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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a milí čtenáři,  

Evropa jako úkol je mottem českého 
předsednictví v Radě Evropské unie, 
které bylo slavnostně zahájeno 1. 7. 
2022. Při této příležitosti přivítala vlá-
da ČR v Litomyšli kolegium Evropské 
komise v čele s předsedkyní Ursulou 
von der Leyen. Návštěva Evropské ko-
mise je tradiční součástí zahájení před-
sednictví a jejím cílem je nastartovat 
spolupráci Komise s předsednickou ze-
mí. Jednání Evropské komise s českou 
vládou bylo zaměřeno na priority čes-
kého předsednictví a plánované akce. 
Kromě vlády se s kolegiem EK setkali 
také zástupci obou komor Parlamentu 
ČR.  

Se zahájením předsednictví v radě EU 
započala také série neformálních mi-
nisterských setkání, která proběhnou 
v Praze v Kongresovém centru. V pon-
dělí a úterý nás čeká neformální zase-
dání ministrů spravedlnosti a vnitra. 
Neformálního setkání se zúčastní zá-
stupci členských států EU, ale dorazí 
také delegace z Ukrajiny a Moldavska 
a nebudou chybět ani zástupci unijních 

institucí nebo představitelé evropských  
a mezinárodních agentur. Na programu 
bude oblast bezpečnosti. Probírat se bu-
dou dopady války na Ukrajině, migrace, 
sexuální zneužívání a spuštění Platformy 
EU na podporu vnitřní bezpečnosti  
a ochrany hranic v Moldavsku. Ve středu 
a ve čtvrtek se pak uskuteční neformální 
zasedání ministrů životního prostředí, kte-
ré má na programu ochranu přírody  
a biodiverzity, dopady války na Ukrajině 
na životní prostředí, adaptaci na změnu 
klimatu a jednání o snižování emisí sklení-
kových plynů.  

Týden uzavře neformální jednání ministrů 
pro evropské záležitosti, kterého se zú-
častní mimo jiné i ukrajinská místopřed-
sedkyně vlády pro evropskou integraci 
Olga Stefanišinaová. Tématy zasedání 
bude kromě priorit českého předsednictví 
posílení demokratických institucí v Evropě  
a návrhy a výstupy vzešlé z Konference  
o budoucnosti Evropy. 

Sektorové priority českého předsednictví 
budou na programu v tomto týdnu také 
v Evropském parlamentu. Řadu našich 
ministrů totiž čeká od pondělí do středy 
jejich prezentace v jednotlivých výborech 
Evropského parlamentu.  

Vedle neformálních ministerských zasedá-
ní v Praze proběhne tento týden také 
standardní jednání Rady EU v Bruselu. 
V úterý se setká Rada pro hospodářské 
a finanční věci, na jejímž programu je 
přijetí eura Chorvatskem, aktuální stav 
provádění Nástroje pro oživení a odol-
nost, evropský semestr 2022 a samozřej-
mě také pracovní program českého před-
sednictví.  

Tradičně bude v pondělí zasedání Rady 
Ecofin předcházet schůze Euroskupiny. 
V dalších neformálních i formálních zase-
dáních Rady, pod taktovkou českého 
předsednictví, se bude před letní pře-
stávkou pokračovat také v příštím týdnu. 
V plném proudu je pak také doprovodný 
kulturní program, tak si ho nenechte ujít.  

Úvodník 

Projev premiéra Fialy v Evropském parlamentu 

Premiér Fiala vystoupil 6. července 
v Evropském parlamentu v rámci 
plenárního zasedání.  

České předsednictví v Radě Evropské 
unie má před sebou řadu úkolů, tím 
hlavním je nacházet shodu členských 
zemí při snaze zmírňovat dopady 

současných krizí, řekl premiér Fiala, 
když představoval svou vizi pro násle-
dujících šest měsíců českého předsednic-
tví. Mezi hlavní výzvy zmínil inflaci, ne-
dostupnost energií a potravinovou 
krizi, přičemž tyto jevy spojoval s rus-
kou válkou proti Ukrajině. 

/Pokr. na s. 2/ 
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Podle českého premiéra jsou rychlý růst životních nákla-
dů nebo problémy s dodávkami potravin výzvy, kterým 
je nejlepší čelit společně.  

Česko při hledání shody může hrát klíčovou roli, neboť 
coby země předsedající jednáním Rady EU bude do 
konce roku moderátorem složitých vyjednávání mezi 
zástupci sedmadvaceti členských zemí. Fiala v dnešním 
projevu zopakoval pětici pilířů předsednictví, které jeho 
vláda představila minulý měsíc a které podle ní vyplý-
vají především z pokračující ruské agrese.  

Mezi představením priorit silně rezonovala oblast ener-
getiky, kdy Fiala v projevu vyzval europoslance "složitě 
dojednaný a křehký kompromis neodmítli". "Jaderná 
energie a plyn jako dočasný zdroj z bezpečných zemí 
jsou pro řadu členských států jediným nástrojem, jak v 
následujících letech našich společných klimatických cílů 
dosáhnout," řekl. 

Vedle energetické bezpečnosti jsou prioritami českého 
předsednictví podpora Ukrajiny a zvládnutí uprchlické 
vlny, posilování obranných kapacit EU a kyberbezpeč-
nosti, podpora "strategické odolnosti" v kontextu techno-
logií či potravin a odolnost demokratických institucí. EU 
musí podle Fialy sehrát i důležitou roli v oblasti pováleč-
né obnovy Ukrajiny a také podpořil společné nákupy 
vojenského materiálu a dodal, že unie nesmí zapomínat 
na "chudé a potřebné". Slíbil, že Česko se jako předsed-
nická země "bude snažit vždy pečlivě brát v úvahu 
všechny názory, které v našich diskusích zazní". 

Evropa jako průmyslový a technologický lídr byla další 
oblast, kterou premiér Fiala představil. To se ovšem neo-

bejde bez dobře fungujícího vnitřního trhu, bez překá-
žek. Nutné je i posílit konkurenceschopnost evropských 
firem. Podle Fialy je nutné porozumět dodavatelským 
a v ideálním případě je zkracovat, tak abychom za-
jistili dostupnost strategických surovin. Klíčovou roli v 
tomto ohledu hraje prohlubování volného obchodu s 
partnery, kteří sdílí stejné hodnoty.  

Důležitá je však i digitalizace a automatizace evrop-
ského průmyslu. Do oblasti strategické odolnosti ev-
ropské ekonomiky patří i potravinová bezpečnost, 
kde hlavní roli hraje společná zemědělská politika. 
Podle premiéra by se nemělo zapomínat ovšem ani 
na ostatní části světa, zejména pak ty nejvíce ohrože-
né, jejich destabilizace by pak byla hroznou i pro 
Evropu. 

V projevu se český premiér odvolával na slova první-
ho českého prezidenta Václava Havla, ale i na výrok 
někdejší šéfa Bílého domu Ronalda Reagana o křeh-
kosti svobody. "Budeme proto vždy důsledně podpo-
rovat dodržování a posilování svobod, základních 
lidských práv a evropských hodnot," řekl Fiala.  
O problémech, které v této souvislosti Komise spatřuje 
v Polsku a v Maďarsku, se přímo nezmínil.  

Vystoupení českého premiéra uvedla předsedkyně 
Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, která 
řekla, že předsednictví ČR přichází ve "zlomovou chví-
li", a slíbila Fialovi podporu například při prosazová-
ní klimatických opatření z balíčku Fit for 55. "Přeji 
vám úspěch do příštích měsíců," uvedla. /D. Březina/ 

Evropský program inovací > Komise 

Dne 5. července Komise přijala nový Evropský pro-
gram inovací, jehož cílem je dostat Evropu do čela 
nové vlny deep tech inovací a startupů. Program je 
koncipován tak, aby z Evropy učinil předního aktéra 
na světové scéně inovací.  

Evropa chce být místem, kde nejlepší talenty spolupracují 
s nejlepšími podniky, kde se daří deep tech inovacím  
a kde se napříč celým kontinentem vytvářejí přelomová 
inovativní řešení, jež budou inspirací pro celý svět. 

V novém Evropském programu inovací je naplánováno 
25 specializovaných opatření v rámci pěti stěžejních inici-
ativ: 

1) Financování rozvíjejících se podniků zmobilizuje institu-
cionální a další soukromé investory v Evropě, aby inves-
tovali do rozšiřování evropských deep tech startupů  
a zároveň z toho měli prospěch. 

2) Umožnění inovací vytvořením experimentálního prosto-
ru a zadáváním zakázek usnadní inovace díky lepším 
rámcovým podmínkám, včetně experimentálních přístupů 
k regulaci (např. regulační pískoviště, testovací prostředí, 
živé laboratoře a zadávání veřejných zakázek v oblasti 
inovací). 

3) Urychlení a posílení inovací v evropských inovačních 
ekosystémech v celé EU podpoří vytvoření regionálních 
údolí inovace a pomůže členským státům a regionům na-
směrovat nejméně 10 miliard eur na konkrétní interregio-
nální inovační projekty, a to i v oblasti deep tech pro 
klíčové priority EU. Pomůže také členským státům s pod-
porou inovací ve všech regionech prostřednictvím integro-
vaného využívání politiky soudržnosti a nástrojů progra-

mu Horizont Evropa. 

4) Podpora, přilákání a udržení talentů zajistí příliv 
nezbytných talentů v oblasti hlubokých technologií do 
EU a jejich rozvoj prostřednictvím řady iniciativ, včetně 
programu pro stážisty v oblasti inovací pro začínající  
a rozvíjející se podniky, rezervoáru talentů EU, který 
by je podnítil k založení vlastních podniků v EU, pro-
gramu na podporu podnikání žen a na podporu žen 
ve vedoucích pozicích a průkopnické práce na akcio-
vých opcích pro zaměstnance startupů. 

5) Zlepšování nástrojů sloužících k tvorbě politik bude 
klíčem k rozvoji a využívání spolehlivých a srovnatel-
ných souborů dat a společných definic (startupů, rozví-
jejících se podniků), které mohou sloužit jako podklad 
pro politiky na všech úrovních v celé EU a pro zajištění 
lepší koordinace politik na evropské úrovni prostřed-
nictvím fóra Evropské rady pro inovace. 

Inovační politika je klíčovou oblastí politiky s význam-
nými iniciativami a investicemi EU. Tuto politiku doplňují 
práce na Evropském výzkumném prostoru (EVP), jejímž 
cílem je vybudovat skutečný jednotný evropský trh pro 
výzkum a inovace.  

Opatření uvedená v tomto sdělení využijí silných strá-
nek jednotného trhu EU, silné průmyslové základny, 
talentů, stabilních institucí a demokratických společností 
a podpoří v Evropě deep tech inovace. Zároveň využijí 
příležitostí, které nabízí souběžná zelená a digitální 
transformace a potřeba budoucí strategické autono-
mie. /M. Žiga/ 
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V pondělí 27. června 2022 se konalo zasedání Rady 
EU pro energetiku. Ministři přijali obecný přístup Rady 
k části balíčku Fit for 55, a to konkrétně u směrnice  
o energetické účinnosti a směrnice o podpoře využí-
vání energie z obnovitelných zdrojů. Dále byla před-
stavena zpráva o pokroku k návrhu nařízení o snižo-
vání emisí metanu v odvětví energetiky a u revize 
směrnice o energetické náročnosti budov. Francouz-
ské předsednictví informovalo o finální podobě naří-
zení o zásobách zemního plynu, které bylo 
v dopolední části Rady formálně schváleno. Následně 
byla vedena politická debata k energetické situaci v 
EU v souvislosti s válkou na Ukrajině a byl prezento-
ván aktuální vývoj v oblasti vnějších energetických 
vztahů. V závěru zasedání byly představeny priority 
nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU. Čes-
kou republiku na tomto zasedání reprezentoval minis-
tr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.  

Prvním bodem jednání samotné Rady bylo přijetí obec-
ného přístupu k revizi směrnice o energetické účinnosti. 
Německo s podporou ambiciózních členských států ape-
lovalo na aktivní roli Komise v rámci vyrovnávání pří-
padných rozdílů mezi cílem EU a národními příspěvky 
jednotlivých členských států. K návrhu byl přijat obecný 
přístup a do  finálního textu byl  vzhledem k výrazné 
podpoře zapracován německý návrh. 

Komise informovala, že z jejího pohledu je směrnice  
o energetické účinnosti zásadní pro dekarbonizaci  
a zbavení se závislosti na  ruských palivech, Komise rov-
něž vyjádřila potěšení nad tím, že byl obecný přístup 
přijat, a popřála České republice hodně štěstí 
v trialozích.     

Druhým bodem jednání bylo přijetí obecného přístupu 
k návrhu revize směrnice o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů. Komise text podpořila, nicméně 
vyjádřila obavu, že text není dostatečně silný. Francouz-
ské předsednictví uvedlo, že předkládaná verze před-
stavuje politický kompromis.  Ministři se vyjadřovali 
zejména k nastavení dílčích cílů v oblasti průmyslu (nově 
zaveden cíl obnovitelný paliv nebiologického původu 35 
% do roku 2030) a dopravy (cíl 29% podíl OZE), vytá-
pění a chlazení a ke kritériím udržitelnosti.  

Členské státy byly tradičně rozděleny mezi ty, které 
zastávaly vyšší ambice a závaznost cílů a ty (včetně 

České republiky), které upřednostňují více racionální 
než ambiciózní přístup a větší flexibilitu v cílech a ná-
kladově efektivní řešení. Text tak představuje snahu  
o rovnováhu mezi flexibilitou na straně jedné a výší 
ambicí na straně druhé.  

V dalších bodech francouzské předsednictví informo-
valo o postupu dosaženém při vyjednávání návrhu 
nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky 
a revize směrnice o energetické náročnosti budov, 
které budou dojednávány během českého předsed-
nictví. 

Na programu jednání byla dále výměna názorů k 
energetické situaci v EU v souvislosti s válkou na Ukra-
jině. Členské státy se vyjádřily k aktuální situaci 
v návaznosti na postupně se snižující dodávky plynu 
z Ruska do EU a k očekávané odstávce z důvodu 
údržby na plynovodu Nord Stream I.  

Diskuse dále probíhala k plánům na snížení spotřeby 
plynu na národní i evropské úrovni a přípravě na 
nadcházející zimu, k dopadům vysokých cen plynu  
a s tím související případné revizi designu trhu s 
elektřinou. Komise avizovala přípravu evropského 
plánu na snižování spotřeby, který by měl být zveřej-
něn ve druhé polovině července, společně s vodítky 
pro aktualizaci plánů rizikové připravenosti.  

Obecně řada členských států zdůrazňovala nutnost 
další diverzifikace dodávek a posílení LNG kapacit, 
dostatečné koordinace na úrovni EU a zajištění solida-
rity pro případ přerušení dodávek. Výzva k urychlení 
práce Platformy pro společné nákupy plynu rezono-
vala taktéž v řadě příspěvků členských států. 

Následně proběhlo ze strany Komise představení ak-
tuálního vývoje v oblasti vnějších energetických vzta-
hů. Komise informovala o událostech proběhlých v 
horizontu posledních 6 měsíců, přičemž hlavní témata 
v této oblasti jsou dvě:  

1) podpora Ukrajiny a dalších zemí ovlivněných rus-
kou agresí a  

2) EU platforma pro společné nákupy zemního plynu. 
Na závěr zasedání Česká republika představila svoje 
priority a ambice v oblasti energetiky během před-
sednictví v Radě EU a převzala symbolickou štafetu 
od francouzského předsednictví. /M. Sitta/ 

Zasedání Rady pro životní prostředí > Rada 

Dne 28. června proběhlo jednání ministrů životního 
prostředí v Lucemburku. Na jednání ČR zastupovala 
ministryně životního prostředí paní Anna Hubáčková.  

Celá dopolední část byla vyplněna diskuzí ministrů k ná-
vrhům balíčku “Fit for 55”. V prvním kole vystoupení za-
zněly obecné pozice všech delegací k jednotlivým částem 
balíčku. Delegace zopakovaly své nejzásadnější body, 
které již zazněly na předchozích jednáních přípravných 
Coreperů. Z návrhů se jako nejproblematičtější ukázaly 
dle očekávání předpisy EU ETS, Sociálně klimatický 
fond (SCF) a emisní standardy CO2 z automobilů a 
dodávek.  

Naopak u návrhů nařízení ke sdílení úsilí (ESR) a naří-
zení k pohlcování emisí z využívání půdy a lesů 
(LULUCF) od začátku jednání delegace vyjadřovaly 

smířlivější pozice a obecně podpořily kompromisní 
znění připravená francouzským předsednictvím. 
Obecné přístupy k těmto dvěma návrhům byly přijaty 
ve verzi předložené francouzským předsednictvím.  
U zbývajících návrhů balíčku bylo jednání po prvním 
kole přerušeno a došlo k přijetí obecného přístupu 
k druhé verzi textu. Změny se týkaly klíčových ele-
mentů návrhů SCF, ETS a emisních standardů CO2.  
U SCF se změnil zdroj financování,  SCF tak má mít 
dle návrhu Rady objem 59 mld. eur. Nemění se ani 
alokační klíč a došlo i k dílčím úpravám fondu vedou-
cím k jeho jednodušší administraci.  

U ETS v čl. 29a k fluktuaci cen francouzské předsed-
nictví představilo navýšení automaticky uvolňovaného 
množství povolenek z mechanismus /Pokr. na s. 4/ 

Zasedání Rady pro energetiku > Rada 
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tržní stability, dále zohlednilo více států (včetně české 
republiky) do možnosti navýšení bezplatné alokace v 
sektoru centrálního vytápění, navrhlo pomalejší snižování 
bezplatné alokace pro sektory spadající pod CBAM,  
a mírnou změnu provedlo u definice benchmarků (hot 
metal benchmark). V emisních standardech pro osobní 
automobily byl zachován recitál k alternativním palivům, 
došlo k významnému posílení revizní klauzule, na zákla-
dě které Komise v roce 2026 přezkoumá, zda stanovené 
cíle kroku 2035 jsou realistické, a v neposlední řadě 
došlo k technické úpravě stanovení cílů pro kategorii 
větších dodávek. 

Po představení těchto finálních změn požádala fran-
couzská předsedající členské státy o podporu předlože-
ných kompromisů celého balíčku. Delegace Polska, Litvy 
a Lotyšska vystoupily s tím, že kompromisní návrhy pod-
pořit nemohou a delegace Belgie se zdržela hlasování.  

V rámci dalšího bodu Rada jednomyslně přijala obecný 
přístupu k návrhu nařízení k odlesňování a znehod-
nocování lesů. Komise zmínila souvislost návrhu s bojem 

proti změně klimatu a ztrátě biodiverzity. Vyjádřila 
podporu kompromisního textu, který podle ní zacho-
vává hlavní elementy návrhu.  

Rada byla rovněž informována o pokroku 
v projednávání v návrhu nařízení o přepravě odpa-
du.  

V rámci bodů Různé Komise představila legislativní 
návrhy předložené v posledních několika měsících – 
návrh nařízení o f-plynech, návrh nařízení o látkách 
poškozujících ozonovou vrstvu, návrh směrnice o prů-
myslových emisích, návrh nařízení o ekodesignu a ná-
vrh nařízení o obnově přírody. Dále byla Rada infor-
mována o řadě proběhlých mezinárodních zasedání i 
o připravované ministerské konferenci Životní prostře-
dí pro Evropu.  

V rámci tradičního bodu ministryně Hubáčková před-
stavila priority nadcházejícího českého předsednictví 
a pozvala ministry na neformální zasedání do Prahy 
v termínu 12. - 14. července. /M. Sitta/ 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

Ve dnech 4. – 7. července se konalo ve francouzském 
Štrasburku první plenární zasedání Evropského parla-
mentu během českého předsednictví v Radě EU (CZ 
PRES). K hlavním bodům agendy patřilo představení 
programu a priorit českého předsednictví, hlasování  
o taxonomii a rozprava o výsledcích červnového za-
sedání Evropské rady. 

Ve středu 6. července představil plénu Evropského parla-
mentu priority českého předsednictví premiér ČR Petr 
Fiala. Ve svém vystoupení zdůraznil, že priority českého 
předsednictví odráží důsledky války na Ukrajině a snaží 
se reagovat na konvenční i hybridní válku vedenou Rus-
kem. Úkolem českého předsednictví je čelit současným 
problémům, zejména inflaci, rostoucím cenám energií ne-
bo uprchlické krizi.  

Řešení musí být vyvážená, aby nebyl narušen sociální 
smír nebo výkon ekonomik členských zemí. ČR chce budo-
vat bezpečnou a prosperující EU, čemuž odpovídá pět 
pilířů programu českého předsednictví (1. zvládnutí 
uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny, 2. energe-
tická bezpečnost, 3. posilování evropských obranných 
kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru, 4. strate-
gická odolnost evropského hospodářství, 5. odolnost de-
mokratických institucí).  

Každý členský stát si musí zvolit takový energetický mix, 
který vyhovuje jeho geografickým podmínkám a jenž mu 
umožní hladký přechod k bezemisním zdrojům energie; 
vyzdvihl premiér Fiala a vyjádřil podporu navrženému 
delegovanému aktu k taxonomii. 

Na přednesený projev reagovali zástupci frakcí 
v následné debatě. Předseda EPP Manfred Weber (DE) 
uvedl, že české předsednictví přichází v pravou chvíli. 
Nová vláda ČR po A. Babišovi je symbolem oddělení 
veřejných a obchodních zájmů. ČR je symbolem boje za 
svobodu a demokracii, je v dobré pozici v době boje 
Ukrajiny za stejné hodnoty. Předsedkyně frakce S&D 
Iratxe García Pérezová (ES) vyjádřila podporu prioritám 
českého předsednictví. Podle ní ale není možné se jim 
věnovat bez toho, aniž bychom vzali v potaz občany. V 
programu podle ní chybí sociální otázky. Je nutné se 
chránit před vnitřními hrozbami, před chudobou a ne-

spravedlností. Dita Charanzová (Renew) přivítala kro-
ky, které se české předsednictví chystá učinit vůči 
Ukrajině. Středobodem ale musí být občané, je nutné 
předejít globální potravinové krizi a udržet cenově 
dostupné energie. Marco Zanni (IT, ID) zdůraznil nut-
nost skoncovat s válkou a potřebu mimořádných opat-
ření v ekonomické oblasti. Jordi Solé (ES, Greens/EFA) 
zdůraznil, že velkou výzvou je nezávislost na fosilních 
palivech.  

EU musí být ambiciózní i konsistentní, což není příklad 
návrhu o taxonomii. Podle Veroniky Vrecionová (ECR) 
plán českého předsednictví naprosto odpovídá pro-
blémům, kterým musí EU čelit. Kateřina Konečná 
(GUE/NGL) varovala, že realita je mnohem tvrdší, 
než na jakou reaguje program českého předsednictví. 

Evropský parlament během pléna nevznesl námitku 
proti aktu v přenesené pravomoci o taxonomii, ve kte-
rém Komise navrhuje, aby některé činnosti v oblasti 
plynu a jaderné energie byly za určitých podmínek 
zařazeny mezi environmentálně udržitelné hospodář-
ské činnosti podle klasifikačního systému EU 
(taxonomie).  

Proběhlo též konečné hlasování o novém aktu o digi-
tálních službách a aktu o digitálních trzích, které byly 
přijaty drtivou většinou hlasů. Poslanci též diskutovali 
o závěrech summitu Evropské rady 23. - 24. června. 
Převážná většina poslanců přivítala rozhodnutí zahájit 
přístupový proces s Ukrajinou a Moldavskem. Ve 
svých vystoupeních se poslanci zaměřovali též na ros-
toucí ceny energií, rostoucí inflaci nebo potřebu svolá-
ní konventu, který by připravil změnu Smluv.  

/J. Linková/ 
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Program evropských institucí od 12. do 18. července > Informace 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Vnější energetická 
angažovanost EU v měnícím se světě“ (vypracovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice k nařízení Evropského parlamentu a Ra-
dy, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, po-
kud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě 
na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zeměděl-
ských podniků (vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Pomoc Ukrajině 
a její obnova“ (vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice ke Konvergenčním zprávám Komi-
se a Evropské centrální banky (vypracovalo Minis-
terstvo financí) 

 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra, 
11. až 12. července,  

Ministři projednají shromažďování a uchovávání důkazů 
pro účely stíhání trestných činů spáchaných v souvislosti s 
ruskou agresí na Ukrajině. Otázka shromažďování veške-
rých dostupných důkazů a jejich uchovávání představuje 
jedno ze zcela klíčových témat justiční reakce na zločiny 
okupantů páchané na ukrajinské půdě.  

Neformální zasedání ministrů pro životní prostředí, 12. 
až 14. července,  

Česká republika bude od 13. do 14. července 2022 hos-
tit neformální zasedání ministrů životního prostředí zemí 
EU v Praze. Jednání se bude týkat ochrany přírody a bio-
diverzity, dopadů války na Ukrajině na životní prostředí, 
adaptací na změnu klimatu a aktuálních jednání o snižo-
vání emisí skleníkových plynů.  

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci,  12. 
července, 

Rada by měla přijmout poslední tři právní akty, které 
Chorvatsku umožní zavést euro jako svou měnu ke dni 
1. ledna 2023. 

Neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti, 
14. až 15. července, 

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 18. července,  

Rada pro zahraniční věci si vymění názory na agresi Rus-
ka vůči Ukrajině, na vztahy EU s Latinskou Amerikou a 
Karibikem a na digitální diplomacii. Pokud jde o aktuální 

dění, ministři budou jednat o zahraniční manipulaci s 
informacemi a vměšování, o situaci v Demokratické 
republice Kongo a o Radě přidružení EU–Izrael. 

Rada má schválit závěry o digitální diplomacii EU a o 
prioritách EU na 77. zasedání Valného shromáždění 
OSN. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 18. čer-
vence, 

Ministři zemědělství zemí EU se setkají v Bruselu, aby 
projednali nedávný návrh nařízení o udržitelném pou-
žívání přípravků na ochranu rostlin předložený Komisí 
a dohodli se na souboru závěrů pro odvětví akvakul-
tury. Ministři si rovněž vyslechnou prezentaci, v níž 
české předsednictví představí své hlavní priority v 
odvětví zemědělství a rybolovu. Dále prodiskutují situ-
aci na trzích s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu a 
dále i provádění nové společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně schvalování národních strategických plá-
nů. Vymění si rovněž názory na nařízení o dodávání 
na trh určitých komodit a produktů spojených s odles-
ňováním a znehodnocováním lesů a na nezbytnost 
aktualizace právních předpisů o přepravě zvířat v EU.  

 


