
Kā sekot dokumentam* 
Eiropas Parlamentā? 

Vienīgā tieši vēlētā ES institūcija 

Viedokļu tirgus 

* Direktīvas/regulas & rezolūcijas  



Vārdnīca 
• Deputāti: kopā 751 (8 politiskās grupas), 8 no Latvijas (pārstāvēti 5 

politiskajās grupās) 

• Komiteja: EP ir 22 pastāvīgās + 2 izmeklēšanas komitejas = 24  
(LV deputāti pārstāvēti 13 komitejās) 

• Ziņotājs: atbildīgais par regulas, direktīvas vai rezolūcijas virzību caur 
ES likumdošanas gaiteņiem (+ēnas no citām politiskajām grupām) 

• Koordinators – politiskās grupas atbildīgais konkrētajā komitejā 

• Trialogs: sarunas ar ES Padomi un Eiropas Komisiju par likumprojekta 
gala versiju (turpmāk mandāts sarunām jāapstiprina visam EP!) 

• Plenārsēde: Strasbūrā (12x) un Briselē (5x) 
www.europarl.europa.eu/plenary/lv/ 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/


Laika rāmis 
• Priekšlikums nonāk Eiropas Parlamentā vai EP proaktīvi norāda uz 

nepieciešamību pēc likumprojekta 

• Tiek nozīmēta atbildīgā komiteja, ziņotājs un ēnas (+atzinumi) 

• Darbs pie ziņojuma projekta – 2-4 mēneši 

• No ziņojuma projekta līdz balsojumam komitejā – 1-2 mēneši 

• Grozījumus var iesniegt jebkurš komitejas deputāts 

• Komitejas balsojums 

• Uz plenārsēdi grozījumus var iesniegt politiskā grupa vai vismaz 40 
deputāti 

• Balsojums plenārsēdē 



Kā strādā komitejas? (Buklets mapē) 

• Komiteju darbs – katru mēnesi 1-2 nedēļas 

• Publiskas debates tiešraidē 

• Ekspertu uzklausīšana 

• Izpētes vizītes 

• Vēstules, akcijas, piketi 

• (Sociālo) mediju troksnis 

• Lobiju tikšanās ar deputātiem (caurspīdība!) 

 

• www.europarl.europa.eu/committees/lv/ 

• Jaunumi e-pastā 

• Komiteju Twitter konti (Materiāls mapē) 

http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/
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6. 
Likumdošanas 
observatorijas 
sākumlapa ar 
meklēšanas iespējām 
(izvēlne «Search»),  
kur var atrast  
ES likumus, iesaistītās 
puses un pašreizējo 
statusu 

www.europarl.europa.eu/oeil/ 



a) Izvēlnē «Search» 
ievadīts atslēgas 
vārds «Agriculture» 
(Lauksaimniecība) 
un atrasti likumi par 
attiecīgo tēmu 

b) Meklējiet pēc 
likuma numura, 
piemēram, 
2015/0070(COD) 

 



PIEMĒRS: E-CALL likuma pašreizējais statuss (1) 
 

 E-Call  likumdošanas akta aktuālais statuss: 
procedūra ir pabeigta (procedure 
completed) 

 Likumdošanas akta numurs - 
2013/0165(COD) 

 Cita pamatinformācija: parastā 
likumdošanas procedūra 

 

 

 



E-CALL PIEMĒRS (2) 
 Iesaistītās puses (EP, ES 

Padome, EK u.c.)  
 EP komiteja un ziņotājs 
 Citu institūciju 

atbildīgie 
 Galvenie notikumi ar 

precīziem datumiem 
 Lēmumu kopsavilkumi 

(summary) 



E-CALL PIEMĒRS (3) 
 Dokumentu 

izvēlne un 
kopsavilkumi 

 Saites uz citām 
vietnēm 

 Pieņemtā 
dokumenta teksts 



EPIB – marta.ribele@europarl.europa.eu 

• Operatīva informācija un karstas debates par EP lēmumiem 

Apkārtraksts www.europarl.lv/lv/apmekletajiem 

Twitter @EP_Riga 

Facebook @Eiroparlaments 

 

• Iespējas jauniešiem 

• ES vērtību sardzē 

http://www.europarl.lv/lv/apmekletajiem


www.europarl.lv/lv/jusu_deputati (Buklets mapē) 

Sandra Kalniete    Krišjānis Kariņš Iveta Grigule Andrejs Mamikins 
 

    Artis Pabriks      Roberts Zīle Tatjana Ždanoka 
 

Inese Vaidere 

http://www.europarl.lv/lv/jusu_deputati


Arta Pabrika pieredze 

• Vajadzīgas diplomāta iemaņas: jāprot sarunāties! 

• Svarīgi sadarboties un argumentēti aizstāvēt savas valsts/reģiona 
nostāju savas politiskās grupas ietvaros 

• Jābloķējas ar citiem reģiona deputātiem (ja vien nav pretēji politiskie 
uzskati) – bieži vien intereses ir līdzīgas. Latvijas gadījumā tās noteikti 
ir Lietuva un Igaunija, Ziemeļvalstis, reizēm Polija, Vācija, Lielbritānija 

• Jāsadarbojas ar NVO no attiecīgajām nozarēm: tās var spēlēt būtisku 
lomu! Ziņojiet par bažām un ierosinājumiem!  



Roberta Zīles ieteikumi 

• Daudz kas atkarīgs no pieredzes un spējas sadarboties 

• Svarīgi iegūt savas grupas koordinatora amatu savā komitejā – var 
ietekmēt grupas nostāju un gala rezultātu 

• Reālpolitika: atbalstu idejai neatkarīgi no frakcijas lieluma vai 
ietekmes reizēm diktē deputātu valstu ģeopolitiskie mērķi, lielums vai 
attīstība 

• Jāizmanto iegūtā autoritāte komitejā un grupā: jābūt pretimnākošam 
tur, kur Latvijas intereses netiek skartas – tad var iegūt kolēģu atbalstu 
Latvijai vai Baltijai svarīgos jautājumos 

• Nozaru lobijiem jārīkojas laikus. Vēlams būt aktīviem biedriem Eiropas 
asociācijās, bet to iniciatīvas skatīt kritiski – ievērojot Latvijas un 
Baltijas intereses 

• Lielajās kompānijās jābūt speciālistam, kas seko ES lietām 

 

 



Stratēģiskā pieeja 

• Kāds ir mērķis? 

• Kurā stadijā atrodas jautājums? 

• Kuras iestādes iesaistītas? 

• Kāda procedūra tiek piemērota? 

• Kas ir atslēgas cilvēki? 

• SAVLAICĪGI!!!!! 



http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/ 


