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Předmět:

Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017)
– 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 na výše uvedeném zasedání
zabývat.
Na základě závěrečného projednání na zasedání Rady pro obecné záležitosti, které se uskuteční
během pěti dnů před zasedáním Evropské rady, sestaví předseda Evropské rady předběžný pořad
jednání.
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Na začátku zasedání podá člen Evropské rady zastupující členský stát, který vykonává
šestiměsíční předsednictví Rady, obecný přehled o pokroku při provádění dřívějších závěrů
Evropské rady.
I.

MIGRACE
Očekává se, že Evropská rada:
– posoudí pokrok, pokud jde o opatření přijatá za účelem zastavení nelegálních toků na
všech migračních trasách a konsolidace zvoleného přístupu;
– rozhodne o dalších opatřeních EU a členských států, která jsou zapotřebí, zejména s cílem
podpořit přímo dotčené nebo zapojené členské státy a posílit spolupráci s Úřadem
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci, jakož i se
zeměmi původu a tranzitu;
– vyzve k dosažení dalšího pokroku ve věci společného evropského azylového systému
s cílem dosáhnout dohody.

II.

DIGITÁLNÍ EVROPA
Evropská rada se bude zabývat otázkou, jak může EU co nejlépe řešit výzvy související
s digitální revolucí a využívat příležitostí, jež tato revoluce přináší, a to mimo jiné s ohledem
na zprávu estonského premiéra o summitu k digitální problematice konaném dne 29. září
v Tallinu a na zhodnocení provádění jednotného digitálního trhu.

III. OBRANA
p.m. stálá strukturovaná spolupráce
IV.

VNĚJŠÍ VZTAHY
Je možné, že se Evropská rada bude s ohledem na aktuální události zabývat některými
konkrétními zahraničněpolitickými otázkami.
p.m. Vztahy s Tureckem
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