MEMO: NEFORMÁLNE ZASADNUTIE MINISTROV A ŠTÁTNYCH TAJOMNÍKOV PRE
EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI (GAC)
24. – 25. júl, Bratislava

V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa v dňoch 24. – 25. júla 2016
uskutoční v Bratislave neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske
záležitosti. Zasadnutie povedie Ivan Korčok, ministre délégué pre predsedníctvo SR v
Rade EÚ. Európsku komisiu bude reprezentovať prvý podpredseda Európskej komisie
Frans Timmermans a komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
Johannes Hahn.
Program zasadnutia sa začne v nedeľu 24. júla pracovným stretnutím predsedníckej krajiny,
Európskej komisie a kandidátskych krajín k téme rozširovania EÚ.
V druhý deň zasadnutia sa uskutočnia dve pracovné stretnutia predstaviteľov členských
štátov zamerané na dosahovanie strategických priorít EÚ. V prvej časti rokovania si ministri
a štátni tajomníci vymenia názory na stav implementácie strategickej agendy EÚ (Taking
Forward the Strategic Agenda). V druhom bloku prediskutujú tému komunikácie
európskych tém občanom (Communicating Europe Better).
V júni 2014 prijala Európska rada dokument Strategická agenda pre Úniu v čase zmien,
ktorý na obdobie piatich rokov stanovil hlavné politické priority EÚ. Predpokladom napĺňania
týchto priorít je súzvuk dvoch navzájom prepojených aspektov. Prvým z nich je
konštruktívny dialóg o pokroku, ale aj nedostatkoch pri implementácii tejto agendy.
Úspech pri implementácii cieľov závisí nielen od efektívnej spolupráce medzi inštitúciami
EÚ, ale aj od súhry medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Keďže od prijatia dokumentu
uplynuli dva roky, slovenské predsedníctvo považuje aktuálne obdobie za vhodný čas na
reflexiu o aktuálnom stave napĺňania priorít ako aj identifikáciu oblastí, ktoré si vyžadujú
zvýšenú pozornosť a úsilie členských štátov.
Popri dosahovaní hmatateľných výsledkov pri napĺňaní priorít EÚ je rovnako dôležitým aj
spôsob, akým o týchto výsledkoch komunikujeme na európskej aj národnej úrovni. Druhé
pracovné stretnutie preto vytvorí priestor na diskusiu o tom, ako zlepšiť komunikáciu
o európskych témach a ich prínose pre občanov.

