
EURÓPSKA RADA

Európskej únie
Rada



Zasadnutie Európskej rady 9. marca 2017

STRATEGICKÝ ORGÁN EÚ
Európska rada je inštitúciou EÚ, ktorá stanovuje všeobecné sme-
rovanie a priority Európskej únie. Pozostáva z hláv štátov alebo 
predsedov vlád členských štátov EÚ, predsedu Európskej rady  
a predsedu Európskej komisie. Európska rada predstavuje najvyš-
šiu úroveň politickej spolupráce medzi členskými štátmi a zasadá 
aspoň raz za každé 2 až 3 mesiace v Bruseli.

Európska rada nie je jednou zo zákonodarných inštitúcií EÚ, a preto 
nerokuje o právnych predpisoch EÚ ani ich neprijíma. Stanovuje 
však politický program EÚ, obvykle prijatím „záverov“ počas zasad-
nutí Európskej rady. V nich sa identifikujú problematické otázky  
a opatrenia, ktoré sa majú prijať. Legislatívnu funkciu EÚ vykonáva 
Rada EÚ spolu s Európskym parlamentom, vo väčšine prípadov na 
základe návrhu Európskej komisie.
Väčšina práce Európskej rady je plánovaná. Avšak časť jej práce 
tvorí neplánované krízové riadenie, ktoré si vyžaduje rokovania 
hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ. Rokovania sa môžu týkať 
oblastí, ako sú banková kríza, migračná kríza, brexit a boj proti 
terorizmu. Keďže tieto otázky môžu byť veľmi zložité alebo citlivé, 
o každej z nich lídri zvyčajne rokujú niekoľkokrát a k riešeniam pri-
chádzajú postupne.
Väčšina rozhodnutí Európskej rady sa prijíma konsenzom, hoci v 
niektorých konkrétnych prípadoch lídri rozhodujú kvalifikovanou 
väčšinou, napríklad, keď si volia predsedu. Predseda Európskej 
rady ani predseda Európskej komisie nemôžu hlasovať.



Donald Tusk, predseda Európskej rady

PREDSEDA EURÓPSKEJ RADY
Predsedom Európskej rady je v súčasnosti Donald Tusk, bývalý 
poľský premiér. Túto funkciu zastáva od roku 2014 a v roku 2017 
ho znovu zvolili na druhé, neobnoviteľné funkčné obdobie dva  
a pol roka. Predseda Európskej rady pripravuje zasadnutia Európskej 
rady, predsedá im a vedie ich. Okrem toho je jeho úlohou usilovať 
sa o dosiahnutie všeobecnej zhody medzi jej členmi. Predseda 
tiež zastupuje EÚ na svetovej scéne na medzinárodných samitoch, 
zvyčajne spolu s predsedom Európskej komisie, a v súvislosti so 
záležitosťami týkajúcimi sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky EÚ spolu s vysokým predstaviteľom pre zahraničné veci  
a bezpečnostnú politiku. Podporu mu poskytuje stály Generálny 
sekretariát Rady a nepočetný dočasný tím v jeho kabinete.

Funkcia predsedu Európskej rady sa ako stála funkcia na plný úväzok 
vytvorila Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Zároveň sa Európska 
rada viac ako tri desaťročia po svojom vytvorení transformovala na 
formálnu európsku inštitúciu. Je to dôkazom rastúceho významu 
Európskej rady. Jej zasadnutia priťahujú veľkú pozornosť médií,  
o čom svedčí skutočnosť, že o zasadnutiach Európskej rady pravi-
delne prichádza do Bruselu informovať 1 600 novinárov.



BUDOVA EUROPA
Od začiatku roka 2017 je hlavným sídlom Európskej rady aj Rady 
EÚ budova Europa. Táto moderná a environmentálne udržateľná 
budova ponúka priestor, bezpečnosť a technológie, ktoré sú 
nevyhnutné na organizovanie zasadnutí Európskej rady, ako aj 
viacstranných samitov a zasadnutí ministrov.

Kľúčové fakty o budove Europa

Priečelie symbolizuje motto Európskej únie 
„zjednotení v rozmanitosti“ a je vytvorené  
z recyklovaných okenných rámov z celej Európy. 
Rámy sú dubové, keďže dub je jediný strom, ktorý 
možno nájsť v celej Európe.

Približne 3 750 okien v sklenenom priečelí a 374 
LED žiariviek osvetľujúcich „lampáš“.

16 rokovacích miestností vrátane troch miestností 
vybavených minimálne 32 tlmočníckymi kabínami.

250 kancelárií, ktoré používajú členské štáty EÚ, 
predseda Európskej rady a podporný personál.

Budova je šetrná k životnému prostrediu  
a zabezpečuje sa v nej efektívne využívanie 
energie. Strecha je pokrytá solárnymi panelmi 
a dažďová voda sa zachytáva a využíva  
v hygienických zariadeniach. 
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EURÓPSKA RADA, RADA, RADA  
EURÓPY – MÁTE V TOM ZMÄTOK?
Európska rada aj Rada EÚ – neformálne aj jednoducho len 
Rada – zastupujú stanoviská vlád členských štátov EÚ. 
Európska rada určuje všeobecné politické smerovanie a pri-
ority EÚ, pričom Rada – v ktorej sa stretávajú ministri z kaž-
dého členského štátu EÚ – najmä prijíma právne predpisy  
a koordinuje politiky. Postup prijímania právneho predpisu si 
takmer vždy zahŕňa návrh Európskej komisie a takmer všetky 
návrhy Komisie musia prijať spoločne Rada a Európsky par-
lament. Spoločne s Komisiou a Parlamentom je Rada preto 
jednou z troch vzájomne prepojených aktérov v rámci legis-
latívneho procesu Únie.
Európsku radu a Radu si netreba mýliť s Radou Európy, čo 
je medzinárodná organizácia so sídlom v Štrasburgu, ktorá 
chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát a podporuje 
európsku kultúru. Nie je súčasťou štruktúry EÚ.

Viac o Európskej rade a Rade dozviete na našom webovom sídle: 
www.consilium.europa.eu 
Sledujte nás na sociálnych médiách: 
www.consilium.europa.eu/sk/contact/social-media
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