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EIROPAS DIENA 2020 – SOLIDARITĀTES 70. GADADIENA 
2020. gada 9. maijs 

 
Tiešsaistes pasākums no plkst. 11.00–19.00 (Latvijas laiks) 
Tiešraides EP Live, EbS, pasākuma Facebook lapā un EP sociālo mediju kontos 
#EiropasDiena #EiropiešiPretCovid19 

 

EIROPAS DIENA 2020 – SOLIDARITĀTES 70. GADADIENA 
Tiešraide no EP plenārsēžu zāles  

Plkst. 11.00–14.00 

 
11.00 Eiropas dienas atklāšanas uzruna #paliecmājās laikā 

 

11.15 Drosme rīkoties: gūtās mācībstundas 70 gadus pēc Šūmaņa deklarācijas  
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Dāvida Sasoli (David Sassoli) tikšanās ar 
organizācijām, kas Eiropā stiprina solidaritāti. 
Eiropas nākotne sākas ar viņu centieniem! 
 

12.15 Šūmaņa deklarācijas gadadiena  
 
Kādi notikumi risinājās 1950. gada 9. maijā? Iepazīšanās ar virtuālo izstādi par godu 
Šūmaņa deklarācijas 70. gadadienai. 
 

12.30 Diskusijas par kopīgo Eiropas nākotni – piedalās Eiropas Parlamenta 
vicepriekšsēdētāji saziņas jautājumos Otmārs Karass (Othmar Karas) un Katarīna 
Bārlija (Katarina Barley)  
 

13.15 Video ziņa no Eiropas Parlamenta politisko grupu vadītājiem 
 

13.30 Iepazīsties ar Eiropas Parlamentu!  
Apskati plenārsēžu zāli no savām mājām!  
 
Piedalies interaktīvā apspriedē no savas dzīvesvietas, aplūko plenārsēžu zāli un 
uzzini vairāk par Eiropas Parlamenta deputātu darbu! 

 
 

Tiešraides no mājām plkst. 14.00-19.00 
 
14.00 Video ziņa no Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Dāvida Sasoli (David Sassoli) 
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Eiropas solidaritāte 
 
Iedvesmojoši piemēri un personīgi stāsti no visas Eiropas cīņā ar Covid-19 krīzi 
 

Ko ES dara cīņā ar Covid-19 izraisīto krīzi?  
 
Uzzini par dažādiem ES īstenotajiem pasākumiem cīņā ar Covid-19! 
 

Šūmaņa deklarācija 
 
Aprit 70 gadi, kopš Robērs Šūmanis (Robert Schuman) nāca klajā ar deklarāciju, 
aicinot Eiropas valstis būt vienotām. Kāds bija viņa mērķis un kāpēc tas ir būtiski 
pašreizējās veselības krīzes kontekstā?  
 

15.00 Jautājumu un atbilžu sesija ar komiteju vadītājiem: Eiropas Parlamenta rīcība 
Covid-19 apkarošanā  
 
Sesijas mērķis ir izskaidrot, ko Eiropas Parlaments un ES ir paveikusi Covid-19 
krīzes apkarošanā.  
 

16.00 Eiropas solidaritāte 
 
Iedvesmojoši piemēri un personīgi stāsti no visas Eiropas cīņā ar Covid-19 krīzi 
  

Eiropas mūzikas diena 
 
Muzikāls ceļojums ar koncertiem un sarunām ar māksliniekiem no dažādām 
valstīm eiropiešu saliedēšanai. 
  

Ko ES dara cīņā ar Covid-19 izraisīto krīzi?  
 
Uzzini par dažādiem ES īstenotajiem pasākumiem cīņā ar Covid-19! 
 

17.00 Eiropa 2020. gadā jeb 70 gadi pēc Šūmaņa deklarācijas – paneļa diskusija 

 
Pirms 70 gadiem tapa Šūmaņa deklarācija, tādējādi liekot pamatus Eiropas 
Savienībai. Saskaroties ar tādiem izaicinājumiem kā Covid-19 pandēmija, 
Eiropas solidaritāte ir kļuvusi tik svarīga kā nekad agrāk. Kas bija Robērs Šūmanis 
(Robert Schuman) un kāda bija viņa vīzija par Eiropu? Kāda ir deklarācijas 
nozīme 2020. gadā – 70 gadus pēc tās klajā nākšanas?  

 
18.00 Eiropas solidaritāte 

 
Iedvesmojoši piemēri un personīgi stāsti no visas Eiropas cīņā ar Covid-19 krīzi  
 

Eiropas mūzikas diena 
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Muzikāls ceļojums ar koncertiem un sarunām ar māksliniekiem no dažādām 
valstīm eiropiešu saliedēšanai. 
 

18.50 Eiropas diena fotogrāfijās  

 

 


