
ĀRLIETAS UN
EIROPAS SAVIENĪBAS

JAUTĀJUMI

11.SAEIMA

Amatpersonu tikšanās

Komisiju darbs ārpolitikā

Tikšanās ar ārvalstu
amatpersonām saeimā IZEJOŠĀS VIZĪTES

Komandējumos visbiežāk 
apmeklētās valstis: 

vizītēs Saeimā 
ieradušās

vairāk nekā

200
augstās

amatpersonas

11.Saeimas darbības laikā Latvijas parlamentu 
apmeklējuši ārvalstu prezidenti, parlamentu 
priekšsēdētāji, ministru prezidenti, ministri un 
vēstnieki, kā arī ANO ģenerālsekretārs

Beļģija1.

2. Francija

3. Lietuva

4. Gruzija

5. Igaunija

212
eiropas lietu

komisijas sēdes

94
ārlietu

komisijas sēdes

34
baltijas lietu

apakškomisjas
sēdes

6
eS prezidentūras

parlamentārās dimensijas
plānošanas komitejas sēdes

11.saeimas darbības laikā kopumā notikušas:

apstiprinājusi
NACIONĀLĀ
POZĪCIJA latvijas

nacionālās pozīcijas509

veikusi

subsidIaritātes
pārbaudes3

pieņēmusi

deklarācijas /viedokļus / 
paziņojumus6

Eiropas lietu komisija: ārlietu komisija:

pieņēmusi

paziņojumus /
rezolūcijas3



ārlietu debates

deputātu grupas

delegācijas

11.Saeimas ārlietu 
debatēs debatēts

18 STUNDAS
un 18 Minūtes

runājuši

90
debatētāji

Tajās tiek apspriests ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto 
darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos

Lielākās deputātu
sadarbības grupas

grupa sadarbībai ar
ukrainas parlamentu
/ 51 deputāts /

1.

grupa sadarbībai ar
azerbaidžānas parlamentu
/ 43 deputāti /

2.

grupa sadarbībai ar
francijas parlamentu
/ 43 deputāti /

3.

grupa sadarbībai ar
krievijas parlamentu
/ 39 deputāti /

4.

grupa sadarbībai ar
ķīnas parlamentu
/ 36 deputāti /

5.

73 deputātu
grupas

Deputāti sadarbības
veicināšanai ar citu valstu 

parlamentiem izveidojuši

latvijas republikas saeima ir

6 starptautisko parlamentāro organizāciju dalībniece

Baltijas
asambleja

Eiropas Drošības
un sadarbības organizācijas
Parlamentu asambleja

Starpparlamentu
Savienība

Vidusjūras Savienības
Parlamentārā Asambleja

Eiropas Padomes
Parlamentārā
Asambleja

NATO parlamentārā
Asambleja



6 Būtiski ar ārlietām un
Eiropas Savienības jautājumiem saistīti lēmumi

Aizsardzības budžetam – 
divi procenti no IKP

Finansējums valsts aizsardzībai katru 
gadu pieaugs, 2020.gadā sasniedzot 
divus procentus no iekšzemes 
kopprodukta. Tas ļaus mērķtiecīgi 
paaugstināt valsts aizsardzības spējas un 
izpildīt Latvijas saistības NATO

Gruzija, Moldova un Ukraina
tuvinās ES

Saeima ratificē Asociācijas nolīgumus 
starp ES, Eiropas Atomenerģijas kopienu 
un to dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Gruziju, Moldovu un Ukrainu, no otras 
puses. Nolīgumu noslēgšana sekmēs šo 
valstu tuvināšanos ES un pakāpenisku 
ekonomisko integrāciju ES iekšējā tirgū

Horvātija pievienojas ES

Saeima pieņem likumprojektu, ar kuru ES 
dalībvalstis ratificē līgumu par Horvātijas 
pievienošanos ES. Horvātija 2013.gada 
1.jūlijā kļūst par 28. ES valsti
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sagatavoja: SAEIMAS SABIEDRISKO ATTIECĪBU BIROJS

Foto: Ernests dinka, reinis Inkēns, Saeimas kanceleja

Atzīst dubultpilsonību
Fundamentālas izmaiņas Pilsonības 
likumā pieļauj dubultpilsonību un 
maina pilsonības piešķiršanas kārtību 
nepilsoņu bērniem un ārvalstīs 
dzimušiem pilsoņu bērniem

Eiro ieviešana un virzība uz OECD
Saeima nosaka eiro ieviešanas kārtību un 
groza vairāk nekā 100 saistītos likumus. 
Latvija sākusi strādāt pie “mājasdarbiem”, 
lai sagatavotos dalībai OECD

Saeima atbalsta Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku karavīru dalību ES 
apmācību misijā Mali, ES militārajā 
operācijā Centrālāfrikas Republikā, kā arī 
pagarina Latvijas militārā kontingenta 
līdzdalību Starptautisko drošības atbalsta 
spēku operācijā Afganistānā

Latvijas karavīri piedalās misijās 
Afganistānā, Mali un Centrālāfrikā


