ES jaunie noteikumi par maksājumu pakalpojumiem varētu
turpmāk mazināt to izmaksas, ļaujot tirgū ienākt jauniem
dalībniekiem, kas piedāvā klienta vārdā veikt maksājumu ar
mobilo vai tiešsaistes rīku starpniecību. Atjauninātos
noteikumus EP deputāti pieņēma ceturtdienas balsojumā.
Noteikumi, kam neoficiāli piekritušas arī dalībvalstis, uzlabos
arī maksājumu pakalpojumu drošību, atrunājot datu
aizsardzības un finansiālās atbildības noteikumus, kas
jāievēro visiem tiešsaistes maksājumu pakalpojumu
nodrošinātājiem. Viss raksts

Trešdienas vakarā EP deputāti debatēs ar ES
enerģētikas komisāru Migelu Kaneti un Luksemburgas
prezidentūras pārstāvi Nikolasu Šmitu pauda bažas par
nesen paziņotajiem Gazprom un vairāku Eiropas
enerģētikas uzņēmumu plāniem dubultot Nord Stream
gāzes vada jaudu. Viss raksts
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Francijas prezidents Fransuā Olands un Vācijas
kanclere Angela Merkele trešdien oficiāli uzrunāja
Eiropas Parlamentu, pēc tam uzklausot EP politisko
grupu vadītāju replikas par pašreizējo stāvokli Eiropas
Savienībā,
kas
saskaras
ar
vēl
nebijušiem
izaicinājumiem. Viss raksts

Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments atbalstīja jaunus
ES sēra dioksīda un slāpekļa oksīda izmešu ierobežojumus
no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko izmanto,
piemēram, elektrības ražošanai vai dzīvojamo ēku apkurei.
Noteikumus neoficiāli jau atbalstījuši arī ES dalībvalstu
ministri. Jomās, kur šie izmeši pārkāpj ES gaisa kvalitātes
standartus, ES dalībvalstīm būs jāizvērtē iespēja noteikt
stingrākus ierobežojumus. Viss raksts

Pēc šodienas balsojuma Eiropas Parlamentā turpmāk
vairāk iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)
varēs izmantot vienkāršotu ES procedūru, lai risinātu
pārrobežu strīdus par nelielām naudas summām. Šīs
izmaiņas, kas vēl oficiāli jāapstiprina ES dalībvalstu
ministriem,
paaugstina
vienkāršotajai procedūrai
pakļautās “nelielās summas” griestus - no 2000 eiro uz
5000 eiro. Viss raksts
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ES līmenī jāaizsargā ne vien tradicionālās receptes un
pārtikas produkti, bet arī reģionālas un vietējas nozīmes
nelauksaimnieciski
un
amatnieku
produkti,
kuru
izgatavošanas pamatā ir tradicionālas prasmes vai zināšanas
(kā, piemēram, Latgales keramika vai Baldones dūņas u.c.).
To Eiropas Parlaments pieprasa otrdien pieņemtajā
rezolūcijā. Tas palīdzētu ekonomikai, veicinātu tūrismu,
stiprinātu patērētāju uzticēšanos, kā arī palīdzētu saglabāt
kultūras mantojumu un tradicionālās prasmes.Viss raksts
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