
Evropský summit ve stínu migrace a Grexitu 

 

Ve dnech 25. – 26. června 2015 se bude v Bruselu konat pravidelné zasedání Evropské rady.  

Na programu jsou témata: migrace (relokace a přesídlení, návratová politika, Vallettská 
konference), bezpečnostních výzev (vnitřní bezpečnost, bezpečnostní a zahraničněpolitická 
strategie, Společná bezpečnostní a obranná politika), zaměstnanosti, růstu 
a konkurenceschopnosti (evropský semestr, Evropský fond pro strategické investice, digitální 
agenda, prohlubování hospodářské a měnové unie – Zpráva čtyř předsedů) a tzv. Brexitu (členství 
Velké Británie v EU a reformní agenda). 

  

Diskuse o migraci naváže na výstupy dubnového mimořádného zasedání Evropské rady a sdělení 
Evropský program pro migraci (KOM(2015) 240), ve kterém Evropská komise představila svou vizi 
dalšího fungování migračních politik EU. Evropská komise konkretizovala program dne 27. května 
a předložila návrh na spuštění nouzového relokačního systému, doporučení k mechanismu 
 přesídlení, akční plán proti pašování přistěhovalců a pokyny ke snímání otisků prstů. 

Společná bezpečnostní a obranná politika: Evropská rada v létě roku 2014 vyzvala k předložení nové 
Strategie vnitřní bezpečnosti EU, která bude navazovat na Strategii z let 2010 až 2014, důraz bude 
na propojenost vnitřní a vnější bezpečnosti, spolupráci s klíčovými třetími zeměmi a partnery 
a soudržnost Strategie vnitřní bezpečnosti zejména s Evropským programem pro migraci. Závěry 
Rady pro zahraniční věci (FAC) z května 2015 konstatují zhoršující se bezpečnostní prostředí ve světě 
a roli EU jako poskytovatele bezpečnosti na mezinárodním poli a vyzývají k širší Evropské strategii 
k zahraničním a bezpečnostně-politickým otázkám, která by identifikovala zájmy, priority, cíle, 
hrozby, výzvy, příležitosti a nástroje EU.   

Evropský semestr, Evropský fond pro strategické investice (EFSI): Evropská rada potvrdí doporučení 
pro jednotlivé země a vyzve k jejich implementaci, čímž uzavře letošní evropský semestr. Evropská 
rada v závěrech přivítá schválení nařízení o EFSI a vyzve k urychlené implementaci.  

Digitální agenda: Dne 6. května 2015 zveřejnila Evropská komise Strategii pro jednotný digitální trh 
v Evropě (COM(2015) 192). Cílem je dosažení zásadního pokroku na cestě k jednotnému digitálnímu 
trhu EU odstraněním překážek, které mu brání. Evropská komise se ve Strategii zavázala přezkoumat 
a přizpůsobit stávající regulatorní rámec aktuálním podmínkám a potřebám digitálního věku. Mezi 
hlavní identifikované překážky patří např. nedostatečný přeshraniční on-line přístup ke zboží 
a službám napříč EU, nejednotná úprava spotřebitelského, smluvního či autorského práva 
v jednotlivých členských státech, fragmentace telekomunikačního trhu či zneužívání dominantního 
postavení některých digitálních platforem. 

Prohlubování Hospodářské a měnové unie: Podkladem pro diskusi červnového summitu Evropské 
rady má být tzv. Zpráva čtyř předsedů (Evropské komise, Euroskupiny, Evropské centrální banky 
a Evropské rady).  Hlavní výzvou v oblasti hospodářské a měnové unie je zajistit, aby byl její rámec 
plně kompatibilní s požadavky na sdílení jednotné měny a zajišťoval odolnost proti budoucím šokům, 
které mohou ohrozit hospodářskou a politickou stabilitu Unie. 
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://www.spcr.cz/aktivity/evropske-a-mezinarodni-vztahy/eu-infoservis/evropska-komise/8281-digitalni-sance-pro-evropu

