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Předmět:

Evropská rada (23. a 24. října 2014) –
komentovaný návrh pořadu jednání

Předseda Evropské rady předkládá podle čl. 3 odst. 1 jednacího řádu Evropské rady v úzké
spolupráci s členem Evropské rady zastupujícím členský stát, který vykonává šestiměsíční
předsednictví Rady, a s předsedou Komise Radě pro obecné záležitosti komentovaný návrh pořadu
jednání.
Delegace naleznou v příloze komentovaný návrh pořadu jednání předložený předsedou Evropské
rady, v němž jsou uvedeny hlavní body, jimiž se má Evropská rada zabývat na výše uvedeném
zasedání.
Na základě jednání na zasedání Rady pro obecné záležitosti, které se uskuteční během pěti dnů
předcházejících zasedání Evropské rady, sestaví předseda Evropské rady předběžný pořad jednání.
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I.

KLIMA A ENERGETIKA
V souladu se svými závěry přijatými na zasedáních ve dnech 20. a 21. března 2014 a 26. a 27.
června 2014 přijme Evropská rada konečné rozhodnutí o novém rámci politiky v oblasti
klimatu a energetiky, včetně rozhodnutí o dalších opatřeních zaměřených na posílení
energetické bezpečnosti Evropy a o konkrétních cílech v oblasti propojení do roku 2030.

II.

HOSPODÁŘSKÉ OTÁZKY
Evropská rada bude jednat o hospodářské situaci v Evropské unii, a to na základě prezentace
přednesené Komisí a činnosti vyvinuté Radou.

III. DALŠÍ BODY
S ohledem na vývoj na mezinárodní scéně se Evropská rada může rovněž zabývat
konkrétními záležitostmi v oblasti vnějších vztahů.
[příp. Pokud Evropský parlament schválí předsedu Komise, vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatní členy Komise jako sbor, přijme Evropská
rada rozhodnutí o jmenování Evropské komise.]
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