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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

první prosincový týden je také prvním 
pracovním týdnem nové Komise a nového 
předsedy Evropské rady. Po středečním 
hlasování poslanců Evropského parlamentu 
začalo v neděli 1. prosince s měsíčním 
zpožděním Komisi Ursuly von der Leyeno-
vé  o f i c i á l ně  f u n k č n í  obdob í  
a téhož dne také převzal roli předsedy 
Evropské rady Charles Michel. 

Kolegium komisařů minulý týden ve středu 
potřebovalo, aby se pro vyslovila prostá 
většina hlasujících. Nakonec je podpořilo 
celkem 461 poslanců, proti bylo 179 a 89 
se jich zdrželo. Jde o značný nárůst pod-
pory od červencového hlasování, v němž 
poslanci schvalovali Ursulu von der Leye-
novou do funkce předsedkyně. Tehdy jich 
pro hlasovalo pouze 383. Menší podporu 
měla před pěti lety také Junckerova Ko-
mise, která získala 423 poslanců hlasů. 

Já jsem první prosincový týden zahájila 
poměrně netradičně v Madridu na 
25. konferenci OSN o změnách klimatu 
(COP25), jejímž hlavním tématem je zin-
tenzivnění boje zemí proti globálnímu 
oteplování a také to, jak přimět jednotlivé 
státy ke skutečnému dodržování závazků 
Pařížské dohody. Protože klimatická poli-
tika bude jedním z hlavních témat prosin-
cové Evropské rady, uskutečnilo se na 
okraj konference krátké jednání lídrů zemí 
EU včetně předsedů Evropské komise, Ev-
ropské rady a Evropského parlamentu. 

V Bruselu tento týden pokračují zasedání 
sektorových Rad. V pondělí a v úterý je 
to Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 
která má na programu budoucnost mi-
grační a azylové politiky EU a vnitřní 
bezpečnosti EU, boj proti terorismu nebo 
otázku trestné činnosti proti životnímu pro-
středí. Od pondělí do středy se pak koná 
zasedání Rady pro dopravu, telekomuni-
kace a energetiku. Ministři se během něj 
zabývají například aktualizací pravidel 
pro výběr silničních poplatků, významem 
technologie 5G pro evropskou ekonomiku, 
rozvojem digitální ekonomiky a prioritami 
EK v oblasti energetické politiky. Páteční 
Rada pro hospodářské a finanční věci se 
bude věnovat boji proti praní špinavých 
peněz a financování terorismu, akčnímu 
plánu EU pro udržitelné financování, pří-
pravě tzv. nové zelené dohody nebo po-
silováním bankovní unie. 

Zítra odpoledne se těším na debatu 
s názvem 15 let Česka v EU, která se 
uskuteční na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a zakončí sérii diskuí, které pro-
běhly v regionech. Spolu s předsedou 
senátního Výboru pro záležitosti EU Vác-
lavem Hamplem, členem Evropského hos-
podářského a sociálního výboru Petrem 
Zahradníkem a zástupcem vedoucí Za-
stoupení Evropské komise v Praze Zdeň-
kem Čechem budeme diskutovat o tom, co 
se nám za 15 let v EU podařilo nebo co 
by naopak bylo dobré v naší evropské 
politice změnit. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Doporučení Národního konventu 

Národní konvent o EU vydal doporu-
čení vzniklá z kulatého stolu z 22. 
listopadu 2019, jehož tématem byly 
přímo řízené programy a další nástro-
je v novém víceletém finančním rámci 
jako příležitost pro české zájmy. Od-
borným garantem kulatého stolu byl 
Institut pro evropskou politiku EURO-

PEUM.  

V současné době probíhá v Evropské 
unii debata o nastavení pravidel více-
letého finančního rámce pro období 
2021–2027. Komise ve svém návrhu 
akcentovala podporu nových priorit EU 
a zároveň navýšila finanční prostředky 
na programy, které jsou přímo řízeny 
Komisí. S ohledem na omezenou velikost 
unijního rozpočtu se tento postup proje-
vil ve snížení alokace na tradiční politi-
ky EU – kohezní a společnou zeměděl-

skou politiku. Návrh Komise podporují 
čistí plátci, zatímco země střední, vý-
chodní a jižní Evropy se zasazují o za-
chování dostatečné výše prostředků na 

tradiční politiky.  

Debata Národního konventu o EU byla 
rámována třemi otázkami: (1) Jaké 
přímo řízené programy a další nástroje 
jsou z hlediska českých zájmů klíčové? 
(2) Jakým způsobem by měla Česká 
republika postupovat pro zajištění efek-
tivního využívání přímo řízených progra-
mů a dalších finančních nástrojů? (3) Při-
neslo by sdílení příkladů dobré praxe 
ve formě platformy pro poskytovatele 
dotace a žadatele očekávaný výsledek 
efektivnějšího čerpání prostředků 

z přímo řízených programů?  

/Pokr. na s. 2/ 
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Národní konvent o EU vydal na základě diskuze 5 doporu-
čení. Česká republika by při stanovování priorit ve vícele-
tém finančním rámci po roce 2021 měla plně využít syner-
gie přímo řízených programů a kohezní a společné ze-
mědělské politik a vyvarovat se tak překryvů a duplicit. 
Dle dalšího doporučení by ČR měla využít dosavadního 
know-how a vytvořit nadresortní centralizační jednotku, 
která by mimo jiné zajišťovala efektivní komunikaci a pod-
poru potenciálním žadatelům z přímo řízených programů. 
Česká republika by měla usilovat o zatraktivnění využí-
vání přímo řízených programů a finančních nástrojů jako 
formy financování projektů a zároveň usilovat o podporu 
partnerství veřejného a soukromého sektoru. Poslední 

Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2019 > ČR a EU 

Na jednání Výboru pro EU na vládní úrovni byla 25. 
listopadu byla schválena Zpráva o realizaci Národního 
programu reforem České republiky 2019. Dokument po-
dává přehled o stavu plnění opatření pro podporu dlou-
hodobého hospodářského růstu a stabilní zaměstnanos-
ti. 

Zpráva popisuje realizaci jednotlivých opatření z různých 
oblastí a politik, která si vláda na jaře stanovila v letošním 
Národním programu reforem (schválen 29. dubna 2019 
vládou). Dokument každoročně připravuje Úřad vlády ve 
spolupráci s ministerstvy.  

V souladu s prioritami vlády se letošní Národní program 
reforem zaměřil na investice. Vláda významně investuje  
z národních zdrojů do vzdělávání, vědy a výzkumu, digita-
lizace. Zpracovala např. akční plány k Inovační strategii 

ČR 2019 (Czech Republic: Country for the Future)  
a strategický dokument Hlavní směry vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+. Úspěchem je i nedávné rozhodnutí 
Rady EU, které ČR umožňuje dočasně aplikovat plošný 
mechanismus reverse charge.  

Zpráva bude nyní poskytnuta Komisi jako příspěvek 
České republiky do dialogu mezi českou vládou a Komi-
sí o hospodářských a sociálních politikách (tzv. evropský 
semestr). Zpráva bude následně Komisí použita jako 
podkladová informace pro vypracování dokumentů, 
které v rámci evropského semestru připravuje, jako jsou 
např. samostatné zprávy k jednotlivým zemím (Country 
Report) či navazující doporučení pro jednotlivé země 
(Country Specific Recommendations).  /J. Fiala/ 

Zpráva Komise o přezkumu trhu s roamingem > Komise 

Dne 29. listopadu zveřejnila Komise první ucelenou 
zprávu, která analyzuje roamingový trh po zavedení 
nařízení, kterým se od 15. června 2017 zrušily maloob-
chodní příplatky za roaming v EU. Nová pravidla pro 
roaming v EU jsou obecně známa jako „roaming za 
domácích podmínek“.  

Součástí těchto pravidel bylo mimo jiné také výrazné sní-
žení stropů pro velkoobchodní ceny za roaming, mož-
nost operátorů uplatňovat politiku přiměřeného využívání 
s cílem zabránit zneužívání či nezvyklému využívání roa-
mingových služeb za vnitrostátní ceny, a systém mimořád-
ných a dočasných výjimek pro operátory s cílem předejít 
riziku zvýšení vnitrostátních cen. 

Komise se v rámci zhodnocení fungování trhu ve zprávě 
zaměřila na přezkum dodržování pravidel, fungování ma-
loobchodního trhu, fungování velkoobchodního trhu a dy-
namiku hospodářské soutěže. 

Co se týče dodržování pravidel, Komise v zprávě konsta-
tuje, že od vstupu v platnost dne 15. června 2017 mobilní 
operátoři pravidla obecně dodržují, a pokud bylo zjiště-
no porušení, problémy byly vnitrostátními orgány urychle-
ně a efektivně vyřešené. V rámci analýzy maloobchodní-
ho trhu Komise vnímá mimo jiné masivní a rychlý nárůst vy-
užívání roamingových služeb.  

V souvislosti s velkoobchodním trhem lze obecně pozoro-
vat snížení velkoobchodních cen, z něhož mají prospěch 

operátoři s převahou roamingu v zahraničí. Operátoři 
s převahou roamingu v domovské síti mají na druhou 
stranu prospěch z obecního zvýšení roamingové po-
ptávky. Co se týče hospodářské soutěže z analýzy 
také vyplývá, že i když lze pozorovat určitou dynami-
ku, výchozí základní podmínky hospodářské soutěže 
se podle Komise nezměnily. 

Obecně lze na základě zmíněné zprávy konstatovat, 
že roaming za domácích podmínek patří mezi nej-
větší úspěchy uplynulého funkčního období Juncke-
rovy Komise. Od zrušení roamingových příplatků 
15. června 2017 se daří naplňovat poptávku cestují-
cích v EU po mobilních službách a používání mobilních 
dat při cestování po EU se ve srovnání s rokem před 
zavedením roamingu za cenu domácího volání zvýšilo 
desetinásobně a v období dovolených dokonce dva-
náctinásobně.  

Na základě zjištěných úspěchů Komise závěrem 
v zprávě také konstatuje, že má v plánu v prvním po-
loletí roku 2020 předložit posouzení dopadů, pokud 
jde o legislativní návrh na prodloužení platnosti naří-
zení o roamingu i po červnu 2022.  

/B. Jablonická/ 

doporučení vyzdvihuje možnosti zvážení kofinancování 
z přímo řízených programů za využití dobré praxe 
zejména v programech LIFE a Kreativní Evropa při zo-

hlednění národních priorit. 

Úplné znění závěrů a doporučení je k dispozici na strán-
ce www.narodnikonvent.eu. Další kulatý stůl proběhne již 
6. prosince na téma Digitální vnitřní trh. Pro další infor-
mace o příštích kulatých stolech, podkladové dokumenty 
a další materiály včetně videí můžete také navštívit účty 
na sociálních sítích - Twitter: @KonventEU, Facebook: 

Národní konvent o EU a Instagram: #Narodnikonvent.  

/J. Sochor/ 

http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/letosni-doporuceni-rady-eu-pro-cr-byla-schvalena-174979/
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Výsledky zasedání Rady pro konkurenceschopnost > Rada 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 se v Bruselu uskuteč-
nilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Delegaci 
ČR vedli náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Mar-
tina Tauberová, náměstek ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy Václav Velčovský a zástupce vedoucího 
Stálého zastoupení ČR při EU a Stálý představitel ČR ve 
výboru COREPER I Jaroslav Zajíček.  

První den zasedání Rady (část Vnitřní trh a průmysl) de-
legace nejprve schválily obecný přístup k návrhu směrnice 
o reprezentativních žalobách na ochranu zájmů spotřebi-
telů. Komise následně informovala o implementaci nařízení 
o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotře-
bitele.  

Následovala rozprava nad druhým legislativním bodem, 
a to návrhem revize účetní směrnice zavádějící povinné 
zveřejňování některých daňových informací nadnárodní-
mi podniky. V diskuzi některé delegace vznesly zásadní 
výhrady k právním aspektům návrhu. Celkově se proti 
směrnici vyslovilo 12 delegací, přičemž Německo se navíc 
zdrželo hlasování. Návrh tak nezískal potřebnou kvalifiko-
vanou většinu.  

Jednání pokračovalo politickou rozpravou s názvem 
„Externí dimenze evropské konkurenceschopnosti“. Zde 
se členské státy shodly, že EU potřebuje efektivní vnitřní 
trh, který umožní posílení její pozice v globální soutěži. Ná-
sledoval pracovní oběd na téma unijní politiky malých a 
středních podniků.  

Odpoledne byly na programu body v části „Různé“. Před-
sednictví nejprve informovalo o svých aktivitách v oblasti 
lepší regulace a cestovního ruchu. Následovala informace 
Rakouska o výstupech z konference skupiny Přátel průmys-
lu. Komise poté informovala o závěrečné zprávě Strategic-
kého fóra pro významné projekty společného evropského 

zájmu (IPCEI). Dánská delegace dále představila bod 
týkající se role Rady pro konkurenceschopnost při im-
plementaci Evropského obranného fondu. Komise ná-
sledně informovala o zprávě sítě zmocněnců pro malé a 
střední podniky.  

V části Vesmír Rada nejprve přijala závěry k tématu 
„Řešení v oblasti kosmického prostoru pro udržitel-
nou arktickou oblast“. Poté následovala politická roz-
prava k podpoře udržitelné kosmické ekonomiky.  
V debatě se členské země shodly, že vesmír je klíčem 
pro socioekonomický růst a rozvoj, podpora udržitelnos-
ti této oblasti je tedy zásadní pro posilování konkuren-
ceschopnosti EU a také pro zachování životního prostře-
dí.  

V části Výzkum bylo jednání zahájeno pracovním obě-
dem na téma přilákání soukromých investic do výzku-
mu a inovací. V odpolední části byl projednán návrh 
Rady, kterým se ustanovuje program EURATOM pro 
výzkum a odbornou přípravu. Předsedictví závěrem 
konstatovalo, že se částečného obecného přístupu nepo-
dařilo dosáhnout, a to kvůli odmítavému postoji Lucem-
burska a Rakouska. Poté Rada přijala částečný obecný 
přístup k recitálům a Příloze IV týkající se synergií návr-
hu nařízení ustanovujícím 9. rámcový program EU pro 
výzkum a inovace „Horizon Europe“. Rada také přijala 
závěry k aktualizované strategii EU pro biohospodář-
ství. Následně Rada přijala částečný obecný přístup k 
návrhu nařízení o Evropském inovačním a technologic-
kém institutu (EIT) a zprávu o pokroku k rozhodnutí 
o Strategickém programu inovací EIT (SIA).  

Závěrem jednání každé části Rady představilo nastupu-
jící chorvatské předsednictví priority a program pro 1. 
polovinu roku 2020. /V. Smolková/ 

Dne 25. listopadu 2019 proběhlo zasedání Rady zahra-
niční věci ve formátu ministrů pro rozvoj. Na programu 
byly aktuální otázky (Global Refugee Forum konané ve 
dnech 17.-18. prosince v Ženevě, závěry Rady k demo-
kracii, stav jednání o dohodě post-Cotonou), budoucí 
finanční architektura pro udržitelný rozvoj a sousedství, 
podpora zemí v tranzici s důrazem na Etiopii a Súdán  
a pracovní oběd k genderu a vzdělávání. Delegaci ČR 
vedl vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU Jakub Dürr. 

V rámci nově zařazeného bodu na pořadu jednání vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku nejprve představila angažmá EU v prvním Global 
Refugee Forum organizovaném UNHCR a Švýcarskem ve 
dnech 17. - 18. prosince v Ženevě, upozornila na přijetí 
závěrů Rady k demokracii a spolu a komisařem Nevenem 
Mimicou shrnula stav jednání k dohodě post-Cotonou.  

Následovala diskuse k budoucí finanční architektuře pro 
udržitelný rozvoj a sousedství za účasti předsedy tzv. Sku-
piny moudrých osob Thomase Wiesera, který představil 
závěry zprávy vypracované touto skupinou. Zpráva obsa-
huje doporučení pro optimalizaci a zefektivnění evropské 
finanční architektury pro rozvoj. V návaznosti na ni byly 
vypracovány závěry Rady, které byly nejprve projednány 
právě na jednání Rady ve formaci ministrů pro rozvoj, 
schváleny by pak měly být Radou pro hospodářské a fi-
nanční věci dne 5. prosince. V rámci debaty ministrů pano-

vala shoda na navržených krátkodobých opatřeních a na 
nutnosti vypracovat nezávislou studii proveditelnosti pro 
dva z návrhů institucionálních změn rozpracovaných v 
analýze: transformaci Evropské banky pro obnovu a roz-
voj v rozvojovou banku EU nebo přenesení vnější aktivity 
Evropské investiční banky na dceřinou společnost, která by 
se tak stala hlavní evropskou klimatickou a rozvojovou 
finanční institucí. ČR stejně jako další delegace vyzdvihla 
nutnost realizace nezávislé studie proveditelnosti a zdů-
raznila co nejefektivnější využití stávajících finančních zdro-
jů. 

Ministři dále diskutovali o možnostech lepší spolupráce 
v partnerských zemích procházejících ekonomickou a poli-
tickou transformací. Jednání uvedlo Nizozemsko, které je 
aktivní v Etiopii v rámci své bilaterální rozvojové spoluprá-
ce. Vyzdvižena byla především důležitá role soukromého 
sektoru. Z časových důvodů nakonec neproběhla diskuse 
k Súdánu, která měla být uvedena Švédskem. Rada ve 
formaci ministrů pro rozvoj se k ní vrátí na některém 
z nadcházejících jednání.  

V rámci pracovního oběda za přítomnosti etiopského mi-
nistra školství pak proběhla debata o genderu a vzdělá-
vání. Ministři EU přislíbili Etiopii podporu v reformách 
a představili své aktivity v oblasti vzdělávání v regionu. 

Příští zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu minis-
trů pro rozvoj se uskuteční 14. května 2020. /K. Šustrová/ 

Výsledky zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 
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Výsledky plenárního zasedání Evropského parlamentu > Evropský parlament 

Ve dnech 25. a 28. listopadu se uskutečnilo plenární 
zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. 
Mezi hlavní body programu patřily volba nové Evrop-
ské komise na období 2019 – 2024, schválení rozpočtu 
EU na rok 2020 a přijetí postoje ke konferenci COP25. 
Na 11. prosince 2019 byla svolána mimořádná plenár-
ní schůze EP, během níž Komise představí poslancům 
návrh Zelené dohody pro Evropu. 

Evropský parlament ve středu 27. listopadu schválil no-
vou Komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové. Také 
ve středu schválil poslední roční rozpočet současného více-
letého finančního rámce 2014-2020. Poslancům EP se do 
rozpočtu EU na rok 2020 podařilo v porovnání s návrhem 
Komise prosadit navýšení prostředků na klimatická opat-
ření, podporu výzkumu, infrastruktury a mladých lidí. 
Schválený rozpočet počítá s celkovými závazky na úrovni 
168,7 miliardy eur. To představuje nárůst o 1,5 % oproti 
roku 2019. K této sumě se EU zaváže na příští rok, ale 
realizace investic může probíhat i v následujících letech, 
protože financování řady projektů a programů je víceleté. 
Na platby, které budou realizovány pouze v roce 2020, 
se počítá s prostředky ve výši 153.6 miliard eur, tj. v po-
rovnání s rokem 2019 o 3,4 % více. 

Ve dvou usneseních přijatých ve čtvrtek 28. listopadu po-
slanci jednak vyhlásili v EU klimatickou a environmentální 
nouzi a dále vyjádřili postoj EP k 25. konferenci smluv-
ních stran (COP25) Rámcové úmluvy OSN o změně klima-
tu probíhající ve dnech 2. - 13. prosince  
v Madridu. V přijatém textu požadují, aby všechny budou-

cí návrhy Komise byly v souladu s cílem udržení oteplení 
pod limitem 1,5 °C (do roku 2100) a aby návrh Zelené 
dohody pro Evropu zahrnoval cíle snížení emise skleníko-
vých plynů o 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 
1990) a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Ke 
snížení emisí by podle usnesení mělo dojít celosvětově i 
v oblasti námořní dopravy a letectví. I díky podpoře 
český poslanců EP obsahuje text zmínku, že jaderná 
energie může hrát roli při plnění cílů v oblasti klimatu. U 
tohoto druhu energie je však vzhledem k odpadu, který 
při výrobě vzniká, nutná středně- i dlouhodobá strategie 
zohledňující technologický pokrok. Delegace EP vedená 
poslancem Basem Eickhoutem (ZeleníEFA) se do jednání 
COP25 zapojí 9. prosince.  

Poslanci také přijali nelegislativní usnesení, ve kterém 
vyzvali Radu EU k dokončení ratifikace Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácí-
ho násilí (Istanbulská úmluva) a Komisi, aby boj proti 
genderově motivovanému násilí zařadila mezi priority 
budoucí evropské strategie pro rovnost pohlaví.  

V rámci plenárního zasedání byla též slavnostně předá-
na Sacharovova cena za svobodu myšlení ukrajinskému 
filmovému režisérovi a odpůrci anexe Krymu Olehu Sen-
covovi, který byl letos v září po pěti letech propuštěn 
z ruského vězení. EP udělil Sencovovi cenu minulý rok.  

/J. Linková/ 

Dne 27. listopadu Evropský parlament schválil novou 
Komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové. Po for-
málním jmenování Evropskou radou se nové kolegium ujmu-
lo funkce 1. prosince s měsíčním zpožděním oproti plánova-
nému harmonogramu. 

Komise v Parlamentu získala vysokou, téměř dvoutřetino-
vou podporu: v její prospěch hlasovalo z přítomných 707 
poslanců 461, proti 157, 89 poslanců se hlasování zdrželo. 
Pro kolegium jako celek se tak vyslovilo o 78 více poslanců 
než pro samotnou Ursulu von der Leyenovou v červencové 
volbě předsedkyně Komise. Přes veškeré problémy během 
letošního slyšení v Evropském parlamentu, který odmítl tři 
kandidáty na komisaře, dostalo kolegium v Parlamentu 
také výrazně větší podporu než předchozí Komise Jeana-
Clauda Junckera v roce 2014 (423 hlasů). Kvůli fragmen-
taci EP se však U. von der Leyenová na rozdíl od svého 
předchůdce musela spolehnout na podporu tří, a nikoli 
dvou, největších frakcí. 

Ve jmenovitém hlasování Komisi U. von der Leyenové pod-
pořili všichni přítomní poslanci EPP a také téměř všichni li-
berálové a sociální demokraté. EPP, ke které Ursula von 
der Leyenová přísluší, vyjádřila kolegiu jasnou podporu. 
Mezi priority nadcházejících let zařadil předseda frakce 
Manfred Weber boj proti rakovině, tvorbu pracovních 
míst, zastavení odlivu mozků z východních zemí, vytvoření 
plnohodnotné evropské FBI či určení jasné hranice Evropy, 
do které nemá patřit Turecko. Předsedkyně frakce S&D 
Iratxe García Perézová během schvalování zdůrazňovala, 
že podpora socialistů kolegiu je podmíněná dodržováním 
závazků týkajících se mimo jiné sociálních, migračních  
a klimatických otázek a demokratizace EU. Podle liberální 
Renew Europe by se Komise v budoucích letech měla za-

bývat primárně dosažením uhlíkové neutrality do roku 
2050, digitální transformací, demokratizací EU a háje-
ním evropského způsobu života.  

Kolegium také podpořila většina poslanců konzervativní 
frakce ECR, byť podle jejího vedení Komise dosud jasně 
neosvětlila, jak chce svoje ambiciózní priority (zejména 
v oblasti klimatu) plnit. Z této frakce kolegium podpořila 
zejména dominantní polská vládní strana Právo a spra-
vedlnost, která má v kolegiu svého komisaře.  

Skupina Zelení/EFA se ve volbě zdržela hlasování, de-
klarovala však svou ochotu s Komisí a ostatními skupina-
mi spolupracovat na konkrétních návrzích. Svůj postoj 
zelení poslanci odůvodnili nedůvěrou, že kolegium doká-
že účinně čelit klimatické změně, neboť neplánuje zásad-
ně změnit obchodní, průmyslovou a zemědělskou politiku. 
EU Zároveň mají přetrvávající výhrady k maďarskému 
komisaři Oliveru Várhelyimu a francouzskému Thierrymu 
Bretonovi.   

Proti novému kolegiu se hromadně vyslovili pouze po-
slanci euroskeptické ID a krajně levicové GUE/NGL. Za-
tímco podle ID chce nové kolegium nadále podporovat 
nefunkční technokratický eurofederalismus, levice zdů-
vodnila svůj nesouhlas mimo jiné údajnou přetrvávající 
podporou nové Komise politice úspor nebo větším důra-
zem nového kolegia na obrannou politiku.  

Hlasování předcházel projev Ursuly von der Leyenové  
a představování komisařů před poslanci. Zvolená před-
sedkyně Komise v jeho úvodu připomněla 30leté výročí 
počátku generální stávky v Československu, jedné 
z nejvýznamnějších událostí sametové revoluce.  

/Pokr. na s. 5/ 

Evropský parlament schválil novou Komisi > Evropský parlament 



Týden v EU — 25. listopadu až 1. prosince 2019  

 

Během projevu také opakovaně použila citát Václava 
Havla „Usilujte o něco, co je dobré, nejen proto, že to 
má šanci na úspěch.“  

Předsedkyně Komise zopakovala priority svého kolegia. 
Zmínila ambici vést „geopolitickou Komisi“, která aser-
tivně podporuje multilaterální světové uspořádání zalo-

žené na pravidlech. EU by podle ní měla jasně ukázat 
státům západního Balkánu, že pro ně dveře do EU zůstá-
vají otevřené.  

/J. Kaleta/ 

  

Program evropských institucí, 3. až 10. prosince > Informace 

Rada pro dopravu a telekomunikace, 4. prosince 

V části Energetika je na programu politická debata  
o problematice sektorové integrace, v jejímž centru by 
měli být občané EU.  Zaslané podkladové dokumenty 
hovoří o nutnosti elektrifikace například v oblasti vytápě-
ní, výrobě energetických plynů, e-mobilitě či o lepším vy-
užití odpadního tepla, kdy zmiňuje zejména velká datová 
centra.  

Rada pro hospodářské a finanční věci, 5. prosince 

Euroskupina v rozšířeném formátu se bude věnovat pří-
pravám zprávy pro eurosummit k prohlubování Hospo-
dářské a měnové unie. V rámci přípravy prosincového 
rozšířeného eurosummitu proběhne výměna názorů 
k otázkám reformy Evropského stabilizačního mechanis-
mu, které dosud zůstávají oproti plánu otevřené.  

Rada pro zahraniční věci, 9. prosince 

 Jednání Rady pro zahraniční věci (FAC) bude zcela po-
prvé předsedat nově jmenovaný Vysoký představitel pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borell. Mini-
stři zahraničních věcí budou diskutovat o vztazích mezi EU 
a Africkou unií.  

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, ochranu spo-
třebitele a zdraví, 9. -10. prosince  

V části zdraví proběhnou dvě politické rozpravy ministrů. 
První debata proběhne na téma „Ekonomika blahobytu – 
další kroky v investování do zdraví jako její klíčové kom-
ponenty“.  Druhá pak na téma „Evropská léková politika 
– posílená spolupráce a koordinace za účelem zlepšení 
přístupu k lékům“.  

Rada pro obecné záležitosti, 10. prosince 

Rada se zaměří na postupy jednání podle článku 7. 
Uspořádá slyšení věnované Maďarsku a zhodnotí situaci 
pokud jde o právní stát v Polsku.  

Zasedání kolegia komisařů, 4. prosince 

Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové se poprvé 
v rámci svého mandátu sejde dne 4. prosince Následovat 
bude tisková konference za osobní účasti předsedkyně 
Komise.  
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Rámcové pozice schválené v 48. týdnu > Informace 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, po-
kud jde o zavedení kapacitních limitů tresky obecné ve 
východním Baltském moři, opatření pro sběr a kontrolu 
údajů v Baltském moři a nařízení (EU) č. 508 / 2014, po-
kud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel 
lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře 

(vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí, kterým se dává 
mandát Komisi k zahájení kroků ke sjednání dohody me-

zi EU a Běloruskem o spolupráci v celních otázkách 
(vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady  
o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou 
unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů 
mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány 
příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a tero-
rismu (vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí) 


