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EU:s Gröna vecka 2019 äger rum 13 till 17 maj. Värd för den officiella invigningen är 

Mazowieckieregionen i Polen och det hela går av stapeln i Warszawa den 13 maj. Då kommer EU-

kommissionär Karmenu Vella med ansvar för havsfrågor och fiske att närvara tillsammans med 

Mazowieckieregionens ordförande Adam Struzik. 

 

Högnivåkonferensen under EU:s Gröna vecka är planerad till den 15–17 maj i Bryssel. Den är 

öppen för miljöintressenter och även den bredare allmänheten och omfattar även prisceremonin för 

den europeiska veckan för avfallsminskning, European Week for Waste Reduction, som EU:s 

regionkommitté står värd för respektive LIFE:s prisceremoni den 15 och 16 maj. 

 

Ett tillfälle för diskussion 

Gröna veckan är det största årligen återkommande tillfället att diskutera EU:s miljöpolitik. Det har 

organiserats av kommissionens generaldirektorat för miljö sedan 20 år tillbaka och lockar ledande 

personer från hela världen. Här främjas debatter mellan intressenter på EU-nivå, nationell och lokal 

nivå för att få fram synpunkter på politikens utformning och genomförande. 

 

Dessa debatter bidrar till en växande community med aktörer över hela Europa, som är 

involverade i kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte på miljöområdet och motiverar även 

medborgarna att engagera sig i EU:s miljöansträngningar och komma med egna bidrag. 

 

Temat 2019 

EU:s miljölagstiftning påverkar våra liv i enorm utsträckning. Lagarna ger oss bättre vatten- och 

luftkvalitet, miljöskydd och uppmuntrar till återvinning. Men för att de ska komma till sin fulla rätt 

måste de genomföras fullt ut. 

 

Den 27 mars 2019 offentliggjorde EU-kommissionen ett antal rapporter om hur det går med 

genomförandet av miljölagstiftningen i EU under rubriken Utvärdering av genomförandet av 

miljöskyddslagstiftningen (EIR). EU:s Gröna vecka 2019 värderar resultaten i utvärderingen utifrån 

olika frågeställningar: Hur gynnar EU:s miljölagstiftning medborgarna? Hur ser ett framgångsrikt 

genomförande ut? Varför och var finns det brister i genomförandet? Hur kan intressenter bli ägare 

till EU-lagarna? Hur kan EU medverka till det, och samtidigt se till att medborgarnas röster görs 

hörda? 

 

Partnerevent 

Liksom tidigare år kommer EU:s Gröna vecka att innehålla många partnerevent som organiseras 

på olika platser i EU i april och maj av ett stort antal olika intressenter, däribland lokala 

myndigheter, icke-statliga organisationer och företag. Exempel på sådana är en iscensatt 

rättegång om ett problem som rör tillämpningen av miljölagstiftningen, som organiseras av 

studenter från juridiska fakulteten i Lyon den 26 april, ett s.k. living lab i Göteborg den 8 maj, där 

tillverkare av fossilfria produkter får presentera sig för  

 

 

 

 

https://www.eugreenweek.eu/sv
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/the-life-awards-ceremony
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/living-lab-event-hoppet


 

potentiella kunder, t.ex. Hoppet, en fossilfri förskola och workshoppen Know What’s Below om 

bevarande av kulturarv i havet den 15 till 19 maj, som främst hålls på en båt utanför i den Egadiska 

övärlden i Italien. 

 

#MyGreenAction challenge 

#MyGreenAction challenge som pågår mellan 21 mars och 10 maj bjuder in unga européer att dela 

bilder, videoklipp eller illustrationer av saker de gör för att vi ska få en grönare framtid via sina 

Instagram- eller Twitterkonton, alternativt som Facebookinlägg i EU-kommissionens officiella grupp 

#MyGreenAction challenge. Varannan vecka väljs tre bidrag ut, som visas på kommissionens 

sociala mediekanaler, och de tio bästa av alla bidrag kommer med i en sammanfattande video som 

visas på EU:s Gröna vecka. 

 

Europavalen 

EU:s gröna vecka 2019 sammanfaller med upptakten till Europavalen den 23 till 26 maj. Genom att 

Gröna veckan visar på mervärdet i EU:s miljöarbete de senaste åren, utgör den en möjlighet att 

främja ett informationsunderbyggt demokratiskt engagemang (särskilt bland förstagångsväljarna). 

https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/know-whats-below
https://www.thistimeimvoting.eu/

