
 

Základné informácie o Zelenom týždni EÚ 2019 

 
 

Zelený týždeň EÚ 2019 sa bude konať od 13. do 17. mája. Oficiálne otvorenie podujatia, na ktorom 

sa zúčastní Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a 

rybárstvo, a Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodstva, sa uskutoční 13. mája vo Varšave v 

Poľsku. 

 

Od 15. do 17. mája sa pri príležitosti Zeleného týždňa EÚ bude konať konferencia na najvyššej 

úrovni. Súčasťou voľne prístupnej konferencie pre zúčastnené strany v oblasti životného prostredia 

a širšiu verejnosť 15. mája je aj slávnostné odovzdávanie cien v rámci Európskeho týždňa 

redukcie odpadu, ktoré organizuje Európsky výbor regiónov, a slávnostné odovzdávanie cien LIFE 

16. mája. 

 

Priestor na diskusiu 

Zeleného týždňa EÚ, ktorý Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie EK organizuje už takmer 

20 rokov, sa zúčastňujú popredné osobnosti z celého sveta a je to najväčšia príležitosť na 

každoročnú diskusiu o environmentálnej politike EÚ. Zelený týždeň podnecuje diskusiu medzi 

zúčastnenými stranami na národnej úrovni, miestnej úrovni aj na úrovni EÚ, ktoré sa tak môžu 

podieľať na tvorbe politiky a jej vykonávaní. 

 

Diskusie ďalej podporujú nárast komunity aktívnych účastníkov na budovaní environmentálnych 

kapacít a výmene postupov a zároveň motivujú občanov, aby sa angažovali a prispievali k 

zlepšovaniu životného prostredia v EÚ. 

 

Téma roku 2019 

Environmentálne právne predpisy EÚ majú obrovský vplyv na náš život. Zlepšujú kvalitu vody 

a ovzdušia, chránia prírodu a podporujú recykláciu, aby však priniesli skutočnú zmenu, musia sa 

vykonávať v plnom rozsahu. 

 

27. marca 2019 zverejnila Európska komisia sériu správ o stave vykonávania environmentálnych 

právnych predpisoch, tzv. Prieskum vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR). 

Počas Zeleného týždňa EÚ 2019 sa budú posudzovať zistenia tohto preskúmania, ktoré 

zodpovedajú napríklad tieto otázky: aký prínos majú environmentálne právne predpisy pre 

občanov? Aké sú znaky úspešného vykonávania predpisov? Kde a prečo vznikajú nedostatky vo 

vykonávaní predpisov? Ako môžu zúčastnené strany rozhodovať o právnych predpisoch EÚ? Ako 

môže EÚ podporiť všetky vyššie uvedené aspekty, aby bol zároveň vypočutý aj hlas ľudu? 

 

Partnerské podujatia 

Zelený týždeň EÚ budú, ako každý rok, sprevádzať mnohé partnerské podujatia v apríli a v máji po 

celej Európe, ktoré organizujú rôzne zúčastnené strany vrátane miestnych orgánov, mimovládnych 

organizácií a súkromných spoločností. Napríklad 26. apríla organizujú študenti právnickej fakulty 

Lyonskej univerzity simulované súdne pojednávanie v súvislosti s problémom s uplatňovaním 

environmentálnych právnych predpisov, 8. mája bude v 

Göteborgu živé laboratórium, kde môžu dodávatelia  
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predstaviť potenciálnym zákazníkom svoje výrobky bez fosílnych materiálov (napr. škôlka 

prevádzkovaná bez  používania fosílnych materiálov), a workshop Know What's Below o ochrane 

podmorského dedičstva 15. a 19. mája, ktorý sa bude konať na lodi neďaleko Egadských ostrovov. 

 

Výzva #MyGreenAction 

Od 21. marca do 10. mája prebieha výzva #MyGreenAction, v rámci ktorej mladí Európania 

pridávajú na Instagram, Twitter alebo do komentárov k príspevkom na oficiálnej stránke Európskej 

komisie na Facebooku fotky, videá alebo ukážky toho, čo urobili, aby sa zaslúžili o ekologickejšiu 

budúcnosť. Každé dva týždne sa budú vyberať tri príspevky, ktoré sa uverejnia na sociálnych 

médiách Komisie, a 10 najlepších sa použije v krátkom videu, ktoré sa bude premietať počas 

Zeleného týždňa EÚ. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 

Zelený týždeň EÚ 2019 sa bude konať od 23. do 26. mája počas volieb do Európskeho 

parlamentu. Poukázať na pridanú hodnotu práce EÚ v oblasti životného prostredia za posledné 

roky je výborný spôsob, ako podporiť demokratickú angažovanosť úplnými informáciami (najmä u 

prvovoličov). 
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