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Saeimas Eiropas lietu komisijas vecākais konsulatnts 

 

2013. gada 26. marts 

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu 

 

ES plānošanas dokumenti un to 

koordinācija Latvijā 



Saturs 
 ES plānošanas un lēmumu pieņemšanas izplatītākie 

dokumenti I 

 ES plānošanas un lēmumu pieņemšanas izplatītākie 
dokumenti II 

 ES jautājumu koordinācija Latvijā 

 - Nozaru ministrijas 

 - Ārlietu ministrija 

 - Ministru kabinets 

 - Saeimas Eiropas lietu komisija 

 ES plānošanas dokumenti Latvijā 

 Latvijas valdības prioritātes Īrijas prezidentūrā ES 
Padomē 



ES plānošanas un lēmumu 

pieņemšanas izplatītākie dokumenti I 

 Primārie tiesību avoti 

 Sekundārie tiesību akti 

 Deleģētie akti un ieviešanas akti 

 Zaļās grāmatas 

 Baltās grāmatas 

 Padomes secinājumi 

 Komisijas paziņojumi, jeb komunikācijas 

 Iniciatīvas 



ES plānošanas un lēmumu 

pieņemšanas izplatītākie dokumenti II 

 ES Padomes Prezidējošo valstu 18 mēnešu, jeb 

Trio valstu prioritātes  

 

 EK likumdošanas programma 

 

 ES Padomes Prezidējošās valsts prioritātes 

 



ES jautājumu koordinācija Latvijā 

 Nozaru ministrijas 

 

 Ārlietu ministrija 

 

 Ministru kabinets 

 

 Saeimas Eiropas lietu komisija 

 



Nozaru ministrijas 

 Seko ES darba kārtībai savas kompetences 

ietvaros, veic sektorpolitikas analīzi 

 

 Sadarbojas ar savas nozares NVO, sociālajiem 

partneriem 

 

 Formulē Latvijas intereses un sagatavo mandātus 

 

 Iesniedz pozīcijas MK un Saeimā 

 

 Pārstāv Latviju gandrīz visos ES sarunu posmos 

 



Ārlietu ministrija 
 Koordinē pozīciju izstrādi 

 

 Nodrošina, lai visiem ES darba kārtības jautājumiem 
iepretī būtu atbildīgā ministrija 

 

 Pievērš ministriju uzmanību problēmjautājumiem 

 

 Seko Latvijas viedokļa starpnozaru vienotībai un 
atbilstībai 

 

 Nodrošina informācijas apriti 

 

 Vada Vecāko amatpersonu sanāksmi ES jautājumos 

 



Ministru kabinets 

 Apstiprina Latvijas prioritātes ES 

 

 Apstiprina nacionālās pozīcijas par ES Ministru 

padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem 

 

 Nozīmē pārstāvi Latvijas viedokļa paušanai 

Ministru padomes sanāksmē 

 

 Apstiprina Latvijas atbildes pārkāpumu procedūru 

ietvaros 

 



Saeimas Eiropas lietu komisija 

 Izskata un lemj par:  

 - sākotnējām pozīcijām par būtiskiem 
jautājumiem; 

 - pozīcijām pirms Ministru padomes sanāksmēm; 

 - oficiālām nostādnēm pirms to paziņošanas 
Eiropas Savienības institūcijām 

 

 Diskusijas jebkurā ES lēmumu pieņemšanas 
stadijā 

 

 Saeimas viedoklis ir saistošs 

 



ES plānošanas dokumenti Latvijā 

 Latvijas dalība ES - pamatprincipi, mērķis, 

prioritātes un darbība 2007.-2013. 

 

 Ziņojums par ārpolitiku un Eiropas Savienības 

jautājumiem Saeimā 

 

 Informatīvais ziņojums par prioritātēm attiecīgās 

prezidentūras ES Padomē 

 



Latvijas valdības prioritātes Īrijas 

prezidentūrā ES Padomē 
Īrijas PRES prioritātes Latvijas horizontālās prioritātes 

ES Daudzgadu budžeta sarunu 

noslēgšana 

Latvijas interešu pārstāvība ES 

daudzgadu budžetā 

Ekonomikas pārvaldība Gatavošanās dalībai Eirozonā; 

Ekonomikas un monetārās 

savienības pilnveide; 

Banku savienība 

Izaugsme un nodarbinātība Vienotā tirgus akta I un II ieviešana; 

Eiropas pusgads; 

Transporta un enerģētikas politika 

ES ārējās tirdzniecības 

veicināšana 

ES paplašināšanās 



Paldies par uzmanību! 


