Ziņas ar video
13.01.2013 17:30

Roberta Zīles un Ineses Vaideres saruna par eiro ieviešanu
Saruna TV3 Ziņu ciklā "ES un mēs" 12.01.2013. Roberts Zīle ir pārliecināts, ka pie stipras vietējās
opozīcijas eiro ieviešanai ES konverģences ziņojums būs negatīvs. Skatieties sarunas ierakstu.
Lasīt tālāk... Roberta Zīles un Ineses Vaideres saruna par eiro ieviešanu

13.12.2012 16:43

Krievijas dubultspēle, kas faktiski šķeļ Eiropas Savienību
Krievija vēl ne tuvu nepilda tās prasības, uz kuru pamata tā tika uzņemta Pasaules Tirdzniecības
organizācijā, un caur it kā pretimnākošu divpusējo attiecību veidošanu ar atsevišķām dalībvalstīm,
Krievija faktiski šķeļ ES, vājinot tās spēju kopīgi iestāties par savām interesēm visdažādākajās jomās.
Lasīt tālāk... Krievijas dubultspēle, kas faktiski šķeļ Eiropas Savienību

09.12.2012 12:02

Ilvess: Eiro ieviešana Igaunijā ir labākais, kas noticis pēdējos gados
Intervija LTV ar Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu. Par spīti problēmām, kas skārušas
eirozonu, prezidents kronas nomaiņu pret eiro pirms diviem gadiem, uzskata par labāko, kas pēdējā laikā
ir noticis ar viņa valsti. Tā beidzot ir izkļuvusi no padomju savienības ēnas, iemantojusi lielāku
pašpārliecību un lielāku cieņu no starptautisko partneru puses.
Lasīt tālāk... Ilvess: Eiro ieviešana Igaunijā ir labākais, kas noticis pēdējos gados

07.12.2012 19:22

Ceļā uz izlīgumu attieksmē pret Otrā pasaules kara karavīriem

Lai veicinātu vienādu attieksmi pret Otrajā pasaules karā karojošajiem karavīriem, Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisija rīkoja diskusiju, kurā piedalījās Otrā pasaules kara karavīrus pārstāvošās
organizācijas, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, garīdzniecības, akadēmisko aprindu, kā arī
Saeimas frakciju pārstāvji.
Lasīt tālāk... Ceļā uz izlīgumu attieksmē pret Otrā pasaules kara karavīriem

23.11.2012 17:42

Roberta Zīles komentārs par ES Banku savienību
Eiropas Parlaments 20. novembrī nobalsoja par atbalstošu rezolūciju virzībā uz ciešāku ES ekonomikas
un monetāro savienību, ieskaitot Banku savienību. Roberts Zīle skaidro Latvijas intereses šajā procesā.
Lasīt tālāk... Roberta Zīles komentārs par ES Banku savienību

13.09.2012 15:31

Roberta Zīles komentārs par virzību uz ES ekonomisko un politisko savienību
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle skaidro savu nostāju jautājumā par t. s. Banku savienības
izveidi un Eiropas Komisijas prezidenta Žozē Manuela Barrozu iezīmēto virzību uz ES ekonomisko un
politisko savienību.
Lasīt tālāk... Roberta Zīles komentārs par virzību uz ES ekonomisko un politisko savienību

07.09.2012 17:04

Patriotisms ASV un Latvijas gaumē
Roberts Zīle dalās ar gūtajiem iepaidiem Republikāņu partijas nacionālajā konventā Tampā un salīdzina
patriotismu Latvijā un ASV. Kāpēc Mits Romnijs kā ASV prezidents Latvijai būtu vēlamāks?
Lasīt tālāk... Patriotisms ASV un Latvijas gaumē

20.07.2012 11:55

Nacionālās apvienības valde un frakcija apmeklē Žaņa Lipkes memoriālu

Pieņemot uzņēmēja un bijušā premjerministra Māra Gaiļa uzaicinājumu, trešdien, 18.jūlijā, Nacionālās
apvienības VL-TB/LNNK valdes un frakcijas sēde iesākās ar nesen pabeigtā, bet vēl neatklātā Žaņa
Lipkes memoriālā muzeja apmeklējumu.
Lasīt tālāk... Nacionālās apvienības valde un frakcija apmeklē Žaņa Lipkes memoriālu

17.07.2012 09:30

NA valdes un frakcijas izbraukuma sēde Limbažos
Vidzemes TV sižets par Nacionālās apvienības valdes un frakcijas izbraukuma sēdi 2012. gada 11. Jūlijā
Limbažos, SIA N.Bomja maiznīcā „Lielezers”.
Lasīt tālāk... NA valdes un frakcijas izbraukuma sēde Limbažos

22.06.2012 13:48

Roberts Zīle: Gribam redzēt lielāku atbalstu no koalīcijas partneru puses
Nacionālajai apvienībai svarīgajos jautājumos
Intervija LNT "900 sekundes" 22.06.2012
Lasīt tālāk... Roberts Zīle: Gribam redzēt lielāku atbalstu no koalīcijas partneru puses Nacionālajai
apvienībai svarīgajos jautājumos
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