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Valdis Dombrovskis («Vienotība»)
EP vēlēšanās saņēmis vairāk
nekā 148 tūkstošus plusu, bet viņa
vārds svītrots nedaudz vairāk
nekā sešus tūkstošus reižu.

Latvijas rezultāti

Latvijas Eiroparlamenta vēlēšanās «Vienotība» ieguvusi
lielāko balsu skaitu - 204 979
jeb 46,19% un četras vietas Eiroparlamentā. Pārējās partijas
ieguvušas pa vienam krēslam.
Par Nacionālo apvienību nobalsojuši 63 229 jeb 14,25%, «Saskaņu» – 57 863 jeb 13,04%,
Zaļo un zemnieku savienību
– 36 637 jeb 8,26% un Latvijas
Krievu savienību – 28 303 jeb
6,38%.

Oficiālie CVK dati liecina, ka
vēlēšanās nobalsojuši 445,2
tūkstoši balsstiesīgo jeb 30,24%
no kopējā vēlētāju skaita. No
kopumā 443,8 tūkstošu derīgu
aplokšņu 2,2 tūkstošos atrastas
vairākas vēlēšanu zīmes, 12 no
tām bija vienādas. Vēlēšanu urnās atrastas arī 1208 tukšas aploksnes, 67 saplēstas vēlēšanu
zīmes, kā arī divas cita apgabala vēlēšanu zīmes. Kopumā
bijušas 3,5 tūkstoši nederīgu
zīmju.
Rezultātus tiesā iespējams pārsūdzēt līdz 6.jūnijam.
Komentāri:

“Parlamenta vēlēšanas, kurās
piedalījusies knapa trešdaļa
balsstiesīgo - nekas tāds Latvijā vēl nebija pieredzēts. Nu
ir. Ar cinisku humoru varētu
nospriest, ka tauta pieņemas
prātā: «jo runāšana sudrabs,
klusēšana zelts». Bez cinisma
- cerēt, ka polītiķiem šī mēmā
vēsts būs gana skaļš trauksmes
signāls, kas prasa pieslēgties
atpakaļ Latvijas ļaužu ikdienai
un cilvēcīgi parādīt, kā Briselē
vai Rīgā taisītā polītika padarīs dzīvi labāku Zosēnos, Brocēnos vai Višķos.”
Nellija Ločmele
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Sandra Kalniete («Vienotība»)
saņēmusi vairāk nekā 87 tūkstošus
plusu, bet viņas vārds svītrots 15
tūkstošus reižu.

Artis
Pabriks
(«Vienotība»)
saņēmis 69 tūkstošus plusu, bet
viņa vārds svītrots 12 tūkstošus
reižu.

Arturs
Krišjānis
Kariņš
(«Vienotība»)
saņēmis
42
tūkstošus plusu, bet viņa vārds
svītrots 18 tūkstošus reižu.

Kas valdīs Eiropā

šana, jaunu darbavietu radīšana
un ES reģionu ekonomisko atšķirību samazināšana. Partija
iestājas par atbildību sabiedrisko finanču jautājumos un par
bezdeficita budžetu.

kompromisu un vienprātības
meklējumus.

Vēlēšanu uzvarētāji Eiropas līmenī ir Eiropas labējie centristi
- Eiropas Tautas partija un tās
līderis Žans Klods Junkers. Šis
polītiskais spēks ir saņēmis vislielāko balsu skaitu – 28,23%,
un jaunajā parlamentā, partijai
būs 215 vietas (iepriekšējā sasaukumā bija 265 vietas).
Šīs frakcijas sastāvā iekļausies
Vienotības deputāti, un pārvēlētie Sandra Kalniete un Arturs
Krišjānis Kariņš jau ir šīs frakcijas locekļi. Latvijas delegācijas vadību uzņemsies Valdis
Dombrovskis.
Delegācijas vadītāja pienākumos ietilpst piedalīšanās EP
prezidija un delegāciju vadītāju
sanāksmēs.
Premjēre ir izvirzījusi Dombrovski Eiropas komisāra amatam, tāpēc, ja Dombrovskis to
iegūs, delegācijas vadītājs būs
jāizvēlas no jauna.
Ja Dombrovskis iegūs komisāra portfeli, tad pie EP mandāta
tiks Inese Vaidere.
Starp frakcijas galvenajiem
polītiskajiem uzstādījumiem ir
ES konkurētspējas paaugstinā-

Partija uzstāj uz stingrākām
sankcijām attiecībā uz Krieviju, un robežas šajā jautājumā
tiek nospraustas samērā tālu:
galvenais, lai nenonāk līdz karam. Latvijai, kas robežojas ar
Krieviju, šis ir visnotaļ svarīgs
jautājums.

Galvenie nākotnes plāni: vienots ES digitālais tirgus, vienota enerģētikas polītika, migrācijas jautājumos frakcija iestājas
par saskaņotāku savienības polītiku un piedāvā fokusēties uz
palīdzības sniegšanu attīstības
valstīm. Lobēšanas rēgulējums
pieļauj, ka ES ierēdņiem vajadzētu publicēt sarakstu ar saviem kontaktiem, kas tādā vai
citādā veidā iesaistīti likumprojektu izstrādē.
Eiropas Tautas partijas saņemto mandātu skaits neļauj iztikt
bez sabiedrotajiem no citām
frakcijām. Tāpēc jaunajā, tieši
tāpat kā iepriekšējā sasaukumā,
darbs Eiroparlamentā nozīmēs

Otrajā vietā ir Eiropas Sociālistu partija (S&D) ar 25,7%
balsu, kas tai dod 193 vietas
parlamentā.
Trešā ir Liberāļu un demokratu
alianse (ALDE), iegūstot 9,85%
balsu un 74 vietas.

Zaļie/Eiropas Brīvā alianse ieguvusi 7,72% balsu un 58 vietas.

Eiropas Apvienotie kreisie/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie (GUE/
NGL) saņēmuši 6,26% balsu
un 47 vietas.
Ar polītiskajām grupām nesaistīti kandidāti ieguvuši 40
vietas, saņemot 5,33% balsu.

Eiropas Konservātīvie un reformisti ieguvuši 39 vietas parlamentā, par viņiem balsojuši
5,19% vēlētāju.
Eiropas brīvības un demokratijas grupa (EFD) ieguvusi 33
vietas, par viņiem balsojuši
4,39%.
Jaunievēlētie deputāti, kas nav
saistīti ar nevienu iepriekšējā
parlamenta sasaukuma izveidotu grupu - 56, saņemot 7,46%.

No
Nacionālās
apvienības
ievēlētais Roberts Zīle EP
vēlēšanās saņēmis 39,3 tūkstošus
plusu, bet viņa vārds vēlēšanās
svītrots 2,6 tūkstošus reižu.

Eiropā – kopā, mājās – šķirti

Ir iespējams, ka Eiroparlamentā notiks tas, kas šķiet neiespējams Saeimā: Vienotības
un Saskaņas pārstāvji kļūs par
koalicijas partneriem.
Šāds scenārijs iespējams tāpēc,
ka no sociāldemokratiskās partijas Saskaņa ievēlētais Andrejs
Mamikins ir nolēmis pievienoties kreisi centriskajai Sociālistu un demokratu progresīvajai
aliansei (S&D), kuras priekšgalā atrodas Martins Šulcs. Tieši
šis polītiskais spēks ir Eiropas
Tautas partijas visticamākais
partneris.
Mazajā grupā

Citās frakcijās deputātu skaits
nepārsniedz simtu. Tām piebiedrosies pārējie Latvijas deputāti.

Otro reizi izvēlētais VL-TB/
LNNK deputāts Roberts Zīle
plāno turpināt darbu Eiropas
Konservātīvo un reformistu
grupā, kur viņš ieņēma prezidija locekļa posteni. Šī ir samērā
neliela Eiroparlamenta frakcija
un jaunajā sasaukumā tā ieguvusi 44 vietas, vēlēšanās iegūstot 5,86% vēlētāju balsu.
Tatjana Ždanoka turpinās sadarbību ar Zaļo un Eiropas
Brīvo aliansi, kur viņa ieņēma
priekšsēdētāja vietnieces posteni. Grupa ieguvusi 7,32% balsu
un 55 vietas parlamentā.

Andrejs Mamikins, kurš EP
ievēlēts no partijas «Saskaņa»,
saņēmis gandrīz 29 tūkstošus
plusu, bet viņa vārds svītrots 1,8
tūkstošus reižu.

Tatjana
Ždanoka
(Latvijas
Krievu savienība) saņēmusi 23,8
tūkstošus plusu, bet viņas vārds
vēlēšanās svītrots 389 reizes.

Iveta Grigule (Zaļo un zemnieku
savienība) EP vēlēšanās saņēmusi
14,7 tūkstošus plusu, bet viņas
vārds svītrots 4,4 tūkstošus reižu.

Kādai frakcijai pievienosies
Zaļo un Zemnieku savienības
deputāte Iveta Grigule vēl nav
zināms: partija šo jautājumu
neapspriež, jo tās pārstāvji iepriekš Eiroparlamentā nav ievēlēti.
Informāciju no dažādiem interneta avotiem sakopojusi I.O.

