Jautājumi pieaugušajiem

Nr

Jautājumi

Atbilde

1

Kad notika pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā?

2004. gadā

2

Vai Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties Eiropas pilsoņu
iniciatīvās?

Jā, arī šobrīd ir Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas
pilsoņus parakstīties par glifosāta (pesticīda
Raundapa u.tml.) aizliegumu

3

Ko noteica Romas līgums (1957)?

Eiropas Ekonomikas kopienas izveidi

4

Atzīmē tās valsts karogu, kas Eiropas Savienībā iestājās
vienlaicīgi ar Latviju.

Donava ir otra garākā upe Eiropā un pati garākā Eiropas
Savienības valstīs. Atzīmē, kuras 4 Eiropas valstu galvaspilsētas
tā savieno?

5

Vīne, Bratislava, Budapešta, Belgrada

6

Monetārā politika ir

valsts rīcība, lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti
valstī

7

Kurā valodā minēti skaitļi no 1 līdz 5: ne, to, tre, fire, fem?

dāniski

8

Kāpēc no Lietuvas Eiropas Parlamentā strādā vairāk deputātu
nekā no Latvijas?

Lietuvā ir vairāk iedzīvotāju nekā Latvijā – deputātu
skaits ir aptuveni proporcionāls iedzīvotāju skaitam

Kuras valsts sporta fani šie ir?

9

Zviedrijas

10 Kurš no šiem apgalvojumiem par ES vienoto tirgu ir patiess?

ES iekšējais tirgus, saukts arī par vienoto tirgu, ļauj
cilvēkiem un uzņēmumiem brīvi pārvietoties un
tirgoties visās 28 dalībvalstīs

11 Atzīmē Šengenas zonas pamatprincipu!

Brīva personu kustība, uz iekšējām robežām nav
robežkontroles, robežkontrole tikai uz robežām ar
valstīm, kas neietilpst Šengenas zonā

Valstis, kuru nacionālie ēdieni ir redzami attēlā:

12

Francija, Latvija, Itālija

14 Eiropas Parlamenta deputāti apvienojas grupās pēc

iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgu
jautājumu apspriešanā un īstenošanā
politiskajām partijām

15 Lielākā daļa ES budžeta tiek izlietota

dabas resursu saglabāšanai un apsaimniekošanai

13 Pilsoniskā līdzdalība ir

No kuras valsts ir automašīna?

16

Kipras

17 Ja Jums ir eiro banknote zaļā krāsā, cik eiro Jums ir?

100

18 Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir

Antonio Tajani

19 Kuras valstis 1957. gadā parakstīja Romas līgumu?

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande,
Vācijas Federatīvā Republika

20 Ko dara Eiropols?

Eiropols palīdz valstu tiesībaizsardzības iestādēm
cīnīties pret smagiem starptautiskiem noziegumiem
un terorismu

“Apņēmušies tādejādi apvienot resursus, lai saglabātu un
stiprinātu mieru un brīvību, un aicinādami Eiropas pārējās
21
tautas, kurām tādi paši ideāli, pievienoties šiem centieniem”?
Citāts ir no

Romas līguma

22

Četras brīvības, ko nodrošina Eiropas Savienības kopējā
ekonomikas zona, ir

23 Kura valsts nav Šengenas zonā?

personu pārvietošanās brīvību; brīvu preču apriti;
brīvu pakalpojumu apriti; brīvu kapitāla apriti
Īrija

24

Kādu prēmiju Eiropas Savienība saņēma 2012. gada
10.decembrī?

Nobela Miera prēmiju par 60 gadu ilgo iestāšanos
par mieru, demokrātiju un cilvēktiesībām Eiropā

25 Kāda ir Eiropas Centrālās bankas misija?

ECB misija ir kalpot Eiropas iedzīvotājiem, saglabājot
euro vērtību un nodrošinot cenu stabilitāti

26 Kāds ir attālums no Briseles līdz Rīgai?

~ 1454 km

27

Kurā ES dalībvalsts valodā ir šis vārds
"Непротивоконституционствувателствувайте"

bulgāru valodā

28 Grupa "Rammstein" ir no

Vācijas

29 Čardašs ir

ungāru tautas deja

30 Izabella Ipēra ir

franču aktrise

