Baltijas Asamblejas konference ar Beniluksa parlamenta,
GUAM Parlamentārās asamblejas, Ziemeļu Padomes un
Višegradas valstu līdzdalību

Kopīgi stiprinot mūsu sadarbību
2017. gada 9. jūnijs
Saeima, Baltiešu zāle, Jēkaba iela 6/8
Rīga, Latvija

Piektdiena, 9. jūnijs
08.30 – 09.00

Dalībnieku reģistrācija
Jēkaba iela 6/8

09.00 – 09.20

Konferences atklāšana
• Saeimas priekšsēdētāja V.E. Ināra Mūrniece
• Baltijas Asamblejas prezidents prof. Ādu Musts (Aadu Must)

09.20 – 11.15

1. SESIJA: ES attiecības ar Austrumu kaimiņvalstīm un to perspektīvas
Austrumu partnerības politika kopš tās pieņemšanas 2009. gadā ir veicinājusi ES
attiecības ar sešām tās Austrumu kaimiņvalstīm. 2015. gada Austrumu partnerības
samitā Rīgā tika noteikti sadarbības mērķi un prioritātes, kā arī partnervalstīs
nepieciešamo reformu īstenošanas ietvars. ES un tās dalībvalstis apņēmās atbalstīt
partneru centienus panākt reālu progresu savas sabiedrības un valsts attīstībā. Šā
gada novembrī Briselē notiks piektais Austrumu partnerības samits. Austrumu
partnerība ir vienota platforma sadarbībai ar sešām Austrumu kaimiņvalstīm. Tomēr
tā partnervalstīm dod iespēju pašām izvēlēties apjomu, kādā tās sadarbosies ar ES.
Kādas atbalsta funkcijas būtu jāuzņemas parlamentiem, lai palīdzētu partneriem
panākt ilgtspējīgu progresu? Kādā virzienā GUAM valstīm būtu jāturpina reformu
process, lai nodrošinātu sava reģiona labklājību un attīstību? Ko varam gaidīt no
piektā Austrumu partnerības samita?
Baltijas Asamblejas prezidents prof. Ādu Musts (Aadu Must)

Moderators:

Galvenās uzrunas:
• Latvijas
Republikas
Ārlietu
ministrijas
parlamentārā
Zanda Kalniņa-Lukaševica
• Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš
Uzrunas:

sekretāre

• Igaunijas Austrumu partnerības centra vecākais pētnieks Emets Tuohi
(Emmet Tuohy)
• Beniluksa parlamenta Nīderlandes delegācijas loceklis, Ārlietu komisijas loceklis
Anne Mulders (Anne Mulder)
• GUAM Parlamentārās asamblejas prezidents Kahabers Kučava (Kakhaber
Kutchava)

• Ukrainas Augstākās Radas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Hanna Hopko
(Hanna Hopko)
• Ziemeļu Padomes prezidente Brita Lundberga (Britt Lundberg)
• Polijas Republikas Seima Eiropas Savienības lietu komisijas priekšsēdētāja
vietnieks Konrāds Glebockis (Konrad Głebocki)
• Ungārijas Nacionālās asamblejas Ārlietu komisijas loceklis Atila Tilki (Attila Tilki)
Debates
11.15 – 11.45

Kafijas pauze

11.45 – 13.15

2. SESIJA: Cilvēku savstarpējie kontakti – Austrumu partnerības pulss
Viens no Austrumu partnerības stūrakmeņiem ir cilvēku savstarpējo kontaktu
attīstīšana un mobilitātes veicināšana, tādējādi satuvinot ES un tās partnervalstu
iedzīvotājus un radot jaunas iespējas kultūras, zināšanu, pieredzes un prasmju
apmaiņai. Tiek piedāvāti tādi rīki kā uzņēmumu savstarpējie kontakti, vīzu režīma
liberalizācija, jauniešu, izglītības un kultūras apmaiņas programmas. Nākamais solis
ir padarīt šos rīkus efektīvākus un populārākus visā Austrumu partnerības reģionā.
Kāda ir parlamentu labā prakse cilvēku savstarpējo kontaktu un zināšanu apmaiņas
stimulēšanā un paplašināšanā? Kādā veidā šīs iespējas varētu padarīt populārākas,
plašāk pieejamas un izmantotas partnervalstīs?
Baltijas Asamblejas viceprezidents prof. Jānis Vucāns

Moderators:

Galvenās uzrunas:
• Eiropas Komisijas Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas un Austrumu
partnerības nodaļas vadītājs Vasilis Maragoss (Vassilis Maragos)
Uzrunas:
• Lietuvas Republikas ārlietu ministra vietnieks Darjuss Skusevičs
(Darius Skusevičius)
• Beniluksa parlamenta prezidents Andrē Postems (André Postema)
• Gruzijas parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Sofija Katsarava (Sofio
Katsarava)
• Ukrainas Augstākās Radas Ārlietu komisijas Starpparlamentu, divpusējo un
daudzpusējo attiecību apakškomitejas priekšsēdētājs Volodimirs Arijevs
(Volodymyr Ariev)
• Ziemeļu Padomes Prezidija loceklis, Islandes delegācijas vadītāja vietnieks
Sigurdurs Ingi Johansons (Sigurður Ingi Jóhannsson)
• Ungārijas Nacionālās asamblejas Ārlietu komisijas locekle Monika Bartosa
(Mónika Bartos)
Debates
13.15

Kopsavilkums
• Baltijas Asamblejas prezidents prof. Ādu Musts (Aadu Must)
• GUAM Parlamentārās asamblejas prezidents Kahabers Kučava (Kakhaber
Kutchava)

