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Hlavné výsledky zasadnutia Rady 

Rada diskutovala o smerovaní v súvislosti s formátom Európskeho sociálneho fondu v budúcnosti 
a s jeho úlohou pri vykonávaní stratégie Európa 2020. 

Oboznámila sa s prípravami na tripartitný sociálny samit, ktorý sa bude konať 17. októbra. 

Rada prijala závery o úlohe dobrovoľnej práce v sociálnej politike a o zvládaní demografických 
výziev prostredníctvom lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života.  

Zobrala na vedomie poznámky rôznych členských štátov o iniciatíve Francúzska a Slovinska 
týkajúcej sa programu pomoci pre najodkázanejšie osoby v Únii. 
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1 � Ak vyhlásenia, závery alebo uznesenia formálne prijala Rada, je to uvedené v nadpise príslušného bodu a 
text je vložený do úvodzoviek. 

 � Dokumenty, na ktoré sa odkazuje v texte, sú sprístupnené na internetovej stránke Rady 
(http://www.consilium.europa.eu). 

 � Akty prijaté s vyhláseniami do zápisnice zo zasadnutia Rady, ktoré sa môžu zverejniť, sú označené 
hviezdičkou; tieto vyhlásenia sú k dispozícii na internetovej stránke Rady alebo ich možno získať z 
tlačového úradu. 
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ÚČASTNÍCI 
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Jean Marc DELIZÉE štátny tajomník pre sociálne veci 

Bulharsko: 
Toťu MLADENOV minister práce a sociálnej politiky 

Česká republika: 
Jaromír DRÁBEK minister práce a sociálnych vecí 

Dánsko: 
Jonas BERING LIISBERG zástupca stáleho predstaviteľa 

Nemecko: 
Ralf BRAUKSIEPE parlamentný štátny tajomník spolkového ministra práce 

a sociálnych vecí 

Estónsko: 
Hanno PEVKUR minister sociálnych vecí 

Írsko: 
Tom HANNEY zástupca stáleho predstaviteľa 

Grécko: 
Andreas PAPASTAVROU zástupca stáleho predstaviteľa 

Španielsko: 
María Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ štátna tajomníčka pre zamestnanosť 
María Angeles PALACIOS SANCHEZ ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí autonómneho 

spoločenstva Murcia 

Francúzsko: 
Marie-Anne MONTCHAMP štátna tajomníčka pri ministerke pre solidaritu a sociálnu 

súdržnosť 

Taliansko: 
Luca BELLOTTI štátny tajomník ministerstva práce a sociálneho 

zabezpečenia 

Cyprus: 
Sotiroulla CHARALAMBOUS ministerka práce a sociálneho zabezpečenia 

Lotyšsko:  
Juris ŠTĀLMEISTARS zástupca stáleho predstaviteľa 

Litva: 
Audrius BITINAS námestník ministra práce a sociálneho zabezpečenia 

Luxembursko: 
Nicolas SCHMIT minister práce, zamestnanosti a prisťahovalectva 

Maďarsko: 
Miklós RÉTHELYI minister pre národné zdroje 
Sándor CZOMBA štátny tajomník, ministerstvo národného hospodárstva 

Malta: 
Chris SAID parlamentný štátny tajomník pre spotrebiteľov, 

spravodlivú hospodársku súťaž, miestnu samosprávu 
a verejný dialóg 

Holandsko: 
Derk OLDENBURG zástupca stáleho predstaviteľa 

Rakúsko: 
Rudolf HUNDSTORFER spolkový minister práce, sociálnych vecí a ochrany 

spotrebiteľa 

Poľsko: 
Jolanta FEDAK ministerka práce a sociálnej politiky 
Radoslaw MLECZKO námestník ministerky práce a sociálnej politiky 
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Portugalsko: 
Pedro MOTA SOARES minister pre sociálnu solidaritu a sociálne zabezpečenie 
Pedro SILVA MARTINS štátny tajomník pre zamestnanosť 

Rumunsko: 
Valentin MOCANU štátny tajomník ministerstva práce, rodiny a sociálneho 

zabezpečenia 

Slovinsko: 
Ivan SVETLIK minister práce, rodiny a sociálnych vecí 

Slovensko: 
Lucia NICHOLSONOVÁ štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

Fínsko: 
Janne METSÄMÄKI štátny tajomník ministerstva pre zamestnanosť 

a hospodárstvo 

Švédsko: 
Hellevi ENGSTRÖM ministerka práce 
Jan OLSSON zástupca stáleho predstaviteľa 

Spojené kráľovstvo: 
Andy LEBRECHT zástupca stáleho predstaviteľa 

 

Komisia: 
László ANDOR člen 
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PREROKOVANÉ BODY 

Tripartitný sociálny samit 

Rada sa oboznámila s prípravou tripartitného sociálneho samitu, ktorý sa uskutoční 
17. októbra krátko pred zasadnutím Európskej rady. Keďže Európska rada sa zameria na opatrenia 
na zvyšovanie rastu prostredníctvom finalizácie balíka o správe ekonomických záležitostí, sociálny 
samit bude musieť prerokovať spôsoby zvyšovania dôvery a zintenzívnenia sociálneho dialógu 
s cieľom udržať oživenie a štrukturálne zmeny.  

Počas tripartitného sociálneho samitu sa schádza trojka hláv štátov a predsedov vlád (súčasného 
predsedníctva a dvoch nasledujúcich predsedníctiev: tento rok Poľsko, Dánsko a Cyprus), spolu 
s príslušnými ministrami zodpovednými za zamestnanosť, predsedami Európskej rady a Európskej 
komisie, komisárom pre zamestnanosť a predsedami/generálnymi tajomníkmi hlavných organizácií 
zamestnávateľov a odborových zväzov v Európe. Zamestnávateľov bude zastupovať organizácia 
BusinessEurope a odbory Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC).  
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Využívanie Európskeho sociálneho fondu v rámci stratégie Európa 2020 

Vzhľadom na to, že Komisia sa v najbližšom čase chystá predložiť svoj balík politiky súdržnosti, 
Rada na základe podkladového dokumentu predsedníctva (14224/11) komplexne a plodne 
diskutovala o budúcej úlohe Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci stratégie EÚ 2020. 

Vo svetle V súvislosti s nadchádzajúcimi rokovaniami o rozpočte Únie na obdobie 2014 – 2020 
zvažovali ministri zodpovední za zamestnanosť, ako by sa ESF mohol stať súčasťou politiky 
súdržnosti EÚ, ktorá sa viac orientuje na zamestnanosť, čo si vyžaduje, aby sa zameranie presunulo 
z finančných vstupov a výstupov na efektívne politické ciele.  

Uznali, že ESF by sa mal využívať efektívnejšie prostredníctvom eliminovania zložitých 
administratívnych postupov a byrokracie a mal by zabezpečiť komplementárnosť medzi rôznymi 
operačnými programami.  

Ciele ESF by mali byť prepojené so stratégiou EÚ 2020, ale mali by tiež zodpovedať konkrétnym 
potrebám a prioritám členských štátov na vnútroštátnej, ako aj na regionálnej úrovni.  

Okrem boja proti sociálnemu vylúčeniu a znižovania chudoby by mal ESF zohrávať významnú 
úlohu pri pomoci mladým ľuďom začleňovať sa na pracovný trh v období rekordne vysokej 
nezamestnanosti. 

Rokovania Rady sa zamerali na tieto otázky: 

– ako by mohol ESF prispieť k realizácii cieľov stratégie EÚ 2020 a hlavných cieľov 
v oblasti zamestnanosti, dosiahnutého vzdelania, sociálneho začlenenia a znižovania 
chudoby, 

– ciele rôznych hlavných iniciatív, ktoré by sa mali prioritne podporovať z ESF, 

– ako preorientovať ESF viac na výsledky a ako zjednodušiť postupy, predovšetkým pre 
príjemcov, 

– možné spôsoby, akými by aktéri na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
mohli zlepšovať účinnosť ESF a ako by sa ESF mohol zefektívniť pri dosahovaní 
uvedených cieľov, 

– ako by sa mohla zlepšiť koordinácia medzi štrukturálnymi fondmi s cieľom dosiahnuť 
komplexné politické ciele. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st14/st14224.sk11.pdf
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Pri diskusii a dospelo k tomu, že existuje zhoda, pokiaľ ide o potrebu: 

– zefektívniť postupy ESF, 

– plne využívať ESF, aby sa dosiahli ciele stratégie EÚ 2020, 

– zabezpečiť primerané prepojenie ESF s inými štrukturálnymi fondmi, 

– zamerať sa na najzraniteľnejšie skupiny a presadzovať začlenenie osôb, ktoré sa 
nezúčastňujú na trhu práce. 

ESF je hlavným nástrojom financovania na európskej úrovni na podporu zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia a rovnakých príležitostí, ako aj na rozvoj zručností a spôsobilostí. Na programové 
obdobie 2007 – 2013 sa štátnym a regionálnym orgánom z ESF sprístupnilo 75 miliárd EUR. 
Približne 20 miliárd EUR sa pridelilo na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie 
nezamestnanosti a približne 10 miliárd EUR sa vyčlenilo na podporu sociálneho začlenenia 
zraniteľných skupín. Členské štáty vo veľkej miere využívali prostriedky z ESF na zmierňovanie 
následkov hospodárskej krízy, predchádzanie nezamestnanosti a opätovné začlenenie ľudí, ktorí 
stratili prácu, do trhu práce. 

ESF je jednou z kľúčových finančných pák na začatie praktickej realizácie stratégie Európa 2020. 
V tejto stratégii, ktorá sa prijala v roku 2010 na nasledujúce desaťročie, sa stanovuje vízia 
európskeho sociálneho trhového hospodárstva pre 21. storočie.  

Fond zohráva osobitnú úlohu pri podpore niekoľkých z hlavných iniciatív stratégie, ako sú 
„program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, „mládež v pohybe“ a „platforma na boj proti 
chudobe“. ESF by mal taktiež prispieť k dosiahnutiu niekoľkých hlavných cieľov, najmä v oblasti 
zamestnanosti, dosiahnutého vzdelania a cieľov znižovania chudoby. 

Budúcnosť všetkých európskych nástrojov bude závisieť odpodoby budúceho finančného rámca na 
roky 2014 – 2020. V tomto kontexte sa úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020 dá dosiahnuť 
prostredníctvom zabezpečenia dostatočného financovania ESF v ďalšom rozpočte EÚ. V 
dokumente „Rozpočet pre Európu 2020“ Komisia navrhuje zvýšiť pridelené prostriedky pre ESF 
o 10 % v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 na celkovú výšku 84 miliárd EUR. 
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Dobrovoľnícka práca v oblasti sociálnej politiky  

Rada prijala závery o úlohe dobrovoľníckej práce v sociálnej politike (14552/11), pričom 
zohľadnila činnosti a rokovania v kontexte Európskeho roka dobrovoľníckych činností 
podporujúcich aktívne občianstvo (2011). 

V záveroch sa zdôrazňuje, že dobrovoľníctvo je výrazom aktívneho občianstva vo všetkých 
oblastiach sociálneho života. Dobrovoľníctvom sa posilňujú spoločné európske hodnoty, akými sú 
solidarita a sociálna súdržnosť. Je kľúčovým aspektom pri rozvoji demokratických hodnôt, ľudskej 
dôstojnosti, rovnosti a subsidiarity, ktoré patria medzi základné zásady EÚ.  

Dobrovoľnícke činnosti majú potenciál prispievať k blahu jednotlivcov a harmonickému rozvoju 
európskych spoločností. Poskytujú významné možnosti na vzdelávanie, keďže zapojenie sa do nich 
môže ľuďom priniesť nové zručnosti a spôsobilosti. Môžu dokonca zvýšiť zamestnateľnosť, a tým 
posúvajú vpred dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. 

Taktiež môžu pomôcť rozširovať znalosti, medzikultúrny dialóg a zohrávať zásadnú úlohu pri 
preklenovaní rozdielov medzi generáciami, riešiť rodové nerovnosti, či redukovať existujúce 
sociálne bariéry, intoleranciu a všetky formy diskriminácie. 

V záveroch sa Komisia a členské štáty okrem toho vyzývajú, aby vo svojich príslušných oblastiach 
zodpovednosti prijali konkrétne opatrenia. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st14/st14552.sk11.pdf
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Zvládanie demografických výziev prostredníctvom lepšieho zosúladenia pracovného 
a rodinného života 

Rada prijala závery o demografii a zosúladení pracovného a rodinného života (14553/11).  

Obyvateľstvo EÚ podstatne starne a očakáva sa, že výsledná zmena v jeho zložení bude mať veľký 
vplyv na štruktúru spoločenského a hospodárskeho života Európy. Preto sa riešenie rôznych rovín 
demografických výziev stáva kľúčovou prioritou. 

Cieľom záverov je predovšetkým posilniť inštitucionálnu spoluprácu v uvedenej oblasti a uľahčiť 
výmenu informácií medzi rôznymi orgánmi a iniciatívami na európskej i národnej úrovni. 

Okrem toho je ich cieľom posilniť existujúce metódy spolupráce a výmeny znalostí, pokiaľ ide 
o systémy starostlivosti o závislé osoby vrátane starostlivosti o dieťa a dlhodobej starostlivosti, ako 
aj zapojiť sociálnych partnerov do hľadania najlepších riešení na zvládanie dôsledkov 
demografických zmien. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st14/st14553.sk11.pdf
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Rôzne 

– Prvá výročná konferencia o európskej platforme proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu 

Predsedníctvo informovalo Radu o posolstve, ktoré chce prezentovať na prvej výročnej konferencii 
európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorá sa bude konať 17. a 18. októbra 
v Krakove (14500/11). 

– Stretnutie ministrov práce a zamestnanosti G20 

Predsedníctvo stručne informovalo o výsledkoch stretnutia ministrov práce a zamestnanosti G20, 
ktoré sa konalo 26. a 27. septembra v Paríži. Hlavnými témami stretnutia boli: 

– posilnenie politík zamestnanosti, hlavne vo vzťahu k mládeži a najzraniteľnejším 
skupinám obyvateľstva, 

– posilnenie sociálnej ochrany, a to aj prostredníctvom zavádzania minima sociálnej 
ochrany, 

– podpora sociálnych a pracovných práv,  

– zvýšenie súdržnosti medzi medzinárodnými organizáciami, ako aj medzi 
hospodárskymi, sociálnymi, finančnými, obchodnými a rozvojovými politikami.  

Počas prípravného procesu sa konzultovalo so sociálnymi partnermi, vrátane samostatných 
konzultácií so sociálnymi partnermi G20, ktoré prebehli 26. septembra 2011 pred stretnutím 
ministrov. Pred samitom v Cannes sú naplánované samity o obchode (B20) a o práci (L20). 

– Neformálne zasadnutia 

Predsedníctvo oboznámilo delegácie s výsledkami neformálneho zasadnutia Rady EPSCO (7. a 8. 
júla) a konferencií predsedníctva.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14500.en11.pdf
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– Zasadnutie pracovnej skupiny na úrovni ministrov 

Nemecká delegácia informovala Radu o hlavných bodoch zasadnutia uvedenej pracovnej skupiny, 
ktoré sa venovalo národným stratégiám na zabezpečenie ponuky kvalifikovanej pracovnej sily 
a ktoré sa konalo 31. augusta a 1. septembra v Postupime.  

– Budúcnosť programu pomoci pre najodkázanejšie osoby v Únii 

Rada vzala na vedomie pripomienky rôznych členských štátov k iniciatíve Francúzska a Slovinska 
(14670/11) týkajúcej sa programu pomoci pre najodkázanejšie osoby v únii, pričom vychádzala 
z prebiehajúcej diskusie v Rade pre poľnohospodárstvo.  

* 

* * 

Počas obeda ministri rokovali aj o migrácii a mobilite pracovníkov z pohľadu budúcich výziev 
a príležitostí. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14670.en11.pdf
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INÉ SCHVÁLENÉ BODY 

ZAHRANIČNÉ VECI  

Asociačná rada EÚ 

Rada schválila pozíciu Európskej únie na piate zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Čile, ktoré sa 
uskutoční 7. októbra 2011 v Bruseli.  

VNÚTORNÝ TRH 

Spotrebiteľské úvery – výpočet percentuálnej miery nákladov 

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala smernicu, ktorou sa menia 
dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov zahrnuté v smernici 
2008/48/ES (13263/11). 

Smernicou 2008/48/ES sa harmonizujú niektoré aspekty spotrebiteľských úverov v EÚ. 

Návrh smernice podlieha regulačnému postupu s kontrolou. Znamená to, že Komisia ho môže 
prijať, keďže s ním Rada súhlasila, pokiaľ proti nemu nevznesie námietku Európsky parlament. 

OBCHODNÁ POLITIKA 

Antidumping – bicykle – Čína 

Rada prijala nariadenie, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov 
s pôvodom v Číne po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa nariadenia (ES) č. 1225/2009 
(13949/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13263.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13949.sk11.pdf
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COLNÁ ÚNIA 

Andorra – opatrenia v oblasti colnej bezpečnosti 

Rada schválila uzavretie protokolu, ktorým sa rozširuje dohoda medzi EÚ a Andorrou o colné 
bezpečnostné opatrenia (17403/10). Protokol predbežne nadobúda platnosť 1. januára 2011. 

V Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrou, ktorá bola podpísaná 
v roku 1990, sa ustanovuje, že Andorrské kniežatstvo má prijať opatrenia v oblasti colnej 
bezpečnosti, ktoré uplatňuje Európska únia, a že podrobný zoznam príslušných ustanovení má 
vypracovať spoločný výbor zriadený na základe uvedenej dohody. 

ENERGETIKA 

Požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov 

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala nariadenie, ktorým sa 
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na 
ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov (13029/11). 

Návrh nariadenia podlieha regulačnému postupu s kontrolou, čo znamená, že keďže s ním Rada 
súhlasila, Komisia ho teraz môže prijať, pokiaľ nevznesie námietku Európsky parlament. 

Energetické spoločenstvo – zasadnutie ministerskej rady 

Rada prijala rozhodnutie o pozícii Európskej únie v rámci ministerskej rady Energetického 
spoločenstva, ktorej zasadnutie sa uskutoční 6. októbra 2011 v moldavskom Kišiňove. 

Zmluva o založení Energetického spoločenstva nadobudla platnosť v roku 2006. Energetickým 
spoločenstvom sa na základe právne záväzného rámca rozšíril vnútorný trh EÚ s energiou do 
juhovýchodnej Európy i mimo nej. Zabezpečuje stabilné investičné prostredie založené na zásadách 
právneho štátu, pričom zaväzuje zmluvné strany vrátane Európskej únie.  

Viac informácií možno nájsť na adrese: http://www.energy-community.org/ 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st17/st17403.sk10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13029.sk11.pdf
http://www.energy-community.org/
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POTRAVINÁRSTVO 

Prídavné látky v potravinách, zdravotné tvrdenia a glykozidy steviolu 

Rada sa rozhodla nevzniesť námietku proti tomu, aby Komisia prijala týchto šesť nariadení 
týkajúcich sa prídavných látok v potravinách, zdravotných tvrdení na potravinách a glykozidov 
steviolu: 

• nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/46/ES, nariadenie (ES) č. 1925/2006 
a nariadenie č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do 
potravín (13267/11); 

• nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 vytvorením 
zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách (13059/11); 

• nariadenie o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia (13420/11); 

• nariadenie o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, 
ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (13421/11); 

• nariadenie o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré 
odkazujú na zníženie rizika ochorenia (13422/11); 

• nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 v súvislosti 
s glykozidmi steviolu. 

Uvedené nariadenia Komisie podliehajú tzv. regulačnému postupu s kontrolou. Znamená to, že 
vzhľadom na udelený súhlas Rady ich Komisia môže prijať, pokiaľ námietku nevznesie Európsky 
parlament. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13267.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13059.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13420.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13421.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st13/st13422.sk11.pdf
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RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 

Dohovor o rybolovných zdrojoch v južnom Tichom oceáne 

Rada prijala rozhodnutie o schválení Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na 
otvorenom mori v južnom Tichom oceáne v mene Európskej únie (8135/11).  

Toto prijatie nasleduje po súhlase zo strany Európskeho parlamentu.  

V roku 2006 vlády Austrálie, Čile a Nového Zélandu iniciovali začiatok procesu medzinárodných 
konzultácií o vytvorení Regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva v južnom 
Tichom oceáne (SPRFMO). Účelom týchto konzultácií bolo spolupracovať na riešení nedostatkov 
v oblasti medzinárodnej ochrany a riadenia rybolovných zdrojov nemigrujúcich medzi rybolovnými 
zónami a šírym morom a ochrany biodiverzity v morskom prostredí v oblastiach šíreho mora 
v južnom Tichom oceáne v súlade s medzinárodným právom a osvedčenými postupmi. Keďže EÚ 
má rybolovné záujmy v južnom Tichom oceáne, spolupracovala na tomto procese s ostatnými 
zúčastnenými stranami v oblasti riadenia a ochrany regionálnych zdrojov.  

Znenie dohovoru sa dohodlo v novembri 2009 a dohovor sa otvoril na podpis 1. februára 2010. EÚ 
podpísala znenie daného dohovoru 26. júla 2010 v súlade s rozhodnutím Rady o jeho podpise 
v mene EÚ, ktoré sa prijalo 24. júna 2010 (9825/10; 11442/10). 

EÚ dohovor však ešte stále musí ratifikovať, aby prejavila pokračujúcu podporu zriadeniu tejto 
regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva a aby uľahčila proces nadobudnutia 
platnosti tohto dohovoru.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st08/st08135.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st09/st09825.sk10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st11/st11442.sk10.pdf
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VYMENOVANIA 

Výbor regiónov 

Rada vymenovala tieto osoby: 

pán Paweł ADAMOWICZ, pán Olgierd GEBLEWICZ, pán Krzysztof HETMAN, pán Witold 
KROCHMAL, pán Marek SOWA a pán Witold STĘPIEŃ (Poľsko) (14617/11); 

a  

pani Luisa Fernanda RUDI ÚBEDA, pán Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ, pán José 
Ramón BAUZÁ DÍAZ, pán Juan Ignacio DIEGO PALACIOS, pani Dolores de COSPEDAL 
GARCÍA, pán José Antonio MONAGO TERRAZA, pani María Yolanda BARCINA ANGULO 
a pán Alberto FABRA PART (Španielsko) (14662/11), 

za členov Výboru regiónov na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015. 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st14/st14617.sk11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st14/st14662.sk11.pdf

