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Předmět:

Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019)
– 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.

ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST
S ohledem na přípravu příští strategické agendy povede Evropská rada diskusi o budoucím
rozvoji jednotného trhu, unie kapitálových trhů, průmyslové politiky a evropské digitální
politiky.
Evropská rada se bude zabývat prioritami evropského semestru 2019 a bude vyzvána, aby
potvrdila doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny.

II.

ZMĚNA KLIMATU
Evropská rada poskytne pokyny k celkovému směřování a politickým prioritám s cílem
umožnit Evropské unii, aby do roku 2020 předložila dlouhodobou strategii v souladu
s Pařížskou dohodou.

III. VNĚJŠÍ VZTAHY
Evropská rada se bude věnovat přípravě summitu EU–Čína, který se uskuteční dne
9. dubna 2019.
Je možné, že se Evropská rada s ohledem na aktuální události bude zabývat i dalšími
konkrétními zahraničněpolitickými otázkami.
IV.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI
Evropská rada přezkoumá pokrok, pokud jde o boj proti dezinformacím a potřebu chránit
demokratickou integritu evropských a vnitrostátních voleb v celé EU.
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