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8.15–8.55 Rīta kafija un dalībnieku reģistrēšanās

9.00–9.30 Atklāšanas uzrunas
• Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds
• Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietas izpildītājs Andris Kužnieks

 Galvenā runa:
• Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 

PIRMĀ PANEĻDISKUSIJA: 9.30–10.45
Eiropas Savienības politiskā atjaunošanās (108. telpa – Baltiešu zāle)

2019. gads Eiropas Savienībai būs pārmaiņu gads — tai būs par vienu dalībvalsti mazāk, 
toties būs jauns Eiropas Parlaments un jauna Eiropas Komisija. Šo pārmaiņu sekas ir grūti 
prognozēt. Turklāt 9. maijā paredzēts Rumānijas prezidentūras rīkotais Sibiu samits par ES 
nākotni. Šīs paneļdiskusijas mērķis ir izprast ES un tās institūciju nākotnes politisko veidolu 
un lomu turpmākajos gados.

Sesiju vada: interneta portāla The Lithuania Tribune galvenais redaktors Ruslans Iržikevičs 
(Ruslanas Iržikevičius)

• Bijušais Latvijas Republikas Valsts prezidents Valdis Zatlers
• Eiropas Parlamenta deputāts, bijušais Slovēnijas ministru prezidents 

Aloizs Peterle (Alojz Peterle)
• Igaunijas Republikas ārlietu ministra vietnieks Eiropas Savienības jautājumos 

Mati Māsikas (Matti Maasikas)

10.45–11.15 Kafijas pauze 

OTRĀ PANEĻDISKUSIJA: 11.15–12.30
ES daudzgadu budžets 2021.–2027. gadam: darba procesā… 
(108. telpa – Baltiešu zāle)

Diskusijās un sarunās par ES nākamo daudzgadu budžetu laikposmam no 2021. gada 
līdz 2027. gadam pamazām atklājas tā potenciālais iznākums. Lai arī Eiropas Komisijas 
2018.  gada 2.  maija priekšlikumā ir saglabāta tradicionālā metodoloģija, tomēr 
ierosinājumi par kopējā budžeta palielināšanu un aptveramajiem jautājumiem ir vērienīgi. 
Šīs diskusijas mērķis ir noteikt gaidāmā daudzgadu budžeta formu un sarunu rezultātu. 

Sesiju vada: Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā Ekonomikas departamenta 
vadītājs Mortens Hansens (Morten Hansen)

• Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica
• Francijas Nacionālās asamblejas deputāts Aleksandrs Holroids (Alexandre Holroyd)
• Eiropas Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs

12.30–13.30  Pusdienu pārtraukums (Saeimas ēdnīca, Jēkaba iela 11) 
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PARALĒLĀ SESIJA 3A: 13.30–14.30
Eiropas informācijas telpa un mūsdienu demokrātijas 
(108. telpa – Baltiešu zāle)

Pēdējo gadu laikā ir pierādījies, ka mūsdienu tehnoloģijas prasa, lai tām pielāgotos 
arī demokrātiskā sistēma. Arvien skaidrāk ir manāms, ka informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, kā arī plašsaziņas līdzekļus ļaunprātīgi izmanto gan demagogi politiķi, gan 
arī ārvalstu aģenti, gan bezatbildīgi uzņēmumi. Viltus ziņas, propaganda, nepietiekamā 
medijpratība un politisko procesu neizpratne ir tikai dažas no aktuālākajām problēmām. 
Šīs diskusijas mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, kā Eiropas Savienības iestādes var palīdzēt 
stāties pretī vai pielāgoties mūsdienu informācijas telpas izaicinājumiem. 

Sesiju vada: Igaunijas Ārpolitikas institūta direktore Kristi Raika (Kristi Raik)

• Bijušais Eiropas komisārs attīstības jautājumos Andris Piebalgs
• Latvijas Republikas Ministru prezidenta padomniece stratēģiskās komunikācijas 

jautājumos Guna Šnore
• Rumānijas Eiropas Institūta pētnieks Mihajs Sebe (Mihai Sebe)

PARALĒLĀ SESIJA 3B: 13.30–14.30
Eiropas aizsardzības struktūras: izveides procesā? 
(206. telpa – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas zāle)

Eiropas drošības un aizsardzības struktūras vēl ir veidošanas stadijā. Kopš PESCO izveides 
2017.  gada nogalē, Eiropas Aizsardzības fonda izveides un aizvien intensīvākajām 
diskusijām par militāro mobilitāti ES dalībvalstu ietvaros plāni kļūst arvien skaidrāki. 
Krievijas jaunās ārpolitikas un aizsardzības politikas tendences, Apvienotās Karalistes 
aiziešana no ES, kā arī satraucošie signāli no ASV liek ES aizvien vairāk apzināties 
nepieciešamību pēc patstāvības un pašpietiekamības. Šīs diskusijas mērķis ir noskaidrot 
Eiropas aizsardzības politikas un sistēmu nākotni.

Sesiju vada: Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūta 
direktora vietniece Margarita Šešelgīte (Margarita Šešelgyte)

• Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons
• Polijas Ārpolitikas institūta direktors Slavomirs Debskis (Sławomir Dębski)
• Minho Universitātes Politikas zinātnes pētījumu centra docente Sandra Fernandesa 

(Sandra Fernandes)

PARALĒLĀ SESIJA 3C: 13.30–14.30
Eiropas Savienības taktika “tirdzniecības kara” laikā 
(306. telpa – Saeimas komisiju sēžu zāle) 

Viens no ES izveides mērķiem bija veicināt tirdzniecību gan starp tās dalībvalstīm, gan 
ar trešām valstīm. ES un tās dalībvalstīm ekonomiskā izaugsme un starptautiskā preču 
un pakalpojumu tirdzniecība ir nodrošinājusi būtiskus ieguvumus. Taču pēdējos gados 
vērojama atgriešanās pie protekcionisma politikas un pat “tirdzniecības kariem”. Šīs 
diskusijas mērķis ir noskaidrot, kāda pašreizējos starptautiskās tirdzniecības apstākļos ir 
ES taktika un kādai tai jābūt.  

Sesiju vada: Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinbuka

• Bijušais Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks 
Peters Balass (Peter Balas)

• Itālijas Starptautisko attiecību institūta priekšsēdētāja vietnieks Etore Greko (Ettore Greco)
• Baltijas Aizsardzības koledžas pētnieks Viljars Vēbels (Viljar Veebel)

14.30–15.00  Kafijas pauze 
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CETURTĀ PANEĻDISKUSIJA: 15.00–16.15
ES un ASV: vai patiesu draugu iepazīsti tikai nelaimē? 
(108. telpa – Baltiešu zāle)

Pēdējos pāris gados Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās 
attiecības nav bijušas nedz vieglas, nedz viegli paredzamas. Abas puses ir apmainījušās 
ar negatīvu retoriku, vienlaikus saglabājot sadarbību tirdzniecības, militārajos, globālās 
pārvaldības, kā arī ģeopolitiskās stabilitātes jautājumos. Daudzu ES dalībvalstu politisko 
līderu pasaules uzskati ir apmēram tādi paši kā pašreizējai ASV elitei. Šīs paneļdiskusijas 
mērķis ir paredzēt, kā ES un ASV attiecības varētu attīstīties nākamo, 2020. gadā gaidāmo 
ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā.

Sesiju vada: Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Edijs Bošs

• Bijušais Apvienotās Karalistes vēstnieks Krievijā, Kembridžas Universitātes pētnieks 
Entonijs Rasels Brentons (Anthony Russell Brenton)

• Starptautiskā aizsardzības un drošības centra direktors Svens Sakovs (Sven Sakkov)
• Vācijas Ārpolitikas un drošības institūta (SWP) vecākais līdzstrādnieks Kajs Olafs 

Langs (Kai-Olaf Lang)

16.15 Nobeiguma piezīmes, atspirdzinājumi

MŪSU PARTNERI:


