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Trīs dienas pirms Eiropas Parlamenta velēšanām būs iespējams nobalsot iepriekš
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā,
24.maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs
atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos
dažas stundas dienā notiks iepriekšējā
balsošana:
- TREŠDIEN, 21.maijā – no pulksten
17.00 līdz 20.00,
- CETURTDIEN, 22.maijā – no pulksten
9.00 līdz 12.00,
- PIEKTDIEN, 23.maijā – no pulksten
10.00 līdz 16.00.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām. Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai
personas apliecība jeb identifikācijas karte.
Vairāk informācija par vēlēšanām un to kārtību pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv

Ozoliņi jautā: "Par ko TU balsosi Eiropas Parlamenta vēlēšanās?"
Svinot 10. gadadienu kopš Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā, 1.
maijā brāļi Jānis un Jānis Ozoliņi
devās uz Esplanādi, lai noskaidrotu,
par ko cilvēki ir gatavi atdot savu balsi
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 24.
maijā. Atbildes tika sniegtas no sirds
un ar izdomu. Kāds ir gatavs balsot
par siltu vasaru, bet kāds cits par
ģimeni vai vārda brīvību.
Noskaties video un izlem, par ko tu
atdosi savu balsi Eiropas Parlamenta
vēlēšanās!
Video
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"Gandrīz ideālas vakariņas" viesosies Briselē pie Eiropas Parlamenta ierēdņiem
Pirmo reizi TV3 raidījuma «Gandrīz
ideālas
vakariņas»
trīs
gadu
pastāvēšanas vēsturē filmēšanas
grupa devusies ciemos pie četriem
viesmīlīgiem ārzemju latviešiem uz
Briseli. Šajā pilsētā ir diezgan liela
latviešu kopiena, iespējams, pat otra
lielākā aiz Lielbritānijas. Gandrīz
ideālo vakariņu īpašajā nedēļā
Briselē viens pie otra ciemos dosies
un neparastus ēdienus galdā cels
Evita Naumova, Rūdolfs Vērdiņš,
Ilze
Baranovska
un
Ingmārs
Freimanis.
Pirmā viesus īpašajā «Gandrīz
ideālu vakariņu» nedēļā uzņems
Eiropas Parlamenta darbiniece Evita
Naumova, kura precējusies ar beļģi un šobrīd līdztekus darbam Briselē audzina savu dēlēnu. Viņa
te dzīvo jau teju 10 gadus un gan vīra ietekmē, gan arī tādēļ, ka pašai patīk, gatavo īstus beļģu
ēdienus. Nākamais ciemiņus uzņems vēl viens Eiropas Parlamenta ierēdnis Rūdolfs Vērdiņš. Viņš
Briselē pirms kāda laika iegādājies jaunu dzīvokli un lieliski gatavo franču sīpolu zupu. Viss raksts
Skatieties «Gandrīz ideālas vakariņas» darba dienās (no 19. līdz 22. maijam) 18:00 TV3 un
TVPlay.

Eeiropas Parlamenta lēmumus komentē sabiedrībā zināmas personas
Eiropas Parlaments pieņem lēmumus
visdažādākajās jomās - vienas mūs skar
vairāk, bet citas - mazāk. Esam
apjautājuši
vairākus
sabiedrībā
pazīstamus cilvēkus un ļāvuši viņiem
izteikt savas domas par konkrētiem EP
lēmumiem.
Baibai Sipeniecei-Gavarei rūp pārtikas
drošība.
(Viedoklis, EP lēmums)
Jānis Stībelis izsākās par plastmasas
maisiņu aizliegšanu no 2020. gada.
(Viedoklis, EP lēmums)
Pauls
Timrots
vērtē
pārstrādātos
aviopasažieru tiesību noteikumus.
(Viedoklis, EP lēmums)
Lolita Neimane izsaka savu viedokli par jaunajiem Banku savienības noteikumiem.
(Viedoklis, EP lēmums)
Ilmārs Poikāns jeb Neo atklāj savas domas par jaunajiem datu drošības noteikumiem.
(Viedoklis, EP lēmums)
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