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Šī brīža politiskais un profesionālais darbs: 

- Eiropas Parlamenta deputāte kopš 2004. gada (atkārtoti 

ievēlēta 2009., 2014. un 2019. gadā) 

- Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) (ETP) grupa 

- Politiskās partijas "Vienotība" valdes locekle 

- Viceprezidente Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna 

un ES apvienotās parlamentārās asamblejas delegācijā (DACP) 

- Ekonomikas un monetārās komiteja (ECON)  

- Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

(ENVI) 

- Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar 

Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Profesionālā un politiskā pieredze: 

- 2002. - 2004. g. LR Saeimas deputāte, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja 

- 2002. - 2004. g. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) priekšsēdētāja  

- 2001. g. Rīgas Domes priekšsēdētāja vietniece (vicemēre) 

- 2001. - 2002., 2004. g. Rīgas domes deputāte 

- 2000. - 2001. g Latvijas Hipotēku un zemes bankas padomes priekšsēdētāja vietniece 

- 2000. - 2002. g Vācijas Tautsaimniecības pārstāvniecības Latvijā vadītāja 

- 1999. - 2001. g. LR Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomniece 

- 1998. - 1999. g. LR vides ministre  

- Kopš 1998. g. Latvijas Ekonomiskās attīstības foruma prezidente  

- 1997. - 1999. g. Latvijas Reģionālās attīstības padomes priekšsēdētāja 

- 1997. - 1998. g. LR Ministru prezidenta padomniece  

- 1996. - 1997. g. LR Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre  

- Kopš 1975. g. Pasniedzēja, aspirante, docente, profesore Latvijas Universitātē 

Apbalvojumi: 

- Ukrainas prezidenta ordenis “Par nopelniem”  

- Gruzijas Valsts apbalvojums – Svētās karalienes Tamāras ordenis 

- Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas Lielā balva par izciliem sasniegumiem 

- Latvijas Valsts prezidenta pateicības raksts 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

- Latvijas Okupācijas izpētes biedrības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

- Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenā locekle 

- Mazo un vidējo uzņēmumu Eiropas Apvienības valdes locekle 

- Eiropas Jaunuzņēmumu balvas vēstniece Eiropā un patronese Latvijā 

- Eiropas Enerģētikas foruma valdes locekle kopš 2009. gada  

- Eiropas Interneta foruma locekle 

- Vairāk nekā 300 publikāciju Latvijas un ārzemju plašsaziņas līdzekļos, 20 zinātnisku 

publikāciju. 

Valodas: latviešu, angļu, vācu, krievu, franču, itāļu 


