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KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ
Rada Európskej únie – neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho 
len Rada – je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inšti-
túcie sa stretávajú ministri členských štátov EÚ. Zastupujú svoje 
zvolené vlády členských štátov v oblastiach, v ktorých zmluvy pri-
jaté členskými štátmi umožňujú Únii konať. Rada väčšinou prijíma 
právne predpisy a  koordinuje politiky s  cieľom dosiahnuť ciele, 
ktoré v rámci Európskej rady stanovujú hlavy štátov alebo predse-
dovia vlád členských štátov EÚ.
Okrem toho Rada tvorí spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú poli-
tiku EÚ, uzatvára medzinárodné dohody a spoločne s Európskym 
parlamentom prijíma rozpočet EÚ.

Postup prijímania právneho predpisu takmer vždy zahŕňa návrh 
Európskej komisie. Tieto návrhy musia vo väčšine prípadov spo-
ločne prijať Rada a Európsky parlament. Spoločne s Komisiou a Par-
lamentom je preto Rada jednou z  troch vzájomne prepojených 
aktérov v  rámci legislatívneho procesu Únie. Rada môže hlasovať 
jednoduchou väčšinou (za návrh hlasuje 15 členských štátov – 
v prípade nelegislatívnych otázok), jednomyseľne (za návrh hlasujú 
všetky členské štáty – v záležitostiach, ktoré členské štáty považujú 
za citlivé) alebo kvalifikovanou väčšinou (za návrh hlasuje 55  % 
členských štátov predstavujúcich najmenej 65 % obyvateľstva EÚ). 
Štandardným spôsobom hlasovania je hlasovanie kvalifikovanou 
väčšinou, ktoré sa používa pri približne 80 % právnych predpisov 
EÚ. Táto metóda sa používa, keď Rada hlasuje o  návrhu Komisie 
alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpeč-
nostnú politiku.
Zasadnutia Rady sa konajú v Bruseli a tri mesiace do roka – v apríli, 
júni a októbri – v Luxemburgu. Sú organizované podľa tematických 
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oblastí. Zasadnutia Rady sa teda týkajú financií, životného prostre-
dia, energetiky, spravodlivosti atď. a  schádzajú sa na nich ministri 
zodpovední za  danú oblasť. Oficiálne existuje desať osobitných 
formátov, tzv. zložení Rady. Každý rok sa koná približne 70 až 80 
zasadnutí Rady a  každému z  týchto zasadnutí predsedá minister 
zodpovedný za prerokúvanú tému z  členského štátu, ktorý pred-
sedá Rade. Na zasadnutiach Rady sa zúčastňujú aj európski komi-
sári zodpovední za príslušné oblasti, ktorí však nemôžu hlasovať.

PREDSEDNÍCTVO RADY
Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých šesť 
mesiacov. Predsedníctvo organizuje zasadnutia Rady a jej príprav-
ných orgánov a  predsedá im a  vypracúva kompromisné návrhy, 
ktorými sa uľahčuje prijímanie rozhodnutí Rady. Predsedníctvo 
tiež zastupuje Radu vo vzťahoch s  inými inštitúciami EÚ, najmä 
Komisiou a Európskym parlamentom. Predsedníctvu pomáha stály 
Generálny sekretariát Rady.
Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú 
v trojčlenných tímoch, ktoré sa nazývajú „triá“ alebo „trojice“. Táto 
trojica predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spo-
ločný program, ktorým sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov.

Rada pre zahraničné veci je jediným zložením Rady, ktorému 
nepredsedá rotujúce predsedníctvo: namiesto toho jej predsedá 
vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a  bezpečnostnú politiku. 
Neformálne zasadnutia Euroskupiny, na ktorých ministri členských 
štátov eurozóny rokujú o záležitostiach týkajúcich sa ich spoločnej 
zodpovednosti za euro, majú tiež stáleho predsedu, ktorý sa volí 
spomedzi členov Euroskupiny.
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Bulharsko: január – jún 2018

Rakúsko: júl – december 2018

Rumunsko: január – jún 2019

Fínsko: júl – december 2019

Chorvátsko: január – jún 2020

Nemecko: júl – december 2020

Predsedníctva Rady EÚ do roku 2020:

SLEDUJTE ČINNOSŤ RADY
Rada sa usiluje o  to, aby bola jej práca čo najtransparentnejšia. 
Programy zasadnutí Rady a  mnohé dokumenty, o  ktorých sa 
rokuje, si možno stiahnuť z webového sídla Rady. Keď Rada rokuje 
o  prijatí právneho predpisu, rokovanie sa vysiela na internete 
a je k dispozícii online. Okrem toho sa informácie o hlasovaniach 
Rady pri schvaľovaní právnych predpisov automaticky zverejňujú. 
Podobne je možné sledovať tlačové konferencie a  čítať iné tla-
čové produkty zverejnené na webovom sídle a  prihlásiť sa na 
ich odber.



EURÓPSKA RADA, RADA, RADA 
EURÓPY – MÁTE V TOM ZMÄTOK?
Európska rada aj Rada EÚ zastupujú stanoviská vlád členských 
štátov EÚ. Európska rada určuje všeobecné politické smerova-
nie a priority EÚ, pričom Rada väčšinou prijíma právne predpisy 
a koordinuje politiky. Európska rada – ktorá pozostáva z hláv 
štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ – predsta-
vuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi členskými 
štátmi. Táto inštitúcia nerokuje o právnych predpisoch ani ich 
neprijíma, ale stanovuje politický program EÚ.
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 sa 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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