
 

    

Milí čtenáři, 

jsem ráda, že mohu na úvod konstatovat, 
že klíčovou část procesu nominací na ve-
doucí posty v unijních institucích máme 
úspěšně za sebou. Výjimečně dlouhý sum-
mit skončil minulý týden v úterý dohodou 
lídrů na celém souboru jmenování. 
S výjimkou předsedy Evropské rady, kte-
rým se od 1. prosince stane Charles Mi-
chel, však musí být nominace ostatních 
kandidátů ještě dále odsouhlaseny. Nejví-
ce pozornosti bude v tomto směru jistě 
věnováno hlasování Evropského parlamen-
tu o kandidátce na předsedkyni Komise 
Ursule von der Leyenové, které je na pro-
gramu plenárního zasedání příští týden. 

V Bruselu se tento týden konají první zase-
dání Rady pod taktovkou finského před-
sednictví. Včera jednala Rada pro za-
městnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele. Hlavním bodem 
programu byl Evropský semestr 2019. 
Rada v rámci balíčku k němu schválila do-
poručení Rady k národním programům 
reforem jednotlivých členských států na 
rok 2019. Ministři také vedli politickou 
diskuzi na téma „Ekonomika blahobytu“, 
které je jednou z priorit finského předsed-
nictví.  

Dnes zasedá Rada pro hospodářské 
a  finanční věci, která se věnuje vlastním 
zdrojům rozpočtu EU a novým zdrojům 
financování, pracovnímu programu a prio-

ritám finského předsednictví pro hospo-
dářskou a finanční sféru a doporučením 
pro jednotlivé země (CSR). Ministři také 
formálně projednají a schválí doporučení 
Evropské radě ke jmenování Christine La-
gardové do funkce prezidentky Evropské 
centrální banky. Na konci týdne se pak 
v Helsinkách uskuteční neformální zasedá-
ní Rady pro životní prostředí, které má na 
programu změnu klimatu, biodiverzitu 
a oběhové hospodářství. 

V práci v tomto týdnu pokračuje také no-
vě zvolený Evropský parlament. Poslanci 
si na ustavujícím plenárním zasedání minu-
lý týden zvolili svého předsedu a celkem 
čtrnáct místopředsedů, mezi nimiž jsou 
i dva Češi, Dita Charanzová a Marcel 
Kolaja. Ve volbě předsednictva pak tento 
týden pokračují jednotlivé stálé výbory 
na svých ustavujících schůzích. Ve středu se 
Konference předsedů setká s kandidátkou 
na předsedkyni Komise Ursulou von der 
Leyenovou.  

Pracovní týden v pátek zakončím 
v Evropském domě na prezentaci priorit 
a programu finského předsednictví Rady. 
Finsko, které od 1. července převzalo od 
Rumunska pomyslnou štafetu, chce organi-
zací svého předsednictví ukázat, že ho lze 
dělat šetrněji, ekologičtěji a v souladu s 
principy cirkulární ekonomiky. Mohlo by 
tedy být zajímavou inspirací pro druhé 
předsednictví Česka v roce 2022. 

Ve dnech 30. června až 2. července pro-
běhlo zasedání Evropské rady k institu-
cionálním otázkám. Českou delegaci 
vedl předseda vlády České republiky 
Andrej Babiš. 

Ve dnech 20. a 21. června proběhlo řád-
né zasedání Evropské rady věnující se té-
matům institucionálních otázek, víceletého 
finančního rámce, klimatických politiky 
a zahraničních vztahů a boje proti dezin-
formacím. Z důvody neshod nad nomina-
cemi na nejvyšší unijní pozice se Evropská 
rada vrátila k otázce obsazení unijních 
pozic na mimořádném jednání 30. června, 
které se protáhlo s přestávkami do 2. čer-
vence.  

V rámci mimořádného zasedání k nomina-
cím do institucích EU, které bylo vůbec ne-
jdelším summitem lídrů v historii, si na-
konec Evropská rada zvolila Charlese 
Michela svým předsedou na období od 
1. prosince 2019 do 31.  května 2022.  

Dále navrhla  Evropskému parlamentu 
ke schválení Ursulu von der Leyeno-
vou na funkci předsedkyně Komise 
a Josepa Borrella na funkci vysokého 
představitele Unie pro zahraniční vě-
ci a bezpečnostní politiku.  

V neposlední řadě navrhla ministrům 
financí eurozóny Christine Lagardeo-
vou na funkci prezidentky Evropské 
centrální banky.  

Nominace všech kandidátů – s výjimkou 
předsedy Evropské rady – budou ještě 
muset být dále potvrzeny jinými orgá-
ny Evropské unie. 

/V. Olmer/ 



 

 

tegii. Podle jeho plánů by měl být její návrh připraven 
do konce roku 2019. Finsko bude také propagovat sni-
žování emisí, udržitelné využití přírodních zdrojů nebo 
rozšíření metody cirkulární ekonomiky do nových sektorů. 

(4) Ochrana bezpečí občanů. Finsko se během následu-
jícího půlroku hodlá věnovat posilování evropské obran-
né a bezpečnostní spolupráce s důrazem na oblast hyb-
ridních a kybernetických hrozeb.  Cílem předsednictví je 
také posílení globální role EU.  Za tímto účelem bude 
klást důraz na podporu demokracie, lidských práv, vlá-
dy práva nebo rovných práv žen a dívek.  Finsko se také 
bude snažit prosazovat jednotný evropský postoj 
k Rusku, Číně, nebo USA. 

Česká republika s volbou a zaměřením finských priorit 
v obecné rovině souhlasí. Ve většině z prioritních oblas-
tí nejsou výrazné rozpory mezi pozicí České republiky 
a cíli, kterých předsednictví plánuje dosáhnout. Budování 
evropského vnitřního trhu, včetně digitální oblasti, patří 
mezi dlouhodobé české priority.  

Česká republika také podporuje veškeré aktivity směřu-
jící k posilování obranné a bezpečnostní spolupráce. Ky-
bernetickou bezpečnost   považuje Česká republika za 
zásadní téma, jelikož kybernetický prostor nemá hranice 
a jeho narušení v jednom státě může lavinovitě ohrozit 
další členy EU.    

Česká republika také podporuje finskou aktivitu v oblas-
ti klimatu, je však zapotřebí brát v potaz případné do-
pady na ekonomiku a průmysl členských států. 

/R. Franěk/ 

Během druhého pololetí roku 2019 převezme roli před-
sednické země v Radě EU Finsko. Tamní vláda pro tyto 
účely přijala pracovní program, v němž definuje klíčové 
oblasti, na které se v průběhu svého předsednictví Fin-
sko zaměří. Ve většině těchto priorit může finské před-
sednictví očekávat od České republiky podporu. 

Jako ústřední motto svého předsednictví si Finsko zvolilo 
heslo: „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“. Téma 
udržitelnosti se objevuje nejen ve všech prioritách, které si 
Finsko vytyčilo, ale i v samotné organizaci, kterou chce ze-
mě ukázat, že lze předsednictví dělat šetrně, ekologicky, 
a v souladu s principy cirkulární ekonomiky. 

Pro své předsednictví v Radě EU Finsko formulovalo čtyři 
hlavní priority:  

(1) Posílení společných evropských hodnot a vlády prá-
va. Hlavním cílem finského předsednictví je zajistit v člen-
ských státech respekt pro společné hodnoty EU a předchá-
zet případným problémům. Pokračovat chce i v diskusi 
o podmíněnosti čerpání peněz z evropských fondů dodržo-
váním pravidel právního státu.  

(2) Konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU. 
Finská vláda se chce zaměřit na další budování evropské-
ho vnitřního trhu, zejména v oblasti služeb. Jedním z klíčo-
vých témat bude i digitalizace.  Dále chce podniknout kro-
ky v oblasti zvyšování kvalifikace evropské pracovní síly, 
která lépe odpovídá potřebám pracovního života v digi-
tální éře. 

(3) EU jako globální lídr v boji proti změnám klimatu 

K dosažení nastavených klimatických cílů je podle Finska 
potřeba přijmout dlouhodobou evropskou klimatickou stra-

Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu se ve 
dnech 2. - 4. července sešli na ustavující plenární 
schůzi 9. funkčního období Evropského parlamentu ve 
Štrasburku, aby zvolili své předsednictvo a rozhodli 
o velikosti a složení jednotlivých výborů a podvýborů.  

Poslanci na svém zasedání 3. července zvolili ve druhém 
kole předsedou Evropského parlamentu Davida-Mariu 
Sassoliho. Kandidát socialistické frakce, někdejší novinář 
a dosavadní místopředseda Evropského parlamentu po-
vede tuto instituci nadcházejícího 2,5 roku. O post předse-
dy Evropského parlamentu se utkali celkem čtyři kandidá-
ti. Druhý se ve volbě umístil český poslanec Jan Zahradil 
(Evropští konzervativci a reformisté). Dalšími kandidátkami 
byly Ska Kellerová (Zelení/EFA) a Sira Rego (GUE/NGL). 
Evropský parlament jednal v souladu s dosavadní praxí, 
kdy se ve vedení střídali zástupci dvou nejsilnějších frakcí 
Evropské lidové strany a Socialistů. Do určité míry také re-
spektoval dohodu hlav států a předsedů vlád o obsaze-
ní vedoucích pozic unijních institucí. 

Poslanci si ve středu 3. července ve třech kolech zvolili 
i čtrnáct místopředsedů Evropského parlamentu, kterými 
se na následujícího 2,5 roku stanou také poslankyně zvo-
lená za hnutí ANO Dita Charanzová (RE) a poslanec EP 
za Piráty Marcel Kolaja (Zelení/EFA).  

Úkolem 14 místopředsedů je v případě potřeby zastupo-
vat předsedu při plnění jeho povinností, včetně předsed-
nictví na plenárních zasedáních. Místopředsedové jsou ta-

ké členy předsednictva Evropského parlamentu, které 
stanovuje pravidla pro hladké fungování této instituce, 
sestavuje předběžný návrh rozpočtu Evropského parla-
mentu a rozhoduje o administrativních, personálních a or-
ganizačních záležitostech.  

V uplynulém týdnu byly také ve Štrasburku znovuustave-
ny parlamentní výbory. I nadále bude v Evropském 
parlamentu fungovat 20 výborů a 2 podvýbory. Nejví-
ce českých poslanců EP bude z pozice plných členů půso-
bit ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 
(IMCO), výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 
a zemědělském výboru (AGRI).  

V probíhajícím týdnu se nově ustanovené výbory poprvé 
sejdou a vyberou své předsedy a až čtyři místopředse-
dy na období 2,5 roku.  

/J. Linková/ 



 

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady, kte-
rým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem EU zahájila 
jednání o uzavření partnerské dohody o udržitelném ry-
bolovu a protokolu k této dohodě se Seychelskou repub-
likou (vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcová pozice ke zprávě Komisi o hodnocení 7. rámco-
vého programu pro životní prostředí (vypracovalo Minis-
terstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice ke společnému belgicko-německému 
návrhu na vytvoření mechanismu pro periodické hod-
nocení participujících států v oblasti právního státu 
(vypracoval Úřad vlády) 

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady, kte-
rým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem EU zahájila 
jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství 
v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republi-
kou (vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rada pro hospodářské a finanční věci, 9. července 

Návrhy na možné nové vlastní zdroje rozpočtu Evropské 
unie, představení priorit a programu finského předsed-
nictví a priorit v Radě pro hospodářské a finanční věci, 
projednání a formální schválení doporučení Evropské 
radě ke jmenování Christine Lagardové do funkce prezi-
dentky Evropské centrální banky. 

Zasedání kolegia komisařů, 10. července 

Kolegium se sejde ve středu, na programu nejsou žádné 
zvláštní body. 

Ustavující schůze výborů Evropského parlamentu, 
10. července 

Výbory Evropského parlamentu se sejdou a zvolí své 
předsednictvo. Konference předsedů se sejde s kandi-

dátkou na předsedkyni Komise Ursulou von der Leyeno-
vou. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 15. července 

Diskuze o aktuální situaci v Íránu, projednání postupu EU 
v otázce nedodržování smlouvy o íránském jaderném 
programu, diskuze na téma zhoršující se situace v Íráku 
po parlamentních volbách, diskuze na téma situace ve 
Středoafrické republice, závěry k Íráku a k prioritám EU 
pro nadcházející Valné shromáždění OSN. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 15. červen-
ce 

Balíček reformy Společné zemědělské politiky po roce 
2020, pracovní program finského předsednictví, zpráva 
skupiny na vysoké úrovni k cukru. 


