
 

    

Milí čtenáři, 

na evropské politické scéně budou v tomto 
týdnu nepochybně pokračovat povolební 
jednání o formování politických frakcí 
a podobě většiny v nově zvoleném Evrop-
ském parlamentu. Stranou nezůstanou ani 
debaty o obsazení nejvyšších unijních po-
stů. Mandát nevyprší jen Komisi, obměna 
nás čeká také na pozici předsedy Evrop-
ské rady nebo vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku. O nominacích by ideálně měla 
rozhodnout už červnová Evropská rada. 

Rada EU se tento týden schází ve třech 
formacích. V Bukurešti od včerejška probí-
há neformální zasedání ministrů zeměděl-
ství, kteří mají na programu debatu o bio-
ekonomice v kontextu reformy Společné 
zemědělské politiky. Ve čtvrtek a v pátek 
se pak v Bruselu koná zasedání Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci a Rady pro 
dopravu, telekomunikace a energetiku. 
Ministři spravedlnosti a vnitra budou jed-
nat o mandátech k jednání o dohodách 
o přístupu k elektronickým důkazům s USA 
a v rámci Rady Evropy, o digitalizaci do-
kumentů, reformě směrnice o navracení 
nebo budoucnosti politiky EU v oblasti 
prosazování práva. Ministry dopravy če-
ká debata o postoji k návrhu o používání 
elektronických informací o nákladní do-
pravě, o návrhu o tzv. eurovinětě nebo 

postupech udělování povolení v rámci 
transevropské dopravní sítě (TENT-T). 

Mne tento týden kromě pravidelných akcí 
čekají v pátek bilaterální konzultace 
v Berlíně. Se svými protějšky budu disku-
tovat o aktuálních evropských tématech, 
mezi nimiž nebude chybět strategická 
agenda EU, nominace na nejvyšší unijní 
posty, budoucí víceletý finanční rámec, 
zvláště pak financování kohezní politiky, 
umělá inteligence nebo vnitřní trh. Němec-
ko se ve druhé polovině roku 2020 ujme 
předsednictví v Radě EU, a tak se jistě 
budeme věnovat také této otázce, nejen 
v kontextu příprav našeho předsednictví, 
na které dojde řada o dva roky později. 

V Bratislavě probíhá od čtvrtka do sobo-
ty již 14. ročník summitu GLOBSEC, tento-
krát s podtitulem „Navigating through 
disruption”. Kromě budoucnosti EU budou 
politici a experti z akademické, nevládní 
I soukromé sféry diskutovat o tématech 
jako je změna klimatu, obrana 
a bezpečnost, nejen v kontextu výročí 80 
let od vzniku NATO, digitalizace a umělá 
inteligenci a jejich dopad na mezinárodní 
dění, udržitelnost globální ekonomiky 
a mnohých dalších. V sobotu odpoledne 
na summitu vystoupí pan premiér spolu se 
svým slovenským protějškem v panelu 
věnovaném výzvám a očekáváním pro 
budoucí lídry EU. 

Vedoucí představitelé EU se sešli 
28. května v Bruselu na neformálním 
setkání hlav států a předsedů vlád, na 
kterém zhodnotili výsledky voleb do 
Evropského parlamentu a zahájili proces 
nominací nových vedoucích představite-
lů do orgánů EU. Delegaci ČR vedl před-
seda vlády Andrej Babiš.  

Představitelé členských států EU ocenili 
rekordní účast voličů ve volbách do Ev-
ropského parlamentu, která byla nejvyšší 
za posledních 25 let. „Pozitivní je, že vy-
hrály proevropské strany. Dále je možné 
konstatovat, že skončila dominance lidovců 
a socialistů, takže v příštím parlamentu 
budou pro hlasování potřeba více než dvě 
strany, což bylo tradicí v minulosti,“ kon-
statoval premiér Andrej Babiš.  

Politici se v diskusi věnovali hlavně otáz-
kám personálních nominací na vrcholné 
posty v klíčových evropských institucích – 
předsedech Evropského parlamentu, Ev-
ropské rady a Komise, novém prezidento-
vi Evropské centrální banky a o vysokém 

představiteli Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku. 

Lídři členských zemí EU pověřili předse-
d u  D o n a l d a  T u s k a  z a h á j e -
ním konzultací s členskými státy EU 
a s Evropským parlamentem. Budou 
tvořit základ pro rozhodnutí na příštím 
setkání Evropské rady. 

Pokud jde o volbu předsedy Komise, 
Evropská rada znovu zdůraznila, že 
bude plnit svou úlohu v souladu se 
Smlouvami. „Evropská rada má navr-
hovat a Evropský parlament zvolit. 
Proto musí mít budoucí předseda Komi-
se podporu jak kvalifikované většiny 
v Evropské radě, tak i většiny poslanců 
Evropského parlamentu,“ zdůraznil 
D. Tusk.  

Lídři Evropské unie se zatím na žád-
ných jménech nedohodli a mezi člen-
skými zeměmi nepanuje shoda ani na 
tom, zda mají být na tyto posty jmeno-
vaní volební lídři /Pokračování na s. 2/ 



 

nejsilnějších frakcí, tzv. spitzenkandidáti, nebo zda to mají 
být osobnosti s největšími kvalifikačními předpoklady bez 
souvislosti s výsledky voleb.  

„Já jsem také vystoupil proti spitzenkandidátům. Argu-
mentujeme tím, že je třeba dívat se na odbornost a je tře-
ba se dívat i na vyváženost, například geografickou či 
politickou. Některé státy, třeba země Beneluxu, hovoří 

i o genderové vyváženosti. Že by tam měly být dvě že-
ny a dva muži. My říkáme, že mohou být klidně tři ženy, 
čtyři ženy, ale jde hlavně o jejich odbornost,“ prohlásil 
premiér Andrej Babiš. 

Nový Evropský parlament zasedne poprvé 2. červen-
ce, kdy se očekává zvolení jeho nového předsedy. Ev-
ropská rada se setká 21. a 22. června. /M. Bydžovská/ 

 

V pátek 31. května 2019 se v Lichtenštejnském paláci 
uskutečnil další kulatý stůl na téma boje s klimatickou 
změnou. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, 
obou komor parlamentu, akademické, hospodářské 
a sociální sféry, společně s odborovými svazy, zástup-
ci evropských institucí a ekologickými sdruženími. Od-
borným garantem byla Asociace pro mezinárodní otáz-
ky (AMO). 

Evropská veřejnost vnímá otázku klimatické změny čím dál 
naléhavěji. Jedním z hlavních příznaků probíhajících změn 
v klimatickém režimu Země je nárůst koncentrace sklení-
kových plynů, a to především oxidu uhličitého. Česká 
republika je změnou klimatu také postižena, ať už v po-
době výrazných výkyvů v počasí, ovlivňující české země-
dělství, nebo nedostupností pitné či užitkové vody.  

Průběh klimatické změny bude mít výrazné dopady prak-
ticky do všech oblastí lidské činnosti. Na domácí politické 
scéně není tato změna komplexně vnímána jako primární 
problém, přesto jsou dnes dílčím způsobem tematizovány 
její jednotlivé projevy (např zemědělské sucho).  

Především z výše zmíněných důvodů Národní konvent 
o EU uspořádal první kulatý stůl na téma boje s klimatic-
kou změnou, který měl zodpovědět čtyři základní otázky: 
(1) Jak se Česká republika podílí na řešení problematiky 
změny klimatu na unijní úrovni, jaké jsou její priority v této 
oblasti a které nástroje používá k jejich prosazení? (2) 
Jaký má být postoj České republiky k dlouhodobým kli-
matickým cílům Evropské unie včetně návrhu dosažení uhlí-
kové neutrální ekonomiky v roce 2050, a to i v souvislosti 
s budoucí podobou Společné zemědělské politiky? (3) 
Která opatření v oblasti zemědělství, lesnictví, ochrany 
půd a vod již Česko přijalo nebo by mělo přijmout, v sou-
ladu se Strategií EU pro adaptaci na klimatickou změnu? 
(4) Jakými nástroji lze na úrovni EU a jejich členských států 

účinně podporovat klimaticky a environmentálně odpo-
vědné chování firem a spotřebitelů? 

Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro evropské záleži-
tosti Milena Hrdinková. Ta zdůraznila postoj České re-
publiky zejména v otázce zvažování scénářů a závazků 
v boji s klimatickou změnu. Česká republika podporuje 
racionální přístup, který pokud možno nikterak neomezí 
ekonomiku a konkurenceschopnost EU na mezinárodním 
poli.  

V následující části prezentoval stanovisko Ministerstva 
životního prostředí Petr Zámyslický, který vyzdvihl 
potenciál ČR do roku 2050 snížit emise CO2 o 80% 
k referenčnímu roku 1990. Další stanovisko představila 
za ČEZ Zuzana Krejčiříková, která podtrhla racionální 
přístup firmy k uhlíkové neutralitě se zaměřením na dlou-
hodobě funkční dodávky elektřiny do domácností. Po-
slední stanovisko prezentoval Dalibor Matouš z Ústavu 
pro výzkum globální změny AV ČR, jenž představil 
myšlenku konceptu robustního systému, který by posoudil 
všechny dopady sucha ve spolupráci s vědci i přímými 
aktéry, kteří s vodou manipulují. 

Účastníci diskuze se dále zaobírali především otázkou 
uhlíkové neutrality, potřebou koordinovaného přístupu ke 
změně klimatu s přihlédnutím na pro ČR nejpalčivější 
problém sucha a dalšími otázkami. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU nalez-
nete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na 
účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní 
konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z ku-
latého stolu budou vypracována doporučení, která bu-
dou představena vládě České republiky a dalším tvůr-
cům české evropské politiky. /J. Sochor/ 

 

Komise vydala 29. května 2019 svůj pravidelný balí-
ček dokumentů k problematice politiky rozšiřování 
(KOM(2019) 260). Letos navíc zcela poprvé zveřejnila 
Komise stanovisko k žádosti Bosny a Hercegoviny 
o členství v Evropské unii (KOM(2019) 261).  

Balíček obsahuje úvodní strategický dokument a poté 
hodnotící zprávy pro jednotlivé kandidátské země 
(Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turec-
ko) a potenciální kandidátské země (Bosna a Hercegovi-
na, Kosovo), společně doporučeními dalších kroků pro jed-
nání s těmito státy.  

Obvykle bývá tento balíček předložen již v průběhu dub-
na, letos však s ohledem na volby do Evropského parla-
mentu a související politickou citlivost tohoto hodnocení 
bylo vydání odloženo na konec května. 

Sdělení  konstatuje, že přístupový proces EU zůstává po-
staven na kritériích spravedlivé a přísné kondicionality 
a na principu vlastních zásluh. Vstup do EU předpokládá 

implementaci komplexních reforem, které mohou být do-
saženy pouze v dlouhodobém horizontu. EU se na druhou 
stranu musí držet svých závazků a reagovat jasně a pozi-
tivně na objektivní výsledky, kterých kandidátské země 
dosáhly ve vztahu k podmínkám, které Unie již v minulosti 
stanovila. 

Hlavním závěrem letošního rozšiřovacího balíčku je opě-
tovné doporučení Komise zahájit přístupová jednání 
o členství s Albánií a Severní Makedonií.  Dle Komise 
totiž obě země dostatečně pokročily v reformním úsilí 
v oblastech, ve kterých pokrok vyžadovaly závěry Rady 
pro obecné záležitosti z loňského června, a to zejména 
v kontextu vlády práva, veřejné správy a boje s korupcí. 

Černou Horu a Srbsko Komise vyzvala k vyšší aktivitě 
a odhodlání při implementaci reforem, a to zejména 
v oblastech nezávislosti soudnictví, boje proti korupci, svo-
body sdělovacích prostředků, boje proti organizovanému 
zločinu a obchodování s lidmi. /Pokračování na s. 3/ 



 

Ve dnech 27. a 28. května 2019 se v Bruselu uskuteč-
nilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Delega-
ci ČR vedli ministr průmyslu a obchodu Karel Havlí-
ček, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silva-
na Jirotková a náměstek ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy Pavel Doleček.  

V části Vnitřní trh a průmysl nejprve proběhla tradiční 
výměna názorů v rámci prověrky konkurenceschopnosti 
na téma koncentrace hospodářské síly. Následně byla 
zahájena diskuze k návrhům závěrů Rady s názvem 
‚‚Nové úroveň ambicí pro konkurenceschopný jednot-
ný trh“ a o Strategii průmyslové politiky EU: vize pro 
rok 2030. Většina členských zemí zdůraznila důležitost 
holistického přístupu v této oblasti a současně tak ocenila 
propojení obou závěrů Rady do jedné rozpravy. Dele-
gace se během diskuze shodly na důležitosti podpory 
strategických hodnotových řetězců, a to především v sou-
vislosti se zajištěním vyšší produktivity. Odpolední část 
byla zahájena přijetím závěrů Rady k cestovnímu ruchu 
jakožto hnací síly konkurenceschopnosti.  

Rada se poté věnovala stavu projednávání vybraných 
legislativních návrhů včetně návrhu směrnice o moderni-
zaci spotřebitelského práva EU (tzv. omnibus). Následně 

byla informována o problematice lepší tvorby právních 
předpisů. Předsednictví zdůraznilo, že právní úprava na 
úrovni EU by měla být přijímána, pouze pokud bude 
představovat přidanou hodnotu. Na závěr jednání byly 
delegace informovány o proběhlém fóru věnovanému au-
tomobilovému průmyslu a také o činnosti sítě RAPEX 
a Circular Plastics Alliance. 

Druhý den pokračovalo zasedání Rady zaměřené v části 
Vesmír, jehož hlavním bodem byla politická rozprava na 
téma Posílení úlohy Evropy jakožto globálního hráče 
a prosazování mezinárodní spolupráce, vesmírná diplo-
macie a příspěvek k budování globální správy vesmíru. 
Členské státy se shodly, že je zcela nezbytné vytvořit spo-
lečnou evropskou strategii k vesmíru, která bude proaktiv-
ní a jednotná.  

Delegace se následně věnovaly přípravě zasedání tzv. 
Rady pro vesmír, které navázalo na setkání Rady minis-
trů. Závěrem byly přijaty závěry předsednictví Rady pro 
vesmír a Rady Evropské vesmírné agentury na ministerské 
úrovni o zásadní úloze kosmických aktivit.   

/Pokračování na s. 4/ 

Dne 27. května 2019 se v Bruselu uskutečnilo zase-
dání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů 
obchodu. Delegaci ČR vedl náměstek ministra prů-
myslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie 
a zahraničního obchodu  Vladimír Bärtl. 

V první části zasedání členské státy řešily aktuální stav 
v rámci Světové obchodní organizace. Ta se již delší 
čas nachází v krizi ochromující všechny její funkce. Nej-
palčivějším problémem je blokace doplnění členů Odvo-
lacího orgánu mechanismu pro řešení sporů. EU se snaží 
sehrávat aktivní roli, pokud jde o řešení této krize, 
a předložila několik návrhů na úpravu pravidel řešení 
sporů. Předmětem diskuze ministrů byl především nový 
přístup Komise, který má za cíl odvrátit kolaps odvolací 
instance koncem letošního roku, kdy Odvolací orgán 
přestane být usnášeníschopný. Komise na jednání Rady 
nastínila dočasné řešení za pomoci arbitráže, jíž umož-
ňuje čl. 25 současných pravidel pro řešení sporů. Všech-
ny členské státy toto řešení podpořily, současně však 
zdůraznily, že se nesmí jednat o trvalou alternativu sou-
časným pravidlům, ale pouze prozatímní řešení. 

Situace ve vztazích EU a USA je nadále komplikována 
řadou faktorů na bilaterální i multilaterální úrovni Dne 
17. května 2019 oznámil prezident Donald Trump vý-
sledky šetření, dle nichž dovozy automobilů představují 
hrozbu pro národní bezpečnost USA. Zároveň bylo od-

loženo uvalení případných opatření, plynoucích z této 
zprávy, a to o 180 dní. Ministři obchodu během jednání 
Rady rozhodně odmítli závěry šetření, současně se shodují 
na tom, že dalších 180 dní by EU měla využít primárně 
k pokračování dialogu s americkou stranou. Pokud by 
však USA přistoupily k zavedení opatření, je EU připrave-
na na tento krok rozhodným způsobem reagovat. 

Posledním řádným bodem programu byly dvě dohody 
připravené k podpisu mezi EU a Vietnamem. I přes silnou 
podporu brzkému podpisu dohod vyjádřily některé člen-
ské státy obavy, pokud jde o závazky garance základ-
ních pracovních standardů ze strany Vietnamu, obsažené 
v kapitole dohody o volném obchodu (FTA) věnované ob-
chodu a udržitelnému rozvoji. Vietnam nicméně v tomto 
ohledu činí pokroky a zavázal se ratifikovat zbývající 
úmluvy Mezinárodní organizace práce v rozumném časo-
vém výhledu. Obsahově je FTA velmi ambiciózní dohodou, 
odstraňuje 99 % celních tarifů vzájemného obchodu a vý-
znamně také redukuje netarifní překážky obchodu. Kromě 
toho představuje také určitý mezník, neboť obsahuje stej-
nou míru ambicí, jaká je obsažena v obdobných dohodách 
s plně rozvinutými asijskými partnery. EU proto doufá, že 
dohoda FTA bude pozitivním precedentem zejména vůči 
dalším zemím ASEAN a zároveň i signálem podpory vol-
nému obchodu obecně. /E. Drnovská/  

V případě Bosny a Hercegoviny Komise ve svém stano-
visku nově určila celkem 14 priorit, v nichž musí tato země 
učinit pokrok, aby mohly být vydány doporučení k zahá-
jení přístupových jednání. Tyto priority spadají do 4 ob-
lastí: dodržování demokratických principů, vlády práva, 
základních práv a reformy veřejné správy. Hodnotící 
zpráva, která doprovází toto stanovisko, zcela poprvé 
hodnotí situaci v zemi na základě všech standardů apliko-
vatelných pro členské země EU (zahrnují vnitřní trh, veřejné 
zakázky, soutěžní právo, ochranu životního prostředí, 
ochranu spotřebitele, atp.)  

K Turecku hodnotící zpráva konstatuje, že země zůstává 
kandidátskou zemí a klíčovým partnerem EU (zejména 

v oblasti migrace). V návaznosti na stále se zhoršující situ-
aci v otázkách právního státu a základních práv však Ko-
mise podpořila předchozí rozhodnutí Rady zmrazit přístu-
pové rozhovory a neotevírat žádnou novou kapitolu.  

Kosovo by dle Komise mělo zvýšit své úsilí, aby se vrátilo 
„zpět na evropskou cestu“. Komise v hodnotící zprávě kri-
tizuje zejména zavedení cel ve výši 100 % na dovoz zbo-
ží z Bosny a Hercegoviny a Srbska. Toto opatření by vlá-
da měla co nejdříve zrušit.  

/L. Hadrava/ 



 

Rámcová pozice ČR ke sdělení Komise „Strategický pří-
stup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním 
prostředí“ (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice k doporučení Komise pro Rozhodnutí 
Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení 
dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy ame-
rickými o přeshraničním přístupu k elektronickým dů-
kazům pro justiční spolupráci v trestních věcech 
(vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti)  

Rámcová pozice k doporučení Komise na Rozhodnutí Rady 
o zmocnění k účasti na jednání o druhém dodatkovém 
protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě 
(vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti) 

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise Evropskému 
parlamentu a Radě „Další posílení právního státu v 
rámci Unie - Aktuální stav a další možné kro-
ky“ (vypracoval Úřad vlády) 

V odpolední části jednání zasedala Rada ve složení mi-
nistrů zodpovědných za výzkum. Hlavním bodem jedná-
ní byla rozprava na téma Výzkum a inovace jako hyb-
ná síla konkurenceschopnější EU. Delegace zdůraznily, 
že investice do výzkumu a inovací představují klíčový ná-
stroj pro posílení růstu a konkurenceschopnosti. Z toho dů-
vodu Unie musí disponovat ambiciózním evropským roz-
počtem na výzkum a inovace, aby bylo možné plnit spo-

lečný závazek výdajů ve výši 3 % HDP na tuto oblast.  

Následně v rámci bodu „Různé“ informovala slovenská 
delegace o Společném prohlášení ministrů zemědělství a 
ministrů pro výzkum k budoucí úloze iniciativy BIOEAST. 
Závěrem byla Rada informována Komisí o Strategické 
agendě pro oblast Černého moře. /V. Smolková/ 

Po volbách do Evropského parlamentu minulý týden 
začalo vyjednávání o obsazení pozic ve vedení EU. 
Předseda Evropské rady Donald Tusk chce dosáhnout 
dohody na jménech kandidátů na posty jmenované 
Evropskou radou již během nadcházejícího jednání 
Evropské rady ve dnech 20. – 21. června. 

V případě předsedy Komise, kterého vedle Evropské 
rady musí podpořit také Evropský parlament, se vzhle-
dem k novému složení Evropského parlamentu jedná 
o poměrně ambiciózní cíl. Vedoucí kandidát vítězné Ev-
ropské lidové strany (EPP) Manfred Weber, jenž se chce 
stát předsedou Komise na základě principu spitzenkan-
didátů, nemá podporu ostatních proevropských frakcí 
(S&D, ALDE/Obroda a Zelení/EFA). Ty již deklarovaly, 
že si přejí zlomit nadvládu lidovců nad unijními instituce-
mi. Opozice lidovců by naopak mohla zkomplikovat 
kandidatury vedoucího kandidáta socialistů Franze 
Timmermanse a liberálů Margrethe Vestagerové. Ev-
ropská rada navíc během neformální večeře opět od-
mítla povinnost vedoucího kandidáta vítězné frakce au-
tomaticky jmenovat, jak stanoví princip spitzenkandidá-
tů. Manfred Weber má proto zřejmě nižší šance stát se 
předsedou Komise, než měl v roce 2014 lídr vítězné EPP 
Jean-Claude Juncker. Místo toho se otevírá prostor pro 
kompromisního kandidáta. V této souvislosti je zmiňován 
například vyjednavač o brexitu Michel Barnier. 

Obsazení ostatních vrcholových funkcí by mělo být jed-
nodušší: předsedu Evropské rady i Vysokého představi-
tele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
jmenuje pouze Evropská rada kvalifikovanou většinou 
(Vysokého představitele pak ještě potvrzuje Evropský 
parlament v rámci kolegia komisařů). Jako o možném 
novém šéfovi unijní diplomacie se hovoří například o Jo-

sepu Borrelovi, kterého prosazují Španělé. O toto místo 
by se mohl ucházet i současný místopředseda Komise 
Franz Timmermans, nebo jeho kolega Maroš Šefčovič. 
Obsadit některý z těchto dvou vysokých postů by mohla 
také například končící litevská prezidentka Dalia Gry-
bauskaitė nebo výkonná ředitelka Světové banky Krista-
lina Georgievová. 

Obsazování pozice předsedy Evropské centrální banky je 
specifické z několika důvodů. Současný prezident Mario 
Draghi post opouští po uplynutí osmiletého mandátu, jeho 
nahrazení tedy nijak nesouvisí s proběhlými volbami do 
Evropského parlamentu. Vzhledem k náplni práce potře-
buje prezident Evropské centrální banky specifické pro-
fesní zkušenosti. Kromě toho o něm rozhodují pouze státy 
eurozóny.  

O novém předsedovi Evropského parlamentu zase roz-
hodne Evropský parlament nezávisle na Evropské radě, 
pravděpodobně na prvním plenárním zasedání, které 
proběhne 2. – 4. července. I tak byly tyto dvě pozice 
lídry zařazeny do balíčku vrcholných postů, při jejichž ob-
sazování by měla být zachována geografická i politická 
rovnováha. 

Další kapitolou je obsazování postů v kolegiu Komise. 
V současné době v členských státech probíhají diskuse 
o kandidátech na komisaře a mezi státy jednání o rozdě-
lení portfolií. Během září a října by se mělo uskutečnit sly-
šení a následné schválení jednotlivých kandidátů na komi-
saře v Evropském parlamentu. Celou Komisi by pak Ev-
ropská rada měla jmenovat během svého říjnového zase-
dání. Nová Komise by se funkce měla ujmout 1. listopadu 
2019. /K. Votavová/ 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část 
doprava a telekomunikace),  6. – 7.  června 

Část Doprava: legislativní návrh balíčku mobility III, 
směrnice o užívání vozidel najatých bez řidiče a směrni-
ce o výběrů poplatků za užívání komunikací těžkými ná-
kladními vozidly.  

Část Telekomunikace: závěry Rady k budoucnosti digitali-
zované Evropy, zpráva o pokroku projednávání nařízení 
ePrivacy. Na žádost ČR bude v části „Různé“ podána in-
formace o konferenci k bezpečnosti sítí 5G, která se usku-
tečnila na začátku května v Praze. 

/Pokračování na s. 5/ 



 

 

 

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 6. – 7.  června 

Část Spravedlnost: informace Komise o pokroku při im-
plementaci nařízení, kterým bude zřízen Úřad evropské-
ho veřejného žalobce (EPPO), přijetí závěrů Rady 

o uchovávání údajů za účelem boje proti trestné činnosti 
a rozhodnutí Rady o zahájení jednání o dohodě mezi EU 
a USA o přeshraničním přístup k e-důkazům.  


