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Aktuāli ES un Latvijā 2011 
 

No 2011. gada 1. decembra Latvijai Eiropas Parlamentā  

būs deviņas deputātu vietas 

 
Noslēgusies protokola ratifikācija par papildus 18 Eiropas 

Parlamenta deputātiem – tai skaitā devīto Latvijas EP deputātu, kā to 
paredz Lisabonas līgums par izmaiņām EP deputātu skaitā. ES 
dalībvalstis uzsāka ratifikācijas procesu nacionālā līmenī 2010. gada 
septembrī, sekojot 2010. gada jūnijā apstiprinātajiem nacionālo 
valdību lēmumam pieņemt priekšlikumu par EP deputātu skaita 
izmaiņām.  

Papildu deputātu vietas EP pienākas Spānijai – 4 deputātu 
vietas, Austrijai, Francijai un Zviedrijai – katrai pa divām, un Bulgārijai, Itālijai, Latvijai, Maltai, 
Nīderlandei, Polijai, Slovēnijai un Apvienotajai Karalistei – katrai pa vienai deputāta vietai.  

Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, kuru kopš 1979. gada ievēl tiešās 
vēlēšanās.  

Parlaments kopā ar Eiropas Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Parlamenta kompetencē ir lauksaimniecība, enerģijas drošība, 
imigrācija, tieslietas un iekšlietas, veselības aprūpe un ES fondi. Tāpat Parlamentam pieder pēdējais 
vārds attiecībā uz ES budžetu.  

EP strādā 27 ES dalībvalstu deputāti – kopskaitā 736, no tiem deviņi deputāti no Latvijas.  
EP vēlēšanas notiek reizi piecos gados. Pēdējās vēlēšanas Latvijā notika 2009. gada 6. jūnijā, 

bet nākamās notiks 2014.gada jūnijā.  
EP oficiālā mītnes vieta atrodas Strasbūrā, pie Francijas un Vācijas robežas, simbolizējot panākto 

izlīgumu Eiropā pēc abiem pasaules kariem. Saskaņā ar ES dalībvalstu pieņemto lēmumu, katru gadu 
Parlaments organizē 12 sesiju nedēļas Strasbūrā. 

Parlamenta komitejas tiekas Briselē. Plenārsēžu debates notiek visās 23 ES oficiālajās valodās, 
demonstrējot piederību dažādajai un daudzkultūru Eiropas Savienībai. 

 
Avots: www.europarl.lv 
Plašāk par Eiropas Parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/lv/headlines/ 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=LV&id=45
http://www.europarl.europa.eu/lv/headlines/
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Latvijas ārlietu ministrs apsveic Horvātiju ar pievienošanās 

ES līguma parakstīšanu 

 
9. decembrī, Briselē, Eiropadomes ietvaros svinīgā 

ceremonijā tika parakstīts līgums par Horvātijas Republikas 
pievienošanos Eiropas Savienībai. Līgumu parakstīja 27 ES 
dalībvalstu vadītāji un Horvātijas prezidents un premjerministre. 
Latvijas Republikas vārdā līgumu parakstīja ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis.  
 

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir nosūtījis 
apsveikuma vēstuli Horvātijas kolēģim Gordanam Jandrokovičam (Gordan Jandroković), kurā pauž 
gandarījumu par Horvātijas drīzo pievienošanos ES. "Apsveicu Horvātiju ar šīs dienas vēsturisko 
notikumu – pievienošanās ES līguma parakstīšanu. Tas ir svarīgs ne tikai Horvātijai un pārējām 
Rietumbalkānu valstīm, kurām Horvātija kalpo par piemēru, bet arī visai Eiropas Savienībai, jo, 
uzņemot šo valsti ES, tiks stiprināta Eiropas kontinenta miera, drošības un stabilitātes telpa. Ceru, ka 
Horvātijas pievienošanās ES līguma ratifikācijas process noritēs raiti un jau 2013. gada 1. jūlijā Latvija 
un Horvātija kļūs partneres vienotās Eiropas ietvaros", uzsvēris E. Rinkēvičs. 

  
Likumprojekts par Horvātijas pievienošanās ES līgumu tika apstiprināts Ministru kabinetā šī gada 

6. decembrī un šobrīd tiek virzīts uz ratifikāciju Saeimā. Latvijas un Horvātijas attiecības ir ļoti labas 
un draudzīgas. Valstīm ir aktīvs politiskais dialogs un plaša divpusējā līgumtiesiskā bāze. Par vienu no 
prioritātēm uzskatāma tirdznieciski ekonomisko sakaru veicināšana, kam vēl ir ievērojams potenciāls. 
Nozīmīgu lomu abu valstu attiecībās ieņem sadarbība kultūrā, kā arī aizsardzības jomā. 

 

Dalībai Eiropas Savienībā var pieteikties jebkura Eiropas valsts, kas ievēro brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principus.  

  
ES piemēro vispārējas apstiprināšanas procedūras, kas nodrošina, ka jaunas dalībvalstis uzņem 

tikai tad, kad visas prasības ir izpildītas un Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu un konkrētās valsts 
valdības ir snieguši savu piekrišanu un ir gatavas darboties. 

 
Avoti: www.am.gov.lv; www.europarl.europa.eu 

http://www.am.gov.lv/
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2011. gada Eiropas cilvēks Latvijā –  

Zbigņevs Stankēvičs 

 
Jau četrpadsmito gadu pēc kārtas Eiropas Kustība Latvijā rīkoja 

sabiedrisko balsojumu par Eiropas Gada cilvēku. Ar Gada Eiropas 
Cilvēka Latvijā titulu ik gadu tiek godināts cilvēks, kas visvairāk ir 
veicinājis Latvijas integrāciju Eiropā un Eiropas integrāciju Latvijā. 
Titula ieguvējs tika paziņots 29. decembrī svinīgā apbalvošanas 
pasākumā Latviešu biedrības namā, kad arī kļuvis zināms, ka 
balsojumā uzvarējis un par 2011. gada Eiropas Cilvēka Latvijā kļuvis 
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs. 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece profesore 
Skaidrīte Lasmane uzrunā uzsvēra, ka Z. Stankeviča atbilstību augstajam Eiropas gada cilvēka Latvijā 
titulam apliecina gan viņa daudzpusīgā izglītība, gan domāšanas plašums, atvērtība un atbildīgums. 
"Viņam piemīt spēja iedrošināt pilnveidot sevi un mainīt sabiedrību atbilstoši Eiropas augstajām  

intelektuālajām un morālajām pamatvērtībām." 
Savukārt balsotāji par Z. Stankeviču norādījuši, ka viņš "ar savu eiropeisko stāju un attieksmi 

devis atsvaidzinoši dzidru, mūsdienīgu un vienlaikus dziļu atspērienu baznīcai, ticīgajiem un 
sabiedrībai kopumā". Kāds cits balsotājs norādījis, ka viņš ir "laikmetīgs baznīcas vadītājs, kura 
darbība veicina pozitīvu procesu norisi, sadraudzību konfesiju vidū, dara sabiedrību saliedētāku". Vēl 
kāds balsotājs atzinis, ka Z. Stankevičs "ir patiess, runā patiesi un dara patiesi", "viņš ir gudrs un ar 
labu sirdi, prot uzrunāt visdažādākos laikabiedrus".  

Balsotāji šogad Eiropas gada cilvēka Latvijā titulam izvirzīja vairāk nekā 35 kandidātus, kas katrs 
savā veidā pagājušā gadā izcēlies un devis savu artavu eiropeisku ideju un vērtību veicināšanā. 
Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš atzīst, ka uz krīzes beigu pusi saņemti īpaši daudz 
balsojumu par cilvēkiem, kas nav saistīti ar politiku, tomēr devuši lielu ieguldījumu Latvijas integrācijā 
Eiropā un Eiropas integrācijā Latvijā. Īsi pirms balsojuma noslēguma pretendenti uz Eiropas gada 
cilvēka Latvijā titulu bija arī režisors Jānis Cimmermanis un mūziķis Lauris Reiniks. 
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Iepriekšējos gados godinātie Gada Eiropas cilvēki: 
 

2010. gadā – Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks  
Ilmārs Poikāns 
2009. gadā – LR1 žurnāliste Briselē Ina Strazdiņa 
2008. gadā – EP deputāts Ģirts-Valdis Kristovskis 
2007. gadā – Eiropas Komisijas Enerģētikas komisārs Andris Piebalgs 
2006. gadā – Radio SWH žurnālists Ģirts Salmgriezis 
2005. gadā – Eiropas Parlamenta deputāts Valdis Dombrovskis 
2004. gadā – EP deputāts Georgs Andrejevs 
2003. gadā – futbolists Māris Verpakovskis 
2002. gadā – dziedātāja Marija Naumova 
2001. gadā – Valsts Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
2000. gadā – mūziķis Renārs Kaupers un grupa „Prāta Vētra” 
1999. gadā – politiķis Valdis Birkavs 
1998. gadā – zinātnieks un publicists, Eiropas Komisijas administrācijas darbinieks  
Eduards Bruno Deksnis 
„2011. gada Eiropas Cilvēka Latvijā” balsojumu un apbalvošanas pasākuma norisi atbalsta 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. 
Avots: www.eiropaskustiba.lv; www.diena.lv 
 
 
 
 
 

Informācijas centra darba laiks: 
 

Pirmdien – ceturtdien:    9:00 - 16:00 
Piektdien:                     9:00 - 15:30 
 

Tālrunis: 63012258 

E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv  

Mājas lapa: www.edic.jrp.lv 

Adrese: Pasta iela 37, Jelgavā 

 

http://www.edic.jrp.lv/

