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veicināta 
eiropas 

dzelzceļa telpas 
savietojamība 

un pastiprināta 
dzelzceļa 
drošība

palielināti
 avansa 

maksājumi 
jauniešu 

nodarbinātības 
iniciatīvai Nodrošināta 

depozītu aizsardzība 
pret pārāk riskantām 

tirdzniecības 
darbībām, īstenojot 
banku strukturālās 

reformas 

Uzlabota 
ekonomikas 

atveseļošanās, 
efektivizējot 
pārrobežu 

maksātnespējas 
procesus

Uzlaboti inovāciju 
ieviešanas apstākļi, 

nodrošinot 
efektīvāku preču 
zīmju aizsardzību 
pret viltojumiem

publiskie 
līdzekļi €8 

miljardu apmērā 
pārvērsti par €315 

miljardu vērtām 
investīcijām

18 darba 
grupu 

sanāksmes 

9 trialogi; no 
kuriem garākais 
ilga 12,5 stundas 

(19:30 - 8:00)

168 dienas 
starp 

priekšlikuma 
publicēšanu 

un likuma 
parakstīšanu

spēCīgāka 
ekoNomika 

eiropas 
stratēģisko 

investīciju fonda 
izveide (esiF) 

saglabāti es 
līdzekļi izaugsmei 

un darbavietu 
radīšanai 

Nodrošināta 
mūsdienīga datu 

aizsardzības 
sistēma

viesabonēšanas 
piemaksu atcelšana 

un apstiprināti 
noteikumi 
“atvērtam 

internetam”

veidota 
drošāka un 

uzticama digitālā 
vide visā es 

Digitalizētāka 
sabieDrība

vienoti 
noteikumi

tiesības 
“tikt 

aizmirstam”

datu 
pārnesamība

45 darba 
grupas 

sanāksmes

datu 
apstrādātāju 

kopīga 
atbildība 

open 
science for 

wider 
innovation
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Uzlabota
 konsulāro 

pakalpojumu 
pieejamība trešajās 

valstīs, kurās 
attiecīgā valsts nav 

pārstāvēta Nodrošināta 
jauna aizsardzības 

sistēma 
patērētājiem, kuri 
rezervē brīvdienu 

ceļojumu 
paketes 

ierobežotas 
komisijas 

maksas par 
maksājumiem 

ar karti

vieNkāršāka 
Dzīve

Uzlabotas 
attiecības ar āfrikas, 
karību jūras reģiona 

un klusā okeāna 
valstu grupu ākk 

ministru 
sanāksmē 

sekmētas es un 
latīņamerikas 

attiecības 
latīņamerikas un 

karību jūras reģiona 
valstu kopienas 
(CelaC) samitā

Uzsāktas 
diskusijas par 

stratēģisko 
komunikāciju 

sniegta papildu 
makro-finansiālā 

palīdzība Ukrainai 
€1,8 miljardu 

apmērā  (kopā 
€3,4 miljardi)

pilsoniskās 
sabiedrības 
konference

samits 

biznesa 
forums 

jaunatnes 
forums 

mediju 
konference 

Digitālās 
ekonomikas 

ministru 
tikšanās 

Citi austrumu 
partnerības 
pasākumi 

lauksaim-
niecības 
ministru 
tikšanās 

es un asv 
nolīgums par 
pārapdroši-

nāšanu

transatlantiskās 
tirdzniecības 
un investīciju 

partnerības izveidi 
veicinošas debates 
par investoru-valsts 

strīdu risināšanu
es - asv

tieslietu un 
iekšlietu ministru  
tikšanās un rīgas 

deklarācija

veselības 
ministru 
tikšanās 

tirdzniecības 
ministru 
tikšanās

tieslietas un 
iekšlietas 

iesaistītāka 
eiropa atkārtoti 

apliecinātas 
attiecības ar 

austrumu 
partnerības 

valstīm 

Uzlabotas 
transatlantiskās 

attiecības 

attiecību 
kopšana ar 

āziju
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Drošāki un videi 
draudzīgāki 
kravas auto

izstrādāta 
e-zvanu avārijas 

sistēma, lai 
nodrošinātu 
drošību uz 

ceļiem 

Nodrošināta 
satiksmes 

noteikumu 
pārkāpēju 

izsekojamība 

Drošāks 
Ceļš

izveidota tirgus 
stabilitātes rezerve 
cīņai pret klimata 

pārmaiņām, paverot 
ceļu es siltumnīcefekta 

gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas 

reformām

Nolemts sasniegt 
klimata mērķi – 

globālā sasilšana 
nepārsniedz divus 

grādus 

Novērsti šķēršļi 
organisko produktu 

ražošanai, 
palielināta 

uzticamība „bio” 
marķējumamsamazinātas 

piesārņotājvielu 
emisijas no 

sadedzināšanas 
iekārtām

sagatavota 
pāreja uz 
modernu 

biodegvielu

gatavošanās 
starptautiskām klimata 

sarunām, apstiprinot 
es vienpusējo 

apņemšanos par 
iecerēto valsts 

ieguldījumu (iNDC)ilgtspējīgāka 
UN zaļāka 

pasaUle 
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Nolemts 
palielināt 

meklēšanas un 
glābšanas misijas 

Triton 
kapacitāti 

atsākts 
darbs pie 

atpakaļuzņemšanas 
nolīgumiem 

un atgriešanas 
politikas

Nolemts 
uzsākt kDap 

misiju, reaģējot 
uz cilvēku 

kontrabandu

Uzsāktas 
diskusijas par 

personu, kurām 
nepieciešama 
aizsardzība, un 

bēgļu relokāciju un 
pārvietošanu 

Definēts 
 rīcības plāns 

migrācijai
plašāka 

atbilDe Uz 
migrāCijas 
spieDieNU

stingrāka 
ieroču 

kontrole 

pastiprināta 
informācijas 

apmaiņa starp 
dalībvalstīm

sistemātiskas 
pārbaudes uz es 
ārējām robežām

izveidota 
eiropola vienība, 

lai likvidētu 
radikalizāciju 

veicinošas 
mājaslapas

rīgas kopīgā 
paziņojuma 

par terorisma 
apkarošanu 
īstenošana

ieviesti stingrāki 
noteikumi, lai 

novērstu nelegāli 
iegūtu naudas 

līdzekļu legalizāciju 
un terorisma 
finansēšanu

atjaunota 
iekšējās

 drošības 
stratēģija

ieDzīvotājiem 
Drošāka 

eiropa 

Noorganizēta 
starptautiskā 

dzimumu līdztiesības 
konference par 
sieviešu iespēju 
palielināšanu un 

ilgtspējīgu attīstību

izstrādāta 
es pozīcija par 

attīstības programmu 
un finansējumu 

attīstībai pēc 2015. 
gada

atbalstīta 
eiropas gada 

attīstībai norise

mazāk 
NabaDzības 

pasaUlē
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Plašsaziņas līdzekļu uzmanība 

Par Latvijas prezidentūru sagatavoti 5710 TV ziņojumi, kas pārraidīti 142 
televīzijas kanālos, izmantojot tikai bezmaksas EbS (Europe by Satellite) saturu.

Papildu uzmanība - neskaitāmi raksti laikrakstos, radio pārraides, blogi, tvīti.

Kopumā 800 ārvalstu žurnālisti no vairāk nekā 40 valstīm apmeklēja prezidentūras 
pasākumus Latvijā.

Žurnālisti prezidentūras pasākumos piedalījās vairāk nekā 1880 reizes.
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prezidentūras 
dienas sanāksmes par 

ES politiku

publiskās diplomātijas 
pasākums 76 valstīs

darba 
dienas 

sanāksmes 
latvijā 

debates eiropas 
parlamentā

kultūras 
pasākumi

informatīvi
pasākumi

padomes 
sanāksmes

padomes darba 
sagatavošanas 

sanāksmes

dienas elpas 
atvilkšanai

prezidentūras 
sanāksmes 

briselē

trialogi ar parlamentu 
un komisiju 

koncerti

citi kultūras 
pasākumi

izstādes

Nepieciešamais 
īstenošanai



Latvijas prezidentūras ES Padomē rezultāti
01.01.2015. - 30.06.2015.

kopīgā rīgas 
deklarācija 
austrumu 

partnerības
 samitā

rīgas kopīgā 
deklarācija par 

terorisma apkarošanu 
pēc tieslietu un 

iekšlietu ministru 
tikšanās 29. – 30. 

janvārī rīgā

•	
enerģētikas 

savienības rīgas 
process

rīgas Nvo
 forums un 
rīgas plāns

rīgas kopīgais 
paziņojums 

par uzlabotu 
transatlantisko 

sadarbību tiesiskuma, 
brīvības un drošības 

jomā

rīgas kopīgā 
deklarācija par 

tuberkulozi un tās 
multirezistenci 

rīgas 
deklarācija 
“Ceļā uz es 

pilsētprogrammu”

rīgas 
deklarācija par 

plašsaziņas 
līdzekļu brīvību 

(UNesCo)
rīgas 

e-prasmju 
deklarācija 

rīgas 
secinājumi par 
vidēja termiņa 

eiropas profesionālo 
izglītību un 

apmācību līdz  
2020.gadam

rīgas 
deklarācija 

par 
e - iekļaušanu

rīgas 
deklarācija, kas 

pieņemta 3. eiropas un 
āzijas valstu (asem) 
transporta ministru 

sanāksmē par eiropas 
un āzijas transporta 

multimodālās 
savienojamības 

attīstību 

rīgas 
deklarācija 

par bezpilota 
lidaparātiem 

(droniem)

rīga ir 
UzmaNības 

CeNtrā 


