
Evropski svet

Agenda voditeljev

V Bratislavi in Rimu so voditelji ponovno izrazili svojo zavezanost evropskemu projektu in se 
odločili za oblikovanje skupne prihodnosti v okrepljeni Evropski uniji. Poudarili so svojo enotnost in 
pripravljenost, da usodo Unije vzamejo v svoje roke, sodelujoč v okviru Evropskega sveta. Od takrat 
se povečuje optimizem in vrača ambicioznost. Glede na navedeno bi morali še dodatno okrepiti 
prizadevanja in dati nov zagon našemu delu ter v ta namen jasno določiti, kaj želimo doseči.

V tem dokumentu je pregled najpomembnejših vprašanj, ki jih predsednik Evropskega sveta 
namerava uvrstiti v agendo voditeljev za obdobje do junija 2019. Nekatera bodo obravnavana na 
uradnih zasedanjih Evropskega sveta, druga pa v neformalni sestavi 27 ali 28 voditeljev, odvisno od 
teme. Agenda vključuje tekoče delo, pa tudi vprašanja, v zvezi s katerimi so potrebne razprave, da 
bi odpravili zastojev ali našli rešitve za ključne politične zadeve (v poševnem tisku). Razprave bodo 
organizirane na podlagi „delovnih dokumentov za odločanje“ (decision notes), v katerih bodo jasno 
opredeljeni politični problemi, ki jih je treba rešiti.
  
V agendi niso navedene zadeve, ki se redno obravnavajo, kot so zunanji odnosi, razen če je določena 
tema v tej fazi že poznana. Do marca 2019 bodo organizirana tudi redna srečanja Evropskega sveta 
v sestaviza člen 50, na katerih bo obravnavano vprašanje brexita.

Agenda voditeljev je živ dokument, ki bo po potrebi posodabljan in spremenjen.

Oblikovanje naše skupne prihodnosti

Oktober 2017
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2018 

2017

19. in 20. oktober 2017 

• Migracije: utrjevanje zunanje razsežnosti, vključno s financiranjem
• Digitalna Evropa: nadaljnje ukrepanje po srečanju o digitalni prihodnosti v Talinu
• Obramba: PESCO, trenutno stanje programa za razvoj evropske obrambne industrije
• Agenda voditeljev

17. november 2017 – socialni vrh v Göteborgu

• Socialna Evropa: pravična delovna mesta in rast
• Izobraževanje in kultura (30. obletnica programa Erasmus)

14. in 15. december 2017 

• Obramba: vzpostavitev PESCO in splošni pregled različnih zadev na področju obrambe
• Socialna vprašanja, kultura in izobraževanje: nadaljnje ukrepanje po socialnem vrhu v 

Göteborgu
• Migracije: prihodnost zunanje in notranje razsežnosti
• Vrh držav evrskega območja: EMU + bančna unija (dogovor o časovnem razporedu za 

sprejemanje odločitev)

23. februar 2018 – neformalno srečanje

• Institucionalna vprašanja: sestava Evropskega parlamenta/nadnacionalne liste, 
imenovanja, vključno z vodilnimi kandidati

• Večletni finančni okvir: razprava o političnih prednostnih nalogah

22. in 23. marec 2018 

• Strategije za enotni trg (zagotavljanje napredka pri uresničevanju cilja za leto 2018)
• Trgovina: trgovinska zaščita, sporazumi o prosti trgovini, preverjanje naložb
• Podnebje in energetika (usmeritev za nadaljnje delo)
• Digitalni trg: vprašanja, v zvezi s katerimi so potrebne odločitve voditeljev, kot so 

e-trgovina, avtorske pravice, obdavčitev
• Raziskave in inovacije: potrebno ukrepanje za zagotovitev konkurenčnosti na svetovni 

ravni

17. maj 2018 – vrh EU-Zahodni Balkan (Sofija)

• Vrh EU-Zahodni Balkan
• (morda) Migracije: splošni dogovor o notranji in zunanji politiki



2019 

28. in 29. junij 2018 

• Sklep Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta
•  Obramba (usmeritev za nadaljnje delo)
• EMU (konkretne odločitve o reformi)
• (morda) Migracije: splošni dogovor o notranji in zunanji politiki
• Agenda voditeljev: trenutno stanje pri izvajanju

September 2018 – neuradno srečanje (Dunaj)

• Notranja varnost: kontrole na zunanjih mejah, izmenjava informacij, operativno 
sodelovanje, varnost in kazensko sodelovanje v kibernetskem prostoru, 
preprečevanje radikalizacije (usmeritev za nadaljnje delo)

18. in 19. oktober 2018 

• Notranja varnost: nadaljnje ukrepanje po neformalnem srečanju
• Migracije
• Trgovina: prihodnja trgovinska politika, vloga EU v večstranskem trgovinskem 

sistemu

13. in 14. december 2018 

• Večletni finančni okvir (poročilo o napredku)
• Enotni trg (smernice za obdobje po določenem roku, tj. letu 2018)

21. in 22. marec 2019 

• Gospodarska vprašanja in trgovina
• EMU (trenutno stanje in morebitne nadaljnje odločitve)

9. maj 2019 – neformalno srečanje (Sibiu)

• Izvajanje agende voditeljev
• Priprava strateškega načrta 2019–2024

20. in 21. junij 2019

• Večletni finančni okvir (poročilo o napredku/razprave zaradi zaključka pogajanj v letu 
2019)

• Strateški načrt 2019–2024
• Imenovanja na visoki ravni
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