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KAS NOTIEK 

EIROPĀ?

Marta Rībele, EP Latvijas biroja vadītāja

EPAS seminārs, 17/10/2018
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3KAS TAS IR? 

a) Tik deputātu Eiropas Parlamentā ir
no Rietumeiropas

b) Tik ES darba notiek angliski

c) Tik likumi Latvijā balstīti uz ES
lēmumiem
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6LATVIJAS DEPUTĀTI EP 

Sandra Kalniete Krišjānis KariņšIveta Grigule-Pēterse Andrejs Mamikins

Artis Pabriks Inese Vaidere Roberts ZīleMiroslavs Mitrofanovs
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8KO DARA EP BIROJS LATVIJĀ? 
Nodrošina Latvijas sabiedrībai un medijiem informāciju par

Eiropas Parlamenta darbu, lēmumiem un deputātu aktivitātēm
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9KO DARA EP BIROJS LATVIJĀ? 
Palīdz izprast, kā Eiroparlamenta lēmumi ietekmē dzīvi Latvijā
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10KO DARA EP BIROJS LATVIJĀ? 
Organizē "karstas" debates par Eiropas Parlamenta

aktualitātēm, sekmējot viedokļu dažādību un aicinot cienīt

ikkatra cilvēka tiesības "darbināt demokrātiju"
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11KO DARA EP BIROJS LATVIJĀ? 
Iestājas par ES vērtībām
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12KO DARA EP LATVIJĀ? 
Piedāvā programmas un prakses iespējas jauniešiem
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13KO DARA EP BIROJS LATVIJĀ? 
Nodrošina Latvijas medijiem iespēju būt klāt Eiropas Parlamenta

darba epicentrā Strasbūrā un Briselē
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14JAUNUMI!

www.europarl.lv

Facebook.com/Eiroparlaments

Twitter.com/EP_Riga

Draugiem.lv/Europarl

Instagram/EiropasParlaments



Eiropas Savienības 
aktualitātes



Cilvēkiem atdod kontroli pār viņu datiem
2018. gada pavasarī spēkā stājas Eiropas datu reforma 

(iepriekšējais ES likums datēts ar 1995.gadu, kad internets bija 
bērnu autiņos!)

Galvenie jaunumi:

Jāsaņem skaidra piekrišana, pirms tiek saglabāti jebkādi dati

Informācijai jābūt vienkāršā valodā un viegli izlasāmā burtu

lielumā

Cilvēkam ir tiesības tikt «aizmirstam» – personas dati ar

vienkārša pieprasījuma palīdzību tiek dzēsti no tīmekļa vietnēm,

kur tie «aizklīduši»

Lai bērns (13-16 gadi pēc dalībvalsts izvēles) atvērtu kontu

sociālajos medijos, nepieciešama vecāku piekrišana

Uzņēmumiem par šo prasību pārkāpšanu – stingri sodi

Vairāk:

http://www.europarl.lv/resource/static/files/infografikadatureforma.pdf

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/es_datu_reforma.html

http://www.europarl.lv/resource/static/files/infografikadatureforma.pdf
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/aprila_jaunumi/es_datu_reforma.html


Iepirkšanās tiešsaistē: patērētāju 
aizsardzība kā prioritāte

2017.gada oktobrī pieņemti ES mēroga noteikumi, kas sniedz dalībvalstu 
varas iestādēm plašākas pilnvaras atklāt un apturēt patērētāju tiesību 

pārkāpumus tiešsaistē 

Varas iestādēm būs šādas pilnvaras:

 pieprasīt informāciju no domēnu reģistriem un bankām, lai

identificētu negodīgus tirgotājus;

 uzdot dzēst digitālu saturu vai liegt tam piekļuvi, ja ar citiem

līdzekļiem nav iespējams novērst nelikumīgu rīcību;

 piemērot naudassodus;

 informēt patērētājus par iespējām pieprasīt kompensāciju.

Vairāk:

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/okt_jaunumi/onlineshoping.htlm

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/okt_jaunumi/onlineshoping.htlm


Pieeja precēm un pakalpojumiem 
bez robežām
Līdz 2018.gada beigām ES tiks izskausta ģeobloķēšana: interneta 
pārdevēji nedrīkstēt bloķēt pieeju precēm pēc pircēju atrašanās 

vietas

Tas veicinās brīvākas tirdzniecības iespējas internetā. Patlaban
63% mājas lapu neļauj iepirkties klientiem no citām ES valstīm

Paralēli ģeobloķēšanas atcelšanai tiks veicināta konkurence
pārrobežu paku piegādes tirgū – nepamatoti augstās cenas varētu
izlīdzināties

Vienlaikus iecienītās TV pārraides, filmas, mūziku un e-grāmatas
jau tagad var izmantot bez ierobežojuma jebkurā ES valstī!

Vairāk: 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/marts_2018/uzlabot-paku-p-

rrobe-u-pieg-di-lai-veicin-tu-tirdzniec-bu-tiessaist-.html

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20180126STO94142/tie

ssaistes-iepirksanas-geoblokesanas-eras-beigas

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mai_jaunumi/parraides.html

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/marts_2018/uzlabot-paku-p-rrobe-u-pieg-di-lai-veicin-tu-tirdzniec-bu-tiessaist-.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20180126STO94142/tiessaistes-iepirksanas-geoblokesanas-eras-beigas
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/mai_jaunumi/parraides.html


CETA: ES-Kanādas tirdzniecības nolīgums
CETA ir visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums, kas 
veicinās preču un pakalpojumu tirdzniecību un investīcijas starp 

Eiropas Savienības dalībvalstīm un Kanādu

Atvērtība, izaugsme un augsti standarti!

Galvenās CETA priekšrocības:

 Atcels nodevas biežāk tirgotajām precēm un pakalpojumiem

 Nodrošinās izaugsmi un plašākas darba iespējas lielām un
mazām kompānijām

 Darbinieku mobilitāte starp ES un Kanādu

Vairāk:

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/ceta-
eiroparlament-riesi-atbalsta-es-kan-das-tirdzniec-bas-nol-gumu.html

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/ceta-eiroparlament-riesi-atbalsta-es-kan-das-tirdzniec-bas-nol-gumu.html


Būtiski ierobežos plastmasas maisiņu 
patēriņu

Vidēji viens ES iedzīvotājs gadā izmanto 198 plastmasas maisiņus

89% no tiem tiek lietoti vienu reizi, bet dabā sadalās pat simt gadu

Ja maisiņi nokļūst dabā, tos apēd dzīvnieki un putni

Valstīm jāizvēlas:

1. Nodrošināt, ka līdz 2019.gadam katrs iedzīvotājs nepatērē vairāk 
par 90 maisiņiem gadā

vai

2. No 2018.gada maisiņi jāpiedāvā tikai par maksu

Vairāk: 

http://www.europarl.lv/resource/static/files/maisini.jpg

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/aprilis_/press-release-2015-april-28-2.html

http://www.europarl.lv/resource/static/files/maisini.jpg
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/aprilis_/press-release-2015-april-28-2.html


Vieds portāls darba meklētājiem
Jau 2018. gadā sāka darboties ES līmeņa datu bāze darba

meklētājiem un piedāvātājiem

Jaunais, viedais EURES portāls automātiski salāgos darba

meklētāju CV ar piemērotiem darba piedāvājumiem

Portālā tiks publicēti visi darba piedāvājumi, ko publicēs ES

dalībvalstu sabiedriskie nodarbinātības dienesti, kā arī tam varēs

pieteikties privātas organizācijas

Saskaņā ar uzlaboto Eiropas likumu vairāk uzmanības tiks pievērsts

pārrobežu reģioniem un jauniešiem

Vairāk:

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/februara_jaunumi/platforma_darba_me
kletajiem.html

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/februara_jaunumi/platforma_darba_mekletajiem.html


Roboti: taps Eiropas likums?
Robotu pārdošana strauji pieaug

Kurš atbildīgs par robotu, piemēram, autonomo automašīnu
izraisītajiem negadījumiem?

Vai mazāk aizsargātas personas netiek maldinātas, ka roboti ir
spējīgi just emocijas?

Kāda ir robotu ietekme uz darbaspēku?

Eiropas Parlamenta deputāti prasa Eiropas Komisijai izstrādāt
Eiropas mēroga noteikumus

Vairāk: 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/roboti-un-m-ksl-gais-intelekts-

ep-deput-ti-prasa-es-m-roga-noteikumus-par-atbild-bu.html

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2017/febr_jaunumi/roboti-un-m-ksl-gais-intelekts-ep-deput-ti-prasa-es-m-roga-noteikumus-par-atbild-bu.html


Visā Eiropā ierobežos trans-taukskābes?
Augsts trans-taukskābju (TTS) līmenis ir fasētos maizes
izstrādājumos, kūkās, cepumos, vafelēs, mikroviļņu popkornā,
margarīnā u.tml., piemēram, 40–50 grami 100 gramos tauku
dažādos cepumos un popkornos

Tās var palielināt sirds un asinsvadu slimību, neauglības, Alcheimera,
diabēta un aptaukošanās risku

Latvija – viena no ES valstīm, kas ierobežo TTS – no 2018.gada
jūnija 100 gramos kopējā tauku daudzuma TTS nevar pārsniegt divus
gramus

Eiropas Parlaments: līdzīgi ierobežojumi vajadzīgi visā ES

Vairāk: 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/ep-deput-ti-prasa-es-l-

me-a-ierobe-ojumus-r-pnieciskaj-m-trans-tauksk-b-m-p-rtik-.html

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/oktobris_jaunumi/ep-deput-ti-prasa-es-l-me-a-ierobe-ojumus-r-pnieciskaj-m-trans-tauksk-b-m-p-rtik-.html


Uz enerģijas dzērieniem aizliegts 
reklamēt modrību

68% pusaudžu un 18% bērnu regulāri lieto enerģijas dzērienus

Tas var var izraisīt galvassāpes, bezmiegu un uzvedības problēmas

Eiropas Parlaments nobloķēja Eiropas Komisijas plānu atļaut
apgalvojumus, ka saldināti un enerģijas dzērieni ar kofeīnu palīdz
uzlabot modrību un koncentrēšanās spēju – tas var veicināt cukura
patēriņu pusaudžu vidū

Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis apsvērt noteikumus par
produktu ar augstu kofeīna saturu pārdošanu bērniem un
pusaudžiem

Vairāk: 

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/energydzerieni.html

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2016_/julijs_jaunumi/energydzerieni.html


Eiropas solidaritātes korpuss
Jaunieši no 18 līdz 30 gadiem

Var brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt projektos visā ES vides, 
izglītības, imigrantu integrācijas un citās jomās

Gan jauniešiem, gan organizācijām jāreģistrējas īpašā portālā 
https://europa.eu/youth/solidarity_lv

No 2018. līdz 2020. gadam programmai atvēlēti 375,6 miljoni eiro

Programmas pielāgota jauniešiem, kam ir mazāk iespēju
nekā citiem - ar invaliditāti, mācīšanās traucējumiem, 
izolētu kopienu pārstāvjiem u.tml.

Vairāk: 
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/septembra_jaunumi_2018/ga
l-gais-balsojums-par-eiropas-solidarit-tes-korpusu.html

https://europa.eu/youth/solidarity_lv
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2018/septembra_jaunumi_2018/gal-gais-balsojums-par-eiropas-solidarit-tes-korpusu.html


Vai zināji, ka:
Eiropas Savienības likumus izstrādā Eiropas Komisija

Latvijas komisārs – Valdis Dombrovskis

ES likumus kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un ES 
Padome, pārstāvot pilsoņu un valstu intereses

EP ir 751 deputāts, no tiem astoņi – no Latvijas: Iveta 
Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, 
Andrejs Mamikins, Miroslavs Mitrofanovs, Artis 
Pabriks, Inese Vaidere un Roberts Zīle

ES Padomē lēmumus pieņem dalībvalstu, arī Latvijas 
ministri

Līdz pat 80% Latvijas likumu ir balstīti ES lēmumos

Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas




