
 

    

Milí čtenáři, 

velkou pozornost budou tento týden nejen 
média věnovat New Yorku, kde probíhá 
všeobecná rozprava Valného shromáždění 
OSN a kde se v pondělí konal Summit pro 
klimatickou akci. Jménem EU na zasedání 
Valného shromáždění, jehož ústředním 
tématem je „podnícení mnohostranného 
úsilí o vymýcení chudoby, kvalitní vzdělá-
vání, opatření v oblasti klimatu a začleně-
ní“, ve čtvrtek 26. září vystoupí předseda 
Evropské rady Donald Tusk.  

O důležitá jednání a zajímavé akce však 
tento týden není nouze ani v Bruselu, Hel-
sinkách a Praze. V Bruselu dnes zasedá 
Rada pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku (část energetika). Ministři 
mají na programu debata o návrzích vni-
trostátních plánů v oblasti energetiky 
a klimatu a dokumentu „Energy sector 
beyond 2030“, zejména o tom, jak dosáh-
nout neutrality z hlediska klimatu. Ve čtvr-
tek a v pátek se pak v Bruselu uskuteční 
zasedání Rady pro konkurenceschopnost. 
Věnovat se bude dlouhodobé strategii pro 
udržitelný růst, financování udržitelného 
růstu, úloze výzkumu a inovací při plnění 
cílů v oblasti klimatu nebo programu Hori-
zont Evropa a jeho vazbě na ostatní pro-
gramy EU. V Helsinkách se již od neděle 
koná neformální zasedání ministrů země-
dělství. Hlavním bodem jejich jednání je 
pracovní diskuze na téma sekvestrace 
(vázání) uhlíku v půdě v zemědělském sek-
toru. 

Ve Strakově akademii jsem včera přivíta-
la britského ministra pro brexit Steva 
Barclayho. Diskutovali jsme samozřejmě 

o aktuálním vývoji v otázce vystoupení 
Spojeného království z EU, irské pojistce, 
připravenosti na divoký brexit i vnitropo-
litické situaci ve Spojeném království. 
Shodli jsme se, že vystoupení Spojeného 
království bez dohody nemůže být cílem. 
Jakákoliv alternativa k již rok sjednané 
dohodě ale musí splňovat stejné cíle jako 
tzv. backstop. 

V Lichtenštejnském paláci na Kampě vče-
ra proběhla velmi zajímavá konference 
na téma „Kariéra v EU aneb pracovní 
možnosti českých právníků“, kterou uspo-
řádal Úřad vlády ve spolupráci s Českou 
společností pro evropské a srovnávací 
právo. Jak název napovídá, akce se vě-
novala zkušenostem českých právníků 
s prací v evropských institucích a možnos-
tem, jak zahájit evropskou kariéru přímo 
v EU nebo i v české státní správě. Hosté 
se dozvěděli také, jak vypadá běžný 
pracovní den v institucích EU nebo jak 
vypadala práce během českého předsed-
nictví v Radě EU v roce 2009. 

Do konce týdne nás čekají ještě dva kula-
té stoly. Ve čtvrtek budeme diskutovat 
o programu Digitální Evropa 2021 – 
2027, a to v souvislosti s probíhající ve-
řejnou konzultací Komise. V pátek se pak 
koná první kulatý stůl Národního konventu 
o EU po letní přestávce. Zaměřen bude 
na téma nízkouhlíkové (čisté) mobility 
a pokusí se zodpovědět mimo jiné to, zda 
existuje vhodná kombinace státních a trž-
ních opatření, která může podpořit rozvoj 
nízkouhlíkových a nízkoemisních řešení, 
aniž by tím utrpěla konkurenceschopnost 
českého automobilového průmyslu. 

V úterý 17. září se ve Zlíně v prostorách  
Technologického inovačního centra 
uskutečnila úvodní ze série regionálních 
veřejných debat konaných při příležitosti 
výročí 15 let od vstupu České republiky 
do Evropské unie.  

Téměř sedm desítek účastníků z řad veřej-
nosti se zúčastnilo diskuse o otázkách ná-
rodní a evropské identity, vnitřního trhu, 
státní suverenity, principu subsidiarity, ko-
hezní politice a mnohých dalších. 

Diskuze s podtitulem „15 let v EU – co 
nám přinesla a jaká bude budoucnost?“ 
se v roli řečníků zúčastnili ministr zahraničí 
Tomáš Petříček, předseda sněmovního 
evropského výboru Ondřej Benešík, ná-

městek primátora města Zlín Pavel 
Brada a Igor Blahušiak, ředitel Odbo-
ru komunikace o evropských záležitos-
tech Úřadu vlády ČR. Debatu modero-
vala Iveta Táborská, ředitelka Krajské 
hospodářské komory Zlínského kraje. 

Diskutující se shodli na tom, že evrop-
s k á  i d e n t i t a  s e  n e v y l u č u j e 
s vlastenectvím či lokálním patriotis-
mem. Unie podporuje kulturní rozma-
nitost, k závažným problémům a hroz-
bám, dotýkajícím se celé Evropy, je 
však potřeba zaujmout společné sta-
novisko a realizovat společný postup.  
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pracujících v unijních institucích a podporovat vzájemnou 
koordinaci, spolupráci, informovanost a synergie mezi 
nimi. Procesy formování stanoviska k návrhům unijních 
legislativních norem by měly být inkluzivnější, flexibil-
nější a začínat dříve. 

Celkově se diskutující shodli, že členství v Evropské unii 
České republice jednoznačně prospívá, a to především 
(ale nejen) ekonomicky. Slovy Tomáše Petříčka: „Naše 
členství nám přináší mnohem více než jen transfery 
z rozpočtu.“ Prostředky z fondů kohezní politiky by se 
podle něj měly více využívat na ty oblasti, které zvyšují 
konkurenceschopnost českých subjektů. 

 Nejbližší pokračování série podzimních veřejných debat 
o členství ČR v EU proběhnou 24. září v Pardubicích 
a 3. října v Liberci. 

/P. Pospíšil/ 

Unie nám podle Ondřeje Benešíka suverenitu nebere, ne-
boť do unijních institucí stejně jako ostatní členské státy vy-
síláme svoje zástupce, kteří se účastní rozhodovacích pro-
cedur uvnitř EU. V Evropském parlamentu jsou navíc menší 
členské státy relativně nadreprezentovány ve srovnání 
s populačně početnějšími unijními zeměmi. Menšinový zájem 
je chráněn i v Radě, kde může skupina členských zemí utvo-
řit tzv. blokační menšinu a znemožnit tak přijetí legislativní-
ho návrhu. 

Na diskusi dále zaznělo, že respekt k evropským regionům 
zajišťuje i princip subsidiarity, dle něhož mají být závaz-
ná opatření přijímaná na té úrovni, kde budou nejefektiv-
nější. Problémem, způsobujícím často příliš zatěžující cha-
rakter vnitrostátních právních norem, je tzv. goldplating – 
vnitrostátní implementační normy jdou nad rámec minimál-
ního standardu požadovaného evropskou směrnicí. 

Co účastnící podzimní diskuse s občany navrhují ke zlepšení 
do budoucna? Je třeba vědět o českých spoluobčanech 

Dne 16. září 2019 proběhlo zasedání Rady pro obecné 
záležitosti v Bruselu. Na programu jednání byl víceletý 
finanční rámec 2021 – 2027, příprava říjnové Evropské 
rady, politická debata k posílení ochrany právního stá-
tu, slyšení Maďarska dle článku 7 Smlouvy o EU, infor-
mace o aktuálním dění v otázce právního státu v Polsku 
a informace o nedávno proběhlé konferenci k právnímu 
státu. Delegaci ČR vedla státní tajemnice pro evropské 
záležitosti Milena Hrdinková.  

Na úvod diskuse k víceletému finančnímu rámci finské 
předsednictví shrnulo dosavadní procedurální kroky. Na 
neformálním obědě ministrů pak proběhla obsahová disku-
se. Předsednictví informovalo o výsledku bilaterálních jed-
nání. Diskuse členských států obecně potvrdila doposud 
známé pozice. Předsednictví uvedlo, že před říjnovou Ev-
ropskou radou připraví podklad na základě výsledků do-
savadních diskusí. 

Rada se dále věnovala přípravě říjnové Evropské rady. 
Návrh pořadu jednání byl obecně přivítán. Řada členských 
států vyzvala, aby byla diskuse k víceletému finančnímu 
rámci řádně připravena a umožnila dosáhnout pokroku v 
jednání. Z témat, která doposud na agendě nefigurují, re-
zonovala zejména dvě – klima (mj. v návaznosti na klima-
tický summit OSN) a rozšíření (v kontextu očekávání pozi-
tivního rozhodnutí ohledně zahájení přístupových jednání 
s Albánií a Severní Makedonií).  

Následoval blok bodů k právnímu státu. Nejprve pro-
běhla politická debata ohledně dalších kroků k posílení 
ochrany zásad právního státu. Většina členských států 
přivítala sdělení Komise z července 2019 a navrhovaný 
každoroční přezkumný cyklus, stejně jako dosavadní 
práci na návrhu ke zřízení trvalého hodnotícího mecha-
nismu. Bylo nicméně jednohlasně upozorňováno na nut-
nost vyvarovat se duplicit uvažovaných nástrojů a zajistit 
jejich kompatibilitu, komplementárnost a synergii. 

Dále proběhlo první ústní slyšení dle čl. 7 odst. 1 
Smlouvy o EU s Maďarskem, jehož rozsah pokrýval 
všechny oblasti obsažené v odůvodněném návrhu Evrop-
ského parlamentu. Finské předsednictví nejprve informo-
valo o proběhlých kontaktech s Evropským parlamentem. 
Maďarsko následně představilo nejdůležitější prvky 
z dokumentu rozeslaného minulý týden a zodpovědělo 
doplňující dotazy členských států. Finské předsednictví 
závěrem uvedlo, že Rada se bude věcí nadále zabývat.  

V rámci bodů různé pak finské předsednictví informova-
lo o konferenci o demokracii, právním státě a základ-
ních právech konané ve dnech 10. – 11. 9. v Helsinkách. 
Komise rovněž informovala o aktuální situaci v Polsku v 
oblasti právního státu. 

Příští zasedání Rady pro obecné záležitrosti se uskuteční 
15. října 2019 v Lucemburku. /K. Šustrová/ 

Dne 20. září se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady 
pro dopravu, telekomunikace a energetiku zasedající ve 
formátu ministrů odpovědných za oblast dopravy. Dele-
gaci ČR vedl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. 

Jediným tématem zasedání byla politická debata o do-
pravních aspektech sdělení Komise s názvem Čistá planeta 
pro všechny: Evropská dlouhodobá strategická vize pro-
sperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky ne-
utrální ekonomiky. Diskuze probíhala ve třech okruzích na 
základě podkladového dokumentu, který připravilo finské 
předsednictví, a to v souvislosti s pozemní dopravou, letec-
kou dopravou a námořní dopravou. Jednání předcházela 
pracovní snídaně s generálním tajemníkem Světové meteo-
rologické organizace Petteri Taalasem a předsedkyní Vý-
boru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu 
Karimou Delliovou, a tradiční koordinační schůzka V4. 

V rozpravě k pozemní dopravě se členské státy obecně 
shodly na naléhavosti problému a dále uvedly konkrétní 
opatření, která považují za nejvhodnější na základě 
vlastních specifik. Nejčastěji byla zmiňována podpora 
multimodality osobní a nákladní dopravy, digitalizace, 
inovace, výzkum a vývoj, rozvoj alternativních paliv, pře-
chod k nízkoemisním vozidlům, budování infrastruktury 
pro dobíjení, cyklodoprava, či rozvoj železniční sítě 
a TEN-T. Více členských států, včetně ČR, se věnovalo ta-
ké sociálním aspektům přechodu na nízkoemisní čistou 
mobilitu a potřebě pobídek a financování v této oblasti. 
Jinak totiž hrozí, že se bude jednat o možnosti dostupné 
pouze pro bohatší skupiny obyvatel a jen v některých 
členských státech.  
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Součástí programu Rady byl také pracovní oběd ministrů 
na téma financování čisté mobility za účasti viceprezi-
denta Evropské investiční banky Andrewa McDowella. 
Po obědě pokračovalo jednání Rady diskuzí v oblasti 
námořní dopravy. I v tomto sektoru se podle členských 
států musí jednat o komplexní globální řešení, na kte-
rém se státy domluví primárně na půdě Mezinárodní ná-
mořní organizace (IMO). Většina členských státu zastáva-
la názor, že v případě jednostranných restriktivních 
opatření EU, by mohla být ohrožena konkurenceschop-
nost evropských dopravců. Česká republika vystoupila i 
k tomuto bodu a upozornila na nárůst globální mezikon-
tinentální námořní přepravy, který je z hlediska dopadů 
na životní prostředí alarmující. /B. Jablonická/ 

V souvislosti s přesunem dopravy na železnice Česká re-
publika upozornila také na potřebu budování vysokorych-
lostních železnic, která je v ČR velmi aktuální. 

V souvislosti s leteckou dopravou všechny delegace uved-
ly potřebu jednání na globální úrovni, a proto se spoluprá-
ce na půdě Mezinárodní organizace pro civilní řešení 
(ICAO) jeví jako nejvhodnější. Obecná shoda panovala ta-
ké na podpoře výzkumu, vývoje a inovací v tomto odvětví, 
a to i v souvislosti s palivy, které jsou využívány v letectví. 
Více delegací upozornilo také na problém letů na kratší 
vzdálenosti, kde by se jevilo jako lepší využít železniční 
dopravu. Česká republika v tomto kontextu volala po rov-
ných podmínkách pro všechny dopravce a omezení nega-
tivních dopadů regulace. 

V týdnu od 16. do 19. září se uskutečnilo plenární za-
sedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Mezi je-
ho hlavní body patřilo hlasování o kandidátce do funk-
ce předsedkyně Evropské centrální banky Christine La-
gardové a přijetí usnesení k brexitu. Konference před-
sedů představila podrobný harmonogram slyšení kan-
didátů na komisaře. 

Konference předsedů (předseda Evropského parlamentu 
a předsedové politických skupin) schválila ve čtvrtek 19. 
září podrobný rozvrh slyšení kandidátů na komisaře. 
Ta budou v Parlamentu probíhat od 30. září do 8. října. 
Slyšení české kandidátky Věry Jourové, navržené do 
funkce místopředsedkyně Komise odpovědné za téma 
hodnoty a transparentnost, povede 7. října společně Vý-
bor pro ústavní záležitosti (AFCO) a Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) za přispění Vý-
boru pro právní záležitosti (JURI).  

Poslanci v úterý 17. září diskutovali a následně v tajné 
volbě podpořili kandidaturu Christine Lagardové na 
post prezidentky Evropské centrální banky. Do funkce 
byla dosavadní výkonná ředitelka Mezinárodního měno-
vého fondu navržena Evropskou radou v červenci. Součas-
ný předseda Mario Draghi končí svůj osmiletý mandát le-
tos v říjnu. Hlasování pléna předcházelo slyšení kandidát-
ky ve Výboru pro hospodářství a měnu (ECON), které se 
uskutečnilo 4. září.  

Christine Lagardová zdůraznila zejména nutnost dokonče-
ní bankovní unie a unie kapitálových trhů. Jejich cílem by 
podle ní mělo být posílení sdílení rizik v rámci eurozóny 
a usnadnění přístupu k finančnímu kapitálu. Formální jme-
nování kandidátky do funkce předsedkyně Evropské cen-

trální banky by mělo proběhnout na Evropské radě, kte-
rá se uskuteční 17. – 18. října. Prezident Evropské cen-
trální banky se ve své funkci pravidelně čtvrtletně účastní 
slyšení ve výboru ECON (tzv. měnový dialog), aby vy-
světlil měnovou politiku a rozhodnutí banky před poslan-
ci. Předkládá také výroční zprávu na plenárním zasedá-
ní a odpovídá na písemné otázky poslanců Evropského 
parlamentu. 

Poslanci ve středu 18. září diskutovali s hlavním vyjed-
navačem EU pro brexit Michelem Barnierem 
a následně přijali nelegislativní usnesení.  V jeho textu 
připomínají, že vyjednaná dohoda o vystoupení Spoje-
ného království z EU přináší spravedlivé a vyvážené ře-
šení a vyjadřují odhodlání odmítnout takovou dohodu 
o brexitu, jejíž součástí by nebyl žádný irský zabezpe-
čovací mechanismus. Vyjádřili znepokojení nad nejnověj-
ším vývojem ve Spojeném království a zdůraznili, že pl-
nou odpovědnost za případný brexit bez dohody pone-
se Spojené království. Další odložení brexitu je 
dle Parlamentu možný, avšak pouze v případě, že bude 
mít jasné zdůvodnění a účel (např. zabránění vystoupení 
bez dohody, uskutečnění parlamentních voleb nebo refe-
renda, odvolání brexitu nebo schválení dohody o vystou-
pení) a nebude-li jím nepříznivě ovlivněno fungování or-
gánů EU. 

Poslanci před summitem OSN o změně klimatu v New 
Yorku vyzvali EU, aby posílila opatření proti změně kli-
matu, diskutovali také o reakci na lesní požáry v ama-
zonském pralese a schválili dodatečné finanční prostřed-
ky na programy EU v oblasti výzkumu a mládeže.  

/J. Linková/ 

Mezi 30. zářím a 8. říjnem se před výbory Evropského 
parlamentu uskuteční slyšení 26 kandidátů na členy 
Komise Ursuly von der Leyenové. Na základě jejich vý-
sledků bude Evropský parlament o své podpoře nastu-
pující Komise hlasovat během plenárního zasedání 
23. října. 

Schvalování v Evropském parlamentu je zásadní zkouškou 
každého kolegia před nástupem do funkce. Parlament si-
ce schvaluje Komisi pouze jako celek a nehlasuje o jednot-
livých komisařích, obavy z možnosti zamítnutí celého kole-
gia kvůli některému komisaři však již v minulosti vedly 
k nahrazení problematického kandidáta nebo k úpravě 
jeho kompetencí.  

Také před letošními slyšeními se diskutují v souvislosti s ně-
kterými kandidáty či kandidátkami otázky jejich kvalifika-

ce, probíhajících vyšetřováním či vlády práva v členském 
státu, který je nominoval. Pochybnosti mezi některými 
poslanci budí také údajná nerovnováha mezi kompeten-
cemi komisařů nebo názvy některých portfolií. V tomto 
ohledu vzbudila velkou kritiku zejména místopředsednic-
ká pozice zasvěcená „ochraně evropského způsobu živo-
ta,“ která má být zasvěcena mimo jiné migraci. 

Průběh slyšení 

Před slyšením musí kandidáti na komisaře dodat prohlá-
šení o finančních zájmech, která následně posoudí Vý-
bor pro právní záležitosti (JURI), a také odpovědět na 
otázky k písemnému zodpovězení. Dvě z těchto otázek 
připravuje Konference předsedů výborů a jsou pro 
všechny komisaře stejné (obecná způsobilost, evropan-
ství, osobní nezávislost). /Pokračování na s. 4/ 



 

Dalších pět „odborných“ (politické názory, legislativní pri-
ority, iniciativy apod.) připravuje věcně příslušný výbor. 
V případě společné schůze, kdy kandidát na komisaře 
odpovídá více výborům najednou, má každý z výborů 
právo předložit otázky tři. 

Následně se kandidáti na komisaře dostaví před přísluš-
né výbory podle svých předpokládaných specializací. 
Slyšení se může uskutečnit před jedním nebo více výbory, 
přičemž se forma slyšení rozděluje na společnou schůzí 
výborů (oba výbory pořádají slyšení) nebo schůzi s při-
druženými výbory (jeden výbor pořádá slyšení, druhý je 
na něm pouze přítomen). Slyšení je naplánováno na tři 
hodiny, je veřejně přístupné a vysílané živě. Slyšení 
kandidát zahájí ústním prohlášením trvajícím maximálně 
15 minut. Následně zodpoví 25 ústních otázek poslan-
ců s možností krátkých reakcí tázajících se poslanců. 
Čas vyhrazený jednotlivým poslancům odpovídá relativní 
velikosti jejich politické skupiny. 

Po skončení slyšení se předseda výboru/výborů a koordi-
nátoři jednotlivých politických frakcí ve výborech sejdou, 
aby vypracovali hodnotící dopis o kandidátovi. Aby byl 
kandidát na komisaře schválen, musí mu být v dopise 
deklarována minimálně dvoutřetinová podpora. Výbo-
ry mohou kandidáta také jednomyslně zamítnout nebo 
jej požádat o dodatečné písemné odpovědi či 
1,5hodinové slyšení.  

Dopisy z výborů hodnotí Konference předsedů výborů 
a Konference předsedů Evropského parlamentu, která 
následně fázi slyšení uzavře. Po uskutečnění všech slyšení 
je zvolený předseda Komise vyzván, aby poslancům 
představil sbor komisařů a jejich program a účastnil se 
rozpravy plenárního zasedání. Po rozpravě Evropský 
parlamentu hlasuje o usnesení, kterým prostou většinou 
zvolí nebo zamítne Komisi jako celek. Po schválení Evrop-
ským parlamentem novou Komisi formálně jmenuje Evrop-
ská rada. 

Harmonogram slyšení v roce 2019 

Harmonogram slyšení jednotlivých komisařů a jejich přiřa-
zení k jednotlivým výborům zveřejnila Konference před-
sedů Evropského parlamentu dne 19. září po konzultaci 
se zvolenou předsedkyní Komise. Program 
je rozložen do šesti dnů, přičemž poslední den je věnován 

slyšení tří výkonných místopředsedů, nejvýznamnějších po-
tenciálních členů Komise. Slyšení jsou naplánována násle-
dovně: 

Pondělí 30. září: místopředseda Maroš Šefčovič 
(Slovensko, interinstitucionální vztahy a strategický vý-
hled), Phil Hogan (Irsko, obchod), Marija Gabrielová 
(Bulharsko, inovace a mládež). 

Úterý 1. října: Nicolas Schmit (Lucembursko, pracovní mís-
ta), Jutta Urpilainenová (Finsko, mezinárodní partnerství), 
Janusz Wojciechowski (Polsko, zemědělství), Ylva  Johans-
sonová (Švédsko, vnitřní věci), László Trócsányi 
(Maďarsko, sousedství a rozšiřování), Stella Kyriakideso-
vá (Kypr, zdraví). 

Středa 2. října: Didier Reynders (Belgie, spravedlnost), 
Rovanna Plumbová (Rumunsko, doprava), Helena Dalliová 
(Malta, rovnost), Sylvie Goulardová (Francie, vnitřní trh), 
Elisa Ferreirová (Portugalsko, soudržnost a reformy), 
Janez Lenarčič (Slovinsko, řešení krizí). 

Čtvrtek 3. října: Paolo Gentiloni (Itálie, hospodářství), Ka-
dri Simsonová (Estonsko, energetika), Virginius Sinkevičius 
(Litva, životní prostředí a oceány), Johannes Hahn 
(Rakousko, rozpočet a správa), místopředseda Margaritis 
Schinas (Řecko, ochrana evropského způsobu života), mís-
topředsedkyně Dubrovka Šuicová (Chorvatsko, demokra-
cie a demografie). 

Pondělí 7. října: místopředsedkyně Věra Jourová (Česká 
republika, hodnoty a transparentnost), místopředseda 
Josep Borrell (Španělsko, vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečností politiku).  

Úterý 8. října: výkonný místopředseda Frans Timmermans 
(Nizozemsko, zelená dohoda pro Evropu), výkonná místo-
předsedkyně Margrethe Vestagerová (Dánsko, digitální 
agenda), výkonný místopředseda Valdis Dobrovskis 
(Lotyšsko, hospodářství) 

Potenciální dodatečná slyšení kandidátů na komisaře se 
vzhledem k časové tísni budou muset uskutečnit mezi 14. 
a 15. říjnem. Dne 17. října Konference předsedů slyšení 
formálně uzavře. Po schválení na plénu Parlamentu 23. 
října bude muset Komisi jmenovat Evropská rada. Mandát 
nové Komise by měl započnout 1. listopadu.  

/K. Votavová/ 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a naří-
zení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti 

(vypracovalo Ministerstvo dopravy)  

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se zavádí ‚‚Erasmus‘‘: program Unie 
pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 
a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 - aktualizace 

(vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 24 
září 

Debata o návrzích vnitrostátních plánů v oblasti energe-
tiky a klimatu; dokument ‚‚Energy sector beyond 2030‘‘. 

Zasedání kolegia komisařů, 25. září 

Mandát pro vyjednávání o dohodě mezi EU a Japon-
skem o pohybu a využívání dat ze jmenné evidence ces-
tujících. 

Rada pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh, prů-
mysl, výzkum), 26. - 27. září 

Diskuze k dokumentu finského předsednictví „Budování 
naší hospodářské základny: Vize dlouhodobé strategie 
pro udržitelný růst,“ představení výsledků konference o 
podpoře malých a středních podniků, informace Komise 
bude o Evropské bateriové alianci, diskuze o balíčku 
Horizont Evropa: součinnost s dalšími programy. 


