
 

EU Green Week 2019 (Zelený týden EU 2019) – důležité údaje 

 
 

Zelený týden EU 2019 se koná od 13. do 17. května. Oficiální zahajovací akci, které se zúčastní 

eurokomisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, Karmenu Vella, a maršálek 

Mazovského vojvodství Adam Struzik, bude pořádat Mazovské vojvodství a bude se konat 13. 

května ve Varšavě, v Polsku. 

 

Zelený týden EU 2019, konference na vysoké úrovni, je naplánována na 15. až 17. května v 

Bruselu. Mohou se jí zúčastnit zainteresované strany v oblasti životního prostředí i širší veřejnost. 

Konference zahrnuje také slavnostní předávání cen European Week for Waste Reduction 

(Evropského týdne redukce odpadu), které pořádá Výbor regionů EU, a slavnostní předávání cen 

LIFE ve dnech 15. a 16. května. 

 

Prostor k diskusi 

Zelený týden, který pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí již téměř 20 

let a který přitahuje vedoucí představitele z celého světa, je největší každoroční příležitostí k 

diskusím o politice EU v oblasti životního prostředí. Podporuje debaty mezi zúčastněnými stranami 

na evropské, národní a místní úrovni s cílem vytvořit vstupy do tvorby politiky a jejího 

uskutečňování. 

 

Tyto debaty podporují růst celoevropského společenství aktérů zapojených do budování kapacit 

v oblasti životního prostředí a sdílení postupů a motivují občany k tomu, aby se zapojili do úsilí EU 

v oblasti životního prostředí a podíleli se svými vlastními příspěvky. 

 

Téma roku 2019 

Právní předpisy EU v oblasti životního prostředí mají obrovský dopad na naše životy. Zlepšují 

kvalitu vody a ovzduší, chrání přírodu a podporují recyklaci. Aby se však dosáhlo skutečného 

rozdílu, musí být plně realizovány. 

 

27. března 2019 zveřejnila Evropská komise soubor zpráv o stavu provádění právních předpisů 

v oblasti životního prostředí v Evropě: Environmental Implementation Review, tedy Přezkum 

provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. V průběhu Zeleného týdne EU 2019 

závěry tohoto přezkumu vyhodnotíme a položíme si otázky jako: Jaký přínos mají právní předpisy 

EU v oblasti životního prostředí pro občany? Jak vypadá jejich úspěšné provádění? Proč a kde 

jsou mezery v provádění? Jak mohou zainteresované strany převzít zodpovědnost za právní 

předpisy EU? Jak může EU tento proces usnadnit 

a zároveň zajistit, aby byly vyslyšeny hlasy občanů? 

 

Partnerské akce 

Stejně jako každý rok bude Zelený týden EU zahrnovat mnoho partnerských akcí po celé Evropě 

pořádaných v dubnu a květnu širokou škálou zúčastněných stran, včetně místních orgánů, 

nevládních organizací a podniků. Příklady zahrnují:  

 

 

 

 

 

https://www.eugreenweek.eu/cs
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/the-life-awards-ceremony


 

simulované soudní jednání týkající se problému uplatňování právních předpisů v oblasti životního 

prostředí, organizovaný studenty Lyon Law School (lyonské právnické fakulty) dne 26. dubna; 

živou laboratoř v Göteborgu dne 8. května, která umožní dodavatelům výrobků bez fosilních 

surovin prezentovat je potenciálním kupcům, jako je Hoppet, mateřská školka provozovaná bez 

využívání fosilních surovin; a workshop Know What´s Below o zachování podvodního kulturního 

dědictví ve dnech 15. až 19. května, který se bude konat převážně na lodi u italských Egadských 

ostrovů. 

 

Výzva #MyGreenAction 

Výzva #MyGreenAction, probíhající od 21. března do 10. května, pobízí mladé Evropany ke sdílení 

fotografií, videí nebo ilustrací akcí, které podniknou pro zajištění ekologičtější budoucnosti, a to 

prostřednictvím svých vlastních účtů Instagram nebo Twitter, nebo příspěvky na Facebooku pod 

oficiální výzvou Evropské komise #MyGreenAction. Každé dva týdny budou vybrány tři příspěvky, 

které budou uvedeny na kanálech sociálních médií Komise, a nejlepších 10 příspěvků bude 

zahrnuto do souhrnného videa, které bude prezentováno na Zeleném týdnu EU. 

 

Evropské volby 

Zelený týden EU 2019 se koná během příprav na evropské volby volby ve dnech 23. až 26. května. 

Tím, že demonstruje přidanou hodnotu práce EU v oblasti životního prostředí v posledních letech, 

představuje příležitost podpořit plně informovanou demokratickou angažovanost (zejména mezi 

voliči, kteří půjdou volit poprvé). 

https://www.thistimeimvoting.eu/

