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Латвия, официално Република Латвия, е държава в
Североизточна Европа. Тя граничи с Балтийско море и е
една от трите балтийски държави, заедно с Естония (343
km) и Литва (588 km), с които граничи съответно на север и
на юг. Съседите ѝ на изток са Русия (276 km) и Беларус (141
km).



Латвия е Демократична парламентарна република,
разделена на 26 района.



Площта ѝ е 65 558 km², от които 64 590 km² суша и 968 km²
водна площ.



Столица – Рига, Европейска Столица на Културата 2014г.



На 20 септември 2003 г. на всенароден референдум
латвийците гласуват за присъединяването на Латвия към
Европейския съюз и на 1 май 2004 г. страната става член.
На 29 март 2004 г. Латвия се присъединява към НАТО,
заедно с още 6 източноевропейски държави.



Официална валута - Евро (EUR) от 01.01.2014г.



Президент на Република Латвия е Андрис Берзинш,
министър-председател Лаймдота Страуюма, министър на
външните работи Едгарс Ринкевич.



Еврокомисарят на Латвия Валдис Домбровскис е
заместник-председател на ЕК и отговаря за еврото и
социалния диалог.



Латвия Председателства Съвета на ЕС от януари 2015 г. до
юли 2015 г.

Относно Председателство на Съвета на
Европейския Съюз – обща информация

 Съветът на ЕС е ключов орган за вземане на решения, който заедно с Европейския парламент
приема законодателни актове и координира политиките на ЕС.
 Председателството на съвета на ЕС се сменя на ротационен принцип между всички Държави
Членки на ЕС.
 Председателстващата държава ръководи работата на Съвета на ЕС

 По време на председателството на Латвия, за което тя се готви три години, ще се
проведат над 200 мероприятия на различно ниво.

Функции и основни задачи на Председателството
на Съвета на Европейския Съюз
 Председателството
отрганизира
работата
на
Съвета
председателства заседания на всички нива, като ръководи:

и

 Заседания на Съвета на ЕС (с изключение на Съвета по Външните
Работи)
 Заседания на Комитета на Постоянните Представители
 Заседания на работни групи и комитети

 Гарантира порядъчното провеждане на разговорите и следи за
правилното приложение на правилата за процедурни и работни
методи на Съвета на ЕС.
 Представлява Съвета в отношения с други инситуции на ЕС и в
светoвен мащаб

Тройно председателство на Италия, Латвия и
Люксембург
 Съветът на ЕС е въвел тройната система, по която три държави-членки поемат
председателството една след друга като работят заедно по предварително съставена
програма
 От 1 Юли 2014г. до 31 Декември 2015г. тройното Председателство е съставено от Италия,
Латвия и Люксембург
 Приоритетите на тройното Председателство на Италия, Латвия и Люксембург включват:






Финансова стабилност – решаване на икономически и финансови проблеми с цел да се
създаде здравословна макро-икономическа среда;
Растеж в ЕС - подобряване на конкурентоспособността на ЕС, подсилване на индустриалната
политика, конкуренция на Единния Пазар и подобряване външната търговия;
Заетост - създаване на нови работни места, борба с бедността и общественото изолиране;
Дигитален план - възползване от възможностите, предоставени от дигиталната среда, работа
по конкуренцията на Дигиталния единен пазар;
Укрепване на глобалната роля на ЕС – подкрепа на икономически, социални и политически
реформи, особено в държави намиращи се на изток и юг от ЕС.;

Програма и Приоритети на Председателството на
Латвия

 Латвийското председателство ще се фокусира върху три основни
приоритета:
 Конкурентноспособна Европа
 Дигитална Европа
 Ангажирана Европа

Конкурентноспособна Европа
 Основна цел – създаване на работни места и икономически растеж в ЕС
 Задачи на Председателството на Латвия за Конкурентноспособна Европа:





Работа върху Инвестиционния План за Европа
Продължаване на дейността върху укрепване на Единния Пазар
Започване на дискусии и работа по Енергийния Съюз
Насърчаване конкурентноспособността на промишлеността

 Главни теми в Дневния ред:

 Инвестиционен План – отключване на публични и частни инвестиции в реалната
икономика
 Укрепване на Единния Пазар – Напредък във връзка с останалите предложения по
Акт II за Единния Пазар; започване на дискусии по отношение на очакваната
Стратегия на Вътрешния Пазар за стоки и услуги;
 Повишаване конкурентноспособността на промишлеността и относимите към нея
сектори за услуги;
 Създаване на Енергиен Съюз - енергийна политика, изградена върху солидарност,
доверие и сигурност, съсредоточена върху инфраструктура, по-добро управление,
енергийна сигурност и енергийна дипломация;

Дигитална Европа
 Основна цел – развитие на основа за истински дигитална Европа
 Задачи на Председателството на Латвия за Дигитална Европа:
 Постигне напредък в защитата на данните
 Работа върху Телекомуникационния пазарен пакет
 Започване на дискусии по въпроса за стратегията на Дигиталния Единен Пазар
 Главни теми в Дневния ред:
 Изграждане на по-силна и по-последователна рамка на защита на данните;
 Подобряване на киберсигурността – осъществяване на Стратегията за
Киберсигурност на ЕС, финализиране на преговирте по Директивата за мрежова и
информационна сигурност;
 Организиране на първоначални обсъждания по стратегията за Единня Дигитален
Пазар – премахване на онлайн граници, създаване на доверие и увереност,
отстраняване на ограничения, осигуряване достъп и свързаност, изграждане на
дигиталната икономика;
 Търсене на общ компромис по Телекомуникационния пазарен пакет – намиране на
баланс между висококачествени услуги и разумни цени за потребителите
 Цялостно дигитализиране – дигитализацията на Европа, дискутиране на дигитални
умения, насърчаване Електронното Правителство;

Ангажирана Европа
 Основна цел – ангажиране с въпросите от световно значение
 Задачи на Председателството на Латвия:
 Организиране разглеждането на Съседската политика
 Трансатлантическо партньорство
 Съсредоточаване върху целите за развитие след 2015г.
 Главни теми в Дневния ред:
 Европейската Съседска политика със своите Източни и Южни измерения, приоритет на
външните оношения на ЕС, като се отдели специално внимание на Източното
Партньорство;
 Укрепване на Трансатлантическото Партньрство – приклюване преговорите относно
споразумението за Трансатлантическо Търговско и Инвестиционно Партньорство до края
на 2015г., постигане на Цялостно Икономическо и Търговско Споразумение между ЕС и
Канада и Свободно Търговско Споразумение между ЕС и Япония;
 Стратегия за Централна Азия на ЕС – подобряване дискусиите за сигурността, управление
на граници, енергийни доставки и образователен обмен;
 Цели за развитие след 2015 г. – съсредоточаване върху устойчиво развитие с акцент
върху постигане на полово равенство и независимост на жените
 Отдаденост към политиката за разширяване на ЕС;

Почетното Консулство на Република Латвия в
България е създадено на 9 март 2004 г.
 Почетният Консул изпълнява следните
функции:
 Защитава интересите на Република
Латвия,
осигурява
помощ
и
сътрудничество на латвийските граждани
и юридически лица
 Развива
търговски,
икономически,
културни и научни отношения между
Република Латвия и Република България
 Представлява интересите на гражданите,
на хората, които нямат латвийско
гражданство, както и интересите на
латвийски юридически лица в случаите на
“mortis causa” на територията на
Република България.
 Изпраща
документи, получени от
българските институции на Министерство
на Външните Работи на Република Латвия.

