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Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän asiantuntijaryhmän tilannekatsaukset pyrkivät esittelemään systemaattisesti ja yhteenvedonomaisesti unionin laajentumisesta 
käytävän eri seikkoja koskevan keskustelun nykytilaa sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan instituutioiden omaksumat kannat. Tilannekatsauksia päivitetään neuvotteluiden edetessä. Aiemmin 
ilmestyneet: 
 
Numero Otsikko         PE-nro Päiväys Kielet 
 
1 Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys 167.284/korj.5 21.10.99 Kaikki 
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki 
3 Romania ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki 
4 Tsekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj.3 18.10.99 Kaikki 
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj.3 01.07.99 Kaikki 
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj.3 11.10.99 Kaikki 
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407/korj.2 17.06.99 Kaikki 
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj.2 18.11.98 Kaikki 
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531/korj.2 11.11.99 Kaikki 
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj.3 18.01.00 Kaikki 
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533/korj.3 23.11.99 Kaikki 
12 Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin  167.587/korj.3 25.10.99 Kaikki 
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609/korj.2 20.08.99 Kaikki 
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj.2 25.10.99 Kaikki 
15 Euroopan unionin laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299/korj.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Euroopan unionin talouden valvonta ja suojelu laajentumisen näkökulmasta 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Ympäristöpolitiikka ja laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 EU:n laajentumisen talousarviovaikutukset 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioitus EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Laajentuminen sekä taloudellinen ja sosiaalinen koheesio 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 EU:n laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj.6 13.10.99 EN 
23 Laajentumisen oikeudelliset näkökohdat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Liittymistä valmisteleva strategia EU:n laajentumista varten 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Laajentumiseen liittyvä yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa 167.690/korj.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Naisten oikeudet ja EU:n laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Sveitsi ja laajentuminen 167.777/korj.1 08.03.99 Kaikki 
29 Laajentuminen ja kalastus 167.799 12.10.98 Kaikki 
30 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Otsikko         PE-nro Päiväys Kielet 
 
31 Turvallisuus ja puolustus ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Euroopan talousalue (ETA) ja EU:n laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 PHARE-ohjelma ja EU:n laajentuminen 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 Talous- ja rahaliitto (EMU) ja EU:n laajentuminen 167.962/korj.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen 167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 ja liittymisprosessi EU:hun 168.008/korj.2 16.12.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 Laajentuminen ja ulkomaankauppa 168.062/korj.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 Laajentumista koskeva julkinen mielipide EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 Baltian maiden venäläiset vähemmistöt ja EU:n laajentuminen 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.495 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 Kansalliset parlamentit ja EU:n laajentuminen 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
Halutessanne kopiot oheisista tilannekatsauksista ottakaa yhteyttä: 

E. Deguffroy, Luxemburg, SCH huone 602, puh. (352) 4300-22906 / faksi: ( 352) 4300-29027 
Task Force on Enlargement, Bryssel, LEO 06D119, puh. (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 
Task Force on Enlargement, Strasbourg, IP2 447, puh. (33 3) 8817-4408 / faksi: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\divers\elargiss 
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I. TIIVISTELMÄ 
 
Latvian asema muuttui joulukuussa 1999, koska Helsingin Eurooppa-neuvosto päätti, että viralliset 
jäsenyysneuvottelut Latvian kanssa aloitetaan helmikuussa 2000. Tämä päätös tehtiin sen jälkeen, 
kun komissio oli julkaissut toisen määräaikaisen kertomuksensa edistymisestä liittymisen 
valmistelussa, jossa korostettiin huomattavaa edistymistä useilla eri aloilla. Kertomuksessa todettiin 
kuitenkin myös se, että joillakin aloilla, erityisesti julkishallinnossa on vielä paljon tehtävää.  
 
EU:n päätös jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta oli vuoden 1999 tärkein poliittinen tapahtuma. 
Toinen merkittävä asia oli uuden kielilain hyväksyminen sen jälkeen, kun presidentti Vike-Freiberga 
oli lähettänyt aikaisemman lakiesityksen takaisin Saeiman käsittelyyn. Sekä EU että ETYJin 
vähemmistövaltuutettu ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä uuden kielilain. Muita tärkeitä tapahtumia 
olivat pääsyyttäjän eroaminen, koska hänestä hänen mielestään yritettiin tehdä poliittinen toimija, ja 
Konrad Kalejsin toimien tutkiminen II maailmansodan ajoilta.  
 
 
II. POLIITTINEN TILANNE 
 
A) Lähihistoria 
Keski-ajalla ja vielä uudellakin ajalla Latviaa hallitsivat vuorotellen useat eri naapurivaltiot, jotka 
olivat kiinnostuneita sen kaupankäynnin kannalta strategisesta sijainnista ja sen suurelta osin 
talvellakin avoimesta rannikosta. Suurin osa Latviaa joutui vuonna 1771 Uudenkaupungin rauhassa 
Venäjän vallan alle. Itäosa eli Latgallen liitettiin vuonna 1772 Puolan ensimmäisen jaon seurauksena 
Venäjään, ja länsiosa eli Kuurinmaa liitettiin Venäjään Puolan kolmannen jaossa vuonna 1795. 
Latvian itsenäisyysliike voimistui Venäjän vallankumouksen jälkeen vuonna 1917, mutta Latvia 
saavutti täyden itsenäisyyden vasta vuonna 1922, sen jälkeen kun Karlis Ulmanisin johtama Latvian 
hallitus onnistui karkottamaan ensin bolsevikkien ja sen jälkeen myös saksalaiset joukot. 
Itsenäisyyden aika jäi kuitenkin lyhyeksi: 23. elokuuta 1939 tehdyssä Saksan ja Neuvostoliiton 
hyökkäämättömyyssopimuksessa Baltian maat joutuivat Moskovan vaikutuspiiriin. 
 
Puna-armeijan joukot marssivat Latviaan 17. heinäkuuta 1940. Sen jälkeen vilpillisillä vaaleilla 
valittu hallitus pyysi maan liittämistä Neuvostoliittoon. Saksa valtasi Latvian vuonna 1941, mutta 
puna-armeija valtasi maan takaisin vuonna 1944 ja Neuvostoliitto otti maan taas valvontaansa. 
Latvian talous, infrastruktuuri ja poliittinen järjestelmä sovjetisoitiin, teollistaminen ja maatalouden 
kollektivisointi mukaan lukien. Latvian kommunistipuolue (LCP) otti kaiken vallan käsiinsä ja 
kaikki muut puolueet kiellettiin. Stalinin kuoleman jälkeen, Hruštševin valtakaudella Moskova 
hellitti lyhyeksi ajaksi otettaan Latviasta, mutta ote kiristyi pian uudelleen. Kansallinen tietoisuus 
nousi uudelleen esiin Brezhnevin valtakaudella, ja se kohdistui pääasiassa ympäristökysymyksiin ja 
Latvian kulttuuriperinteen elvyttämiseen.  
 
Latvian toisinajattelijat tulivat julkisuuteen Mihail Gorbatšovin vuonna 1985 alkaneen glasnostin ja 
perestroikan jälkeen, mutta konservatiivinen, venäläisten hallitsema LKP, johtajanaan latvialainen 
Boris Pugo, vastusti lujasti kaikkia vapautumispyrkimyksiä. Boris Pugo muutti Moskovaan 
syyskuussa 1988, ja hänen tilalleen puoluejohtajaksi tuli suhteellisen liberaali Janis Vargis. 
Seuraavassa kuussa Latvian kansallisrintama (LTF) piti perustavan kokouksensa. Latvian kansallinen 
itsenäisyysliike (LNNK) syntyi samoihin aikoihin. Heinäkuussa 1989 Latvian korkein neuvosto 
julisti, että Latvialla on taloudellinen itsemääräämisoikeus. 
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Vuoden 1990 vaalien voittajaksi nousi kansanrintama, joka sai enemmistön korkeimpaan 
neuvostoon, julisti vuonna 1940 tapahtuneen Neuvostoliittoon liittämisen laittomaksi ja palautti 
voimaan vuoden 1922 perustuslain. Pääministeriksi tuli kansanrintaman johtajiin kuulunut Ivars 
Godmanis. Moskovan konservatiivien vaatimuksesta Gorbatšov lähetti Latviaan sisäministeriön 
erikoisjoukkoja, jotka valtasivat lehdistön painotalon Riikassa 2. tammikuuta 1991, ja hyökkäsivät 
sisäministeriön rakennusta vastaan 20. tammikuuta. Näissä yhteenotoissa kuli neljä ihmistä. 
3. maaliskuuta 1991 järjestetyssä kansanäänestyksessä 73,7 % äänesti itsenäisyyden puolesta, mikä 
ylitti reilusti Moskovan eroamisen ehdoksi asettaman kahden kolmasosan vaatimuksen. Olosuhteet 
muuttuivat Gorbatšovin vastaisen kaappausyrityksen (Boris Pugo oli kaappauksen päätekijöitä) 
jälkeen elokuussa 1991, sillä Latvia sai mahdollisuuden kieltää LKP:n myöhemmin samassa kuussa. 
Neuvostoliiton uusi valtioneuvosto tunnusti Latvian itsenäisyyden 6. syyskuuta 1991. 
 
Itsenäistymisen yhteydessä valtaan noussut kansanrintama joutui nopeasti epäsuosioon, koska Latvia 
syöksyi taloudelliseen lamakauteen. Kansanrintama oli myös sisäisesti hajanainen, ja se hävisi 
poliittiselta kartalta lähes kokonaan vuonna 1993 pidetyissä uuden itsenäisyyden ajan ensimmäisissä 
parlamenttivaaleissa. Eniten paikkoja sai aikaisemmin samana vuonna perustettu Anatolijs 
Gorbunovsin johtama keskustaoikeistolainen Latvian tie. Se muodosti kokoomushallituksen 
maatalouden intressejä ajavan maanviljelijöiden liiton (LFU) kanssa. Pääministeriksi valittiin LFU:n 
johtajiin kuuluva Valdis Birkavs; ja seuraavana vuonna Saeima valitsi toisen LFU:n edustajan Guntis 
Ulmanisin – maailmasotien välisen ajan johtajan Karlis Ulmanisin veljenpoika – Latvian 
presidentiksi. Tämän jälkeen hallituskoalitiot ovat kuitenkin olleet hyvin epävakaita, ja vuoden 1995 
vaalien jälkeisen hallitusneuvottelut olivat erityiset mutkikkaat.  
 
B) Instituutiot 
Nykyinen, 21. elokuuta 1991 hyväksytty perustuslaki on alkuperäisen 15. helmikuuta 1922 
hyväksytyn perustuslain tarkistettu versio. Lainsäädäntäelimenä toimii 100-paikkainen Saeima, jonka 
nimi periytyy toista maailmansotaa edeltäneeltä ajalta, ja joka korvasi 210-paikkaisen korkeimman 
neuvoston kesäkuussa 1993 pidettyjen vaalien jälkeen. Vaalitapa on suhteellinen, ja äänikynnys on 
5 %. Parlamentin toimikausi on neljä vuotta. 
 
Saeima valitsee presidentin salaisella äänestyksellä, ja presidentin toimikaudet on rajoitettu kahteen. 
Presidentin rooli on pääasiassa seremoniallinen, mutta presidentillä on huomattavat valtaoikeudet 
sekä ulkopolitiikassa että sisäpolitiikassa, ja presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti 
nimittää pääministerin, joka vuorostaan nimittää Saeimalle vastuussa olevan hallituksen. 
Presidentillä on oikeus hajottaa parlamentti, mutta tätä valtaoikeutta rajoittaa vaatimus, jonka 
mukaan ennenaikaisista vaaleista on päätettävä kansanäänestyksellä. Presidentillä on veto-oikeus 
lainsäädäntöön nähden, mutta Saeima voi kumota presidentin veton määräenemmistöllä. 
 
Oikeuslaitoksen perustana ovat tuomioistuimet, ja korkein oikeus toimii korkeimpana oikeusasteena 
kaikissa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Oikeuslaiton on riippumaton, muta sitä on syytetty 
tehottomuudesta oikeudenkäyntien päätösten noudattamisen valvonnan viivästymisen vuoksi. 
Perustuslakituomioistuin, joka valvoo lainsäädännön perustuslainmukaisuutta, piti ensimmäisen 
istuntonsa vuonna 1996. Riippumaton ihmisoikeusvirasto seuraa Latvian ihmisoikeuksia ja valvoo, 
että ne täyttävät kansainväliset ihmisoikeusnormit. 
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Latvian viimeisimmät parlamenttivaalit pidettiin 3. lokakuuta 1998. Nämä vaalit pidettiin 
samanaikaisesti kansalaislain muuttamista koskevan kansanäänestyksen kanssa. Vaalien voittajiksi 
selviytyivät markkinatalouteen siirtymisen vaatimia uudistuksia kannattavat puolueet sekä ne 
puolueet, jotka kannattavat vakaata edistymistä kohti EU:n jäsenyyttä, ja tämä merkitsee entisen 
suunnan jatkamista näissä asioissa. Pääministeri on Latvian tietä edustava Vilis Kristopans. Tulokset 
olivat seuraavat: 
 
 
Puolue 

 
% äänistä 

 
paikkaa 

 
Kansanpuolue (TP) 

 
21,19 

 
24 

 
Latvian tie (LC) 

 
18,05 

 
21 

 
Isänmaa ja vapaus (TuB/LNNK) 

 
14,65 

 
17 

 
Kansallisen yhtenäisyyden puolue 

 
14,12 

 
16 

 
Sosiaalidemokraattinen liitto 

 
12,81 

 
14 

 
Uusi puolue 

 
7,31 

 
8 

 
Muut 

 
11,87 

 
- 

 
100 kansanedustajan joukossa on 17 naista. 
 
C) Viimeaikainen kehitys 
i) Pääsyyttäjän eroaminen 
Pääsyyttäjä Janis Skrastins erosi virastaan 4. tammikuuta 2000. Saeiman jäsenet keräsivät riittävän 
määrän nimiä pystyäkseen vaatimaan pääsyyttäjän toimien tutkimista. Korkeimman oikeuden 
puheenjohtaja Andris Gulans ei kuitenkaan hyväksynyt mainitun tutkimuksen käynnistämistä. 
Pääsyyttäjä joutui kuitenkin eroamaan, koska huoli nk. pedofiilijutun tutkinnan hitaudesta lisäsi 
yleistä tyytymättömyyttä Latviassa. Kaupallinen tv-asema LNT syytti viikoittaisessa 
ajankohtaisohjelmassaan "Nedela" 19. syyskuuta 1999, että kaksi hallituksen ministeriä (nimiä ei 
mainittu) on sekaantunut lapsiprostituutio- ja pornografiarenkaaseen. Samassa ohjelmassa kaksi 
teini-ikäistä poikaa syytti Miss Latvia -kilpailujen toiminnanjohtajaa ja yksityisen matkatoimiston 
virkailijaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sittemmin ohjelmassa esiintyneet pojat ovat kuitenkin 
kertoneet pääsyyttäjän virastolle, että tv-yhtiö lahjoi heidät antamaan väärän todistuksen. 
 
Pääsyyttäjä Skrastins ilmoitti kuitenkin, että parlamentin tutkintavaliokunnan todellinen tarkoitus ei 
ole pedofiiliskandaalin tutkiminen vaan tehdä pääsyyttäjästä poliittinen vallankäyttäjä kuten 
neuvostovallan aikana. Tämä riistäisi pääsyyttäjän virastolta oikeudenkäyttöroolin ja jättäisi hänelle 
ainoastaan hallinnollisia tehtäviä. Skrastinsin arvostelijat ovat kuitenkin alkaneet kerätä uutta 
nimilistaa pyytääkseen, että pääsyyttäjän toimien tutkimista jatketaan. 
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ii) Kielilaki 
Saeima hyväksyi heinäkuussa 1999 kiistanalaisen kielilain huolimatta lännen varoituksista, että 
kielilaki on puutteellinen. Lailla halutaan varmistaa latvian kielen käyttö useimmilla elämänalueilla 
ja lopettaa yli 50 vuotta jatkunut Neuvostoliiton miehitykseen liittynyt venäjänkielen ylivalta. Sen 
mukaan valtionyhtiöiden on käytettävä latvian kieltä virallisissa tilastoissa ja kirjanpidossa, ja sen 
mukaan kansalaisilla on oikeus vaatia tulkkausta työpaikalla pidettävissä kokouksissa, joissa ei 
puhuta latviaa. Presidentti Vike-Freiberga kuitenkin palautti kielilain takaisin Saeiman käsittelyyn 
todeten, että se on "epätarkka ja sopimaton". Presidentti totesi edelleen, että ne termit ja ehdot, jotka 
ovat "liian rajoittavia, sen sijaan että ne olisivat opettavia ja tähtäisivät Latvian yhteiskuntaan 
integroimiseen" on määriteltävä tarkemmin. Hän lisäsi, että "selkeä ja yksiselitteinen kielilaki on 
hyödyksi meille kaikille. Tämän vuoksi oikeudellinen täsmällisyys on yhtä tärkeää kuin se, että laki 
on perustuslain ja Latvian kansainvälisten velvoitteiden mukainen". Presidentti korosti toisaalta 
myös sitä, että Latvian tarvitsee kielilain, joka palauttaa latvian kielelle sille kuuluvat oikeudet, joita 
sillä ei ollut neuvostomiehityksen aikana. 
 
Saeima hyväksyi uuden kielilain 9. joulukuuta ja presidentti allekirjoitti sen 20. joulukuuta 1999. 
Heinäkuussa annettua lakiesitystä arvosteltiin siitä, että se rikkoi Latvian perustuslakia ja Latvian 
velvollisuutta noudattaa EU:lle antamiaan sitoumuksia ja Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeussopimuksia. Uusi kielilaki tulee kuitenkin voimaan vasta 1. syyskuuta 2000. 
 
Uuden kielilaki sisältää määräykset, jotka koskevat latvian kielen käyttöä ja sen aseman 
puolustamista julkisella sektorilla, ja myös yksityisellä sektorilla silloin, kun tämä on valtion etujen 
mukaista yleisen turvallisuuden, väestön terveysnormien ja moraaliarvojen, terveydenhoidon, 
kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien, työturvallisuuden ja hallinnollisten tarkastuksen aloilla. 
Laki ei vaadi latvian kielen käyttöä Latvian kansalaisten epävirallisissa yhteyksissä eikä se koske 
etnisten ryhmien sisäisiä yhteyksiä, jumalanpalveluksia, seremonioita, rituaaleja eikä muita 
uskonnonharjoittamisen muotoja. 
 
Kielilain määräysten mukaan kaikkien valtion työntekijöiden on puhuttava latviaa riittävän hyvin 
voidakseen suoriutua työstään ja virallisista tehtävistä. Myös yksityisen sektorin työntekijöiden on 
käytettävä latvian kieltä, jos heidän työnsä liittyy kansalaisten oikeutettuihin etuihin. Latvian taidon 
on oltava riittävä mainittujen tehtävien suorittamiseen. Uuden kielilain mukaan julkiset tilaisuudet, 
joiden järjestäjinä toimivat valtio, julkiset instituutiot ja valtionyritykset sekä yritykset, joista valtio 
omistaa suurimman osuuden, on pidettävä latvian kielellä tai tulkattava latviaksi. 
 
ETYJin vähemmistövaltuutettu Max van der Stoel hyväksyi uuden kielilain ja totesi, että se on 
välttämätön ja täyttää Latvian kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset.  
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iii) Konrad Kalejsin tapaus 
Australian kansalainen Konrad Kalejs, jonka väitetään toimineen saksalaisia avustaneen Arajs-
yksikön komppanianpäällikkönä vuodesta 1941 vuoteen 1944, karkotettiin Britanniasta 
6. tammikuuta 2000. Saksalaisten asiakirjojen mukaan saksalainen Einsatzkommando, latvialainen 
Arajs-yksikkö ja muut vastaavat latvialaiset yksiköt murhasivat 10. elokuuta 1941 mennessä 29 000 
ihmistä (joista 90 % oli juutalaisia). Muutamaa kuukautta myöhemmin Riikan ympäristön metsissä 
ammuttiin kolmen päivän aikana 27 800 juutalaista, koska Riikan juutalaiseen gettoon oli tehtävä 
tilaa tuhansille Saksasta tuotaville juutalaisille. Ennen kuin Saksa valtasi Latvian, maassa oli 70 000 
juutalaista. Tammikuussa 1942 jäljellä oli vain 4000. Arajs-yksikkö tappoi yksin puolet Latvian 
juutalaisista. Arajs-yksikkö osallistui myös SS-joukkojen "partisaanien vastaiseen toimintaan", jota 
käytettiin tekosyynä siviilien pidättämiseen ja murhaamiseen, sekä toimi vartiotehtävissä Salaspilsin 
keskitysleirillä, jossa vangit kuolivat epäinhimillisten olosuhteiden vuoksi tai ammuttiin 
pakoyritysten yhteydessä. Salaspilsin keskitysleirillä Arajs-yksikkö oli vastuussa työosastojen 
vartioinnista ja pakoyritysten estämisestä. 
 
Konrad Kalejs on aina kieltänyt syytökset ja ilmoittanut olleensa sodan aikana maataloustöissä. 
Sodan loppuvaiheessa Kalejs muutti Tanskaan ja viisi vuotta myöhemmin pakolaisena Australiaan. 
Hän oli Australian maahanmuuttoviraston palveluksessa ja sai Australian kansalaisuuden vuonna 
1957. Hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1959 ja toimi menestyksellä kiinteistöalan yrittäjänä, mutta 
joutui vuonna 1984 oikeusministeriön tutkimusten kohteeksi häntä vastaan esitettyjen syytösten 
vuoksi. Hänet karkotettiin Australiaan vuonna 1994, koska amerikkalainen tuomioistuin totesi hänen 
olleen tärkeänä upseerina vastuussa tuhansien viattomien ihmisten murhaamisesta. Vuonna 1995 
Kalejs pakeni Australiasta Kanadaan, mutta hänet karkotettiin myös sieltä kymmenen kuukautta 
kestäneiden tutkimusten jälkeen, joiden aikana hänen väitettiin hänen olevan osasyyllinen 30 000 
juutalaisen murhaamiseen natsien orjaleirissä. Tammikuussa 2000 Britannia karkotti Kalejsin 
takaisin Australiaan. 
 
Latvian viranomaisia on arvosteltu siitä, että ne eivät ole tutkineet Kalejsin tapausta tarpeeksi 
perusteellisesti. Latvian viranomaiset lopettivat tutkimuksensa vuonna 1997, koska eivät löytänyt 
mitään todisteita sotarikoksista. Latvian viranomaiset avasivat tutkimukset uudelleen tammikuussa 
2000. 
 
iv) Neuvostoaikaisten passien korvaaminen uusilla 
Latvian hallitus on jatkanut entisen Neuvostoliiton passien voimassaoloaikaa 31. maaliskuuta 2000 
saakka. Hallitus hyväksyy 20. tammikuuta mennessä ehdotukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että mahdollisimman monet vaihtavat vanhan neuvostopassin Latvian passiin. Vaihtamisen 
alkuperäinen määräaika oli 31. joulukuuta 1999. Passien korvaaminen aloitettiin 10. huhtikuuta 
1997. Joulukuussa 1999 viranomaisille jätettiin 1000 hakemusta päivässä, eli yli kaksi kertaa 
enemmän kuin aikaisempina kuukausina, jolloin jätettiin 12 000–13 000 hakemusta kuukaudessa. 
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III. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
A) Tiivistelmä 
Kolmen vuoden nopean talouskasvun jälkeen Latvian talous on joutunut vaikeuksiin, koska Venäjän 
talouskriisi johti elokuussa 1998 siihen, että Latvia menetti tärkeimmät vientimarkkinansa. 
Laskusuhdanne on johtanut valtion tulojen vähenemiseen samaan aikaan, kun valtion menot, 
erityisesti sosiaalimenot ja valtion tuet ovat nopeassa kasvussa. 
 
Valtion budjetti oli ylijäämäinen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, pääasiassa menojen 
kausivaihtelun ansiosta, mutta kääntyi jo huhtikuussa 1999 alijäämäiseksi. Tammikuusta kesäkuuhun 
valtion budjetin alijäämä oli 48m LVL (80 miljoonaa USD, eli n. 1,3 % vuoden 1999 BKT-
ennusteesta). Tämä vastaa suunnilleen tavoitetta, koska koko vuoden budjettialijäämän arvioidaan 
olevan 2,9 % BKT-ennusteesta. Alijäämän kasvuvauhti antaa kuitenkin aihetta huoleen ja uuden 
hallituksen odotetaankin tekevän leikkauksia budjettiin. 

 
B) Talousennusteen tiivistelmä  

(vuosittainen muutos-%, ellei toisin ilmoitettu)  
 1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b) 
Reaali-BKT 8,6 3,6 0,0 2,5 
Teollisuustuotanto 13,7 3,0 -5,0 2,0 
Palvelut 7,7 4,6 2,0 3,3 
Kuluttajahinnat (keskiarvo) 8,4 4,7 2,8 3,0 
Kuluttajahinnat (vuoden lopussa) 6,9 2,8 3,5 3,0 
Vienti fob (milj. USD) 1 838 2 011 1 950 2 040 
Tuonti fob (milj. USD) -2 686 -3 141 -2 950 -2 970 
Kauppatase (milj. USD) -848 -1 130 -1 000 -930 
Maksutase (milj. USD) -345 -714 -590 -510 
  %-osuus BKT:sta 6,3 11,1 9,2 7,5 
 

 (a) Todellinen (b) EIU:n ennuste 
 

C) Talouden laskusuhdanne 
Kahden negatiivisen vuosineljänneksen jälkeen Latvian talous kääntyi teknisesti laskusuhdanteen 
puolelle vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä. Reaali-BKT supistui vuositasolla 1,9 % jo 
vuoden 1998 viimeisellä neljänneksellä, ja vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 %. Toisen 
vuosineljänneksen tiedot osoittavat, että teollisuustuotannon lasku ja viennin supistuminen jatkuvat 
edelleen. Palveluala oli paremmissa voimissa tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 
mutta tähänkin odotetaan muutosta. Vähittäiskaupan myynnin voimakas kasvu huhtikuuta edeltäneen 
vuosineljänneksen aikana johtui odotettavissa olevista veronkorotuksista ja huomattavista 
palkankorotuksista - ja nämä tekijät eivät todennäköisesti vaikuta enää toisella vuosineljänneksellä. 
Kuluttajat ottavat yhä enemmän luottoa, vaikka reaalikorko on huomattavan korkealla. 
 
i) Teollisuustuotanto 
Teollisuustuotannon pitäisi kääntyä lievään nousuun vuoden loppupuoliskolla, koska vientiä 
suunnataan uusille markkinoille ja koska kotimainen kysyntä alkaa suuntautua halvempiin, 
kotimaisiin kulutustavaroihin. Tästä huolimatta teollisuustuotannon ennustetaan supistuvan 5 % 
vuodesta 1998. Koska teollisuustuotanto kuitenkin muodostaa suhteellisen pienen osan Latvian 
BKT:sta (n. 20 % vuonna 1998), on edelleen mahdollista, että Latvian kansantalous kasvaa jonkin 
verran vuoden 1999 toisella puoliskolla palvelualan jatkuvan laajentumisen ansiosta. Koko vuodeksi 
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1999 ennustetaan taloudellista nollakasvua; suoranaisen laskukauden riski kuitenkin kasvaa, jos 
Venäjän transit-liikenteessä on nykyistä enemmän keskeytyksiä. Latvian yksityisten yritysten, joiden 
osuus kansantaloudesta on pieni, odotetaan palaavan nousu-uralle melko nopeasti heti kun vienti 
alkaa vetää. Jos EU:n talouden kasvu kiihtyy ja Venäjän talous kääntyy nousuun, vuoden 2000 
kasvuennuste on 2–3 %. 
 
ii) Kaupan rakenne 
Vuonna 1998 EU:n osuus Latvian viennistä oli 56,6 %, ja Latvian tuonnista 55,3 %. Tärkeimpiä 
kauppakumppaneita olivat Saksa (16 % viennistä, 17 % tuonnista), Ruotsi (10 % ja 7 %) ja Iso-
Britannia (13 % ja 3 %). IVY:n osuus tuonnista oli 19 % ja viennistä 16 %, ja Venäjän osuus 12 % 
kummastakin. Vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla EU:n kanssa käydyn kaupan suhteellinen 
merkitys kasvoi IVY:n kustannuksella. 
 
iii) Kaupan alijäämä 
Kaupan alijäämä kasvoi nopeasti sen jälkeen kun vienti Venäjälle romahti syksyllä 1998. Koko 
vuoden 1998 osalta kaupan alijäämä oli 1,1 miljardia USD, eli lähes 18 % BKT:sta. Koska suuri osa 
Latvian tuonnista jalostetaan vientiteollisuudessa vientituotteiksi, viennin väheneminen vähentää 
myös tuontia. Vuoden 1999 ensimmäisen neljän kuukauden aikana tuonti väheni vuositasolla 13,5 % 
, ja vienti 10,2 %, minkä vuoksi kaupan alijäämä oli lähes viidennestä pienempi kuin vastaavana 
aikana vuonna 1998. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vienti oli vähentynyt vuoden 1998 luvuista 
lähes 70 % , mutta jonkin verran oli näkyvissä merkkejä siitä, että vienti entiseen Neuvostoliittoon 
alkaa kääntyä nousuun.  
 
Vienti EU:hun kasvaa edelleen, vaikka EU:n talouskasvun hitaus EU:n tärkeimmissä 
kansantalouksissa, erityisesti Saksassa, rajoittaa Latvian tuotteiden kysyntää vuonna 1999. Latvian 
tuonti kasvaa jonkin verran vuoden jälkipuoliskolla, ja öljyn hinnannousu kasvattaa entisestään 
Latvian tuonnin arvoa. Siitäkään huolimatta tuonnin arvo ei tule yltämään vuoden 1998 korkealle 
tasolle. Kaupan alijäämän arvellaan olevan n. 1 miljardi USD vuonna 1999. Koska se kuitenkin on 
15 % BKT-ennusteesta, alijäämä on huomattava, ja hallituksen on ryhdyttävä toimiin, joilla se 
pienentää alijäämää tasolle, joka voidaan kohtuudella rahoittaa pitkän aikavälin ulkomaisilla 
investoinneilla.  
 
iv) Suorat ulkomaiset investoinnit 
Vuoteen 1998 saakka Latvia pystyi rahoittamaan koko ulkoisen vajeensa suorilla ulkomaisilla 
investoinneilla ja pystyi näin pitämään ulkomaiset luotot minimissä. Vuonna 1998 suorien 
ulkomaisten investointien summa oli vain 274 miljoonaa USD, mikä on paljon vähemmän kuin oli 
odotettu. Samat tekijät, jotka pitivät ulkomaiset investoijat poissa viime vuonna, erityisesti 
yksityistämisprosessin hitaus, poliittinen epävarmuus ja Baltian maiden heikot talousnäkymät, 
vaikuttavat myös vuonna 1999. Tämän vuoksi suorien ulkomaisten investointien odotetaan edelleen 
jäävän vuonna 1997 saavutettujen 520 miljoonan USD huippulukujen alapuolelle. 
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v) Palvelujen vienti 
Palvelutaseen ylijäämä, joka on tavallisesti ollut 40 % tavarakaupan alijäämästä, pieneni jyrkästi 
vuonna 1998. Kysynnän romahtaminen Venäjällä on vienyt monet Latvian kuljetusyritykset 
konkurssiin, eikä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1999 ollut mitään merkkejä maantie- ja 
rautatiekuljetusten elpymisestä. Liettuan uusi öljyterminaali lisää alueellista kilpailua ja laskee 
transit-maksuja. Infrastruktuurin pullonkaulat estävät Venäjän öljy-yhtiöitä lisäämästä vientiä 
nykyiseltä tasolta. Tämän vuoksi Latvian palveluviennin ennustetaan supistuvan vuonna 1999, ja sen 
odotetaan elpyvän vain hitaasti vuonna 2000. Koska tuonti supistuu samaa vauhtia, palvelutase 
pysyy ylijäämäisenä ja auttaa vähentämään nykyistä maksutaseen alijäämää. Maksutaseen alijäämän 
ennustetaan laskevan 510 miljoonaan dollariin vuonna 2000, kun se oli 590 miljoonaa USD vuonna 
1999. 
 
vi) Kaupan vapauttaminen 
Latvia edistyi edelleen kaupan vapauttamisessa vuosina 1998 ja 1999, ja tämän vuoden helmikuussa 
Latvia liittyi virallisesti WTO:n jäseneksi. Tärkeintä on, että tuontitullit on muutettu arvonmukaisiksi 
tulleiksi ja että periaatteessa kaikki tuontitullit on poistettu. Vuonna 1998 otettiin käyttöön uusi 
tullien arviointijärjestelmä. Tulleja on vähennetty useaan otteeseen vuonna 1999, ja niitä on korotettu 
vain harvoissa tapauksissa, mukaan lukien äskettäinen sianlihan tuontitullin väliaikainen 
korottaminen 70 prosenttiin väitetyn polkumyynnin vuoksi. 
 
D) IMF:n lausunto 
IMF:n hallintoneuvoston suositteli 10. elokuuta 1999 Latvian hallitusta kuultuaan, että maan on 
jatkettava vuonna 1998 aloitettua tiukkaa talouspolitiikkaa ja jatkettava markkinatalouteen 
siirtymisen edellyttämiä laajoja rakennemuutoksia. Hallintoneuvosto totesi, että yleisesti ottaen 
kasvu oli vuonna 1998 tyydyttävällä tasolla Venäjän kriisin kielteisistä vaikutuksista huolimatta, ja 
että inflaatio on hidastunut odotettua nopeammin. Tulevaisuuden suhteen hallintoneuvosto korosti 
terveen finanssi- ja valuuttapolitiikan noudattamisen välttämättömyyttä, koska sillä tuetaan 
vaihtokursseja, saatetaan rakennemuutokset nopeasti päätökseen ja jatketaan finanssijärjestelmän 
vahvistamista. 
 
Johtokunta pani merkille Latvian ansiot tiukan finanssipolitiikan noudattamisessa, mikä tukee sen 
myönteistä talouskehitystä. Johtokunta oli kuitenkin huolissaan finanssitaseen alijäämän 
huomattavasta kasvusta vuoden 1999 talousarviossa, ja korosti finanssitasapainon merkitystä. Se piti 
myönteisenä sitä, että hallitus on arvioinut uudelleen taloudellista tilannetta, sekä hallituksen 
suunnitelmia ryhtyä välittömiin toimiin finanssipoliittisen vakauden saavuttamiseksi vuonna 1999 ja 
näiden toimien jatkamista vuonna 2000. 
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IV. LATVIAN JA EU:N SUHTEET  
 
A) Euroopan komissio 
i) Lausunto 
Latvia jätti jäsenyyshakemuksensa Euroopan unionille 27. lokakuuta 1995. Euroopan komissio antoi 
hakemuksesta lausunnon 15. heinäkuuta 1997. Se suositteli, että Latviaa ei sisällytetä ensimmäisen 
ryhmään, joiden kanssa jäsenyysneuvottelut aloitetaan. Maalausunnon pääkohdat olivat seuraavat: 
 
Poliittiset arviointiperusteet 
Poliittiset instituutiot toimivat säännönmukaisesti ja vakaissa olosuhteissa, ja maassa oli hyvin 
toimiva ja oikeudenmukainen demokraattinen järjestelmä. Latvian oli kuitenkin parannettava 
oikeusjärjestelmäänsä, tehostettava korruption vastaista taistelua, nopeutettava kansalaisuutta vailla 
olevien venäläisten kansalaisuuden saantia ja parannettava vähemmistöryhmien pääsyä tiettyihin 
ammatteihin. Huomattavat uudistukset olivat tarpeen myös hallinnossa ja oikeusjärjestelmässä. 
 
Taloudelliset arviointiperusteet 
Latvian BKT asukasta kohti oli 18 % EU:n keskiarvosta. Latvia oli saavuttanut huomattavaa 
edistystä suhteellisen avoimen markkinatalouden perustamisessa. Kauppa ja hinnat oli vapautettu, 
mutta kaupan alijäämä oli huomattavan suuri, ja vientituotteet jatkuvasti halpahintaisia. Latvian 
kansataloudella olisi ollut vaikeuksia toimia EU:n jäsenenä, koska yksityistäminen oli kesken, monet 
valtionyritykset suojeltu kilpailulta, ja koska pankkijärjestelmässä oli heikkouksia. 
 
Kyky täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet  
Tärkeän markkinalainsäädännön osalta Euroopan komissio totesi, että Latvia oli saavuttanut 
huomattavaa edistymistä pankkialalla, teollisoikeuksissa ja yhtiöoikeuden alalla. Latvian oli 
jatkettava ponnistelujaan henkisen omaisuuden suojan, julkisten hankintojen, tietosuojan, 
kilpailulainsäädännön ja verotuksen aloilla. Koulutuksen, televiestinnän, kalastuksen sekä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan aloilla Latvialla ei pitäisi olla ongelmia lainsäädännön ja institutionaalisen 
säännöstön noudattamisessa. Lisäedistymistä tarvittiin ympäristöasioissa, maataloudessa ja 
energiapolitiikassa. Vaikka liikennejärjestelmässä oli toteutettu huomattavia uudistuksia, Latvialta 
vaaditaan lisäinvestointeja Euroopan laajuisen liikenneverkon ulottamiseksi Latviaan. 
 
ii) Määräaikaiskertomus 
Komissio julkaisi 13. lokakuuta 1999 toisen määräaikaisen kertomuksen edistymisestä liittymisen 
valmistelussa. Sen johtopäätöksissä komissio toteaa seuraavaa: 
 
"Latvia täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointiperusteet. Vaikka ilman maan 
kansalaisuutta olevien integroinnissa onkin edistytty merkittävästi, on varmistettava, että lopullisesti 
hyväksyttävä kielilaki on kansainvälisten normien ja Eurooppa-sopimuksen vaatimusten mukainen. 
Oikeuslaitoksen vahvistamiseen ja sen tehokkuuden parantamiseen, korruption vastaisiin toimiin ja 
latvian kielen opetukseen maan kansalaisuutta vailla oleville on edelleen kiinnitettävä huomiota." 
 
"Latviaa voidaan pitää toimivana markkinataloutena. Sen pitäisi kyetä selviytymään kilpailupaineista 
unionissa keskipitkällä aikavälillä edellyttäen, että sen talouden tasapaino säilyy ja että se sitoutuu 
saattamaan rakenneuudistuksen loppuun. 
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Taloudellinen toiminta hidastui Latviassa huomattavasti Venäjän kriisin johdosta. Vaikeissa 
olosuhteissa makrotalouden ja rahoitussektorin vakaus säilyivät viranomaisten asianmukaisten 
toimien ansiosta. Vaikeat ulkoiset olosuhteet toimivat kimmokkeena myönteiselle kehitykselle 
rahoitus- ja yrityssektorilla. Vakavaraisuussäännöksiä on vahvistettu ja rahoitussektorin syveneminen 
jatkuu. Euroopan unionin talouskehityksen hidastumisesta huolimatta Latvian vienti EU:hun on 
kasvanut. 
 
Seuraavan tarkastelujakson aikana viranomaisten on keskityttävä talouden tasapainon säilyttämiseen 
erityisesti valvomalla julkista taloutta tehokkaasti. Latvian viranomaisten on myös toteutettava 
toimia yritystoiminnan ja investointien tiellä vielä olevien esteiden poistamiseksi. Jäljellä olevan 
muutaman suuren valtionyrityksen yksityistäminen on toteutettava. Infrastruktuuriin ja työvoiman 
taitojen kehittämiseen on investoitava edelleen, jotta varmistettaisiin tuottavuuden pitkän aikavälin 
kasvu ja parannettaisiin Latvian houkuttelevuutta ulkomaisten suorien sijoitusten kannalta." 
 
"Latvia on edistynyt huomattavasti lainsäädäntönsä saattamisessa yhteisön sisämarkkinasäännöstön 
mukaiseksi erityisesti tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, kilpailua ja valtiontukia 
koskevan alakohtaisen lainsäädännön osalta. Kilpailu- ja valtiontukiviranomaiset ovat toimivia ja 
tehokkaita. Myös verotuksen, energian ja rautatieliikenteen aloilla on edistytty vakaasti. 
Ympäristöalalla on havaittavissa huomattavia parannuksia erityisesti ympäristövaikutusten 
arvioinnin ja ilmanlaadun suhteen. Oikeus- ja sisäasioissa on tapahtunut myönteistä kehitystä 
erityisesti viisumi- ja turvapaikkapolitiikassa." 
 
"Teollis- ja tekijänoikeuksien ja erityisesti niiden soveltamisen, tietosuojan ja yhtiöoikeuden aloilla 
on vielä huomattavasti tehtävää. Merkittäviä toimia tarvitaan myös televiestinnän, maatalouden, 
kalastuksen ja aluepolitiikan aloilla, joiden rakenteita on mukautettava yhteisön säännöstön 
vaatimusten mukaisiksi. Asianmukaisen varainhoidon valvontajärjestelmän vakiinnuttaminen vaatii 
edelleen paljon työtä. Huomiota on kiinnitettävä myös yhteisön sosiaalialan säännöstön 
täytäntöönpanokyvyn kehittämiseen ja tullihallinnon tehokkaan toiminnan varmistamiseen. 
Ympäristöalan lainsäädännön yhdenmukaistamisen ja strategisen suunnittelun kattavaa ohjelmaa on 
alettava tehokkaasti panna täytäntöön ja soveltaa myös käytännössä. Poliisin toimintakykyä ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan koordinointia on tehostettava. 
 
Latvia on edelleen pyrkinyt tyydyttävällä tavalla toteuttamaan liittymiskumppanuuden lyhyen 
aikavälin ensisijaisia tavoitteita. Se on edistynyt hyvin lainsäädäntönsä saattamisessa yhteisön 
säännöstön mukaiseksi samoin kuin sen täytäntöönpanoon tarvittavien rakenteiden käyttöönotossa 
useimmilla aloilla. Julkishallinnon uudistusten täytäntöönpanon viivästykset ovat kuitenkin 
heikentäneet toimintakykyä tässä suhteessa. Lainsäädännön täytäntöönpano- ja soveltamistavoitteita 
olisi pyrittävä toteuttamaan järjestelmällisemmin erityisesti televiestinnässä, maataloudessa, tulli- ja 
verohallinnossa, meriliikenteen turvallisuudessa ja varainhoidon valvonnassa." 
 
Komission toisen määräaikaisen kertomuksen teksti löytyy kokonaisuudessaan internetistä 
osoitteessa http:/www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Ensimmäisen 
määräaikaisen kertomuksen yksityiskohdat löytyvät tämän asiakirjan edellisestä versiosta (PE 
167.532/tark.2). 
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B) Euroopan parlamentti 
Käsitellessään komission Agenda 2000 -asiakirjaa koskevaa lausuntoaan ja jäsenyyshakemusten 
jälkeen annettuja maalausuntoja parlamentti katsoi, että laajentumisprosessin on oltava 
mahdollisimman kattava. 4. joulukuuta 1997 parlamentti antoi päätöslauselman komission 
tiedonannosta "Agenda 2000 – kohti vahvempaa ja laajempaa unionia" (C4-0371/97). 
Päätöslauselmassa todetaan, että parlamentti "on sitä mieltä, että kaikilla niillä mailla, jotka tällä 
hetkellä täyttävät Kööpenhaminassa vahvistetut vakiintuneen demokraattisen järjestyksen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja vähemmistöjen suojelua koskevat kriteerit, on oikeus aloittaa 
vahvistettu neuvottelu- ja liittymisprosessi samanaikaisesti, ja että prosessi on aloitettava kaikkien 
näiden maiden kanssa vuoden 1998 alussa". Korostettuaan neuvottelujen aloittamista kaikkien 
mainittujen maiden kanssa, parlamentti vahvisti uskovansa "että tästä syystä olisi aloitettava tiiviit 
neuvottelut hakijamaittain pisimmälle edistyneiden maiden kanssa ja - vaikka toteaakin joitakin 
faktoihin liittyviä epätarkkuuksia - tukee komission arviota siitä, mitkä nämä maat tällä hetkellä 
ovat". Erityisesti Latvian osalta parlamentti "katsoo, että Latvia on edistynyt huomattavasti 
kansallisten instituutioiden rakentamisessa, vaikka yhteisön säännöstön soveltamiseksi onkin vielä 
toteutettava toimenpiteitä julkisen hallinnon alalla ja oikeusvaltion periaatteen soveltamisessa ja 
toimeenpanossa." Parlamentti katsoi myös "että maa on toteuttanut onnistuneita markkinatalouteen 
tähtääviä uudistuksia." Se totesi kuitenkin "tiettyjen ongelmien olemassaolon, joista mainittakoon 
venäläisen vähemmistön asema, vielä epätäydellinen yksityistämisprosessi ja tarve uudistaa 
oikeuslaitosta ja hallintojärjestelmää." 
 
Marraskuussa 1998 parlamentti antoi päätöslauselman Latvian EU:lle jättämästä 
jäsenyyshakemuksesta lausunnon Wienin Eurooppa-neuvostolle (A4-0430/98). Päätöslauselmassa 
parlamentti korosti sitä, että mahdollisuus joustavaan siirtymiseen intensiivisten neuvottelujen 
vaiheeseen on aina pidettävä avoinna. Parlamentti piti myönteisenä "3. lokakuuta 1998 järjestyn 
kansanäänestyksen tulosta, jolla latvialaiset ilmaisivat hyväksyvänsä kansalaisuuslain muutokset: 
luopumisen kiintiöjärjestelmästä ja kansalaisuuden antamisen kaikille kansalaisuutta vailla oleville 
lapsille, jotka ovat syntyneet Latviassa maan itsenäistymisen jälkeen." 
 
C) Neuvosto 
Eurooppa-neuvosto päätti Madridissa, että jäsenyysneuvottelut Kyproksen ja Maltan kanssa 
aloitetaan kuusi kuukautta hallitustenvälisen konferenssin (HVK) päättymisen jälkeen. Se totesi 
myös, että se tekee vaadittavat päätökset liittymisneuvottelujen aloittamisesta Keski- Ja Itä-Euroopan 
maiden kanssa HVK:n tulosten perusteella. Se ilmoitti pyrkivänsä siihen, että "neuvottelujen 
alkuvaihe osuisi yhteen Kyproksen ja Maltan kanssa käytävien neuvottelujen aloittamisen kanssa". 
Firenzen Eurooppa-neuvosto lujitti tätä sitoutumista vahvistamalla, että neuvottelut Keski- ja Itä-
Euroopan ja Maltan ja Kyproksen kanssa aloitetaan samanaikaisesti, ts. kuusi kuukautta HVK:n 
päättymisen jälkeen. 
 
Hallitustenvälinen konferenssi päättyi Amsterdamissa kesäkuussa 1997. Se avasi tien neuvottelujen 
aloittamiselle kuuden kuukauden kuluttua Madridin päätelmien mukaisesti. Luxemburgin 
huippukokouksessa joulukuussa 1997 Eurooppa-neuvosto päätti "käynnistää kymmenen Keski- Ja 
Itä-Euroopan hakijamaata ja Kyproksen käsittävän laajentumisprosessin". Lisäksi Eurooppa-
neuvosto päätti "kutsua keväällä 1998 koolle kahdenväliset hallitustenväliset konferenssit 
neuvottelujen aloittamiseksi Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian 
kanssa näiden unioniin liittymisen ehdoista ja liittymisen perussopimuksiin aiheuttamista 
muutoksista". Laajentumisprosessi käynnistettiin päätösten mukaisesti Lontoossa 12. maaliskuuta 
1998 kokoontuneessa ensimmäisessä Eurooppa-konferenssissa. 
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Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 1999 pidetyssä Helsingin huippukokouksessa "kutsua koolle 
kahdenvälisiä hallitusten välisiä konferensseja helmikuussa 2000 käynnistääkseen Romanian, 
Slovakian, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa neuvottelut niiden unioniin liittymisen 
ehdoista ja liittymistä seuraavista perussopimusten muutoksista". Eurooppa-neuvosto korosti, että 
"neuvotteluissa jokaista ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien ansioidensa pohjalta. Tätä periaatetta 
sovelletaan sekä eri neuvottelulukujen avaamiseen että itse neuvotteluihin. Neuvotteluvauhdin 
ylläpitämiseksi on syytä välttää mutkikkaita menettelyjä. Jos neuvotteluihin nyt mukaan tulevat 
ehdokasvaltiot etenevät riittävästi valmisteluissaan, niillä on mahdollisuus päästä kohtuullisessa 
ajassa samalle tasolle jo neuvotteluja käyvien ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvotteluissa on edettävä 
samassa tahdissa kuin yhteisön säännöstön sisällyttämisessä näiden maiden lainsäädäntöön ja sen 
todellisessa täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvomisessa." 
 
 

*   *   * 
Lisätietoja antaa: 
Adam ISAACS, Euroopan parlamentti, pääosasto IV, Bryssel 
Asiakirjoihin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä, analysointia ja tutkimusta käsittelevä toimisto 
Puhelin: (32 2) 284 3072 / Faksi: (32 2) 284 9063 / Sähköposti: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Taloudellisesta tilanteesta lisätietoja antaa: 
John WITTENBERG, European Parliament, DG IV 
Division for International and Constitutional Affairs 
Puhelin: (352) 4300 22447 / Sähköposti: jwittenberg@europarl.eu.int 
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LIITE I 
 
 
 
LATVIAN HALLITUKSEN KOKOONPANO (16.12.1999) 
Presidentti (toimikausi alkoi 8. heinäkuuta 1999) Vaira Vike-Freiberga 
 
HALLITUSKOALITIO 
(Puolueiden nimet täydellisenä ministerilistan jäljessä)  
 
Pääministeri  Andris Shkele (PP)  
 
MINISTERIT: 
Maatalousministeri Aigars Kalvitis (FF/LNNK) 
Kulttuuriministeri Karina Petersone (LW) 
Puolustusministeri Girts Kristovskis (LW) 
Talousministeri Vladimirs Makarovs (FF/LNNK) 
Opetus- ja tiedeministeri Maris Vitols (PP) 
Ympäristö- ja alueministeri Vents Balodis (FF/LNNK) 
Valtiovarainministeri Edmunds Krastinsh (PP) 
Ulkoministeri Indulis Berzins (LW) 
Sisäministeri Mareks Seglins (PP) 
Oikeusministeri Valdis Birkavs (LW) 
Liikenneministeri Anatolijs Gorbunovs (LW) 
Sosiaaliministeri Roberts Jurdzs (FF/LNNK) 
 
ERITYISTEHTÄVISSÄ OLEVAT MINISTERIT: 
Yhteistyöstä kansainvälisten rahoituslaitosten 
kanssa vastuussa oleva ministeri Roberts Zile (FF/LNNK) 
Valtionhallinnosta ja kunnallishallinnon 
uudistamisesta vastuussa oleva ministeri Janis Bunkss (LW) 
 
Parlamentin puhemies Janis Straume (FF/LNNK) 
 
Keskuspankin pääjohtaja Einars Repse 
 
(Seuraavat parlamenttivaalit elokuussa 2003) 
 
PUOLUEET: 
PP Kansanpuolue 
LW Latvian tie 
FF/LNNK Isänmaa ja vapaus/Latvian kansallinen itsenäisyysliike (yhdistyneet) 


