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Předmět:

Zasedání Evropské rady (9. a 10. března 2017)
– komentovaný návrh pořadu jednání

Předseda Evropské rady předkládá podle čl. 3 odst. 1 jednacího řádu Evropské rady v úzké
spolupráci s členem Evropské rady zastupujícím členský stát, který vykonává šestiměsíční
předsednictví Rady, a s předsedou Komise Radě pro obecné záležitosti komentovaný návrh pořadu
jednání.
Delegace naleznou v příloze komentovaný návrh pořadu jednání předložený předsedou Evropské
rady, v němž jsou uvedeny hlavní body, jimiž se má Evropská rada na výše uvedeném zasedání
zabývat.
Na základě závěrečného projednání na zasedání Rady pro obecné záležitosti, které se uskuteční
během pěti dnů před zasedáním Evropské rady, sestaví předseda Evropské rady předběžný pořad
jednání.
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Na začátku zasedání podá člen Evropské rady zastupující členský stát, který vykonává
šestiměsíční předsednictví Rady, obecný přehled o pokroku při provádění dřívějších závěrů
Evropské rady.
I.

ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST
Evropská rada znovu zdůrazní, že je naléhavě zapotřebí podporovat investice, růst
a zaměstnanost, aby občané EU mohli využívat výhod plynoucích z hospodářského blahobytu
a prosperity.
Evropská rada posoudí provádění klíčových strukturálních reforem realizovaných členskými
státy v reakci na jim určená doporučení, projedná priority pro evropský semestr 2017
a potvrdí doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny.
Evropská rada přezkoumá pokrok, pokud jde o plnění legislativních priorit a hlavních
strategií, včetně strategie pro jednotný trh, strategie pro jednotný digitální trh, akčního plánu
unie kapitálových trhů a energetické unie.

II.

BEZPEČNOST
Na základě zprávy vypracované Radou posoudí Evropská rada provádění svých závěrů
z prosince 2016 týkajících se vnější bezpečnosti a obrany. Bude se zabývat rovněž stávající
situací v EU z hlediska vnitřní bezpečnosti.

III. VNĚJŠÍ VZTAHY
[bude doplněno]
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