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Polija pārņem ES prezidentūru
Polija rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem pārņem Eiropas
Savienības (ES) prezidentūru, nomainot Ungāriju un kļūstot par
ceturto Austrumeiropas valsti, kas uzņemas bloka vadību. Faktiski
darbu uzsāk prezidentūru trio, kurā ietilpst Polija, Dānija un Kipra.
Ar 38 miljoniem iedzīvotāju Polija ir lielākā Austrumeiropas
valsts, kas pievienojusies ES kopš tā dēvētās sprādzienveidīgās
paplašināšanās 2004. gadā. Polija savas prezidentūras laikā vēlas
stiprināt ES kopīgo drošības politiku, attīstīt brīvo tirgu un tuvināt
blokam citas komunisma jūgā bijušās valstis.
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Neskatoties uz to, ka Polija nav vēl pievienojusies eirozonai, tai ir nozīmīgi
tirdzniecības sakari ar visām 17 valstīm, kuras izmanto vienoto valūtu, taču īpaši
ar Vāciju. Tāpēc Varšavu nopietni satrauc sekas, kuras var radīt Grieķijas
parādsaistību izsauktā eirozonas finanšu krīze.
"Polijas prezidentūra skaidri un gaiši paudīs savu nostāju jautājumā par
palīdzības sniegšanu Grieķijai un citām valstīm," nesen uzsvēris premjerministrs
Donalds Tusks. "Tas ir jautājums, vai mēs vēlamies glābt eirozonu un Eiropas
vienotību, vai arī priekšplānā izvirzīt egoistiskas nacionālās intereses."
Varšava paziņojusi, ka svarīgs tās prezidentūras jautājums būs attiecību stiprināšana ar Tuvo
Austrumu valstīm. Radoslavs Sikorskis kā pirmais eiropiešu ārlietu ministrs maijā apmeklēja Lībijas
nemiernieku galveno atbalsta punktu Bengāzī, lai demonstrētu atbalstu Muamara Kadafi režīma
pretiniekiem.
Pēc nedēļas Bengāzī ieradās arī ES augstākā pārstāve ārlietās Ketrina Eštone, kas pilsētā atklāja
bloka pārstāvniecību, kuras uzdevums ir nemierniekus konsultēt reformu īstenošanā. Savukārt
Varšava jau paziņojusi, ka savas prezidentūras laikā plāno uz Bengāzī nosūtīt savu vēstnieku, kas
vienlaikus pārstāvētu arī ES intereses.
Polija, izmantojot pati savu pieredzi pārejā uz demokrātiju pēc komunistiskā režīma gāšanas
1989. gadā, jau sen konsultējusi citas valstis, kas atbrīvojušās no diktatūrām. Tagad tā ierosinājusi
veidot Eiropas demokrātijas fondu, lai paplašinātu šāda atbalsta sniegšanu, tostarp valstīm, kuras
pārņēmuši tā dēvētie arābu pavasara nemieri.
Polija, kas ir vienīgā ES dalībvalsts, kurai izdevies saglabāt ekonomisko izaugsmi globālās
finanšu krīzes laikā, vēlas mazināt Eiropas tirgū pastāvošos ierobežojumus un norāda, ka tas
sekmēšot bloka tautsaimniecību.
Polija, kas pastāvīgi iestājusies par ES paplašināšanos tālāk uz
austrumiem, vēlas nepieļaut pēdējo gadu virzības apturēšanu.
"Vairākās Eiropas galvaspilsētās noskaņojums pret ES paplašināšanos
nav īsti entuziasma pilns," atzinis Tusks.
Viena no Varšavas iecerēm ir uzņemšanas līguma parakstīšana
ar Horvātiju, kas iestāšanās sarunas jau noslēgusi un varētu blokam
pievienoties 2013. gadā.
LETA / Nozare.lv http://www.esmaja.lv/?lapa=zina&id=3930
Informācija par Latvijai būtiskākajiem jautājumiem
Polijas prezidentūras laikā pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā
http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/Jaunumi/polija/
http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3964
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Eiropas vadīšanas stafeti pārņem Polija
Jāņu svinības Latvijas valdības vadītājam šogad izpalika: Briselē tajā
laikā uz sanāksmi sanāca Eiropadome. Tā sauc Eiropas Savienības
dalībvalstu vadītāju sanāksmi, kas ir augstākā ES izpildinstitūcija. Atbildīgā
par tās darbakārtību ir tobrīd prezidējošā valsts. Rindas kārtībā šis
atbildīgais pienākums uz pusgadu tiek katrai dalībvalstij, kad tā vada ap 500
miljonu Eiropas iedzīvotāju un 27 valstu ES politikas dienaskārtību.
Prezidējošās valsts pienākumos ir ne tikai Eiropadomes, bet arī visu daudzo
darba grupu, kas veic politikas saskaņošanu dažādās nozarēs, darba
organizēšana. Tajās tiekas un strādā visu dalībvalstu ministriju pārstāvji.
Polija prezidentūru pārņem laikā, kad pasaules finanšu un ekonomiskā krīze iet mazumā; pati
Polija to pārcieta negaidīti labi. Tagad Polijas rūpe būs sekmēt Grieķijas problēmu risināšanu, lai
Grieķijas pēdās nesekotu vēl citas valstis. "Eiropas pamati ir apdraudēti," saka Polijas premjers
Donalds Tusks, ļaujot noprast, ka vajadzīga stingra un lietpratīga vadība. "Polijas prezidentūra
atdzīvinās ticību ES institūciju jēgai." Izaicinājums ES spējai atbilstoši reaģēt uz strauju notikumu
attīstību būs arī ES politikas veidošana attiecībās ar tās austrumu kaimiņu – Baltkrieviju. Polijas
zināšanas un pieredze šeit lieti noderēs. Polija ir viena no galvenajām ES Austrumu partnerattiecību
programmas virzītājām, kur mērķis ir Polijas austrumu kaimiņu ciešāka integrācija ES virzienā.
Polijas prezidentūras logo autors ir Jeržijs Janiševskis; mākslinieks, kurš pirms 31 gada uzzīmēja
"Solidaritātes" kustības logo. Solidaritāte ir viena no ES valstu apvienības galvenajām vērtībām.
"Solidaritāte ir dažādu panākumu simbols. Janiševska radītais logo attēlo mūsu spēju uzvarēt un
stāties pretī jauniem izaicinājumiem," logo prezentācijā teica Donalds Tusks.
Stafetes kociņu Polija saņem no Ungārijas, bet nākamā gada sākumā tālāk to nodos Dānijai. Tā
ir ES pieņemtā tradīcija, ka prezidējošā valsts kopā ar nule prezidējušo un
nākamo prezidēšanas rindā veido t. s. ES varas "troiku". Šāds mehānisms
nodrošina pēctecību ES politikas darbakārtībā. Šāda pieredze būs noderīga arī
mums: Latvijas prezidentūra paredzēta 2015. gada pirmajā pusē. Līdz tam gan
vēl būs iespēja paskatīties, kā veicas brāļiem lietuviešiem, – Lietuvas
prezidentūra būs tieši pēc diviem gadiem.
Tā ir unikāla atbildība un iespēja arī spodrināt valsts tēlu, pārstāvot visu
Eiropas Savienību, pasaulē tikt globāli pamanītai un novērtētai.
Iveta Šulca
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja
www.esmaja.lv
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Īsi fakti par Poliju
Polijas Republika atrodas Centrālajā Eiropā, rietumos robežojas
ar Vācijas Federatīvo Republiku, dienvidos ar Čehiju un Slovākiju,
austrumos ar Lietuvu, Baltkrieviju un Ukrainu, Polijas ziemeļos
atrodas Baltijas jūra.
Polijas Republikas ģerbonis – balts ērglis ar zelta kroni galvā uz
sarkana fona. Polijas Republikas karogs – balti-sarkans. Polijas
Republikas valsts valoda – poļu
Polija ieņem 6. vietu Eiropas Savienībā gan pēc teritorijas
lieluma (312 tūkst. km2), gan iedzīvotāju skaita (38,1 milj.).
Polijas Republikas galvaspilsēta ir Varšava, kurā dzīvo 1 700 000 iedzīvotāju. Valsts teritorija
kopš 1998. gada tiek iedalīta 16 administratīvās vienībās vojevodistēs.
Par Polijas dibināšanas datumu bieži tiek pieņemts
966.gads, kad Mieško (Mieszko) I pieņēma kristietību. Polija
kļuva par karaļvalsti 1025.gadā, bet 1569.gadā nodibināja
savienību ar Lietuvu.
Mūsdienās Polijā ir parlamentāra demokrātija. Polija ir
Eiropas Savienības, NATO, ANO, ESAO, PTO un citu
starptautisku organizāciju dalībvalsts.
Polija ir pazīstama un lepojas ar slavenajiem tautiešiem –
pāvestu Jāni Pāvilu II, komponistu Frederiku Šopēnu,
zinātniekiem Nikolaju Koperniku un Mariju Kirī.
Avots: http://www.polska.lv/info/centrs/lv
Vairāk informācijas par Polijas Republiku:http://www.poland.gov.pl/
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