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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  

do konce letošního roku a zároveň do 
konce českého předsednictví v Radě EU 
už zbývá posledních šest týdnů, ve kte-
rých nebude o zajímavé dění nouze. 
V tomto týdnu čeká poměrně nabitý 
program Radu EU i poslance Evropské-
ho parlamentu.  

Rada EU má na programu celkem pět 
zasedání, z toho dvě jsou mimořádná, 
svolaná českým předsednictvím. První 
ze zasedání se uskutečnilo hned 
v pondělí, kdy se v Bruselu setkali mini-
stři odpovědní za zemědělství a rybo-
lov. Jedním z hlavních bodů pořadu 
jednání byla nová Lesní strategie EU 
do roku 2030. Dále se ministři věnovali 
transformaci energetiky v odvětví ry-
bolovu a akvakultury, sdělení o hnoji-
vech nebo výsledkům konference EU 
o bioekonomice, která se konala 
ve dnech 6. a 7. října 2022 v Bruselu. 
Úterý patřilo Radě pro obecné záleži-
tosti ve formátu pro soudržnost. Jedná-
ní se soustředilo na dlouhodobé dopa-
dy politiky soudržnosti na regiony EU. 
Ve čtvrtek se uskuteční další mimořádné 

zasedání Rady pro dopravu, telekomuni-
kace a energetiku ve formátu pro ener-
getiku. Ministři budou usilovat o dosažení 
politické dohody o nařízení Rady 
o posílení solidarity prostřednictvím lep-
ší koordinace nákupu plynu, přeshranič-
ních výměn plynu a spolehli-
vých referenčních cen a o nařízení Rady, 
kterým se stanoví dočasný rámec 
pro urychlení zavádění obnovitelných 
zdrojů energie. V pátek jsou na progra-
mu hned dvě zasedání. Rada pro zahra-
niční věci ve formátu pro obchod se bude 
věnovat reformě Světové obchodní orga-
nizace (WTO) a přípravě na 13. zasedá-
ní Konference ministrů WTO, obchodním 
vztahům EU s USA a podpoře Ukrajiny. 
Mimořádná Rada pro spravedlnost 
a vnitřní věci se pak bude zabývat aktu-
ální situaci na všech migračních trasách.  

Evropský parlament čeká tento týden 
předposlední letošní plenární zasedání 
ve Štrasburku. Na programu je téma 
zlepšení genderové vyváženosti mezi 
členy řídících a dozorčích orgánů kotova-
ných společností, posílení odolnosti kritic-
kých subjektů, rozpočet EU na rok 2023, 
evropské řešení v oblasti azylu a migrace 
včetně pátrání a záchrany, finanční po-
moc EU Ukrajině nebo reakce EU na ros-
toucí potlačování protestů v Íránu. Poslan-
ce čeká také hlasování o tom, zda Rusko 
uznat za stát, který podporuje terorismus, 
nebo rozprava o situaci v oblasti lidských 
práv v souvislosti s mistrovstvím světa FIFA 
v Kataru. V neposlední řadě si Evropský 
parlament připomene 70. výročí svého 
vzniku. Za zmínku také stojí konference 
s názvem Svět (bez) mladých, která se 
uskutečnila v Praze v pondělí. S cílem 
zviditelnit důležitost tématu mládeže jak 
v národním, tak evropském a světovém 
kontextu a dát mladým lidem prostor 
formulovat jejich požadavky týkající se 
politiky mládeže a její participace v Čes-
ké republice ji Úřad vlády ČR, Česká 
rada dětí a mládeže a program Mla-
dých delegátů do OSN uspořádali v 
rámci českého předsednictví v Radě EU.  

Úvodník 

Doporučení Národního konventu o EU 
Národní konvent o Evropské unii 
vydal ve středu 16. listopadu dopo-
ručení ke kulatému stolu na té-
ma: Integrace Ukrajiny do EU.  

Kulatý stůl proběhl 26. října 2022. 
Odborným garantem byl Institut 
pro evropskou politiku EUROPEUM. 
Setkání se zúčastnili zástupci státní 

správy, Evropského parlamentu, hospo-
dářských a sociálních partnerů, byznysu, 
odborových svazů a odborníci na da-
nou problematiku. 

Kulatý stůl zahájil Ondřej Matoušek, 
ředitel Odboru koordinace evropských 
politik Úřadu vlády ČR, který na úvod 
zdůraznil, že v /Pokr. na s 2/ 
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Komise dává zelenou rozšíření schengenského prostoru > Komise 

Dne 16. listopadu vydala Komise sdělení (COM 
2022/636), ve kterém opakuje své předchozí závěry 
a potvrzuje připravenost Bulharska, Rumunska a Chor-
vatska stát se plnohodnotnými členy schengenského 
prostoru. Sdělení vyzývá Radu, aby bez dalšího odkla-
du přijala rozhodnutí o přistoupení těchto tří členských 
států, vyhodnocuje jejich výsledky v oblasti naplňová-

ní schengenského acquis a zdůrazňuje, že občané 
Bulharska, Rumunska a Chorvatska mají právo vy-
užívat benefity, které Schengen přináší. Zda Rada 
potvrdí vstup těchto tří států, se rozhodne 8. prosin-
ce na řádné Radě pro spravedlnost a vnitřní věci.  
/Pokr. na s. 3/ 

současném kontextu ruské agrese na Ukrajině je téma 
integrace daleko širší a komplexnější. Dále uvedl, že 
s integračním sbližováním Ukrajiny s EU bude muset ne-
vyhnutelně probíhat obnova a rekonstrukce země vyža-
dující nemalé finanční prostředky.  

Podkladový materiál představila za garanta kulatého 
stolu Jana Juzová. Autorka podkladu zmínila, že ačkoli 
se Ukrajina připravuje na budoucí integraci do EU  
od roku 2014 s tím, že začala práci na požadovaných 
reformách, má před sebou ještě velmi dlouhou cestu s 
ohledem na náročnost a zdlouhavost reformního proce-
su. Dle Juzové je totiž nutné počítat s tím, že proces inte-
grace Ukrajiny do EU bude záležitostí mnoha let či de-
setiletí, pro Ukrajinu je však důležité prohlubovat vztahy 
s EU co nejrychleji. První stanovisko představil náměstek 
pro řízení evropské sekce MZV ČR Jaroslav Kurfürst. 
Ten uvedl, že Ukrajina urgentně potřebuje pomoc, aby 
dokázala čelit ruské agresi, a to jak vojenskou, tak eko-
nomickou, aby byl zachován výkon funkcí státu, přičemž 
připravovaná poválečná rekonstrukce Ukrajiny je pak 
nejen klíčem ke stabilizaci země, ale zároveň příležitostí 
k její transformaci, posunu v provádění nezbytných refo-
rem a tím i k hlubší integraci do EU.  

Druhé stanovisko představil Pavel Havlíček za Asociaci 
pro mezinárodní otázky. Havlíček dodal, že v politice 
rozšiřování je naprosto nezbytné přehodnotit současný 
přístup, protože se v posledních letech pokrok ve vyjed-
návání s jednotlivými zeměmi skoro úplně zastavil a ne-
motivoval jednotlivé aktéry k provádění reforem. Po-

slední stanovisko představila Petra Kuchyňková 
za Masarykovu univerzitu, která uvedla, že vstup 
Ukrajiny, ale též Moldavska a kandidátských zemí 
Západního Balkánu do EU by znamenal posílení sku-
piny tzv. kohezních zemí, tedy zemí, které představují 
též čisté příjemce ve vztahu k unijnímu rozpočtu.  

V následné diskuzi se účastníci zabývali především 
možnostmi zapojení českých aktérů v procesu rekon-
strukce Ukrajiny, zdůraznili důležitost podpory také 
sociální infrastruktury a sociálního dialogu skrze celou 
řadu ukrajinských aktérů. V diskuzi také silně rezono-
vala problematika české pozice ve vztahu k vnitřní 
reformě EU a zavedení hlasování kvalifikovanou vět-
šinou v nových oblastech, zejména Společné zahranič-
ní a bezpečnostní politice. Zároveň účastníci ocenili 
dosavadní podporu Ukrajině ze strany České republi-
ky. 

"Diskuze o integraci Ukrajiny do EU se odehrává 
v kontextu totální války na Ukrajině, a proto je s ní 
neoddělitelně spojena otázka rekonstrukce země. Bu-
deme se muset zabývat jak otázkou postupné inte-
grace Ukrajiny do EU, zejména v otázce vnitřního tr-
hu, tak vést na úrovni EU vážnou diskuzi o perspektivě 
budoucího rozšiřování EU. Klíčové také bude, aby 
pomoc Ukrajině a její integrace do EU zůstala vysoko 
na agendě unijních lídrů i po skončení českého před-
sednictví v Radě EU," uvedl Ondřej Matoušek, ředitel 
Odboru koordinace evropských politik.  

/K. Bartáková/ 

Příprava nového vydání Zprávy o právním státu > Informace 

V půlce listopadu odstartovaly přípravy dalšího roč-
níku Zprávy Komise o právním státu. Komise tak už 
počtvrté zasedne k aktuálním datům a informacím 
z členských států, a to v oblastech soudnictví, proti-
korupčních opatření, svobodných médií a občanské 
společnosti. Výsledky monitoringu mají ve svých 
rukou částečně také národní administrativy člen-
ských států, a to prostřednictvím vstupu do národní 
kapitoly zprávy. V něm mají prostor objasnit svou 
perspektivu na skutečný stav věcí ve zmiňovaných 
oblastech, a to jako reakci na předem strukturovaný 
dotazník.  

Dne 14. listopadu informovala Komise prostřednictvím 
sítě národních kontaktních bodů členské státy o zaháje-
ní prací na přípravě v pořadí čtvrté Zprávy o stavu 
právního státu v EU. Týž den rozeslalo Oddělení práv-
ně-analytické podpory ÚV výzvu rezortům k přihlášení 
se k jednotlivým otázkám monitoringu a následně do-
dání podkladových materiálů. Ačkoli sběr dat tradičně 
probíhá také přes vánoční svátky, státy mají k dodání 
vstupu poměrně štědrých 10 týdnů a v zásadě postačí 
aktualizovat informace poskytnuté v minulých letech, 
neboť dotazníky jsou napříč lety značně podobné. 

Komise sestavila harmonogram podobně jako 
v minulých letech: hodnotící proces je zahájen desetitý-

denním úsekem (do 20. ledna 2023), v němž členské 
státy vypracují příspěvky do národní kapitoly zprá-
vy. Následují návštěvy Komise v členských státech, 
kde se potkají nejen se zástupci veřejné správy, ale 
i se zástupci nevládních a neziskových organizací, 
stavovských komor, nezávislých úřadů a jiných institu-
cí. Zatímco dosud probíhaly návštěvy virtuálně, ten-
tokrát, pokud bude epidemiologická situace přízni-
vá, by měly proběhnout prezenčně za účasti zástup-
ců (organizačních složek) Komise a zástupců jednotli-
vých organizací. Vedle písemného vstupu do národní 
kapitoly jsou výsledky těchto návštěv druhým stěžej-
ním zdrojem informací pro závěrečnou zprávu. Před 
jejím vydáním bude zástupcům členských států umož-
něno vyjádřit se k finálnímu znění, respektive jeho 
věcné správnosti. Zpráva by následně měla vyjít 
v červenci 2023. 

Úřad vlády již oslovil subjekty, které se na přípravě 
zprávy podílely v minulých letech, a navázal na do-
savadní dobrou spolupráci. Poté, co společně určí 
rozsah příspěvků každého z nich v rámci standardi-
zovaného dotazníku, započne kompletace samotné-
ho vstupu do národní kapitoly. /I. Tvrdoňová/ 

https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-schengen-enlargement-bulgaria-romania-croatia_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-schengen-enlargement-bulgaria-romania-croatia_en
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Schengenské acquis je nedílnou součástí právního rámce 
EU. Každý nový členský stát musí  v plném rozsahu při-
jmout závazky a povinnosti, které z toho vyplývají. 
Členské státy jsou povinny zejména účinně spravovat 
vnější hranice, vydávat povolení ke vstupu do schengen-
ského prostoru, efektivně spolupracovat s orgány činný-
mi v trestním řízení a využívat příslušné informační sys-
témy (zejm. Schengenský informační systém). V nepo-
slední řadě musí zajistit, aby v této souvislosti byla do-
držována základní práva a dodržovány požadavky 
na ochranu údajů. 

Bulharsko a Rumunsko úspěšně dokončily schengenské 
hodnocení v roce 2011. Rada potvrdila dokončení pro-
cesu hodnocení ve dvou samostatných závěrech Rady, 
avšak již více než 11 let nebylo přijato žádné rozhod-
nutí Rady o zrušení vnitřních hranic.   

Na základě dobrovolné „fact-finding“ mise, která pro-
běhla v říjnu letošního roku, Komise potvrdila, že oba 

státy nejenže pokračovaly v provádění nových pravi-
del a nástrojů, ale také podstatně posílily celkové 
uplatňování schengenského acquis ve všech jejích roz-
měrech. V prosinci 2021 Rada potvrdila, že Chorvat-
sko splnilo podmínky nezbytné pro vstup 
do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních 
hranicích. Chorvatsko rovněž vyvinulo značné úsilí k 
zajištění toho, aby kontroly vnějších hranic byly v sou-
ladu s povinnostmi v oblasti základních práv.  

Dne 10. listopadu 2022 vydal Evropský parlament 
kladné stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o plném 
uplatňování schengenského acquis v Chorvatsku. 
Dne 18. října 2022 přijal Evropský parlament usnese-
ní vyzývající Radu, aby Rumunsku a Bulharsku umožni-
la vstoupit do schengenského prostoru. Dne 8. prosin-
ce pod vedením českého předsednictví bude Rada 
pro spravedlnost a vnitřní věci rozhodovat jednomysl-
ně o přistoupení Bulharska, Rumunska a Chorvatska 
do Schengenu. /T. Kamal/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

Rada pro zahraniční věci měla 14. listopadu 
na agendě tři hlavní témata: ruskou agresi vůči 
Ukrajině, region Velkých jezer a vztahy se zeměmi 
západního Balkánu. ČR zastupoval ministr zahranič-
ních věcí Jan Lipavský. 

Na úvod jednání vystoupil ministr zahraničí Ukrajiny 
Dmytro Kuleba, který poděkoval za kontinuální asisten-
ci EU. Dále požádal o pokračování makrofinanční asis-
tence, včetně doplacení slíbené makrofinanční pomoci 
ve výši 3 mld. EUR do konce roku, jak bylo slíbeno. 
Vysoký představitel Josep Borrell přislíbil pokračování 
pomoci. Podle něj se vojenská pomoc EU rovná 45 % 
asistence USA, a to v celkové výši kolem 8 mld. EUR. 
V diskusi většina ministrů podpořila pokračování asis-
tence Ukrajině – vojenské i humanitární, včetně příprav 
na zimu a přijetí dalších sankcí (vůči Rusku i Bělorusku). 
Členské státy také ocenily připravovanou makrofinanč-
ní pomoc ve výši 18 mld. EUR na r. 2023.  

Ministři dále diskutovali vývoj a možnosti posílení an-
gažmá EU v oblasti afrických Velkých jezer. Mini-
stři podpořili posílení angažmá EU a návrh na přípravu 
a přijetí nové Strategie EU pro region, který je ge-

ostrategicky důležitý s ohledem na klíčové suroviny 
a přírodní zdroje, současně však vyjádřili znepokoje-
ní ze zhoršování bezpečnostní situace a nárůstu na-
pětí v regionu, zejména v kontextu zhoršování situace 
ve východní Konžské demokratické republice. 

Komisař O. Várhelyi v rámci bodu k západnímu Bal-
kánu upozornil, že válka na Ukrajině posílila důleži-
tost rozšiřovacího procesu, i proto Komise doporučila 
udělit Bosně a Hercegovině kandidátský status. Své 
vystoupení zaměřil na představení balíku energetic-
ké podpory pro státy západního Balkánu v celkové 
částce 1 mld. EUR. Ministři se shodli, že vztahy se 
zeměmi západního Balkánu patří k hlavním strategic-
kým prioritám EU. Pozitivně hodnotili balíček energe-
tické podpory a konání summitu EU–západní Balkán. 
Zazníval apel na vízovou liberalizaci pro Kosovo 
a několik států podpořilo udělení kandidátského sta-
tutu Bosně během prosincového zasedání Evropské 
rady. Někteří ministři však zdůrazňovali potřebu 
brzkého vytvoření nové bosenské vlády a pokroku 
v reformách. /R. Franěk/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu obrany > Rada 

Hlavním tématem listopadového jednání (15. listo-
padu) Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů 
obrany byla diskuze k posílení obranných schop-
ností, která by nyní měla probíhat každoročně 
na základě zadání ze Strategického kompasu. 
V rámci neformálního oběda ministři diskutovali 
s ukrajinským ministrem obrany a generálním ta-
jemníkem NATO o válce na Ukrajině. ČR zastupova-
la ministryně obrany Jana Černochová. 

Zasedání předcházelo jednání Řídícího výboru Evrop-
ské obranné agentury (EDA), kde se ministři věnovali 
Zprávě ke koordinovanému výročnímu hodnocení obra-
ny 2022 (CARD).  

Na začátku jednání Rady Vysoký představitel Josep 
Borrell informoval v rámci aktuálních otázek ministry 
o zahájení vojenské asistenční mise EUMAM Ukraine, 
o plánovaném zřízení vojenské mise EU v Nigeru, či 
současné finanční situaci Evropského mírového nástroje.  

Členské státy vyjádřily celkovou podporu Ukrajině 
a uvítaly včasné zahájení mise EUMAM a podpořily 
brzy plánované zřízení vojenské partnerské mise EU 
v Nigeru, která má klíčový význam pro stabilitu 
v oblasti Sahelu.  

Na základě diskuzního dokumentu ministři následně 
debatovali o iniciativách EU zaměřených na rozvoj 
schopností, jak je předpokládáno ve strategickém 
kompasu. Vysoký představitel zdůraznil, že je třeba 
1) řešit naléhavé potřeby, včetně těch, které vyplý-
vají z ruské útočné války na Ukrajině; 2) zaplnit me-
zery v misích a operacích EU a připravit se na to, že 
do roku 2025 budou v provozu kapacity rychlého 
nasazení, a posílit evropskou obrannou průmyslovou 
a technologickou základnu (EDTIB). K tomu lze využít 
nástroje a pomůcky EU. Komise zdůraznila význam 
přípravy krátkodobého nástroje na podporu společ-
ného zadávání veřejných zakázek (EDIRPA)  
/Pokr. na s. 4/ 
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Schůze výboru pro rozpočet > Evropský parlament 

Členové Výboru pro rozpočet (BUDG) podpořili větši-
nou svých hlasů návrh usnesení, ve kterém vyzývají 
k reformě víceletého finančního rámce EU (VFR) na ob-
dobí 2021 – 2027. Úprava dlouhodobého rozpočtu EU 
je dle poslanců Evropského parlamentu nutná 
v kontextu nových výzev, kterým EU musí čelit.  

Dle přijatého usnesení výboru dlouhodobý rozpočet EU 
na období 2021-2027, jenž byl dojednán v roce 2020, 
neodpovídá aktuální situaci a neumožňuje EU efektivně 
reagovat na řadu krizí, se kterými je potřeba se vyrov-
nat. Současný víceletý finanční rámec je dle mínění euro-
poslanců již na hranici svých limitů. To je způsobeno 
zejména aktuálními neočekávanými událostmi, jako je 
válka na Ukrajině a její důsledky.  

Zástupci Výboru pro rozpočet ve svém usnesení zdůrazňu-
jí, že víceletý finanční rámec není adekvátně vybaven, 
pokud jde o jeho velikost, strukturu a pravidla, a neumož-
ňuje tak EU dostatečně rychle a efektivně reagovat 
na současné a potenciální budoucí krize při plnění její 
strategické role na mezinárodním poli.  

Poslanci proto navrhují, aby byl dlouhodobý rozpočet 
EU navýšen s ohledem na nové politické priority, po-
skytoval větší flexibilitu v oblasti financování a umož-
ňoval rychle reagovat na krize v rámci navrhovaného 
společného krizového nástroje. Usnesení dále rovněž 
akcentuje, aby splátky dluhu a výpůjčních nákladů 
související s Nástrojem pro obnovu, nebyly zahrnová-
ny do stropů dlouhodobého rozpočtu EU.  

V opačném případě by v kontextu rostoucích úroko-
vých sazeb mohlo dojít k nutnosti snížení výdajů na 
financování např. u programů EU, které jsou ze sou-
časného víceletého finančního rámce rovněž hrazeny.  

Komise před létem naznačila, že válka na Ukrajině 
a její komplexní dopady vytváří neočekávané roz-
počtové potřeby a uznala, že v tomto kontextu bude 
nutné identifikovat nové finanční zdroje. Jednou 
z možností, jak se s danou situací vyrovnat, může být 
dle Komise cílená revize víceletého finančního rámce. 
V rámci pravidelného přezkumu by Komise měla 
představit návrh na revizi víceletého finančního rámce 
do konce první poloviny příštího roku. /P. Haratyk/   

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Rada pro obecné záležitosti se v listopadu sešla 
v netradičním pátečním termínu. Na úvod ministři 
projednali anotovanou agendu prosincové Evropské 
rady. Následně byli informováni o vývoji vztahů EU 
se Spojeným královstvím a follow-up Konference 
o budoucnosti Evropy. Na závěr jednání proběhlo 
slyšení s Maďarskem v rámci procedury dle článku 
7 Smlouvy o Evropské unii. Jednání předsedal mi-
nistr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. 

Ministři se na úvod věnovali přípravě prosincové Ev-
ropské rady diskuzí nad návrhem anotované agendy, 
který byl rozeslán minulý týden a který obsahuje té-
mata ruské agrese proti Ukrajině, energetiky 
a ekonomiky, bezpečnosti a obrany, jižního sousedství 
a vnějších vztahů. Jako možná je plánována rovněž 
strategická diskuze k transatlantickým vztahům.  

Následně místopředseda Komise Maroš Šefčovič infor-
moval ministry o aktuálním stavu vztahů mezi EU 
a Spojeným královstvím. Ty byly v posledních měsících 
poznamenány zejména turbulentním vývojem na britské 
politické scéně, který vyústil až ve vládní obměnu. Ko-
mise doufá, že nová vláda v čele s premiérem Rishi 
Sunakem využije příležitost vést jednání s EU lepším 
směrem, a obnovit tak důvěru mezi stranami. 

Téma Konference o budoucnosti Evropy bylo do bodu 
Různé zařazeno na žádost Německa, které se zajímalo 
zejména o přípravu vystoupení Rady na tzv. feedback 
event, o další osud tzv. autonomních opatření Rady a o 
přípravu občanských panelů Komise. České předsed-
nictví v duchu dosavadního postupu poukázalo na vůdčí 
roli Rady a jejích pracovních těles v tomto procesu, kte-

rá je klíčová pro zachování jednotného přístupu 
v institucionálních aspektech. 

Komise poté představila nejdůležitější elementy pra-
covního programu Komise pro příští rok, který byl 
zveřejněn 18. října a v mezidobí byl již prezentován 
na řadě dalších platforem. Program Komise reaguje 
na současný kontext války v Ukrajině a veškeré s tím 
související negativní konsekvence, neztrácí však 
ze zřetele cíle zelené a digitální tranzice stanovené 
na začátku mandátu této Komise. Členské státy 
v následné diskuzi podpořily pracovní program Ko-
mise a fakt, že ve většině případů zohledňuje přání 
občanů vyjádřených v rámci Konference o budouc-
nosti Evropy. Jako prioritní oblasti ministři pro příští 
rok zmiňovali zejména pokračování v podpoře Ukra-
jiny a řešení současné energetické krize. 

Slyšení s Maďarskem dle čl. 7 SEU navázalo na po-
slední jednání z května tohoto roku. Během svého 
úvodního vystoupení poukázalo Maďarsko na opat-
ření a reformy přijaté od jara, a to nejen v kontextu 
slyšení dle čl. 7 SEU, ale též v kontextu řízení 
o tzv. kondicionalitě. Komise ve své následné reflexi 
poukázala na obavy týkající se mj. volební kampa-
ně, svobody médii (kauza Klubrádio), ochrany men-
šin a ochrany soukromí.  

Komise upozornila, že doporučení určená Maďarsku 
v rámci letošní výroční zprávy o stavu právního státu 
nebyla doposud dostatečně zohledněna. Komise po-
kračuje v přezkumu opatření v kontextu řízení o kon-
dicionalitě a její posudek bude brzy hotov.  

/R. Franěk/ 

a posílení EDTIB a zmínila Evropský obranný fond 
i Program EU pro inovace v oblasti obrany (EUDIS) jako 
dva důležité nástroje, které mají ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu stimulovat společný výzkum, vývoj 
a inovace. Evropská obranná agentura poukázala 
na konkrétní příležitosti ke společnému zadávání veřej-

ných zakázek, které identifikovala pracovní skupina 
pro společné zadávání veřejných zakázek v oblasti 
obrany, a na ochotu a odborné znalosti EDA podpo-
rovat v tomto ohledu členské státy. /R. Franěk/ 

 



Týden v EU —14. až 20. listopadu 2022 

 

Týden v Evropské unii 

Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 

Číslo 494, týden od 14. až 20. listopadu 2022 * Šířeno výhradně v elektronické podobě * Připravují pracovníci Sekce 

pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR * Editor: David Březina*  Kontakt: newsletter@vlada.cz 

Program evropských institucí od 22. do 28. listopadu > Informace 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti (soudržnost) 22. 
listopadu,  

Ministři se podělí o své názory na dlouhodobé dopady 
politiky soudržnosti na regiony EU. 

Zasedání Rady Evropského hospodářského prostoru, 
23. listopadu 

Zasedání Rady pro energetiku, 24. listopadu, 

Ministři energetiky zemí EU budou usilovat o dosažení 
politické dohody o nařízení Rady o posílení solidarity 
prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, přeshra-
ničních výměn plynu a spolehlivých referenčních cen. 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 25. lis-
topadu 

Na plánu je diskuze o situaci na evropských hranicích a 
migrace do EU. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod), 25. listo-
padu, 

Jednání v Radě pro zahraniční věci (obchod) by se měla 
zaměřit na reformu Světové obchodní organizace (WTO) 
a na přípravy na 13. zasedání Konference ministrů WTO. 

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu  
a sport, 28. až 29. listopadu,  

Ministři členských států EU odpovědní za vzdělávání, 
mládež, kulturu a sport se setkají v Bruselu a budou 
jednat o Evropském prostoru vzdělávání v době ruské 
agrese proti Ukrajině, Evropském roce mládeže 
2022, solidaritě týkající se ukrajinského kulturního 
odvětví a možnostech, jak proměnit krize z poslední 
doby (pandemie covidu-19, ruská agrese, prudký 
nárůst cen energií) v příležitost pro rozvoj sportu. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 28. listopadu 

Rámcová pozice k návrhu nařízení o zákazu produktů 
pocházejících z nucené práce na trhu Unie 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu 
zdrojů použitelná v oblasti působnosti Dohody 
o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) 
(vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcová pozice k návrhu prováděcího rozhodnutí Ra-
dy o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před po-
rušováním zásad právního státu v Maďarsku 
(vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k návrhu směrnice o přizpůsobení pra-
videl mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umě-
lé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou 
inteligenci) (vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti) 

Rámcová pozice k nařízení Evropského parlamentu  
a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro me-
diální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svo-
bodě sdělovacích prostředků) a doplňující směrnici 
2010/13/EU (vypracovalo Ministerstvo kultury) 

 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 


