Republikas 
parlamenta 
(Saeimas) 
vēlēšanas

4 Jauns Latvijas Republikas 
parlaments. Jauna valdība, kas 
pārstāv parlamenta vairākumu  

Valdības 
vadītājs: 
ministru 
prezidents

2018. gada 
rudenī

Pašvaldību 
vēlēšanas

4 Jauna pašvaldība, kas pārstāv 
ievēlēto deputātu vairākumu  

Pašvaldības 
vadītājs: domes 
priekšsēdētājs

2021. gada 
pavasarī

  Sīkāku informāciju par Latvijas valsts pārvaldi var uzzināt šādās tīmekļa vietnēs: 
- www.latvia.eu/lv/galvenie-fakti/politika 
- www.saeima.lv  
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3. PIEVIENOJIETIES DISKUSIJAI
Arī laikā starp vēlēšanām jums ir iespējas paust savu viedokli diskusijās par Eiropu un būt aktīvam 
Eiropas pilsonim. Turpmāk minētas dažas no šādām iespējām.

1. EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVA  
Eiropas pilsoņi var aicināt Eiropas Komisiju sagatavot tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Kad ir savākts vajadzīgais skaits parakstu, Eiropas Komisijai ir jāizskata pilsoņu 
ierosinājums. Tomēr turpmākā Komisijas rīcība ir atkarīga no tās ieskatiem. 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas nosacījumi ir šādi: 

- Pilsoņu iniciatīvu var ierosināt tikai jomā, kurā ES ir tiesības ierosināt tiesību aktus. Tāpēc jūs 
nevarat prasīt, lai Eiropas Komisija ierosinātu likumu par, piemēram, mācību priekšmetiem, kurus 
jūs gribētu apgūt skolā, jo to nosaka valsts līmenī. 

- Iniciatīva jāparaksta vismaz miljonam ES pilsoņu. 

- Parakstītājiem jābūt no vismaz 7 no pašlaik 28 ES dalībvalstīm. Arī no katras valsts ir jānodrošina 
minimālais parakstītāju skaits. 

  Sīkāka informācija par Eiropas pilsoņu iniciatīvu atrodama vietnē  ec.europa.eu/citizens-initiative. 

Šāda iespēja pieejama arī Latvijā: 

-      https://manabalss.lv: Ikviens pilsonis šeit var iesniegt savu iniciatīvu, un, ja to paraksta 10 000 
cilvēki, tā tiek nodota valdības izskatīšanai. 

2. DISKUSIJAS PAR EIROPU
Viens no veidiem, kā diskutēt par Eiropu, ir apspriest ar to saistītus jautājumus un tēmas skolā vai ar 
draugiem un ģimeni. Taču arī tiešsaistē ir daudz iespēju diskusijai. Viena no tām ir iniciatīva “Debates par 
Eiropu” (www.debatingeurope.eu). Šajā vietnē jūs varat diskutēt ar citiem Eiropas iedzīvotājiem vai arī ar 
Eiropas un/vai starptautiskiem līderiem (angļu un vācu valodā). 

3. TIEŠA SAZIŅA AR JŪSU PĀRSTĀVI EIROPAS PARLAMENTĀ 
Jūs arī varat tieši vērsties pie sava Eiropas Parlamenta deputāta. Vietnē www.europarl.europa.eu/latvia/
lv/jusu_deputati.html, jūs atradīsiet pārskatu par Latvijas deputātiem, viņu kontaktinformāciju un 
norādes uz viņu tīmekļa vietnēm. 

Ar ES saistītus jautājumus varat uzdot arī šeit: http://esmaja.lv/search/node/ : mācību iestāžu audzēkņi 
var uzdot ar ES saistītu jautājumu Latvijas ES mājas darbiniekiem.
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4. PIEDALĪTIES EIROPAS JAUNATNES DIENĀS
Reizi divos gados Eiropas Parlaments organizē pasākumu aptuveni 8000 Eiropas jauniešiem (jaunākiem 
par 30 gadiem), kurā viņi var paust savu viedokli. 2018. gadā šis pasākums tika rīkots 1. un 2. jūnijā 
Eiropas Parlamenta darba vietā Strasbūrā. Pasākuma laikā jaunieši rosināja idejas par Eiropas nākotni un 
apsprieda tās ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem. 

Pēc šī pasākuma visiem Eiropas Parlamenta deputātiem tiek izplatīts ziņojums, kurā apkopotas 
konkrētāk izstrādātas šajā pasākumā apspriestās idejas. Dažus dalībniekus arī uzaicina ar visvairāk 
diskusijas izraisījušajām idejām iepazīstināt Parlamenta komitejas, kurās deputāti sniedz par tām 
atsauksmes.

  Plašāka informācija par Eiropas Jaunatnes dienām atrodama vietnē  www.europarl.europa.eu/
european-youth-event. 

5. KĻŪT PAR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO VAI STAŽIERI
Eiropas jauniešiem ir daudz iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā vai stažēties kādā no Eiropas 
iestādēm. 

Piemēram, Eiropas solidaritātes korpusā jaunieši (18-30 gadu vecumā) var brīvprātīgi strādāt savā 
valstī vai citā ES dalībvalstī uz laiku no diviem līdz divpadsmit mēnešiem. Viņi piedalās projektos, ar 
kuriem palīdz cilvēkiem un kopienām. Tie ir, piemēram, projekti klimata un enerģētikas jomā. Lai 
uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni https://europa.eu/youth/SOLidARITY_lv.

Pievienojoties ES palīdzības brīvprātīgajiem, jūs varat brīvprātīgi piedalīties humānās palīdzības 
projektos visā pasaulē uz laiku no viena līdz 18 mēnešiem. Jūs varat arī brīvprātīgi piedalīties tiešsaistes 
projektos. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-
aid-volunteers_en (angļu un franču valodā).

Eiropas brīvprātīgo dienests (EVS) ir daļa no programmas “Jaunatne darbībā”. Iesaistoties šajā 
programmā, jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem uz laiku no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem var 
strādāt ārzemēs kā EVS brīvprātīgie. Plašāku informāciju meklējiet vietnē https://europa.eu/youth/eu/
article/46/892_lv

  Uzziniet par visām iespējām Eiropas jauniešiem Eiropas Jaunatnes portāla vietnē  https://europa.
eu/youth

6. ORGANIZĒJIET PAŠI SAVU JAUNATNES APMAIŅAS PROJEKTU AR 
ERASMUS+

Protams, jūs jau zināt par Erasmus+ programmu, kuras ietvaros notiek augstskolu studentu apmaiņa, 
un varbūt arī kāds no jums drīzumā piedalīsies šajā programmā. Taču vai zināt arī, ka ar šīs programmas 
palīdzību tagad varat organizēt paši savus jaunatnes (apmaiņas) projektus? Visu informāciju par to 
atradīsit Latvijas aģentūras vietnē http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu.
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