
 

    

   

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

je mi ctí vás poprvé oslovit v pozici státní 
tajemnice pro evropské záležitosti a tě-
ším se na naše pravidelná setkávání zde 
na stránkách newsletteru. 

Ve svém prvním úvodníku bych vám kro-
mě významných událostí tohoto týdne 
ráda představila své cíle. V první řadě 
je mým úkolem garantovat perfektní ser-
vis pro předsedu vlády coby nejvyššího 
zástupce České republiky ve strukturách 
EU. Věnovat se budu rovněž budování 
kvalitních a produktivních vztahů se svými 
protějšky z ostatních členských států 
a institucí EU a spolupráci s resorty ve 
vzájemně se překrývajících agendách 
a při formulaci srozumitelných a konzis-
tentních pozic ČR. 

Velmi důležitá je také pozitivní komuni-
kace o evropských záležitostech. Chtěla 
bych, aby byla EU vnímána jako mimo-
řádný projekt, jehož máme být součástí 
a na jehož úspěchu se máme aktivně po-
dílet. 

Ve čtvrtek mne čeká první zahraniční 
cesta v nové funkci. S panem premiérem 
zamířím do Bratislavy na summit V4. 

V rámci tohoto jednání se uskuteční také 
oběd s německou kancléřkou Angelou 
Merkelovou, s níž budeme diskutovat mi-
mo jiné o květnovém summitu v Sibiu, 
o budoucím víceletém finančním rámci EU 
nebo přípravách na volby do Evropského 
parlamentu.  

V pátek se pak s panem premiérem zú-
častním jednání s komisařkou pro hospo-
dářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. 
Hovořit s ní budeme o takových tématech, 
jako jsou jaderná energetika, veřejná 
podpora v kontextu víceletého finančního 
rámce, projekt výstavby broadbandu 
nebo zdanění v digitální oblasti.  

K dalším významným událostem tohoto 
týdne patří včerejší zasedání ministrů za-
hraničí EU a Ligy arabských států (LAS), 
které se věnovalo boji proti terorismu, 
změně klimatu, migraci či situaci v oblasti 
lidských práv. Nejen na tato témata na-
váže summit EU a LAS, který proběhne 
v Egyptě 24. a 25. února. Neformálně na 
konci týdne zasednou také ministři vnitra 
a spravedlnosti. Evropský parlament se 
tento týden soustředí na práci v politic-
kých skupinách a výborech a připravuje 
se na nadcházející plenární zasedání.   

Národní konvent o EU vydal doporuče-
ní vzniklá na základě kulatého stolu 
z 18. ledna 2019, jehož tématem bylo 
Prohlubování obranné spolupráce 
v EU. 

Diskuze se zaměřila zejména na české 
bezpečnostní zájmy v rámci tandemu EU-
NATO a zúčastnili se jí zástupci obou 
komor Parlamentu, státní správy, akade-
mické, sociální a hospodářské sféry spo-
lečně se zástupci evropských institucí, 
neziskového sektoru a experty na obra-
nu. Odborným garantem kulatého stolu 
byl Institut pro politiku a bezpečnost. 

Výběr tématu diskuze jasně navazuje na 
evropské proměny bezpečnostního pro-
středí v nejbližším sousedství ale i zbytku 
světa v posledních letech. Bezpečnost 
a obrana se tak stává opět jednou 
z hlavních priorit. Tento fakt podtrhuje 
například přijetí Globální strategie Ev-
ropské unie (EUGS) v roce 2016 a na ní 
navazujícího Implementačního plánu pro 
bezpečnost a obranu, nebo relativně 
nedávné zdůraznění potřeby plnění na-
šich členských bezpečnostních závazků 
v organizaci NATO. 

Během diskuze se účastníci shodli na dů-
ležitosti prohlubování obranné spolu-

práce v EU, což je i v českém bezpečnost-
ním zájmu. Z toho vyplývá, že Česká re-
publika musí zaujmout jasnou pozici týka-
jící se vyjednávání o příštím víceletém 
finančním rámci, ve kterém by měla pro-
sazovat vyšší alokaci prostředků na obra-
nu. 

Účastníci diskuze se také shodli na důleži-
tosti zachování principu komplementari-
ty mezi EU a NATO. Česká republika by 
tak měla prosazovat co nejužší spolupráci 
mezi EU a NATO, a to zejména v oblas-
tech výměny informací, společného pláno-
vání a společného výcviku. Jako potřebná 
se také jeví podpora bezpečnostního 
výzkumu a zapojení českého obranné-
ho průmyslu do mezinárodních projektů 
s důrazem na aktivity vykazující vysokou 
přidanou hodnotu. 

Úplné znění doporučení a další materiály, 
včetně podkladového dokumentu a dis-
kuzních otázek naleznete na webové 
stránce www.narodnikonvent.eu. Další 
materiály jsou k dispozici i na Twittero-
vém účtu @KonventEU, Facebooku Ná-
rodní konvent o EU, nebo Instagramu 
#Narodnikonvent.  

/J. Sochor/  

http://www.narodnikonvent.eu/


 

Komise dne 31. ledna 2019 v rámci debaty o budouc-
nosti Evropy publikovala reflexní dokument o udržitel-
nější Evropě 2030 (KOM 2019/22). Dokument je sou-
částí závazku EU splnit cíle OSN pro udržitelný rozvoj, 
včetně Pařížské dohody o změně klimatu. 

Prostřednictvím předkládání ilustrativních scénářů do bu-
doucna se dokument snaží řídit diskusi o tom, jakým způ-
sobem lze cílů do roku 2030 nejlépe dosáhnout a jak mů-
že EU nejlépe přispět k dosažení těchto cílů. Na základě 
toho, čeho bylo dosaženo v nedávné době, scénáře zdů-
razňují, že je třeba podniknout další kroky, aby EU zajis-
tila udržitelnou budoucnost v zájmu občanů. 

Reflexní dokument se zaměřuje na klíčové politické zá-
klady pro přechod k udržitelnému rozvoji, které zahrnu-
jí přechod k oběhovému hospodářství, nápravu nerovno-
váhy v našem potravinovém systému, budoucnost energe-
tiky, budov a mobility.  Dokument se soustředí také na 
horizontální nástroje, které je třeba podpořit při pře-
chodu na udržitelnost: vzdělávání, vědu, technologie, vý-

zkumu, inovaci a digitalizaci; finance, tvorbu cen, zdaně-
ní a hospodářskou soutěž; odpovědné podnikatelské 
chování, společenskou odpovědnost podniků a nové ob-
chodní modely. Příspěvek také zdůrazňuje důležitost ce-
losvětové spolupráce při změně politik směrem k trvale 
udržitelnému rozvoji.   

Dokument předkládá tři scénáře, jak navazovat na cíle 
udržitelného rozvoje v rámci EU. Scénáře jsou ilustrativní 
a mají za cíl nabídnout různé myšlenky a podnítit debatu 
v této oblasti. Jedná se o následující scénáře: (1)
zastřešující strategie cílů udržitelného rozvoje EU, která 
řídí akce EU i jejich členských států; (2) pokračování v 
začleňování strategie do všech příslušných politik EU Ko-
misí, ale nevynucovat kroky členských států a (3) zvýraz-
něná pozornost věnovaná vnější činnosti a upevňování 
současných ambicí udržitelnosti na evropské úrovni. 

Dokument je také doplněn podrobným souborem příloh, 
které hodnotí výkony a nedávná opatření přijatá EU 
v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje. /V. Schiebertová/ 

Dne 28. ledna 2019 se v Bruselu uskutečnilo zasedání 
Rady pro zemědělství a rybolov. Českou delegaci vedl 
ministr Miroslav Toman. 

Úvodem rumunské předsednictví představilo své priority 
v oblasti zemědělství, mezi něž zařadilo snahu o dosáh-
nutí částečného obecného přístupu v Radě v oblasti Spo-
lečné zemědělské politiky, bioekonomiku, bílkovinné plo-
diny, uzavření projednávání směrnice o nekalých obchod-
ních praktikách, rybolovné a fytosanitární otázky. 

Dopolední část Rady byla věnována diskusi o novém 
modelu Společné zemědělské politiky, konkrétně aspek-
tu zemědělské rezervy, rozvoje venkova a povolování no-

vých odrůd vína. Dále se ministři věnovali diskusi o pod-
poře bílkovinných plodin napříč EU. Francie představila 
deklaraci identifikující výzvy v této oblasti. 

V diskusi se členské státy shodly na potřebě zvýšení 
soběstačnosti v produkci bílkovinných plodin. Dánská 
delegace informovala o zřízení centra ICARS pro posíle-
ní boje s antimikrobiální rezistencí. Komise informovala 
o výstupu konference o eradikaci afrického moru prasat, 
která se konala 19. prosince 2018 v Bruselu. Probíhající 
onemocnění představuje hrozbu nejen pro sektor vepřo-
vého masa. Na závěr Rady se konala diskuse k dvojí 
kvalitě potravin. /V. Schiebertová/ 

Ve dnech 30. a 31. ledna 2019 se v Bruselu uskutečni-
lo krátké parlamentní zasedání Evropského parlamen-
tu. Hlavními tématy zasedání byla politická situace ve 
Venezuele, budoucí směřování EU a poté také součas-
né dění kolem brexitu. 

Předseda parlamentu Antonio Tajani (EPP, IT) jej zahájil 
připomenutím venezuelské krize a vzpomínkou na zavraž-
děného polského starostu Pawla Adomowicze. Poslanci 
také minutou ticha uctili oběti holocaustu v rámci Meziná-
rodního dne památky obětí holocaustu. 

Během diskuse o Venezuele evropští poslanci uznali 
předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa do-
časným prezidentem republiky a vyzvali ke stejnému kro-
ku i členské státy EU. Podpořili výzvu generálního tajemní-
ka OSN Antonia Guterrese k vyšetření smrti demonstrantů 
a odsoudili zatýkání a vyhánění zahraničních novinářů ze 
země. Vysoká představitelka EU pro společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová by podle 
poslanců měla spolu se státy jihoamerického kontinentu 
vytvořit kontaktní skupinu na podporu nových demokra-
tických a spravedlivých prezidentských voleb ve Vene-
zuele. 

Do programu plenárního zasedání byla dodatečně zařa-
zena diskuse s předsedou Komise Jean-Claudem Juncke-

rem a vrchním vyjednavačem o brexitu M. Barnierem o 
průběhu brexitových vyjednávání. Většina poslanců 
během středeční diskuse podpořila ponechání Severního 
Irska v jednotném trhu a Spojeného království v celní unii 
do konce přechodného období, jak to definuje současná 
výstupová dohoda. Poslanci britské dolní sněmovny při-
tom v hlasování den předtím tuto možnost odmítli. 

Do diskuse o budoucnosti Evropy během tohoto plenární-
ho zasedání přispěl finský premiér Juha Sipilä, který 
připomenul ohrožení vlády práva, svobody tisku a žen-
ských práv v některých zemích Unie. Dále se věnoval pri-
oritám finského předsednictví, které začne v druhé polo-
vině letošního roku, konkrétně vyjednávání víceletého fi-
nančního rámce, řešení migrace, bezpečnostní spolupráci, 
prohlubování jednotného trhu, vnějšímu obchodu a boji 
proti globálnímu oteplování. 

Poslanci také schválili změny jednacího řádu Evropského 
parlamentu. Úpravám, které se převážně dotknou po-
slanců zvolených v květnových volbách, se věnuje násle-
dující příspěvek.  

/K. Votavová/ 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

Plenární zasedání Evropského parlamentu, 
11. až 14. února 2019 

Politiky EU a boj proti podvodům; partnerství a spolu-
práce EU-Singapur; debata o budoucnosti Evropy s ital-
ským předsedou vlády Giuseppem Contem; diskuze 
o možném založení Evropského měnového fondu 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 12. 
února 2019 

Evropský systém dohledu nad finančním trhem; zpráva o 
rozpočtové udržitelnosti; daňová politika uvnitř EU; zá-
věry k vytváření rozpočtu pro rok 2020. 

Rámcová pozice k návrhu změny Rozhodnutí Rady č. 
940/2014/EU o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní 
daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech 
(vypracovalo Generální ředitelství cel 

Rámcová pozice k prioritám rumunského předsednictví 
(vypracoval Úřad vlády ČR) 

Jednací řád Evropského parlamentu (EP) stanovuje 
vnitřní organizaci a postupy této instituce. Schválené 
změny mají zajistit větší efektivitu a transparentnost 
procedur v EP. 

Podle schválených pravidel by měli poslanci nově zveřej-
ňovat na internetu všechny plánované schůzky 
s představiteli zájmových skupin, na něž se vztahuje 
rejstřík transparentnosti. Tato povinnosti by se měla vzta-
hovat zejména na zpravodaje, stínové zpravodaje 
a předsedy výborů. Rejstřík transparentnosti je databá-
ze, která obsahuje seznam subjektů, které se snaží ovliv-
ňovat legislativní proces EU a provádění politik evrop-
ských institucí. Jeho účelem je poskytnout občanům pře-
hled lobbistických organizací působících v Bruselu a umož-
nit tak výkon veřejné kontroly.  

Poslanci by se dále podle nového jednacího řádu měli 
zdržet urážlivých vyjádření, vyvěšování transparentů, 
psychického nebo sexuálního obtěžování a měli by při pl-
nění svých povinností dodržovat Kodex vhodného cho-
vání pro poslance EP. Poslanec, který kodex odmítne po-
depsat, nebude moci být zvolen do žádné funkce v EP ani 
být jmenován zpravodajem, či se účastnit oficiální dele-
gace a interinstitucionálních jednání. 

Nová pravidla umožní skupině (minimálně 50) občanů po-
dat žádost obsahující závažné důkazy, že daná evropská 

politická strana nebo nadace nesplňuje podmínky sta-
tusu a financování evropských politických stran a na-
dací. Touto žádostí se bude následně zabývat Úřad pro 
evropské politické strany a nadace. Prohlášení o vytvo-
ření politické skupiny adresované předsedovi EP bude 
nově doplněno o politickou deklaraci uvádějící účel sku-
piny a potvrzení všech jejích členů, že sdílí stejné politic-
ké přesvědčení.  

K dalším změnám patří začlenění genderového rozmě-
ru do činností EP nebo opatření v souvislosti 
s parlamentními interpelacemi. Předsednictvo bude také 
muset poslancům zajistit možnost zveřejňovat své dobro-
volné audity na internetových stránkách EP. 

EP má pravomoc schvalovat vlastní jednací řád na zá-
kladě čl. 232 Smlouvy o EU. Tento dokument, který zahr-
nuje všechny procedurální aspekty činností EP, je pravi-
delně aktualizován. K poslední revizi došlo v prosinci 
2016. Zpravodajem předchozích i současných úprav byl 
britský europoslanec Richard Corbett (S&D). Jednací řád 
v novém znění vstoupí v platnost dne 11. února 2019 
s výjimkou části změn (týkajících se např. kodexu chová-
ní), které začnou platit až po ustavující schůzi nového EP 
po květnových volbách (2. července 2019). 

/J. Linková/ 


