
Andrejs 
Mamikins
EP Ārlietu (AFET) un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu 
(LIBE) komiteja

ierobežota negatīvā ietekme  
uz atbalstu lauksaimniekiem

lielāka noturība  
pret hibrīddraudiem un populismu

lielāka Latvijas ietekme  
uz Eiropas līmeņa lēmumiem

lielāka stabilitāte  
mūsu reģionā

sagatavots un pieņemts Eiropas likums 
nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu 
legalizācijas ierobežošanai

izstrādāja lielākās EP politiskās grupas - EPP -  
politiku ES attiecībām ar Krieviju, vada  
analoģiska EP ziņojuma izstrādi 

panākts EP atbalsts likumiem par  
ES elektrības tirgu nākotnē, kas paredz  
atteikšanos no subsīdijām ražotājiem

kā EPP viceprezidente piedalījās politiskās  
grupas politikas stratēģijas veidošanā

atbalstīja Eiropas līmeņa risinājumus  
aizsardzībai pret hibrīdapdraudējumiem, 
dezinformāciju un Kremļa propagandu

aizstāvēja baltiešu un Polijas EP deputātu 
pozīcijas Kopīgās lauksaimniecības politikas 
priekšlikumā 2021.-2027. gadam

iestājies par lielāku finansējumu zinātnei,  
iesniedzot likuma grozījumus, kas paredzētu 
ģeogrāfiski sabalansētu finansējuma piešķiršanu

iespēja ES finansēt pretterorisma 
militārās un speciālo dienestu aktivitātes 
jaunattīstības valstīs

notikusi apvienotā LIBE un Lūgumrakstu (PETI) 
komiteju diskusija par šo jautājumu

stiprinātas ES un Baltkrievijas  
diplomātiskās attiecības

EIROPARLAMENTĀRIEŠU PAVEIKTAIS 4. DARBA GADĀ

EIROPAS PARLAMENTĀ (EP)  
IR 8 POLITISKĀS GRUPAS.

LATVIJAS 8 EP DEPUTĀTI PĀRSTĀV 5:

Krišjānis Kariņš
EP Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas (ITRE), Ekonomikas 
un monetārā (ECON) komiteja, 
Īpašā komiteja finanšu 
noziegumu, izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas un 
nodokļu apiešanas  
jautājumos (TAX3)

Sandra Kalniete
EP Ārlietu (AFET) un 
Lauksaimniecības un lauku 
attīstības (AGRI) komiteja

ierobežota naudas atmazgāšana un terorisma 
finansēšana, izgaismoti patiesā labuma guvēji 
uzņēmumiem un trastiem 

veicināta konkurence enerģētikā,  
lai nodrošinātu patērētājiem iespējami  
zemākas energoresursu cenas

iestājās par jaunu likumdošanas  
instrumentu stabilitātes un miera  
veicināšanai

aktualizēja bezpilsonības  
problēmu ES

vadīja EP-Baltkrievijas  
delegāciju

nostiprināta BEREC* biroja mītnes vieta  
Rīgā, pilnveidota konkurence un ES  
telekomunikāciju tirgus uzraudzība

€

izcīnīts atbalsts EP komitejā grozījumiem Gāzes 
direktīvā, lai nostiprinātu konkurenci un kavētu  
“Nord Stream 2” projekta īstenošanu

uzlabota ekonomikas konkurētspēja  
un godīga uzņēmējdarbības vide

lielāks finansējums Latvijas tautsaimniecības  
un zinātnes attīstībai nākamajā ES daudzgadu 
budžeta periodā

stiprināta Latvijas loma Eiropas Savienības 
institūcijās lēmumu pieņemšanā

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa (EPP)

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D)

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR)

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE)

Eiropas Apvienotie kreisie spēki/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki (GUE/NGL)

Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība (Greens/EFA)

Grupa “Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” (EFDD)

Nāciju un brīvības Eiropa (ENF)

Pie politiskajām partijām nepiederošie deputāti

1

111

4
Latvijā nākamās 

Eiropas Parlamenta  

vēlēšanas notiks 

2019. gada  

25. maijā

EP ir 22 pastāvīgas un 3 īpaši izveidotas komitejas. Latvijas eiroparlamentārieši strādā 14 no tām. 

NĀKAMGAD NOSLĒGSIES 
šī EP sasaukuma pilnvaru 
termiņš

18. aprīlis VĒLĒŠANAS 
25. MAIJĀ

2. jūlijs

pēdējā šī 
sasaukuma sesija

jaunā sasaukuma 
inaugurācijas sēde


