
 

    

   

Milí čtenáři, 

začátek tohoto týdne jsme strávili 
v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde se 
uskutečnil summit EU a Ligy arabských 
států (LAS). Jednalo se o vůbec první 
setkání představitelů EU a LAS. Mezi 
nejdůležitější témata, o nichž se zde 
hovořilo, patřila politická a bezpeč-
nostní situace v regionu Blízkého vý-
chodu, migrace a také vzájemný ob-
chod a investice. 

Na domácí půdě mě tento týden čeká 
vystoupení v senátním Výboru pro zá-
ležitosti Evropské unie, kde představím 
sdělení Komise týkající se příprav na 
vystoupení Spojeného království z EU, 
a také budu poprvé předsedat jedná-
ní pracovního týmu Rady hospodářské 
a sociální dohody pro EU. Na progra-
mu budeme mít mimo jiné priority ČR 
pro květnový summit v Sibiu.  

Ve čtvrtek se pak těším na setkání 
s lotyšskou státní tajemnicí pro evrop-
ské záležitosti paní Solveigou Silkal-
nou. Hovořit spolu budeme o aktuál-

ních tématech, mezi něž patří víceletý 
finanční rámec, energetika nebo nadchá-
zející volby do Evropského parlamentu a 
ustavení nové Komise. Téhož dne se na 
Zastoupení Evropské komise v ČR zúčast-
ním prezentace Zprávy o České republi-
ce, kterou Evropská komise jako klíčový 
krok v rámci tzv. evropského semestru 
oficiální představí tuto středu. V pátek 
pak přijmu delegaci Komise, vedenou 
generálním ředitelem pro regionální 
a městskou politiku Marcem Lemaîtrem. 
Jednat s ním budu o strukturálních fon-
dech pro období 2021 – 2027, o inves-
tičních prioritách ČR a financování z ESI 
fondů.  

V Bukurešti, coby hlavním městě před-
sednického státu, se v pátek sejdou mini-
stři pro telekomunikace na neformálním 
zasedání Rady. Hlavními tématy zasedá-
ní budou digitální jednotný trh, umělá 
inteligence a také kyberbezpečnost.   

Evropský parlament se tento týden věnu-
je práci v jednotlivých výborech. 

Dne 19. února 2019 proběhlo zase-
dání Rady pro obecné záležitosti 
(GAC). Na programu jednání byl ví-
celetý finanční rámec 2021 - 2027, 
příprava březnové Evropské rady, 
sdělení k udržitelné Evropě do roku 
2030 a právní stát v Maďarsku 
a Polsku. Delegaci ČR vedla státní ta-
jemnice pro evropské záležitosti Mi-
lena Hrdinková. 

Prvním bodem jednání Rady byl více-
letý finanční rámec (VFR). Předsednic-
tví informovalo o stavu projednávání, 
včetně sektorových návrhů, a odkázalo 
na dříve distribuovaný dokument s har-
monogramem prací na nadcházejících 
šest týdnů, s cílem zeštíhlení negoboxu 
směrem k červnové Evropské radě. 
V následné diskusi bylo široce přivítáno 
zařazení šesti jednání ad hoc pracovní 
skupiny k VFR, rovněž tematické disku-
se byly přivítány jako cesta k pokroku. 

Rada dále projednala a vzala 
na vědomí návrh anotované agendy 
březnové Evropské rady. Plánovaná 
témata zasedání (zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost; klimatická poli-
tika; vnější vztahy – příprava summitu 
EU-Čína; další – boj proti dezinforma-
cím) byla obecně přivítána. Důraz byl 
kladen především na diskusi o vnitřním 

trhu, která by měla být zohledněna 
i v kontextu přípravy příští Strategické 
agendy. Široká skupina členských států 
rovněž přivítala, že se Evropská rada 
vrátí k tématu boje proti dezinformacím.  

V rámci oběda proběhla diskuse ministrů 
ke sdělení Komise „Směrem k udržitelné 
Evropě do roku 2030.“ V diskusi vystu-
pující zdůraznili nutnost kombinace růz-
ných aspektů jednotlivých scénářů ve 
zmíněném dokumentu a některé (včetně 
ČR) kritizovaly jeho pozdní předložení. 

Komise dále podala informace o aktuál-
ním vývoji ohledně článku 7 Smlouvy 
o EU a situace v Maďarsku a Polsku. 
Dle hodnocení Komise nedávný vývoj 
v Maďarsku ukazuje, že obavy vyjádře-
né ve stanovisku Evropského parlamentu 
jsou odůvodněné. Skupina vystoupivších 
členských států pak tyto obavy sdílela 
a podpořila možnost konání ústního sly-
šení s Maďarskem. V případě Polska ši-
roká skupina států vyjádřila podporu 
pro pokračování dialogu.  

Příští zasedání Rady pro obecné záleži-
tosti proběhne 19. března 2019. O tý-
den dříve mu bude předcházet nefor-
mální jednání v Bukurešti, kde bude pro-
jednán víceletý finanční rámec a příští 
Strategická agenda.  /K. Šustrová/ 



 

V pondělí 18. února 2019 se v Bruselu uskutečnilo pra-
videlné zasedání Rady pro zahraniční věci. Českou de-
legaci vedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. 

V úvodu jednání se vysoká představitelka Unie pro za-
hraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherinio-
vá vyjádřila k nepříznivé  lidskoprávní situaci 
v Bělorusku a potvrdila konsenzus členských zemí o pro-
dloužení souvisejících sankcí proti konkrétním osobám. Rov-
něž informovala o svém setkání s nově zvoleným prezi-
dentem Konžské demokratické republiky Félixem Tshiseke-
dim.  

V rámci prvního diskuzního bodu k Africkému rohu vyso-
ká představitelka shrnula současnou dynamiku v tomto re-
gionu. EU by měla nadále aktivně podporovat sbližování 
Etiopie a Eritrey, reformní úsilí Etiopie a stabilizaci jednot-
livých zemí s důrazem na naplňování tranzičního plánu 
v Somálsku. Regionální dynamika by měla být inkluzivní 
a zahrnovat všechny země regionu. Komisař zodpovědný 
za mezinárodní spolupráci a rozvoj, Neven Mimica, vy-
jádřil vůli hledat další možnosti pro podporu sbližování 
v rámci regionu, rovněž však apeloval na inkluzivní pova-
hu procesu. Delegace vyjádřily podporu pozitivnímu vývo-
ji v regionu, kterému je třeba nadále aktivně napomáhat. 
Klíčová je dle nich zejména další podpora sbližování Etio-
pie a Eritrey, stejně tak jako stabilizace a rozvoj jednotli-
vých zemí.  

Během diskuze k situaci na Ukrajině vysoká představitel-
ka ocenila provedené reformy v zemi, ve kterých je po-
třeba pokračovat také po volbách, a to především v ob-
lasti justice, boje s korupcí, kybernetické bezpečnosti 
a dezinformací. Komisař pro sousedskou politiku Johannes 
Hahn připomněl kladné trendy vzájemné obchodní výmě-

ny mezi EU a Ukrajinou a vůli Komise podpořit další pro-
jekty na východě země částkou 280 mil. eur. Půjde 
o projekty infrastrukturní, socioekonomické a humanitární 
povahy. Většina přítomných ministrů se shodovala 
s hodnocením vysoké představitelky a akcentovala nut-
nost pokračovat v reformách (boj s korupcí a reforma 
justice), asistovat v oblasti kybernetických hrozeb a dez-
informací. Jednotný postoj byl deklarován také v oblasti 
reakce na listopadový incident v Azovském moři, tedy 
posílení sankčního režimu.  

Během diskuze k Sýrii vysoká představitelka zhodnotila 
situaci v zemi v kontextu stahování amerických jednotek 
ze severu země, územních zisků režimu a jeho celkovou 
konsolidaci. Nový zvláštní vyslanec Generálního tajemní-
ka OSN Geir Pedersen se nachází v úvodní fázi svého 
působeni, Brusel navštíví koncem týdne. Pro EU nadále 
zůstává v popředí podpory ženevský proces, implemen-
tace rezoluce RB OSN 2254 a ženevského komuniké 
z  roku 2012. V diskusi delegace vyjadřovaly podporu 
parametrům politického procesu pod záštitou OSN a 
zvláštnímu vyslanci G. Pedersenovi v jeho úsilí o zno-
vunastartování politického procesu. Většina vystoupení 
zdůrazňovala zaměření politického tlaku na zjednání 
odpovědnosti za spáchané zločiny a silnou výhradu vůči 
beztrestnosti. 

V rámci pracovního oběda ministři pouze několik týdnů 
po neformálním setkání v Bukurešti opět diskutovali aktu-
ální situaci ve Venezuele. Vysoká představitelka infor-
movala o výsledcích prvního zasedání Mezinárodní kon-
taktní skupin (ICG) v Montevideu 7. února. 

/L. Hadrava/ 

V pondělí a úterý 18. a 19. února se v Bruselu uskuteč-
nilo jednání Rady pro konkurenceschopnost. Delegaci 
ČR na jednání ve formaci vnitřní trh a průmysl vedl ná-
městek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 
Druhý den Rada zasedala ve formaci výzkum. Českou 
delegaci vedl velvyslanec a zástupce Stálého předsta-
vitele ČR při EU Jan Zajíček.  

Diskusi zahájila komisařka Elzbieta Bienkowska prezenta-
cí o pozitivním dopadu odbourávání překážek 
v jednotném trhu na konkurenceschopnost EU. Připo-
mněla přitom, že překážky vnitřního trhu přetrvávají pře-
devším v oblasti služeb. Členské státy se během diskuse 
shodly na nutnosti tyto překážky odbourávat. Tématu by 
se podle nich měla věnovat i březnová Evropská rada.  

Následoval tematický blok k umělé inteligenci. Zástupci 
členských států nejprve diskutovali o dopadech umělé in-
teligence na unijní průmysl. Česká delegace v rozpravě 
představila probíhající práci na národní strategii pro 
umělou inteligenci i záměr ustavit v ČR centrum excelence 
zaměřené na tuto oblast. Delegace následně přijaly zá-
věry Rady, jimiž podpořily aktivity nastíněné 
v Koordinovaném plánu pro umělou inteligenci. 

Rada se dále věnovala sdělení Komise „Čistá planeta 
pro všechny: dlouhodobá strategická vize klimaticky 
neutrální ekonomiky“. Během diskuse státy přivítaly ini-
ciativu EU k aktivnímu zapojení pro dosažení cílů nulových 
emisí CO2 do roku 2050. Shodly se, že v přechodu 
k udržitelné ekonomice bude třeba brát ohled na pracov-
ní místa a růst ekonomiky, ale že tento přechod zároveň 

skýtá pro evropskou ekonomiku značné příležitosti. Další 
bod zasedání byl věnován roli evropského semestru 
z hlediska strukturálních reforem a také roli Rady pro 
konkurenceschopnost v tomto mechanismu. Názory dele-
gací se lišily zejména v rozsahu politik, které by semestr 
měl pokrývat. Státy naopak obecně podpořily zaměření 
na investice v současném semestru.  

První den zasedání byl ukončen informacemi o součas-
ných legislativních iniciativách. ČR informovala o kom-
promisním návrhu k tzv. směrnici o notifikacích dle 
směrnice o službách, jehož cílem je odblokovat současný 
patový stav v jednání o této směrnici na úrovni Rady.  

Druhý den Rada zasedala ve formaci výzkum a věno-
vala se zejména návrhu specifického programu imple-
mentujícího rámcový program Horizont Evropa. Delega-
ce diskutovaly o slaďování národních politik s prioritami 
Horizontu. Obecně se shodly, že podporují navržený se-
znam, padaly však i návrhy na jeho mírné rozšíření.  

Další část jednání o specifickém programu Horizont Evro-
pa se týkalo propojení Evropské inovační rady s již 
existujícími nástroji EU na podporu výzkumu, inovací 
a začínajících inovativních podniků (InvestEU, VentureEU, 
EIT). Delegace podpořily účel inovační rady financovat 
malé a střední podniky a start-upy s vysokým potenciá-
lem, a to zejména ty, které pracují na průlomových pro-
jektech s nejistotou návratností. Zasedání bylo ukončeno 
informacemi předsednictví o stavu trialogu k rámcovému 
programu Horizont Evropa a projednávání návrhu dopl-
ňujícího rozhodnutí Rady k projektu ITER. /K. Votavová/ 



 

Zasedání kolegia komisařů, 27. února 
Komise vydá zimní balíček evropského semestru.  

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energe-
tiku ve formaci ministrů pro energetiku, 4. března 

Nařízení o značení pneumatik; politická debata: Čistá pla-

neta pro všechny: Strategická dlouhodobá vize pro kli-
maticky neutrální ekonomiku; revize směrnice o zemním 
plynu; nařízení o Nástroji pro propojení Evropy. 

 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud 
jde o některá pravidla týkající se Evropského námořního 
a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného 
království z Unie (vypracovalo Ministerstvo zemědělství). 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který 
má být zaujat jménem Evropské unie na 62. zasedání Ko-
mise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek 

na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných 
látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a 
podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 
(vypracoval Úřad vlády ČR)  

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Evropské radě a Radě: Kroky k zajištění efektiv-
nějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové 
politice EU (vypracovalo Ministerstvo financí). 

Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu přijal ve 
čtvrtek 21. února 2019 pozici k tzv. návrhu nařízení 
o obecné bezpečnosti vozidel. Cílem návrhu, který se 
zabývá problémem vysokého počtu dopravních nehod 
vyplývajícím z narůstajícího objemu dopravy, je zvýšit 
bezpečnost vozidel a zlepšit ochranu zranitelných 
účastníků silničního provozu.  

Schválený návrh, který je součástí třetího balíčku v oblasti 
mobility „Evropa v pohybu“, obsahuje revizi stávajícího 
rámce s cílem přizpůsobit jej technickému pokroku a spo-
lečenským tendencím (např. většímu počtu cyklistů 
a chodců, či stárnutí obyvatelstva). Za tímto účelem stano-
vuje obecné technické požadavky na schvalování typu 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů 
z hlediska obecné bezpečnosti cestujících ve vozidle 
i nechráněných účastníků silničního provozu. 

K hlavním prvkům návrhu, které jsou zároveň předmětem 
pozměňovacích návrhů poslanců, patří stanovení pokroči-
lých bezpečnostních prvků pro nová vozidla. Např. se 
jedná o inteligentní systém pro regulaci rychlosti, systémy 
na rozpoznávání ospalosti a rozptýlenosti řidiče, detekce 

zpětného chodu, usnadnění montáže alkoholového imo-
bilizéru, dále systémy monitorování tlaku 
v pneumatikách, systém krizového brždění reagující na 
nenadálou překážku nebo posílení ochrany v případě 
čelního nárazu. Poslanci ve svém postoji např. požadují 
vybavení všech vozidel zapisovačem údajů o nehodě 
a zasazují se o větší flexibilitu výrobcům, jak dané bez-
pečnostní prvky do vozidla zakomponovat. 

Navržená opatření mají svůj postupný harmonogram, 
podle kterého budou uváděna v platnost. Harmono-
gram bere v úvahu aktuální dostupnost jednotlivých 
technologií. Nová vozidla s uvedenými bezpečnostními 
prvky by mohla začít vyjíždět na silnice do tří až deseti 
let. Stávajících aut se nová opatření nedotknou, nicméně 
četné technické prvky obsažené v návrhu jsou již dnes 
do vozidel montovány. 

Postoj Výboru pro vnitřní trh k předmětnému nařízení 
bude muset být potvrzen plénem Evropským parlamen-
tem (předpokládaný termín je 11. -14. března). Ná-
sledně bude zahájeno jednání o konečné podobě naří-
zení s členskými státy. /J. Linková/ 


