
Přijaté dokumenty v oblasti mládeže jednotlivými 

předsednictvími členských států EU v Radě EU 

 

DE PRES 2020 

 
Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o rámci, kterým se 

ustavuje Evropská agenda práce s mládeží 2020/C 415/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2020

%3A415%3ATOC  

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o podpoře demokratické 

informovanosti a demokratické angažovanosti mladých lidí v Evropě 2020/C 415/09 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0016.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2020

%3A415%3ATOC  

HR PRES 2020 

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, Více příležitostí pro mladé 

lidi ve venkovských a odlehlých oblastech 2020/C 193/06 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(01)&from=CS  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o výsledcích sedmého 

cyklu dialogu EU s mládeží 2020/C 2121/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y0626(01)&qid=1594102713230&from=CS  

FI PRES 2019  

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o digitální práci s mládeží 

2019/C 414/02  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019XG1210(01)&qid=1576066581699  

Závěry Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o vzdělávání a odborné 

přípravě pracovníků s mládeží 2019/C 412/03  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019XG1209(01)&qid=1576066581699  
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RO PRES 2019   

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, kterým se stanoví 

pokyny pro řízení dialogu EU s mládeží – Strategie Evropské unie pro mládež na období let 

2019–2027  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:456:FULL 

Závěry Rady o mladých lidech a budoucnosti práce  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0028.01.CES&toc=OJ:C:2019:189:TOC  

 

AT PRES 2018  

Usnesení Rady Evropské unie a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o rámci 

evropské spolupráce v oblasti mládeže: strategie Evropské unie pro mládež na období let 

2019–2027  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN  

Závěry Rady o úloze práce s mládeží v kontextu otázek souvisejících s migrací a uprchlíky  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1582124483250&uri=CELEX:52018XG1207(02) 

Nařízení, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=EN  

   

BG PRES 2018  

Závěry Rady o úloze mladých lidí při budování bezpečné, soudržné a harmonické společnosti 

v Evropě  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0013.01.CES&toc=OJ:C:2018:195:TOC  

Závěry Rady o úloze mladých lidí při řešení demografických výzev v rámci Evropské unie  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0016.01.CES&toc=OJ:C:2018:196:FULL  

   

EE PRES 2017  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:456:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:456:FULL
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0028.01.CES&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1582124483250&uri=CELEX:52018XG1207(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0013.01.CES&toc=OJ:C:2018:195:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0013.01.CES&toc=OJ:C:2018:195:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0016.01.CES&toc=OJ:C:2018:196:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0016.01.CES&toc=OJ:C:2018:196:FULL


Závěry Rady o inteligentní práci s mládeží  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.418.01.0002.01.CES&toc=OJ:C:2017:418:TOC  

Rada dosáhla obecného přístupu k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity  

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/11/20/european-solidarity-

corps-council-agrees-on-general-approach/  

   

MT PRES 2017  

Usnesení Rady o strukturovaném dialogu a budoucím vývoji dialogu s mladými lidmi v 

kontextu politik týkajících se evropské spolupráce v oblasti mládeže po roce 2018  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017G0615(01)&from=EN  

Závěry Rady o úloze práce s mládeží, pokud jde o podporu rozvoje základních životních 

dovedností mladých lidí, které usnadní jejich úspěšný přechod do dospělosti, k aktivnímu 

občanství a do pracovního života  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(01)&from=EN  

Závěry Rady o strategických perspektivách pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže po 

roce 2018  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(02)&from=EN  

   

SK PRES 2016 

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o podpoře nových přístupů 

v práci s mládeží zaměřených na identifikaci a rozvoj potenciálu mladých lidí   

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0008.01.CES&toc=OJ:C:2016:467:TOC  

   

NL PRES 2016 

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o předcházení radikalizaci 

vedoucí k násilnému extremismu  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.418.01.0002.01.CES&toc=OJ:C:2017:418:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.418.01.0002.01.CES&toc=OJ:C:2017:418:TOC
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/11/20/european-solidarity-corps-council-agrees-on-general-approach/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/11/20/european-solidarity-corps-council-agrees-on-general-approach/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017G0615(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017G0615(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0008.01.CES&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0008.01.CES&toc=OJ:C:2016:467:TOC


 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016XG1215(01)  

    

LU PRES 2015  

Společná zpráva Rady a Komise za rok 2015 o provádění obnoveného rámce evropské 

spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0017.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC  

 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu 

Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2016–2018  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC  

Usnesení Rady o podpoře politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0010.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC  

   

 

LV PRES 2015  

Závěry Rady o posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky v oblasti mládeže za 

účelem účinného řešení sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí mladí lidé  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_172_R_0002  

Závěry Rady o podpoře práce s mládeží v zájmu zajištění soudržných společností  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.170.01.0002.01.CES  

   

IT PRES 2014  

Závěry Rady o prosazování přístupu mladých lidí k právům za účelem podpory jejich 

samostatnosti a zapojení do občanské společnosti  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.018.01.0001.01.CES  

   

EL PRES 2014  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016XG1215(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0017.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0010.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0010.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0010.01.CES&toc=OJ:C:2015:417:TOC
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Závěry Rady o podpoře podnikání mladých lidí v zájmu sociálního začlenění mladých lidí  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0018.01.CES  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu 

Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2014–2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0005.01.CES  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přehledu týkajícím se 

procesu strukturovaného dialogu včetně sociálního začleňování mladých lidí  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0001.01.CES  

   

IE PRES 2013   

Závěry Rady o maximálním využití potenciálu politiky v oblasti mládeže při dosahování cílů  

strategie Evropa 2020  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0002:0006:CS:PDF  

 

 

 

Závěry Rady o přínosu kvalitní práce s mládeží pro rozvoj, dobré životní podmínky a sociální  

začleňování mladých lidí  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:CS:PDF  

   

LT PRES 2013  

Závěry Rady o zlepšení sociálního začlenění mladých lidí, kteří nejsou zařazeni do 

pracovního procesu ani do vzdělávání či odborné přípravy  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:030:FULL:CS:PDF  

   

CY PRES 2012  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přehledu týkajícím 

se strukturovaného dialogu s mladými lidmi o účasti mládeže na demokratickém životě 

v Evropě  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380:0001:0004:CS:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0018.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0005.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.183.01.0001.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0002:0006:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:030:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380:0001:0004:CS:PDF


Společná zpráva Rady a Komise za rok 2012 o provádění obnoveného rámce evropské 

spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0005:0016:CS:PDF   

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o účasti a sociálním 

začleňování mladých lidí se zaměřením na mladé lidi z přistěhovaleckého prostředí  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:CS:PDF  

   

DK PRES 2012  

Závěry Rady o podpoře tvůrčího a inovativního potenciálu mladých lidí  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:FULL:CS:PDF  

   

PL PRES 2011  

Závěry Rady o východním rozměru účasti a mobility mládeže  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0010:0014:CS:PDF  

   

HU PRES 2011  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o podpoře nových 

a účinných forem účasti všech mladých lidí na demokratickém životě Evropy  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:169:0001:0005:CS:PDF  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o strukturovaném dialogu 

s mladými lidmi o zaměstnanosti mládeže  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:164:0001:0004:CS:PDF  

   

BE PRES 2010  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o práci s mládeží  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0001:0005:CS:PDF  

Závěry Rady o přístupu mladých lidí ke kultuře  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0005:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0010:0014:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:169:0001:0005:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:164:0001:0004:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:327:0001:0005:CS:PDF


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:326:0002:0003:CS:PDF   

Závěry Rady ze dne 19. listopadu 2010 o evropských a mezinárodních politických 

programech týkajících se dětí, mládeže a práv dětí  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:326:0001:0001:CS:PDF  

    

ES PRES 2010  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o aktivním začleňování 

mladých lidí: boj proti nezaměstnanosti a chudobě  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137:0001:0006:CS:PDF  

   

SE PRES 2009  

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přehledu týkajícím 

se strukturovaného dialogu s mladými lidmi o účasti mládeže na demokratickém životě 

v Evropě  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380:0001:0004:CS:PDF  

   

CZ PRES 2009  

Klíčová sdělení jarnímu zasedání Evropské rady o Evropském paktu mládeže a evropské 

spolupráci v oblasti mládeže  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st06/st06669.cs09.pdf  

Závěry Rady o hodnocení současného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže a 

o budoucích perspektivách obnoveného rámce  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st09/st09169.cs09.pdf  
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