LATVIJAS PREZIDENTŪRAS ES PADOMĒ

DARBA PROGRAMMAS
SAGATAVOŠANAS PROCESS

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. Prezidentūra ir iespēja katrai ES
dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika Eiropas Savienībā ietekmēt ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.
Uzņemoties prezidējošās valsts funkcijas, dalībvalsts ir atbildīga par sanāksmju rīkošanu un vadīšanu, kā arī par sanāksmju dokumentu sagatavošanu. Prezidējošās
valsts uzdevums ir virzīt lēmumu pieņemšanu ES aktuālajos jautājumos, vienlaikus esot neitrālam starpniekam, kas meklē kompromisu dalībvalstu dažādajiem viedokļiem.

LATVIJA IR ES PADOMES PREZIDĒJOŠĀ VALSTS 2015. GADA 1. PUSĒ

Gatavojoties prezidentūrai, katra valsts izstrādā sešu mēnešu darba programmu. Tajā uzsvērti galvenie darbības virzieni, mērķi un veicamās darbības to
īstenošanai. Tā ir vienošanās par to, kas ir jāizdara prezidentūras laikā, lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu ES Padomes darbu. Kvalitatīvi sagatavota darba
programma ir veiksmes atslēga sekmīgai prezidentūras norisei un nodrošina ES Padomes darba pēctecību.

PĒCTECĪBA
Padomes darbā ļoti būtisks princips ir pēctecība, jo ES mērķi skatāmi ilgtermiņā. Katras valsts darba programmā ir jautājumi,
kuru risināšana sākta jau iepriekšējo prezidentūru laikā. Latvija, tāpat kā ikviena prezidējošā valsts, ir svarīgs ķēdes posms ES
Padomes mērķu pēctecīgā nodrošināšanā.

SADARBĪBA AR TRIO VALSTĪM
Pēctecību ES Padomē nodrošina trio prezidentūru princips. Tas nozīmē, ka trīs secīgas dalībvalstis izstrādā kopīgu 18 mēnešu darba
programmu. Tā nosaka ilgtermiņa mērķus un to izmanto par pamatu katras trio partnervalsts atsevišķās darba programmas izveidei.
Latvijas trio ietilpst Itālija, Latvija un Luksemburga.

DAŽĀDAS IESAISTĪTĀS PUSES
Programmas sagatavošanā iesaistītas dažādas puses: trio valstis, pārējās ES dalībvalstis, Eiropas Komisija un citas ES institūcijas. Tās
veidošanā ņem vērā aktuālos notikumus ES un pārējā pasaulē. Latvijas prioritārie jautājumi noteikti sadarbībā ar valsts un pašvaldību
iestādēm, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī akadēmiskās vides pārstāvjiem.

LATVIJAS INTEREŠU UN PRIORITĀŠU NOSKAIDROŠANA

SARUNAS AR TRIO PREZIDENTŪRAS PARTNERIEM

EIROPAS SAVIENĪBĀ UN
PASAULĒ AKTUĀLIE NOTIKUMI

KONSULTĀCIJAS AR ES INSTITŪCIJĀM

KĀ VEIDOJAS DARBA
PROGRAMMA?

EIROPAS KOMISIJAS ILGTERMIŅA PLĀNI
(TIESĪBU AKTU UN POLITIKAS
INICIATĪVU PĀRSKATĪŠANA,
JAUNAS INICIATĪVAS)

STARPTAUTISKO ORGANIZĀCIJU
DARBA KĀRTĪBA

NACIONĀLĀS INTERESES

NO IEPRIEKŠĒJĀM
PREZIDENTŪRĀM „MANTOTIE"
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

ES DALĪBVALSTU INTERESES

LATVIJAS IZVĒLĒTIE
PREZIDENTŪRAS VADĪŠANAS
PRINCIPI UN PRIORITĀTES

PRINCIPI
PRIORITĀTES

IZAUGSME

DIGITĀLA EIROPA
Digitālās vides piedāvāto iespēju
izmantošana ES konkurētspējai un
attīstībai.

PREZIDENTŪRA
IESAISTĪTA EIROPA
ES lomas stiprināšana globālā mērogā,
labklājības un drošības telpas veidošana ES
kaimiņu reģionos.

IESAISTĪŠANĀS

ILGTSPĒJA

KONKURĒTSPĒJĪGA EIROPA
Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un
cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai.
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