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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  

lídři EU za sebou mají již druhé říjnové 
setkání. Na to neformální, které pro-
běhlo na Pražském hradě 7. října, na-
vázali minulý týden v Bruselu. Pokračo-
vali v diskuzi zejména o řešení energe-
tické krize a také o dopadech ruské 
agrese vůči Ukrajině. Na programu ale 
měli ještě vnější vztahy EU, dlouze ho-
vořili o vztazích EU a Číny a věnovali 
se také přípravě nadcházejících klima-
tických summitů. Více si o výsledcích 
a průběhu zasedání Evropské rady 
můžete přečíst v naší reportáži.  

Na debatu lídrů v úterý v Lucemburku 
navážou ministři odpovědní za energe-
tiku. Čeká je rozprava o návrhu naříze-
ní o posílení solidarity prostřednictvím 
lepší koordinace nákupu plynu, pře-
shraničních výměn plynu a spolehlivých 
referenčních cen, hovořit budou také 
o balíčku týkajícím se plynu a měli by 
dosáhnout obecného přístupu k návrhu 

směrnice o energetické náročnosti budov. 
Druhým zasedáním Rady EU, které se 
tento týden v Lucemburku uskutečnilo, 
byla pondělní Rada pro životní prostředí. 
Ministři měli na pořadu jednání schválení 
dvou souborů závěrů Rady, které budou 
sloužit jako obecný mandát EU k jednání 
na 27. zasedání konference OSN o změ-
ně klimatu (COP 27) a 15. zasedání kon-
ference OSN o biologické rozmanitosti 
(COP 15). Dále se zabývali směrnicí 
o trestněprávní ochraně životního prostře-
dí.  

Evropský parlament pracuje v tomto týd-
nu ve výborech. Poslanci se zaměří mimo 
jiné na plán REPowerEU, dohodu mezi EU 
a Ukrajinou a Moldavskem a Ukrajinou 
o usnadnění přeshraniční silniční nákladní 
dopravy nebo tzv. kauzu Uber, lobbing 
a práva pracovníků.  

Nouze nebude tento týden ani o před-
sednické akce. Od pondělí do úterý pro-
bíhá v Praze ministerská konference 
k migraci v rámci tzv. Pražského procesu, 
který byl zahájen v roce 2009 minister-
skou konferencí konanou během prvního 
předsednictví ČR v EU. Kongresové cen-
trum také v pondělí hostilo expertní kon-
ferenci nazvanou Řešení energetické chu-
doby: Přístup EU & sdílení osvědčených 
postupů. 

A co dalšího nás v tomto zkráceném pra-
covním týdnu čeká? Bude to mimo jiné 
další kulatý stůl Národního konventu 
o EU. Tentokrát se bude věnovat nadmíru 
aktuálnímu tématu, a to integraci Ukraji-
ny do EU. Diskutovat se bude o nástrojích, 
které má EU k dispozici pro hlubší ekono-
mickou a politickou integraci Ukrajiny, 
nebo zda je EU připravena Ukrajinu  
a další kandidátské státy plně integrovat. 
Na reportáž z kulatého stolu se můžete 
těšit v některém z příštích čísel newslette-
ru.  

Úvodník 

Zasedání Evropské rady 

Ve dnech 20. a 21. října proběhlo 
v Bruselu zasedání Evropské rady, 
které částečně tematicky navázalo 
na neformální zasedání v Praze ko-
nané 7. října. Členové Evropské ra-
dy pokračovali v debatě o klíčových 
tématech jako energetika, podpora 
Ukrajiny a aktuální hospodářské 
záležitosti. Dále se diskutovaloo 
zvyšování odolnosti kritické in-
frastruktury a vnějších vztazích. De-
legaci ČR vedl předseda vlády Petr 
Fiala. 

Jednání přineslo dle očekávání nároč-
nou diskuzi ohledně opatření navrže-
ných Evropskou komisí v novém energe-
tickém balíku z 18. října. Shoda Evrop-
ské rady panovala u potřeby dobrovol-
ného společného nákupu plynu, vytvoře-
ní alternativní referenční hodnoty pro 
výpočet ceny plynu, podpoře úspor 
energie a posílení solidarity mezi státy. 
Mimo to proběhla i diskuse o zastropo-
vání cen plynu při výrobě elektřiny, na 
němž nebyla jasná shoda, a některé 
členské státy projevily /Pokr. na s. 2/ 
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k podobnému opatření důrazné výhrady. Nakonec bylo 
i toto opatření v závěrech podpořeno s několika pod-
mínkami, např. že je nutné zabránit případnému nárůstu 
spotřeby po zavedení cenového limitu. Evropská rada 
zároveň vyzvala Komisi k analýze nákladů a přínosů 
takového opatření, včetně řešení financování a dopadů 
na distribuci, nebo toky plynu i za hranicemi EU.  

V případě Ukrajiny lídři EU odsoudili přetrvávající rake-
tové útoky Ruska proti civilnímu obyvatelstvu a kritické 
infrastruktuře a jasně prohlásili, že EU nikdy neuzná ne-
legální anexi částí ukrajinského území. Evropská rada 
také vyjádřila odhodlání pokračovat v sankcích vůči Rus-
ku a zopakovala výzvu, aby se všechny země přidaly k 
tomuto úsilí. Do závěrů byl také doplněn apel Evropské 
rady na nutnost společného postupu států EU při vydá-
vání víz ruským občanům. Zároveň členové vyzvali 
k přijetí rámce pro pravidelnou a strukturovanější finanč-
ní pomoc pro Ukrajinu a shodli se na nutnosti další pod-
pory v oblasti politické, vojenské i humanitární, přede-
vším s ohledem na blížící se zimu a vnitřně vysídlené 
obyvatelstvo. Evropská rada před expertní rekonstrukční 

konferencí v Berlíně 25. října prodiskutovala i možnou 
správu a financování rekonstrukce Ukrajiny. 

V kontextu útoků na plynovody Nord Stream 2 pano-
vala všeobecná shoda také o nutnosti prohloubení 
spolupráce mezi členskými státy s cílem zvýšení odol-
nosti kritické infrastruktury napříč EU. Evropská rada 
vyzvala k dokončení návrhu doporučení Rady o koor-
dinovaném přístupu Unie k posílení odolnosti kritické 
infrastruktury. Další strategická diskuse o vztazích 
s Čínou proběhla za zavřenými dveřmi a podle plánu 
nepřinesla substantivní písemné závěry. Lídři se nicmé-
ně shodli na potřebě prohloubení spolupráce se ze-
měmi regionální organizace ASEAN u příležitosti ko-
nání výročního summitu, který proběhne v prosinci.  
Nakonec Evropská rada rázně odsoudila nepřijatelné 
použití síly íránskými orgány proti pokojným demon-
strantům, zejména proti ženám, a přivítala přijetí 
sankcí EU proti pachatelům porušování lidských práv. 
Evropská rada rovněž důrazně odsoudila íránskou 
vojenskou podporu ruské agresivní války vůči Ukraji-
ně, která musí být zastavena. /K. Lískovcová/ 

Zastřešující sdělení  Energetická nouze a nařízení 
Rady.   

Kromě kontextových informací a zdůvodnění opatření, 
která jsou součástí nařízení Rady obsahuje sdělení 
i další kroky, které chce Komise přijmout, a to:  
1) Společné nákupy plynu: kromě opatření na zlep-
šení fungování Energetické platformy, která jsou sou-
částí návrhu nařízení Rady, dále Komise plánuje aktiv-
ně vyjednávat se spolehlivými dodavateli s cílem na-
vázat dlouhodobé obchodní vztahy a snížit ceny zem-
ního plynu.  

2) Snižování vysokých cen elektřiny: Součástí naří-
zení je vytvoření specifického benchmarku pro LNG 
pro novou vtláčecí sezónu od zásobníků, který bude 
doplňovat existující benchmark TTF, který byl vytvořen 
pro plyn importovaný potrubím.  Dále je součástí naří-
zení Rady vytvoření specifického dynamického mecha-
nismu, který  v případě potřeby zastropuje ceny plynu 
na hlavních energetických burzách v EU, cenový strop 
na TTF, a dalšího mechanismu, /Pokr. na s. 3/ 

Pracovní program Komise na rok 2023 > Komise 

Dne 18. října Komise vydala svůj pracovní program 
(CWP 2023) s podtitulem „A Union standing firm and 
united“, který obsahuje přehled priorit a plánovaných 
iniciativ na příští rok. CWP 2023 bude ministrům před-
staven na listopadové Radě pro obecné záležitosti.  

České předsednictví následně bude s Komisí 
a Evropským parlamentem vyjednávat o meziinstitucio-
nální deklaraci k legislativním prioritám pro rok 2023, 
která by měla být podepsána předsedy tří institucí 
na okraj prosincové Evropské rady.  

Pracovní program Komise obsahuje:  

 43 nových politických cílů, které obsahují jeden, 
či více legislativních a nelegislativních návrhů 

 8 návrhů na přezkum stávajících právních předpisů  
a zajištění jejich funkčnosti v rámci programu REFIT 

 116 stávajících legislativních návrhů, které by měly 
být prioritně projednány 

     2 návrhy na stažení dosud neschválených návrhů 

nebo zrušení stávajících právních předpisů 

Nové politické cíle jsou již tradičně rozděleny do šesti 
kapitol dle politických vodítek, které zveřejnila Ursula 
von der Leyenová v létě 2019 během své kandidatury 
na předsedkyni Komise.  

Mezi nejdůležitější iniciativy plánované pro příští rok 
patří revize pravidel vnitřního trhu s elektřinou, evrop-
ský akt o kritických surovinách, návrh druhé sady no-
vých vlastních zdrojů, či balíček na ochranu demokra-
cie.  

Více než polovina návrhů dle Komise přímo či nepřímo 
reflektuje návrhy vzešlé z Konference o budoucnosti 
Evropy.  

Komise chce využít vzniklé momentum a více zapojit 
občany do tvorby svých návrhů. V roce 2023 bude 
veřejnost zapojena pomocí občanských panelů 
do třech iniciativ, a to k omezení plýtvání potravinami, 
vzdělávací mobilitě a virtuálním světům. /R. Franěk/ 

V kontextu vysokých cen energii a zneužívání do-
vozní závislosti EU na fosilních palivech ze strany 
Ruska Komise 18. října zveřejnila energetický balí-
ček který obsahuje: Zastřešující sdělení k opatřením 
vůči vysokým cenám plynu Komise; Návrh nařízení 
Rady k posílení solidarity prostřednictvím lepší koor-
dinace nákupu plynu, přeshraniční výměny plynu 
a spolehlivých cenových referenčních hodnot; Dopo-
ručení Rady o koordinovaném přístupu Unie k posí-
lení odolnosti kritické infrastruktury; Sdělení 
k Akčnímu plánu EU k digitalizaci energetiky.  

Komise zveřejněním balíčku reaguje na výstupy mimo-
řádné Rady ministrů pro energetiku 30. října, neformál-
ního summitu hlav států a vlád 7. října v Praze a nefor-
mální Rady ministrů pro energetiku v Praze 12. října. 

Cílem balíčku je navrhnout další opatření, která zajistí 
dostatek zemního plynu pro letošní zimu, zmírní vysoké 
ceny zemního plynu v EU, zlepší využití energetické in-
frastruktury a nastíní další dlouhodobé kroky vedoucí 
ke stabilizaci situace na energetických trzích.  

Energetický balíček  > Komise 



Týden v EU —17. až 23. října 2022 

 

který minimalizuje volatilitu cen na vnitrodenním trhu 
s deriváty plynu a elektřiny. Mimo to Komise avizuje, že 
hodlá s členskými státy dále konzultovat  mechanismus 
zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny, ovšem  za 
předpokladu snížení spotřeby plynu.   

3) Mitigace dopadů vysokých cen: Komise navrhne 
prodloužení dočasného krizového rámce, dále Komise  
spolu s ESMA (Evropským orgánem pro cenné papíry 
a trhy) přijala dva delegované akty, jejichž cílem je 
zmírnit nedostatek likvidity firem. Komise rovněž navrhu-
je větší flexibilitu kohezní politiky, tak aby měly členské 
státy možnost přesunout až 10 % národní obálky pro 
roky 2014-2020 (cca 40 mld. eur) na opatření 
proti vysokým cenám energií.  Komise rovněž provede 
analýzu investičních nákladů nezbytných pro splnění cíle 
REPower EU, tato analýza bude sloužit jako základ 

pro dodatečný návrh, který umožní získat další pro-
středky pro cíle REPower EU.  

4) Kritická infrastruktura: Komise navrhuje doporuče-
ní Rady k posílení odolnosti kritické infrastruktury, Ko-
mise rovněž navrhuje spolupráci s členskými státy 
k provedení zátěžových testů a navrhne posílení spo-
lupráce s klíčovými partnery včetně NATO, kde vznik-
ne za tímto účelem Task Force.  

Zároveň Komise navrhne mechanismus, které zajistí 
lepší získávání informací ohledně využití infrastruktu-
ry, mechanismu založený na principu „use it or lose it“, 
který zajistí, že by mělo docházet k faktickému využití 
infrastruktury. /M. Sitta/ 

V pondělí dne 17. října se v Lucemburku uskutečnilo 
zasedání Rady pro zahraniční věci. Hlavními tématy 
jednání byly ruská agrese proti Ukrajině a vztahy EU 
s Čínou. Diskuze k ruské válce na Ukrajině se pro-
střednictvím videokonference účastnil ukrajinský mi-
nistr zahraničí D. Kuleba. Delegaci České republiky 
vedl ministr zahraničí Jan Lipavský. 

Hlavním výstupem zasedání Rady v rámci agendy 
k ruské agresi proti Ukrajině bylo schválení výcvikové 
mise EU na podporu ukrajinských ozbrojených sil 
(EUMAM) a schválení částky 500 mil. EUR jako další 
tranše asistenčního opatření pro ukrajinskou armádu 
v rámci Evropského mírového nástroje (EPF). Na začátku 
tohoto diskuzního bodu prostřednictvím videokonference 
(z protileteckého krytu) vystoupil ukrajinský ministr za-
hraničí D. Kuleba. Ten v kontextu čerstvých ruských útoků 
pomocí íránských dronů požádal o poskytnutí systémů 
protiletecké a protiraketové obrany a další munice. 
Členským státům rovněž poděkoval za dosavadní pomoc 
a ocenil nový balíček sankcí, přijetí EPF i schválení EU-
MAM a vyzval k přípravě dalšího balíčku, který zasáhne 
ruskou ekonomiku a její schopnost pokračovat ve válce. 
Komisař O. Várhelyi připomněl, že EU mobilizovala již 
19 mld. EUR na pomoc Ukrajině, z čehož 1,6 mld. EUR 
jsou granty. Vyzval také k dokončení výplaty 3 mld. EUR 
v rámci makro-finanční pomoci. V diskusi většina ministrů 

podpořila novou misi výcvikovou misi EUMAM a navý-
šení EPF. Dále členské státy podpořily princip vedení 
Ruska k odpovědnosti za válečné zločiny a další asis-
tenci Ukrajině. Většina států také podpořila přijetí 
osmého balíku sankcí. 

Diskuze ministrů ke strategickým vztahům EU - Čína 
se uskutečnila v kontextu nadcházející debaty k Číně 
na Evropské radě ve dnech 20. - 21. října a ve světle 
probíhajícího 20. sjezdu Komunistické strany Číny. Vy-
stupující ministři zdůraznili zejména nutnost dodržování 
jednoty a solidarity včetně platnosti Strategického 
sdělení k Číně z roku 2019, i když ve světle rostoucí 
konkurence a rivality, potřebu řešit strategické závis-
losti a zranitelnost EU. Bude i nadále potřeba pokra-
čovat v angažmá s Čínou s důrazem na globální odpo-
vědnost, řešení porušování lidských práv a mezinárod-
ních závazků ve vztahu k Hongkongu a v tlaku na za-
chování stávajícího status-quo vůči Tchaj-wanu. Cílem 
by měla být intenzivnější spolupráce se zeměmi glo-
bálního jihu. Na půdě OSN a na mezinárodních fórech 
je nutný intenzivnější vztah k zemím Latinské Ameriky 
a Karibiku, Afriky a Asie a úzká koordinace s e stejně 
smýšlejícími partnery jako je USA, Austrálie, Nový 
Zéland, Japonsko či země ASEAN. /L. Hadrava/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

Rada pro zemědělství a rybolov se uskutečnila 
17. října. Radě předsedal ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula. Původně se počítalo, že Rada bude dvouden-
ní kvůli finalizaci dohody o rybolovných právech 
v Baltském moři pro rok 2023.  

Avšak již v neděli v pozdních večerních hodinách se regi-
onální rybolovní skupině Baltfish podařilo dosáhnout 
dohody. Uzavření dohody v takto rekordním čase je 
pro říjnovou Radu neobvyklé (vyjednávaní v Radě 
za slovinského předsednictví například trvalo až do rá-
na do druhého dne), proto všechny delegace ocenily 
výkon českého předsednictví.  

Program Rady se točil kolem rybolovu. V dopolední čás-
ti se projednaly body Německa a Francie k ukončení 
systematického usmrcování jednodenních kohoutků v EU 
a Rakouska k řešení omezení spolufinancování fytosani-
tárních a veterinárních programů. Pokračovalo se pří-

pravou pozice EU pro výroční zasedání ICCAT, která se 
uskuteční 14. - 21. listopadu 2022.  

Následovala již zmíněná politická diskuze a dohoda 
k rybolovným právům v Baltském moři pro rok 2023. 
V odpolední části se pokračovalo body Finska k monito-
rování lesů a strategickým plánům, Belgie k podpoře 
hnojiv RENURE jako součásti oběhového hospodářství 
a Slovenska ke společnému prohlášení ministrů zeměděl-
ství V4+4 o výzvách a příležitostech členských států v 
souvislosti s iniciativami EU v oblasti uhlíkového zeměděl-
ství.  

Ve večerních hodinách proběhla politická diskuze 
k situaci na zemědělských trzích současně s bodem Litvy 
k ekologickému bílkovinnému krmivu z Ukrajiny. Na zá-
věr proběhla politická diskuze k zemědělským otázkám 
souvisejícími s obchodem. Tento bod je pravidelně pro-
jednán na Radě jednou za půlroku. /F. Mocák/ 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada 
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Ve dnech 20. a 21. října se v Praze uskutečnilo nefor-
mální zasedání ministrů dopravy. Jednání předsedal 
ministr dopravy Martin Kupka a za Komisi se účastnil 
generální ředitel pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) 
Henrik Hololei. 

První den se konala ministerská galavečeře v Národním 
technickém muzeu. Samotné jednání proběhlo v pátek 
21. října. Na programu jednání byly dva diskusní bloky 
zaměřené na rozvoj železniční dopravy v Evropě. První 
blok se týkal budování vysokorychlostních tratí s důra-
zem na mezinárodní rozměr konektivity. Neformálního 
zasedání ministrů dopravy se totiž účastnili také zástupci 
Moldavska, Ukrajiny, Norska a Švýcarska. Speciální 
pozornost byla věnována také integraci Ukrajiny a Mol-
davska do evropských dopravních koridorů, což je sou-
části revidovaného návrhu nařízení o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) 
z července tohoto roku. Ministři se bavili také o směřová-
ní dalších investic z rozpočtu Evropské unie. Řešili rovněž 
zapojení některých nových spojení do celoevropské pá-
teřní dopravní sítě TEN-T a celkově lepší propojenost 
železnice v Evropě.  

Železniční doprava hraje v současné době v Evropské 
unii klíčovou roli, což potvrdila i ruská agrese 
proti Ukrajině, kdy železnice sloužila k přepravě zboží i 
lidí prchajících před válečným konfliktem. Významnější 
přesun dopravy na železnice má velký potenciál do bu-
doucnosti také v souvislosti s klimatickými cíli a udržitel-
nou dopravou, protože představuje nejekologičtější způ-
sob dopravy. Velmi diskutovaným tématem bylo také 

sjednocení rozchodu kolejí v Evropě, což představuje 
velkou výzvu zejména pro státy s jiným než standard-
ním rozchodem. 

Pracovní oběd byl zaměřen na dopady energetické 
krize na železniční dopravu a ministři diskutovali ná-
rodní opatření pro zmírnění těchto dopadů. Ministři se 
shodli na tom, že i přes rostoucí ceny energií je nutné 
pokračovat v další elektrifikaci železnic. Debatovali 
také o tom, co jednotliví dopravci a správci infrastruk-
tury můžou udělat, aby snížili energetickou náročnost  
a také, jak zachovat současný rozsah dopravy. České 
předsednictví debatu shrnulo v dokumentu, který před-
stavuje soubor konkrétních opatření z praxe ke snížení 
spotřeby energií na železnici, které využívají jednotli-
vé členské státy.  

Odpolední diskuse se pak týkala nových výzev 
pro evropské železnice. Debata reagovala především 
na akční plán na podporu dálkové a přeshraniční 
osobní železniční dopravy, který Komise představila 
minulý rok, a hlavní výzvy v této oblasti, kterými jsou 
zejména jízdenky, přidělování kapacity, jízdní řády 
nebo technické rozdíly mezi jednotlivými státy. Ministři 
řešili, jak odstranit technické překážky, zlepšit koordi-
naci výluk, spolehlivost dopravy nebo návaznost spojů. 
Probrali rovněž snadnější nákup mezinárodních jízde-
nek či lepší informovanost cestujících o nehodách a ji-
ných mimořádnostech. Bavili se také o tom, jak zlepšit 
tvorbu jízdních řádů a podpořit dálkovou a přeshra-
niční dopravu. /B. Fajnorová/ 

Neformální zasedání Rady pro dopravu > Rada 

Plenární zasedání Evropského parlamentu > Evropský parlament 

Od 17. do 20. října se uskutečnilo plenární zasedání 
Evropského parlamentu  ve Štrasburku. K hlavním 
bodům na agendě pléna patřily: energetická krize 
a daň z neočekávaných zisků, Schengen a kontroly 
na hranicích, protievropská krajní pravice, pracovní 
program Komise na rok 2023 a udělení Sacharovovy 
ceny za svobodu myšlení. 

Poslanci se během pléna ve Štrasburku zabývali sociál-
ními a ekonomickými důsledky války na Ukrajině  
a zavedením daně z neočekávaných zisků. Místopřed-
seda vlády Ivan Bartoš zopakoval závazek Rady k soli-
dárnímu přístupu a představil konkrétní reakce na zmír-
nění rostoucích cen. Připomněl nedávnou neformální mi-
nisterskou diskusi o dopadu energetické chudoby a ukra-
jinské krize a také přijetí směrnice o minimální mzdě. 
Místopředseda Komise V. Dombrovskis zmínil, že Komise 
intenzivně pracuje na regulaci poptávky po energii 
a snížení inflace společnými nákupy.  

Opatření nového energetického balíčku jsou cílená, do-
časná (cenový strop) a umožní členským státům nasměro-
vat dodatečné finanční prostředky tam, kde jsou nejvíce 
potřeba, zdůraznil komisař P. Gentiloni. Dodal, že by-
chom se měli v nadcházejících týdnech a měsících zaměřit 
na koordinaci, solidaritu a konkurenceschopnost. V ná-
sledné rozpravě poslanci Evropského parlamentu ote-
vřeně kritizovali Komisi za její pomalou reakci (EPP, 
S&D), nebo za nedostatek strategické vize či strukturo-
vaného přístupu (Renew). Mnoho poslanců rovněž vyzva-
lo k ambiciózní solidární reakci EU a naléhalo na rychlé 
zavedení daně z neočekávaných zisků (S&D, Greens/
EFA). 

Na žádost frakce S&D se konala plenární rozprava 
reflektující pokračování kontrol na vnitřních hrani-
cích v schengenském prostoru s ohledem na nedávné 
rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU). Místopředseda 
vlády Ivan Bartoš za Radu zdůraznil problémy 
na hranicích EU v posledních letech (nelegální migrace, 
terorismus, hybridní útoky, instrumentalizace migrantů, 
zdravotní pandemie) a důvody pro dočasné kontroly 
na vnitřních hranicích.  

Zmínil rozhodnutí SDEU, které potvrzuje, že Komise 
může vydat stanovisko, pokud má obavy ze znovuza-
vedení nebo prodloužení kontrol na vnitřních hranicích, 
a zdůraznil připravenost Rady zapojit se do jednání 
s Evropským parlamentem o revidovaném Schengen-
ském hraničním kodexu. Komisařka Y. Johanssonová 
vysvětlila úsilí Komise o reformu Schengenu, včetně 
schengenského fóra a nového schengenského koordi-
nátora. Zástupci hlavních politických skupin v následné 
rozpravě jednoznačně apelovali na znovuotevření 
Schengenu a důrazně odsoudili praxi prodlužování 
vnitřních hranic, zejména kvůli dopadu na cestující, 
pracovníky i společnosti pozemní dopravy. 

Frakce S&D iniciovala rovněž debatu týkající se pro-
tievropských stran krajní pravice. Ministr pro evrop-
ské záležitosti Mikuláš Bek zdůraznil, že Rada úzce 
spolupracuje s Komisí a Evropskou službou pro vnější 
činnost v boji proti zahraniční manipulaci s informacemi 
a vměšování do demokracií EU, a připomněl, že české 
předsednictví si za jednu ze svých klíčových priorit 
stanovilo odolnost demokratických institucí.  
/Pokr. na s. 5/ 
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Program evropských institucí od 25. do 31. října > Informace 

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energe-
tiku ( energetika), 25. října, 

Ministři energetiky zemí EU budou usilovat o dosažení 
obecného přístupu k návrhu směrnice o energetické nároč-
nosti budov.  

Neformální zasedání ministrů obchodu 30. a 31. 
října, 

Ministři v rámci hlavních jednacích bloků projednají 
geostrategickou důležitost obchodu a obchodních do-
hod a téma digitálního obchodu. Věnovat se budou 
i obchodním vztahům s USA.  

Mezi konkrétními aktivitami zmínil např. revizi statutu 
a financování evropských politických stran a nadací, na-
řízení o transparentnosti politické reklamy či vytvoření 
toolboxu pro boj proti zahraniční manipulaci s informa-
cemi a vměšování (FIMI). Na plénu vystoupil též komisař 
pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled 
M. Šefčovič, který představil pracovní program Komise 
na rok 2023. Program Komise na nadcházející rok byl 
formován s ohledem na ruskou válečnou agresi na Ukra-
jině, ale přímo i nepřímo navazuje na návrhy občanů EU 
vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy.  

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v projevu 
k poslancům Evropského parlamentu vyzvala k obraně 
demokracie a evropských hodnot a k solidaritě EU tváří 

v tvář četným krizím. S odkazem na nedávné homofobní 
vraždy v Bratislavě prezidentka Čaputová uvedla, že 
zločiny z nenávisti nejsou jen útokem na určitou komunitu, 
ale i „útokem na rovnost, toleranci a dodržování lidských 
práv.“ Poslanci během pléna rozhodli i o udělení Sacha-
rovovy cenu za svobodu myšlení za rok 2022 stateč-
nému ukrajinskému lidu zastoupenému prezidentem, zvo-
lenými lídry a občanskou společností. „Ocenění je určeno 
Ukrajincům, kteří bojují na místě. Těm, kteří byli nuceni 
uprchnout. Těm, kteří ztratili své příbuzné a přátele. 
Všem těm, kteří se postavili a bojují za to, v co věří. Vím, 
že statečný ukrajinský lid se nevzdá a my také ne,“ zdů-
raznila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta 
Metsolová./J. Linková / 

Program evropských institucí od 25. do 31. října > Informace 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského par-
lamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 89/629/EHS 
MD Jedná se o návrh, který má za cíl zrušení již překo-
nané směrnice stanovující pravidla pro omezení emisí 
hluku civilních proudových letadel. (vypracovalo Minister-
stvo dopravy 

 


