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ES Padomes prezidentūra 
 
 

Svarīga loma ES Padomes uzdevumu veikšanā, tās darbības 
nodrošināšanā un ES interešu pārstāvēšanā ir Padomes prezidentūrai. 
ES dalībvalstis rotācijas kārtībā kļūst par prezidējošo valsti uz 6 
mēnešu termiņu un tādējādi uzņemas atbildību par ES Padomes 
(izņemot Ārlietu padomes) darba norisi. 

ES Padomes prezidentūra ir likumdošanas un politisko lēmumu 
pieņemšanas virzītājspēks. Prezidentūra organizē un vada ES 
Padomes, COREPER un darba grupu sanāksmes. Prezidentūra veic 
koordinējošu funkciju gan ES Padomes ietvaros, gan sadarbībā ar 
citām dalībvalstīm un Padomes Ģenerālsekretariātu, Komisiju un 
Parlamentu, kā arī Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar 
Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES. 

Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos ES Padomes prezidentūru katrā 18 mēnešu 
laikposmā kopīgi nodrošina iepriekš izveidota trīs valstu grupa - t.s. „trio" prezidentūra. Grupas 
prezidentūra ir būtiska ne vien no ES Padomes darba pēctecības nodrošināšanas aspekta, bet arī 
no resursu pieejamības aspekta, īpaši gadījumos, kad prezidentūru īsteno maza ES dalībvalsts. 

No 2011. gada decembra līdz jūlijam Padomes prezidentvalsts ir Ungārija, 2. pusgadā 
Polija. Latvija ES Padomes prezidējošās valsts pienākumus uzņemsies 2015.gada pirmajā 
pusgadā, pārņemot to no Itālijas un nododot Luksemburgai. 

 
 

Avots: www.es.gov.lv 
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1. janvārī ES prezidentūru pārĦems Ungārija 
 

Nākamā gada 1.janvārī par Eiropas Savienības (ES) 
prezidētājvalsti kļūs Ungārija, taču atbildīgo pienākumu 
uzņemšanās laikā nedz pašā Ungārijā, nedz Eiropas valstu 
saimē nebūt neklājas viegli.  

Budapešta izpelnījusies plašu kritiku gan par pagājušajā nedēļā pieņemto jauno mediju 
likumu, gan par valdības ekonomisko politiku un citiem jautājumiem. Tikmēr Brisele cenšas izkļūt 
no parādu krīzes eirozonā, rast risinājumu čigānu integrācijas problēmai un ieslīgusi smagās 
pārrunās par bloka ilgtermiņa budžetu. 

Kā Budapeštas prezidentūras uzdevumu raksturojusi Berlīne, Ungārijai "būs īpaša atbildība 
par visas savienības kopējo tēlu pasaulē". Pašreizējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans 
amatā stājās aprīlī pēc vēlēšanām, kurās viņa pārstāvētā partija "Fidesz" izcīnīja divu trešdaļu 
vairākumu parlamentā. Tas savukārt viņam sniedza iespēju grozīt likumus un pat konstitūciju. 47 
gadus vecais politiķis drīz vien gandrīz visos svarīgākajos amatos, arī prezidenta postenī, iecēla 
savus sabiedrotos. Valdības vadītājs ir turējis doto solījumu samazināt nodokļus, tādējādi nācies 
meklēt citus veidus budžeta deficīta mazināšanai. 

Ungārijas valdība apņēmusies samazināt valsts budžeta deficītu zem 3% no iekšzemes 
kopprodukta (IKP) līdz 2011.gadam, kā to pieprasījusi Eiropas Savienība un Starptautiskais 
Valūtas fonds (SVF) apmaiņā pret aizdevuma piešķiršanu. Lai sasniegtu šo mērķi, valdība 
ieviesusi vairākus īpašus krīzes nodokļus finanšu, telekomunikāciju, enerģētikas un 
mazumtirdzniecības sektoriem. ES un SVF gan uzskata, ka šie pasākumi domāti īstermiņam. 

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) uzskata, ka likums apdraud preses 
brīvību, jo var tikt izmantots kritiķu apklusināšanai un politisko debašu apslāpēšanai. Jaunajai 
normai nopēlumu paudis arī Eiropas Parlaments (ES) un vairākas bloka dalībvalstis, tostarp 
Vācija. 

Tomēr vissarežģītākie Ungārijas prezidentūras uzdevumi, visticamāk, būs saistīti ar parādu 
krīzi eirozonā. Tāpat Ungārijai nāksies pārraudzīt nebūt ne vieglās sarunas par ES budžetu 2014. 
līdz 2020.gadam. Un ne mazāk sarežģīts jautājums varētu izrādīties Šengenas zonas 
paplašināšana. Rumānija un Bulgārija cer Šengenas zonai pievienoties 2011.gada martā, taču 
Francija un Vācija apņēmušās to bloķēt, jo uzskata, ka abas valstis šādam solim vēl nav gatavas. 

Turpretī Budapešta atbalsta Bukarestes un Sofijas pievienošanos zonai. 
Viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm solās būt arī čigānu 

integrācija. Šis jautājums gan ir visnotaļ delikāts, īpaši Francijā, kura šogad 
izpelnījās asu Briseles nosodījumu par šīs minoritātes pārstāvju izraidīšanu. 

Pašreiz bloka prezidētājvalsts pienākumi uzticēti Beļģijai. 
Ziņu aģentūra LETA/ Nozare 

Foto: europa.eu 
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Stratēăija „ES 2020” 

 

2011. gads visās ES dalībvalstīs būs nozīmīgs ar Stratēģijas 
2020 izstrādi un ieviešanu.  

„ES 2020” stratēģija ir Lisabonas stratēģjas pēctece. Galvenais 
„ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES 
kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. „ES 2020” stratēģijai ir trīs 
galvenās prioritātes: gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. Lai 
sasniegtu augstākminētās prioritātes, „ES 2020” stratēģijai ir pieci 
kvantitatīvie mērķi, kuri aptver nodarbinātības politikas, pētniecības 
un inovācijas politikas, enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas, 
izglītības politikas un sociālās politikas jomas. „ES 2020” stratēģija 
balstās uz Integrētajām vadlīnijām, uz kā pamata ES dalībvalstis 
gatavo nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas 
īstenošanai.  

 
 

2010. gadam ir jāiezīmē jauns sākums.  
 
Es gribu, lai Eiropa izkļūst no ekonomikas un finanšu krīzes vēl stiprāka. Kā liecina finanšu 

krīzes globālā ietekme, ekonomikā norises ir straujākas nekā politikā. Mums ir jāpieņem fakts, ka 
arvien lielāka savstarpējā atkarība diktē vajadzību pēc apņēmīgākas un saskaņotākas reakcijas 
politiskā līmenī. 

Pēdējos divos gados darbu ir zaudējuši miljoniem cilvēku. Tā radīja parādu slogu, kas ilgs 
daudzus gadus. Tā radīja jaunus draudus mūsu sociālajai kohēzijai. Tā arī atklāja dažas 
pamatpatiesības par problēmām, ar kurām saskaras Eiropas ekonomika. Tikmēr pasaules 

ekonomika virzās uz priekšu. Mūsu nākotni noteiks Eiropas reakcija. Krīze ir trauksmes 
zvans, brīdis, kad mēs apzināmies, ka, rīkojoties pēc ierastā scenārija, mēs sevi nolemsim 
pakāpeniskai lejupslīdei un nonāksim otršķirīgā stāvoklī pasaulē. Šis ir brīdis, kad Eiropai 
jāizvērtē situācija. Tas ir laiks, kad jābūt drosmīgiem un aktīviem. Mūsu īstermiņa prioritāte ir 
sekmīgi pārvarēt krīzi. Kādu laiku vēl būs grūti, bet mēs to paveiksim. Ievērojams progress ir 
panākts situācijas atrisināšanā ar nedrošajām bankām. 

Turpinājums 5.lpp 
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Lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni, mums jau tagad 
ir jādomā plašāk nekā īstermiņā. Eiropai ir jāatgriežas uz 
iepriekš nospraustā ceļa, un tā nedrīkst zaudēt izraudzīto 
virzienu. Tāds ir stratēģijas Eiropa 2020 mērķis. Tas ir 
saistīts ar lielāku skaitu darbavietu un labāku dzīvi. Tas 
parāda, kā Eiropa spēj nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi, rast veidus, kā radīt jaunas 
darbavietas un piedāvāt mūsu sabiedrībai virzības jēgu. 

Eiropas vadītāju rīcībā ir vispārīga analīze par 
mācībām, kas gūstamas no krīzes. Mums arī ir kopīga 
neatliekamības izjūta attiecībā uz gaidāmajiem 

uzdevumiem. Pienācis laiks kopīgi īstenot šo mērķi. Eiropai ir daudzas stiprās puses. Mums ir 
talantīgs darbaspēks un varena tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze. Mums ir iekšējais tirgus un 
vienota valūta, kas palīdzēja sekmīgi pārvarēt grūtāko. Mēs esam izmēģinājuši un pārbaudījuši 
sociālo tirgus ekonomiku. Mēs esam pārliecināti par savām spējām noteikt vērienīgu programmu 
un pēc tam virzīt savus centienus, lai to īstenotu. Komisija 2020. gadam ierosina izmērāmus ES 
mērķus, kuri virzīs šo procesu un pārtaps par valstu mērķiem tādās jomās kā nodarbinātība, 
pētniecība un inovācija, klimata pārmaiņas un enerģētika, izglītība un 

nabadzības apkarošana. Tie atspoguļo virzienu, kādā mums jāiet, un nozīmē, ka mēs 
varēsim izmērīt sasniegto. 

Šie mērķi ir vērienīgi, bet sasniedzami. To pamatā ir konkrēti priekšlikumi, kas ļauj 
pārliecināties par to izpildi. Pamatiniciatīvas, kas izklāstītas šajā dokumentā, parāda, kā Eiropa 
var dot izšķirošu ieguldījumu. Mūsu rīcībā ir ietekmīgi instrumenti, lai veidotu jaunu 

ekonomisko pārvaldību, kas balstīta uz iekšējo tirgu, mūsu budžetu, tirdzniecības un ārējo 
ekonomikas politiku un Ekonomikas un monetārās savienības disciplīnu un atbalstu. 

Panākumu nosacījums ir Eiropas vadītāju un iestāžu reāla atbildība. Mūsu jaunā programma 
nosaka vajadzību pēc saskaņotas Eiropas mēroga reakcijas, tostarp ar sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību. Rīkojoties kopā, mēs varam pretoties krīzei un izkļūt no tās vēl stiprāki. 
Mums ir jauni rīki un jaunas ambīcijas. Atlicis tikai īstenot šo mērķi. 

 
José Manuel BARROSO 
EK Prezidents 
 

Avots:www.em.gov.lv 

Sākums 4.lpp 
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Par aizvadītā gada Eiropas cilvēku Latvijā izvēlēts Neo 
 

Sabiedrības balsojumā par aizvadītā gada Eiropas cilvēku 
Latvijā kļuvis Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā 
intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns, kurš plašākā 
sabiedrībā kļuva pazīstams kā hakeris Neo, aģentūru LETA 
informēja aptaujas rīkotāji Eiropas kustība Latvijā (EKL). 

Politologs Ivars Ījabs sabiedrības atbalstu Poikānam kā 
2010.gada Eiropas cilvēkam uzskata par loģisku, sakot, ka "mums 
var patikt vai nepatikt viņa rīcība, bet ar to ir jārēķinās. Poikāns ar 
savu darbību atklājis dažādus politikas vājos punktus un devis 
aizsākumu plašai diskusijai par Latvijas un Eiropas demokrātijas 
vēlamo attīstību nākotnē. Skaidri jūtama viena parādība: plaisa 
starp informāciju, kas pieejama lēmumu pieņēmējiem un 
sabiedrībai, kļūst arvien mazāka". 

"Prieks, ka šogad balsu vairākumu guvis cilvēks, kas nav amatpersona. Poikāns pierādīja, 
cik daudz viens cilvēks Latvijā var mainīt. Viņa drosme un nesavtība ir īpašības, pēc kurām 
sabiedrībā ilgojamies, viņš parādīja, ka varam izdarīt vairāk nekā tikai kurnēt savā virtuvē. 
Neatkarīgi no rīcības juridiskās puses, tā noteikti lika mums katram aizdomāties par mūsu katra 
personīgo drosmi," balsojumu vērtējusi Latvijas Televīzijas žurnāliste un Neo sabiedrotā Ilze 
Nagla. 

Balsotāji, izvirzot Poikānu šim titulam, skaidrojuši, ka balso par viņu, "jo viņš ir uzdrīkstējies 
aizstāvēt demokrātiskas un eiropeiskas vērtības Latvijas sabiedrībā", "Poikāns bija pirmais, kas 
aizsāka aktīvo sabiedrības cīņu par atklātību un caurspīdīgumu, tas pat krietni pirms skaļām 
"WikiLeaks" lietām", "pateicoties mūsu Neo, Latvijas vārds pozitīvi izskanēja Eiropā un pasaulē, 
kad citādi visu laiku tikai ziņoja par Latvijas krīzi ekonomikā", "viņš atvēra acis un lika 
aizdomāties par demokrātiskām vērtībām Latvijā, Eiropā un pasaulē", "viņa uzdrīkstēšanās saukt 
lietas īstajos vārdos un darbs sabiedrības informēšanas jomā ir patiesas cieņas un atzinības vērti, 
jo viņš praksē ir parādījis nepieciešamību Latvijā tiekties pēc tādas nozīmīgas Eiropas un 
pasaules vērtības kā informētas un zinošas sabiedrības". 

2010.gada Eiropas cilvēka Latvijā titulam kopā tika izvirzīti vairāk nekā 45 kandidāti, tāpēc 
EKL prezidents Andris Gobiņš izsaka prieku, "ka šogad balsotāji ir novērtējuši tik daudzu cilvēku 
ieguldījumu, kuri ar savu darbu tuvinājuši Latviju Eiropai un Eiropu Latvijai", turklāt "katrs savā 
veidā būtu pelnījis iegūt šo titulu". 

Pasākuma mērķis ir godināt cilvēku, kurš, pēc sabiedrības domām, ar saviem darbiem 
aizvadītajā gadā visvairāk ir veicinājis Latvijas integrāciju Eiropā un Eiropas integrāciju Latvijā. 

 
Ziņu aģentūra LETA 

 


