Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Írsko, Dublin
Dátum: 03.-05. decembra 2014
Účastníci ZPC: Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

Obsah rokovania:
Zasadnutie Valného zhromaždenia Únie hlavných miest EÚ (ďalej VZ UCEU) sa uskutočnilo
v dňoch 03.-05. decembra 2014 v predsedníckom na rok 2014 meste - írskej metropole Dubline.
Celkovo bolo zastúpených 8 miest: Amsterdam, Bratislava, Brusel, Bukurešť, Dublin, Riga
Tallin a Viedeň, z toho 5 miest malo na zasadnutí politického zástupcu (pozn.: v súvislosti
s výsledkami komunálnych volieb bola Bratislava zastúpená iba na úrovni úradníka – vedúcej
oddelenia zahraničných vzťahov).
Program zasadnutia VZ UCEU bol rozdelený do dvoch dní.
3. decembra sa uskutočnilo stretnutie Prípravného výboru UCEU, počas ktorého rezonovali
nasledujúce témy:
• informácia o príprave VZ UCEU a ospravedlnenia neúčasti;
• klesajúca účasť zástupcov, najmä politických; následná zamietavá odpoveď o účasti
na zasadnutí zástupcu Európskej komisie;
• potreba dohody na novom mechanizme fungovania UCEU;
• zamietavé stanovisko Rigy k predsedníctvu UCEU pre rok 2016 (vzhľadom na
klesajúcu tendenciu účasti politických zástupcov hlavných miest).
Po ukončení stretnutia Prípravného výboru nasledovala oficiálna večera za účasti vedúcich
diplomatických misií príslušných zúčastnených na VZ krajín. Za Slovenskú republiku sa stretnutia
zúčastnil zástupca veľvyslanca p. R. Goga.
Vo štvrtok 4. decembra 2014 prebehlo VZ UCEU. Program zasadnutia pozostával z diskusie
k organizačno-technickým otázkam fungovania organizácie v budúcnosti a odbornej časti - prezentácii
na tému „Participácia miest v Európe“.
V prvej časti zasadnutia účastníci dospeli k nasledujúcim záverom:
• UCEU musí byť viac flexibilnou organizáciou, schopnou reflektovať aktuálny vývoj
a potreby hlavných miest;
• štatút organizácie musí byť zrozumiteľnejší, jednoduchšie koncipovaný a menej
zaväzujúci;
• v štatúte musí byť zakotvené, že Valné zhromaždenie UCEU sa bude konať
minimálne jedenkrát do roka;
• predsedníctvo v UCEU si zachová pôvodnú dĺžku trvania – jeden rok;
• hlavné mesto predsedníckej v EÚ krajine nebude a priori predsedníckym mestom
UCEU, akékoľvek hlavné mesto môže ašpirovať na ročné predsedníctvo v UCEU;
• nosným cieľom organizácie je dialóg medzi hlavnými mestami;
• rozhodnutia sa budú prijímať nadpolovičnou väčšinou zúčastnených na VZ hlavných
miest (nie nadpolovičnou väčšinou hlavných miest - členov UCEU);
• spornou naďalej ostáva otázka členstva UCEU (sú mestá, ktoré platia ročný poplatok,
avšak zasadnutí sa nezúčastňujú a naopak);
• nakoľko Riga zamietla pôvodne avizované predsedníctvo pre rok 2015, možnosť
zorganizovania VZ v nadchádzajúcom roku overí zástupkyňa Bukurešti;
• v prvej polovici roku 2015 sa uskutočnia dve stretnutia na úrovni primátorov hlavných
miest (v Paríži a vo Viedni). Potreba zvážiť účelovosť a potrebu samostatného
stretnutia v Bukurešti;
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•
•
•

Dublin distribuuje nový návrh zjednodušeného štatútu UCEU s tým, že budúci rok sa
štatút odsúhlasí (či už na stretnutí vo Viedni alebo v Bukurešti);
predsedníckym mestom na rok 2016 bude Brusel;
zhromaždenia organizácie by sa mali zachovať minimálne na úrovni stretnutí
pracovníkov zahraničných odborov.

V druhej časti stretnutia všetky zúčastnené mestá vystúpili s prezentáciou a príspevkom k téme
participácie občanov v mestách a zviditeľnenia EÚ v činnosti miest.
Dôležitou súčasťou predmetnej zahraničnej pracovne cesty bol aj rad dvojstranných stretnutí
a odborná výmena názorov k aktuálnym mestským témam a otvoreným otázkam.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel:
•
•

prehĺbenie spolupráce Bratislavy v rámci samotnej organizácie;
upevnenie bilaterálnych kontaktov s jednotlivými zúčastnenými mestami.

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Z predmetnej ZPC nevyplynuli žiadne úlohy.

V Bratislave dňa 15. decembra 2014

Podpis účastníka / účastníkov ZPC
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