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safer
road

stronger
economy
closer
global
family

simpler
life

Putting
people
first

more
digitalised
society

more
sustainable
and greener
world

world
with less
poverty

safer
Europe for
its citizens

wider
response to
migratory
pressures

€8 billion of
public money is
transformed into
€315 billion in
investments

Setting up the
European fund
for strategic
investments
(EFSI)

stronger
economy

9 trilogues, of
which the longest
one lasted 12,5
hours (from 19:30
pm to 8:00 am)
18 working
group
meetings

•
Increasing
advance
payments
for the youth
employment
initiative

Preserving EU
funds for growth
and jobs

168 days
between the
publication of
the proposal
and signing it
into law

Promoting
interoperability
in the European
railway area and
reinforcing rail
safety

Protecting
deposits from
excessively risky
trading activities
through Banking
Structural
Reform

Improving
conditions for
businesses to
innovate, benefitting
from more effective
trade mark
protection against
counterfeits

Improving
economic recovery
by making crossborder insolvency
proceedings more
efficient

a single
set of
rules

more
digitalised
society

Ensuring a
modern data
protection
framework

the right
to be
forgotten

joint
liability
of data
processers

data
portability

Ensuring a
more secure
and trustworthy
digital
environment
throughout the
EU

Reduced
roaming fees
and open
internet
access

45 working
group
meetings

Civil Society
Conference

Summit

closer
global
family

Business
Forum

Media
conference

Re-affirming
ties with
the Eastern
Partnership
countries

Trade
ministerial

Youth
forum

Digital
economy
ministerial

Agriculture
ministerial

Providing
additional €1.8
billion in macrofinancial assistance
to Ukraine bringing
total to €3.4
billion

Justice
and Home
Affairs

Enhanced
relations with the
African, Caribbean
and Pacific Group
of States at the
ACP ministerial

Other
Eastern
Partnership
events

Health
ministerial

Launching
debate on
strategic
communication

Maintaining
ties with
Asia

EU-US
agreement on
reinsurance

Transatlantic
Trade and Investment
Partnership
facilitating debate
on InvestorState-DisputeSettlement

Enhancing
Transatlantic
relations

Enhancing
EU-Latin
American
relations at CELAC
summit

EU-US JHA
ministerial
with Riga
declaration

Improving
access to consular
services in third
states where own
country is not
diplomatically
represented

simpler
life

Ensuring new
protection to
consumers, who
book packagedeal holidays

Capping fees
for card-based
payments

safer
road

Ensuring the
use of safer
and greener
lorries

Enhancing
traceability of
traffic offenders

Setting up an
e-call emergency
system for safer
roads

Preparing for the
international climate
diplomacy negotiations
by adopting the
Intended Nationally
Determined
Contribution (INDC)
of the EU

More
sustainable
and greener
world

Commitment to
the Climate target
of not exceeding
a 2 degree
change

Reducing
air polluting
emissions from
combustion
plants
Establishing a Market
Stability Reserve for
fighting against climate
change and paving
the way for the reform
of the EU greenhouse
gas emission trading
scheme

Removing
obstacles to
production of
organics, improving
reliability of
bio-labelling

Preparing
the transition
to advanced
biofuels

Stricter
arms
control

Implementing
the Riga joint
statement on
countering
terrorism

safer
Europe
for its
citizens

Set-up of a
Europol unit
for the removal
of radicalising
websites

Strengthening
rules to
prevent money
laundering
and terrorist
financing

Systematic
EU external
border
checks

Reinforced
exchange of
information in
the Member
States

Renewing the
Internal Security
Strategy

Organising
international
gender conference
on women’s
empowerment
and sustainable
development

World
with less
poverty
Building the
EU position on
the Post-2015
Development Agenda
and Financing for
development

Hosting the
European
Year for
Development

Defining a
roadmap on
migration

wider
response
to migratory
pressures

Renewing
efforts on
readmission
agreements and
return policy

Initiating the
debate on
relocation and
resettlement of
refugees and
people in need of
protection

Launching a
CSDP mission in
response to the
smuggling of
people

Increasing
capacity of the
search and rescue
mission

Triton

Media attention

5 710 TV reports were produced on the Latvian Presidency by 142 television

channels only on the basis of free-for-all Europe by Satellite content.

Additional attention through countless written newspaper articles, radio emissions,
blog posts, tweets.
More than
events.

800 foreign journalists from over 40 countries visited Latvia for Presidency

Journalist attendance at Presidency events exceeded

days of
Presidency

181

25

work
days

days
of rest

46
Debates in
European
Parliament

1726
meetings
in Latvia

831

public outreach
events

What it
takes to get
it done

197

156

606

1880 visits.

public diplomacy
events in 76 countries

1250
Council preparatory
meetings

1483

43

Meetings
in Brussels

130
225
cultural
events

Council meetings
chaired by
Presidency

concerts

63

meetings on
EU policy

190

32

trilogue meetings
with Parliament and
Commission

other
events

exhibitions

Riga
Declaration
“Towards the EU
Urban Agenda’’

Joint Riga
Declaration
of the Eastern
Partnership
Summit

Riga
taking
centre
stage

Riga Joint
Statement on
Counter-Terrorism
following the informal
meeting of Justice
and Home Affairs
Ministers in Riga on
29 and 30 January

Riga
Declaration
on e-Inclusion
Riga
Declaration
on remotely
piloted aircraft
(drones)

Riga Process
on the
Energy Union

Riga NGO
Forum and
the Riga
Roadmap

Riga
Declaration on
Freedom of Media
(UNESCO)

Riga
statement on
enhancing
transatlantic
cooperation in
the area of Justice,
Freedom and
Security

Riga Declaration
of the 3rd ASEM
Transport Ministers’
Meeting on the
Development
of Euro-Asia
Multimodal Transport
Connectivity

Joint Riga
Declaration on
Tuberculosis and
its Multi-Drug
Resistance
Riga
Declaration on
e-skills and jobs

Riga
Conclusions 2015 on
a new set of Mediumterm deliverables in
the field of vocational
education and
training for the period
2015-2020
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Latvijas prezidentūras
ES Padomē

rezultāti
01.01.2015. - 30.06.2015.

drošāks
ceļš

spēcīgāka
ekonomika
iesaistītāka
Eiropa

vienkāršāka
dzīve

Cilvēks
pirmajā
vietā

digitalizētāka
sabiedrība

ilgtspējīgāka
un zaļāka
pasaule

mazāk
nabadzības
pasaulē

iedzīvotājiem
drošāka
Eiropa

plašāka
atbilde uz
migrācijas
spiedienu

Publiskie
līdzekļi €8
miljardu apmērā
pārvērsti par €315
miljardu vērtām
investīcijām

Eiropas
Stratēģisko
investīciju fonda
izveide (ESIF)

Spēcīgāka
ekonomika

9 trialogi; no
kuriem garākais
ilga 12,5 stundas
(19:30 - 8:00)
18 darba
grupu
sanāksmes

Palielināti
avansa
maksājumi
jauniešu
nodarbinātības
iniciatīvai

168 dienas
starp
priekšlikuma
publicēšanu
un likuma
parakstīšanu

Veicināta
Eiropas
dzelzceļa telpas
savietojamība
un pastiprināta
dzelzceļa
drošība

Saglabāti ES
līdzekļi izaugsmei
un darbavietu
radīšanai

Uzlabota
ekonomikas
atveseļošanās,
efektivizējot
pārrobežu
maksātnespējas
procesus

Nodrošināta
depozītu aizsardzība
pret pārāk riskantām
tirdzniecības
darbībām, īstenojot
banku strukturālās
reformas

Uzlaboti inovāciju
ieviešanas apstākļi,
nodrošinot
efektīvāku preču
zīmju aizsardzību
pret viltojumiem

vienoti
noteikumi

Nodrošināta
mūsdienīga datu
aizsardzības
sistēma

Digitalizētāka
sabiedrība

tiesības
“tikt
aizmirstam”

datu
apstrādātāju
kopīga
atbildība

datu
pārnesamība
45 darba
grupas
sanāksmes

Veidota
drošāka un
uzticama digitālā
vide visā ES

Samazinājums
viesabonēšanas
piemaksai
un “atvērts
internets”

Pilsoniskās
sabiedrības
konference

Samits

iesaistītāka
Eiropa

Veselības
ministru
tikšanās

Sekmētas ES un
Latīņamerikas
attiecības
Latīņamerikas un
Karību jūras reģiona
valstu kopienas
(CELAC) samitā

Mediju
konference

Atkārtoti
apliecinātas
attiecības ar
Austrumu
partnerības
valstīm

Tirdzniecības
ministru
tikšanās

Sniegta papildu
makro-finansiālā
palīdzība Ukrainai
€1,8 miljardu
apmērā (kopā
€3,4 miljardi)

Biznesa
forums

Jaunatnes
forums

Digitālās
ekonomikas
ministru
tikšanās

Lauksaimniecības
ministru
tikšanās

Citi Austrumu
partnerības
pasākumi

ES un ASV
nolīgums par
pārapdrošināšanu

Uzsāktas
diskusijas par
stratēģisko
komunikāciju

Attiecību
kopšana ar
Āziju

Transatlantiskās
tirdzniecības
un investīciju
partnerības izveidi
veicinošas debates
par investoru-valsts
strīdu risināšanu

Uzlabotas
Transatlantiskās
attiecības

Uzlabotas
attiecības ar Āfrikas,
Karību jūras reģiona
un Klusā okeāna
valstu grupu ĀKK
ministru
sanāksmē

Tieslietas un
iekšlietas

ES - ASV
tieslietu un
iekšlietu ministru
tikšanās un Rīgas
deklarācija

Uzlabota
konsulāro
pakalpojumu
pieejamība trešajās
valstīs, kurās
attiecīgā valsts nav
pārstāvēta

Vienkāršāka
dzīve
Nodrošināta
jauna aizsardzības
sistēma
patērētājiem, kuri
rezervē brīvdienu
ceļojumu
paketes

Ierobežotas
komisijas maksas
par maksājumiem
ar karti

Drošāks
ceļš

Drošāki un videi
draudzīgāki
kravas auto

Nodrošināta
satiksmes
noteikumu
pārkāpēju
izsekojamība

Izstrādāta
e-zvanu avārijas
sistēma, lai
nodrošinātu
drošību uz
ceļiem

Gatavošanās
starptautiskām klimata
sarunām, apstiprinot
ES vienpusējo
apņemšanos par
iecerēto valsts
ieguldījumu (INDC)

Ilgtspējīgāka
un zaļāka
pasaule

Novērsti šķēršļi
organisko produktu
ražošanai,
palielināta
uzticamība „bio”
marķējumam

Samazinātas
piesārņotājvielu
emisijas no
sadedzināšanas
iekārtām
Izveidota tirgus
stabilitātes rezerve
cīņai pret klimata
pārmaiņām, paverot
ceļu ES siltumnīcefekta
gāzu emisijas kvotu
tirdzniecības sistēmas
reformām

Sagatavota
pāreja uz
modernu
biodegvielu

Nolemts sasniegt
klimata mērķi –
globālā sasilšana
nepārsniedz divus
grādus

stingrāka
ieroču
kontrole

Rīgas kopīgā
paziņojuma
par terorisma
apkarošanu
īstenošana

Iedzīvotājiem
drošāka
Eiropa

pastiprināta
informācijas
apmaiņa starp
dalībvalstīm

izveidota
Eiropola vienība,
lai likvidētu
radikalizāciju
veicinošas
mājaslapas

Ieviesti stingrāki
noteikumi, lai
novērstu nelegāli
iegūtu naudas
līdzekļu legalizāciju
un terorisma
finansēšanu

Sistemātiskas
pārbaudes uz ES
ārējām robežām

Atjaunota
Iekšējās drošības
stratēģija

Noorganizēta
starptautiskā
dzimumu līdztiesības
konference par
sieviešu iespēju
palielināšanu un
ilgtspējīgu attīstību

mazāk
nabadzības
pasaulē
Izstrādāta
ES pozīcija par
Attīstības programmu
un finansējumu
attīstībai pēc 2015.
gada

Atbalstīta
Eiropas gada
attīstībai norise

Definēts rīcības
plāns migrācijai

Plašāka
atbilde uz
migrācijas
spiedienu

Atsākts
darbs pie
atpakaļuzņemšanas
nolīgumiem
un atgriešanas
politikas

Nolemts
uzsākt KDAP
misiju, reaģējot
uz cilvēku
kontrabandu

Nolemts
palielināt
meklēšanas un
glābšanas misijas
Triton
kapacitāti

Uzsāktas
diskusijas par
personu, kurām
nepieciešama
aizsardzība, un
bēgļu relokāciju un
pārvietošanu

Plašsaziņas līdzekļu uzmanība

5710

142

Par Latvijas prezidentūru sagatavoti
TV ziņojumi, kas pārraidīti
televīzijas kanālos, izmantojot tikai bezmaksas EbS (Europe by Satellite) saturu.
Papildu uzmanība - neskaitāmi raksti laikrakstos, radio pārraides, blogi, tvīti.

800

ārvalstu žurnālisti no vairāk nekā
Kopumā
pasākumus Latvijā.

40 valstīm apmeklēja prezidentūras

Žurnālisti prezidentūras pasākumos piedalījās vairāk nekā

1880 reizes.

46

Nepieciešamais
īstenošanai
prezidentūras
dienas

181

debates Eiropas
Parlamentā

sanāksmes par
ES politiku

1726
197

156

25

darba
dienas

dienas elpas
atvilkšanai

831

sanāksmes
Latvijā

publiskās diplomātijas
pasākums 76 valstīs

1250
Padomes darba
sagatavošanas
sanāksmes

1483

43

prezidentūras
sanāksmes
Briselē

130

606

225

informatīvi
pasākumi

kultūras
pasākumi

190

Padomes
sanāksmes

koncerti

63

trialogi ar Parlamentu
un Komisiju

32
citi kultūras
pasākumi

izstādes

Rīgas
deklarācija
“Ceļā uz ES
Pilsētprogrammu”

Kopīgā Rīgas
deklarācija
Austrumu
partnerības
samitā

Rīgas kopīgā
deklarācija par
terorisma apkarošanu
pēc tieslietu un
iekšlietu ministru
tikšanās 29. – 30.
janvārī Rīgā

•

Rīga ir
uzmanības
centrā

Enerģētikas
savienības Rīgas
process

Rīgas NVO
forums un
Rīgas plāns

Rīgas kopīgais
paziņojums
par uzlabotu
transatlantisko
sadarbību tiesiskuma,
brīvības un drošības
jomā

Rīgas
deklarācija par
plašsaziņas
līdzekļu brīvību
(UNESCO)
Rīgas
e-prasmju
deklarācija
Rīgas
deklarācija
par bezpilota
lidaparātiem
(droniem)

Rīgas
deklarācija, kas
pieņemta 3. Eiropas un
Āzijas valstu (ASEM)
transporta ministru
sanāksmē par Eiropas
un Āzijas transporta
multimodālās
savienojamības
attīstību

Rīgas kopīgā
deklarācija par
tuberkulozi un tās
multirezistenci
Rīgas
deklarācija
par
e - iekļaušanu

Rīgas
secinājumi par
vidēja termiņa
Eiropas profesionālo
izglītību un
apmācību līdz
2020.gadam
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