Inštitúcie súvisiace s EÚ
Európska komisia:
www.ec.europa.eu
Rada EÚ:
ue.eu.int
Európsky parlament:
www.europarl.europa.eu
Európsky súdny dvor:
curia.eu.int
Dvor audítorov:
www.eca.europa.eu
Hospodársky a sociálny výbor:
eesc.europa.eu
Výbor regiónov:
www.cor.europa.eu
Európsky ombudsman:
www.ombudsman.europa.eu
Európska investičná banka:
www.eib.org
Európska centrálna banka:
www.ecb.int
Európska banka pre obnovu a rozvoj:
www.ebrd.com
Európsky patentový úrad:
www.european-patent-office.org
Európsky konvent:
european-convention.eu.int
Portál Európskej únie:
europa.eu
Európska informačná sieť pre mládež:
www.eurodesk.sk
Národný konvent o európskej budúcnosti Slovenska:
www.konvent.sk
Národný konvent o EÚ:
www.eurokonvent.sk
Európske dokumentačné centrum, Centrum vedecko-technických informácií SR: www.edis.sk
Centrum pre európsku politiku:
www.cpep.sk
Euroinfocentrum:
www.euroinfo.gov.sk
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku:
www.europskyparlament.sk
Zastúpenie Európskej komisie v SR:
www.europa.sk
Medziparlamentná výmena informácií o EÚ (IPEX):
www.ipex.eu
Stretnutia výborov pre európske záležitosti (COSAC):
www.cosac.eu
Euractiv:
www.euractiv.sk

Európska únia - environmentálne internetové adresy
Dokumenty EÚ:
• "zelené knihy" prezentujú široké spektrum nápadov a predkladajú ich verejnosti k diskusii,
• "biele knihy" obsahujú oficiálne návrhy pre určité oblasti politiky (súbor návrhov k postupom na
komunitárnej úrovni ) a majú napomáhať ich rozvoju. Sú následne programovým dokumentom
strednodobého výhľadu.
Biele knihy sú dokumenty, ktoré obsahujú návrhy na činnosť Spoločenstva v určitej oblasti. Niekedy
nadväzujú na “zelené knihy” zverejnené s cieľom podnietiť proces konzultácií na Európskej úrovni.
Databáza je dostupná na adrese:
►http://www.bozpinfo.cz/legislativa/pravo-eu/uredni-vestnik-eu/bile_knihy/

■ REAP - Retailers’ Environmental Action Programme.
►http://www.eurocommerce.be/content.aspx?PageId=41456
■ CELEX
►http://www.europa.eu.int/celex
■ Committee of the Regions of the European Union
►http://www.cor.eu.int
■ Community Research and Development Infromation Service ►http://www.cordis.lu
■ Council of European Municipalities and Regions
►http://www.ccre.org
■ Council of the European Union
►http://ue.eu.int
■ Court of Justice of the European Communities
►http://europa.eu.int/cj
■ DG XI – Environment. Nuclear Safety and Civil Protection
►http://europa.eu.int/comm/dgll/index_en.htm
■ Economic and Social Committe
►http://www.esc.eu.int
■ European Agency for Safety at Work
►http://osha.eu.int/
■ European Commission
►http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
■ European Court of Auditors
►http://www.eca.eu.int

■ European Documentation Centre
►http://www.uni-mannheim.de/users/ddz/edz/eedz.html
■ European Association for the Promotion of Sustainable Development
►http://www.esd-eu.org/
■ European Environment Agency
►http://www.eea.eu.int/
■ European Investment Bank
►http://www.eib.org
■ European League for Economic Cooperation
►http://www.elec-lece.eu/
■ European Monetary Institute
►http://www.ecb.int
■ European Ombudsman
►http://www.euro-ombudsman.eu.int
■ European Parliament
►http://www.europarl.eu.int
■ European Patent Office
►http://www.european-patent-office.org/index.htm
■ European Union
►http://europa.eu.int
■ EUR-Lex Portal
►http://eur-op.eu.int/portail/
■ Directorate General Press and Communication
►http://www.europa.eu.int/en/comm/spp/rapid.html
■ OECD
►http://www.oecd.org
■ NATO
►http://www.saclantc.nato.int
■ Commission president – Jose Manuel Barroso
►http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/topics/environment/index_en.htm
■ Climate Action commissioner – Connie Hedegaard
►http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm
■ Energy commissioner – Günther Oettinger
►http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm
■ Environment commissioner – Janez Potočnik
►http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm
■ Directorate general for the environment
►http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
■ Directorate General for Energy
►http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
■ Directorate general for external relations
►http://ec.europa.eu/external_relations/environment/index_en.htm
■ Directorate general for competition
►http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/environment_en.html
■ Directorate general for agriculture and rural development
►http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
■ Directorate General for Research
►http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=climate
■ Directorate General Research - Environment
►http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=climate
■ Directorate General Research - Energy
►http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.cfm
■ Directorate-General for the Information Society and Media
►http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/index_en.htm
■ European environment agency (EEA) ►http://www.eea.europa.eu/
■ Joint Research Centre
►http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
■ You control climate change!
►http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_en.htm
■ European portal on sustainable development
►http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
■ European Parliament’s temporary committee on climate change
►http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/clim/default_en.htm

Zoznam Európskych geoparkov
Zoznam Európskych geoparkov***
Európsky geopark
1 Reserve Géologique de Haute Provence
2 Petrified Forest of Lesvos
3 Vulkaneifel European Geopark
4 Maestrazgo Cultural Park
5 Psiloritis Natural Park
Astrobleme Chataigneraie Limousine
Geopark *
6 Nature Park Terra Vita European
Geopark
7 Copper Coast
8 Marble arch caves & Cuilcagh mountain
park
9 Madonie Natural park
Rocca di Cerere cultural park *
10 Kamptal Geopark
11 Nature Park Eisenwurzen
12 European Geopark Bergstrasse–
Odenwald
13 North Pennines AONB Geopark
14 Abberley and Malvern Hills Geopark
15 Park Naturel Regional du Luberon
16 North West Highlands
17 Geopark Schwäbische Alb
18 Geopark Harz Braunschweiger Land
Ostfalen
Mecklenburgische Eiszeitlandschaft **
19
20
21
22
23
24

Štát
Francúzsko
Grécko
SRN
Španielsko
Grécko
Francúzsko

WWW
www.resgeol04.org
www.petrifiedforest.gr
www.ngp-ve.de
www.turismomaestrazgo.com
www.psiloritis.net.gr
perso.orange.fr/pierredelune/historique.htm

SRN

www.naturpark-terravita.de

Írsko
Veľká Británia

www.copper-coast.com/copper/web
www.marblearchcaves.net

Taliansko
Taliansko
Rakúsko
Rakúsko
SRN

www.parcodellemadonie.it
www.roccadicerere.it
http://www.kulturpark-kamptal.at
www.eisenwurzen.com
www.geo-naturpark.net

Veľká Británia
Veľká Británia
Francúzsko
Veľká Británia
SRN
SRN

www.northpennines.org.uk
www.worc.ac.uk/geopark
www.provenceweb.fr
www.northwest-highlands-geopark.org.uk
www.geopark-alb.de
www.geopark-braunschweiger-land.de

SRN

www.geopark-mecklenburgischeeiszeitlandschaft.de
www.cjhunedoara.ro/geopark
www.parcobeigua.it
www.breconbeacons.org
www.geoparkceskyraj.cz
www.geanor.no
www.parquenatural.com

Hateg Country Dinosaurs Geopark
Rumunsko
Beigua Geopark
Taliansko
Fforest Fawr Geopark
Veľká Británia
Český ráj
ČR
Gea Norvegica Geopark
Nórsko
Cabo de Gata Nijar Natural Park
Španielsko
Andalucia
25 Sierras Subbéticas Natural Park
Španielsko
www.andalucia.com
Andalucia
26 Sobrarbe Geopark Aragon
Španielsko
www.sobrarbe.com
27 Naturtejo Geopark
Portugalsko
www.naturtejo.com
28 Papuk Geopark
Chorvátsko
www.pp-papuk.hr
29 Sardenia Geominerario Park
Taliansko
30 Lochaber Geopark
Veľká Británia
www.lochabergeopark.org.uk
31 English Riviera Geopark
Veľká Británia
www.englishrivierageopark.org.uk
32 GeoMôn
Veľká Británia
www.geomon.org.uk
33 Geoparque Arouca
Portugalsko
www.geoparquearouca.com
34 Chelmos - Vouraikos Geopark
Grécko
www.helmos.gr/helmos_en/index.php
35 Shetland Geopark
Veľká Británia
www.geoparkshetland.org.uk
36 Magma Geopark
Nórsko
www.magmageopark.com
37 Nógrád / Novohrad
Maďarsko /SR
www.nogradgeopark.eu
*
geoparky označené hviezdičkou boli z Európskej siete vyradené z dôvodu neplnenia stanovených
podmienok
**
tieto geoparky zo siete dobrovoľne vystúpili z dôvodu neschopnosti plniť podmienky a finančné
záväzky
*** [upravené podľa: http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3575&lang=cs]

Zelená kniha
Zelená kniha EÚ (Green Paper) - účelom zostavenia je sústrediť návrhy na realizáciu plánovanej
akcie/zámeru a predložiť ich verejnosti za účelom vyvolania diskusie. – Poznámka: Zelené knihy ako

dokumenty vydáva Európska komisia. Poslaním je stimulovať diskusiu v EÚ na zvolené témy. Do dialógu
Komisia prizýva relevantných partnerov. Tí majú možnosť participovať v konzultačnom procese
a diskutovať o svojich predložených návrhoch. Tieto konzultácie môžu vyústiť do publikovania Bielej
knihy, ktorá už predkladá praktické návrhy na uskutočnenie konkrétnej akcie. Zelené knihy môžu slúžiť aj
ako východiskový dokument pre niektoré z budúcich legislatívnych opatrení Únie. Všetky publikované
zelené knihy sú dostupné na adrese:
►http://ec.europa.eu/comm/off/green/index_en.htm

Eurobarometer
Eurobarometer [http://www.europskaunia.sk/eurobarometer] je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré
zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie (EK) od roku 1973. V rámci prieskumov sú
pravidelne vydávané správy o verejnej mienke v rôznych oblastiach týkajúcich sa EÚ. Prieskumy sa
realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ a v poslednom čase aj v kandidátskych krajinách. Výsledky
Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu EK. Eurobarometer je
séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky EK od roku 1973. Bol
pôvodne koncipovaný ako spôsob zlepšenia informačnej a komunikačnej stratégie EÚ. Pre EK je dôležité
poznať názory širokej verejnosti. Ich znalosť pomáha pri príprave legislatívnych návrhov, prijímaní
rozhodnutí a hodnotení jej práce. Eurobarometer využíva prieskumy verejnej mienky aj cieľové skupiny.
Na základe jeho prieskumov sa každoročne uverejňuje v priemere 100 správ. Prieskumy verejnej mienky
a trendov v členských a kandidátskych krajinách skúmajú názory občanov na rôzne témy, napríklad
rozširovanie, spoločenská situácia, zdravotníctvo, informačné technológie, kultúra. životné prostredie atď.
Eurobarometer sa uskutočňuje v niekoľkých podobách:
• štandardný Eurobarometer je prieskum verejnej mienky zameraný na pravidelne sa opakujúce
okruhy otázok, s cieľom porovnávať názory v jednotlivých krajinách a vývoj v názoroch občanov
členských krajín EÚ. Uskutočňuje sa vždy na jeseň a na jar. Hoci okruh otázok sa v priebehu
rokov rozšíril, zámerom zadávateľa je zabezpečiť konzistentnosť prieskumu, aby bolo možné dáta
porovnávať v časovej línii. Počnúc Eurobarometrom č. 34 (1990) sa popri štandardnom prieskume
realizujú oddelené doplnkové prieskumy zamerané na špecifické témy.
• flešový Eurobarometer bol EK zavedený koncom 90. rokov minulého storočia. Pozostáva z
rozhovorov uskutočnených cez telefón, ktoré sa realizujú ad hoc. Flešový prieskum Eurobarometer
sa môže realizovať na požiadavku EK alebo inej inštitúcie EÚ. Jeho hlavnou výhodou oproti
štandardnému prieskumu je to, že je oveľa rýchlejší a flexibilnejší a výsledky sú k dispozícii
takmer okamžite. Navyše, je vhodnejší v prípadoch, keď sa prieskum má zamerať na špecifické
skupiny v rámci európskej populácie. Jedným z najčerstvejších príkladov je Flešový
Eurobaromenter, ktorý sa uskutočnil v septembri 2005 a ktorý bol zameraný na zavedenie Eura v
nových členských krajinách EÚ.
Prieskumy Eurobarometer v kandidátskych krajinách sa uskutočňujú od roku 2001. Ich metodológia je
takmer identická s postupmi Štandardného Eurobarometra. Každoročne je publikovaná jedna správa.
Eurobarometer v kandidátskych krajinách (CCEB) nahradil dovtedy používaný Eurobarometer v strednej
a východnej Európe (CEEB). Išlo o každoročný prieskum verejnej mienky, uskutočňovaný v rokoch 1990 –
1998. Prvé národne reprezentatívne prieskumy na objednávku Európskej komisie prebehli na jeseň 1990
v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a vo vtedajšom Československu. Druhá vlna prieskumov sa konala vo
väčšom počte krajín a zahŕňala aj reprezentatívne príklady z Albánska, Estónska, Litvy, Lotyšska,
Rumunska a západnej časti Ruska. Eurobarometer v strednej a východnej Európe č.3 bol rozšírený
o Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko a Ukrajinu, a bral do úvahy aj
rozdelenie Československa. V roku 1993 boli vynechané Gruzínsko a Moldavsko, a v roku 1994 bolo
Gruzínsko opäť zaradené, a prieskum doplnený aj o Kazachstan. V roku 1995 sa prieskum venoval aj
Chorvátsku. Takmer vo všetkých 19 krajinách, skúmaných CEEB č.6, bol prieskum uskutočnený na vzorke
približne 1 000 osôb.
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