“Eiropas eksāmens” 2019
Pieaugušo jautājumi ar pareizajām atbildēm
(augstākā grūtības pakāpe)

1.

No 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam Eiropas
Rumānija
Savienības Padomē prezidējošā valsts ir:

2.

Kohēzijas mērķis ir:

veicināt vienlīdzīgu attīstību ES, lai mazinātu
sociālās un ekonomiskās atšķirības starp reģioniem,
pievēršot uzmanību lauku apvidiem, kā arī
reģioniem, kuros raksturīgi pastāvīgi nelabvēlīgi
dabas apstākļi vai demogrāfiska atpalicība

3.

ES dalībvalsts oficiālā (valsts) valoda, kas nav
atzīta par ES oficiālo valodu, ir:

luksemburgiešu valoda

4.

Lai nolaupītu Eiropu, Zevs pieņēma:

balta vērša izskatu

5.

Eiropā dominē trīs indoeiropiešu valodu saimes
atzari:

romāņu, ģermāņu, slāvu

6.

Kura ES institūcija nosaka Eiropas Savienības
vispārējās politiskās nostādnes un prioritātes?

Eiropadome

7.

Kuru valstu pārstāvji ir Eiropas Ekonomiskās
Kopienas idejas pamatlicēji R. Šūmans, A. de
Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Vācijas, Beļģijas,
Gasperi, J. Behs, K. Adenauers, P. A. Spāks un Ž. Francijas
Monē?

8.

Kurā gadā Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas
Savienības Padomē?

2028. gadā

9.

Kurā Rumānijas pilsētā 9. maijā norisinās
Eiropadomes samits?

Sibiu

10. Kura Eiropas Savienības aģentūra strādā Rīgā?

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru
iestādes birojs (BEREC birojs)

Poļu priesteris Nikolajs Koperniks pierādīja, ka
11. zeme nav Visuma centrs. Kāds ir ES izstrādātās
Kopernika programmas mērķis?

tā ir Eiropas Zemes novērošanas programma

12. Saīsinājums ECB nozīmē:

Eiropas Centrālā banka

13. Atzīmē ES kandidātvalstis:

Albānija, Melnkalne, Serbija, Turcija,
Ziemeļmaķedonija

14. NATO tika izveidota:

pirms Eiropas Ekonomikas Kopienas dibināšanas

15. Eiropas Padomē ir:

47 dalībvalstis

16.

Kad un kur parakstīja Eiropas Ogļu un tērauda
kopienas dibināšanas līgumu?

17. Līguma ratificēšana nozīmē:
18.

Kuras no šīm ES dalībvalstīm nav ratificējušas
Stambulas konvenciju?

1951. gada 18. aprīlī Parīzē
apstiprināt to augstākajā valsts varas instancē
Latvija, Čehija un Bulgārija

19.

Viens no Līgumā par Eiropas Savienību
noteiktajiem mērķiem ir:

saglabāt un attīstīt savienību kā telpu, kurā valda
brīvība, drošība un tiesiskums [..]

Eiropas Savienības iestāde, kas pārbauda ES
pasākumu finansēšanu un nav minēta šai
20. uzskaitījumā: Eiropas Parlaments, Eiropadome, ES Revīzijas palāta
Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības
Tiesa, Eiropas Centrālā banka, ir:
21.

Ir divas ES valstis, kurās ievēlē 8 Eiropas
Parlamenta deputātus. Viena ir Latvija, otra ir:

Slovēnija

22. Eiropas Parlamenta ģenerālsekretariāts atrodas:

Luksemburgā

Eiropas Savienībā būtiska nozīme, sagatavojot
23. svarīgus lēmumus par sadarbību kādā jomā, ir
baltajām grāmatām un:

zaļajām grāmatām

Šī ir:
24.

Eiropas Ombuda emblēma

25. Eiropas Savienības karoga krāsa simbolizē:

zilu debesu fonu

26. ANO Ģenerālo Asambleju ES vārdā uzrunā:

Eiropadomes priekšsēdētājs

27.

„Mums ir tā laime būt vienotiem” – šis ir citāts no
2017. gada:

28. Eiropas Parlamenta deputāti var pievienoties:
29.

Kā bija formulēts jautājums referendumā par
Latvijas dalību ES?

Romas deklarācijas
tikai vienai politiskajai grupai
Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?

Eiropas ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju,
30. tāpat kā citas ārpolitiskās stratēģijas, Eiropas
vienbalsīgi
Savienības valstu ārlietu ministri pieņem:
Kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai katra ES
dalībvalsts savas intereses pārstāv kādā no
eksperti no Rīgas vai arī Latvijas Pastāvīgās
31.
aptuveni 250 darba grupām vai komitejām. Latviju pārstāvniecības ES Briselē
tajās pārstāv:
Eiropas Savienības dalībvalstis vieno kopīgas
vērtības, t.sk. tiesiskums un demokrātija. Ja tiek
32.
konstatēti un pierādīti būtiski pārkāpumi kādā
dalībvalstī:
33.

Eiropas vēlēšanās ar vārdu Spitzenkandidat tiek
apzīmēti:

tā var saskarties ar nopietnām sankcijām,
piemēram, soda maksājumiem vai pat balsstiesību
zaudēšanu ES līmenī
politisko grupu nosauktie kandidāti Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja amatam

Cik procenti Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka pēdējo
34. gadu laikā ir samazinājuši vienreizlietojamo
vairāk nekā 50%
plastmasas iepirkumu maisiņu izmantojumu?

