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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

vedle pokračujících debat a jednání  
o distribuci a využívání vakcíny proti co-
vidu-19 v členských státech EU se 
v posledním lednovém týdnu můžeme 
těšit na řadu dalších zajímavých témat. 
Patřit k nim budou zahraničně politické 
otázky, například klimatická a energetic-
ká diplomacie nebo spolupráce EU  
a Spojeného království v oblasti Společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, refor-
ma Společné zemědělské politiky po roce 
2020, e-justice, bankovní unie nebo udr-
žitelná mobilita.  

Minulý týden ve čtvrtek se uskutečnila 
první letošní videokonference členů Ev-
ropské rady k tématu reakce na covid-
19. Lídři se zaměřili zejména na vakcínu, 
a to na nutnost spolehlivých a zrychlených 
dodávek a navýšení výrobních kapacit. 
Kromě vakcíny diskutovali o možnostech, 
jak zabránit šíření nových mutací koro-
naviru, a v souvislosti s tím o opatřeních 
přijímaných na vnitřních a vnějších hrani-
cích EU. Nechyběla ani otázka očkovacích 
certifikátů a jejich využití.  

Rada EU se tento týden sejde ve třech 
formacích. Hned v pondělí se v Bruselu 
setkali ministři zahraničních věcí, kteří měli 
na programu sdílení vakcín proti covid-
19 se třetími zeměmi, situaci v Egyptě, 
Íránu nebo Venezuele, klimatickou  
a energetickou diplomacii nebo spolu-
práci mezi EU a Spojeného království 
v oblasti zahraniční, bezpečnostní a ob-
ranné politiky.  

Rovněž v pondělí proběhla neformální 
videokonference ministrů zemědělství, 
kteří se věnovali rybolovným právům pro 
rok 2021, zejména s ohledem na rybí 
populace sdílené se Spojeným králov-
stvím, či reformě Společné zemědělské 
politiky po roce 2020. V pátek by se 
měla uskutečnit neformální videokonfe-
rence ministrů spravedlnosti, kteří budou 
diskutovat o organizovaném zločinu. 

Evropský parlament pracuje tento týden 
ve výborech, které mají na programu 
svých schůzí celou řadu zajímavých témat. 
Výbor pro životní prostředí a veřejné 
zdraví bude s ředitelem agentury EMA 
diskutovat o vakcínách proti covid-19, 
poslance Výboru pro hospodářství a mě-
nu čeká strukturovaný dialog 
s komisařkou pro finanční služby, finanční 
stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead 
McGuinnessovou a debata s předsedou 
Euroskupiny Paschalem Donohoem. Od 
pondělí do čtvrtka pak v rámci jednotli-
vých výborů proběhnout prezentace pro-
gramu portugalského předsednictví. 

Tento pátek se uskuteční první letošní ku-
latý stůl Národního konventu o EU, tento-
krát na téma Nový Pakt o migraci a azy-
lu a budoucnost migrační politiky. Těšíme 
se na debatu mimo jiné o tom, zda nový 
návrh představuje zásadní posun v řešení 
migrace a reformě azylového systému 
nebo zda povede k efektivní ochraně 
vnějších hranic Unie.  

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Neformální videokonference lídrů EU 

Dne 21. ledna se uskutečnila již třetí 
neformální videokonference lídrů člen-
ských států EU ke covid-19. Lídři se na 
zájmu o pravidelné sdílení zkušeností 
a osvědčených postupů a potřeby užší 
koordinace v rámci EU shodli již na 
loňské říjnové Evropské radě. ČR za-
stupoval předseda vlády Andrej Ba-
biš. 

Předsedkyně Komise se ve svém úvod-
ním projevu podle očekávání věnovala 
situaci v oblasti distribuce dodávek 
vakcín. Vysvětlila, že problém s dodáv-
kami společnosti Pfizer/BioNTech je ře-
šen, snížení bylo redukováno na jeden 
týden, oznámení o tomto propadu 
a způsob komunikace nicméně nejsou 

akceptovatelné. Vakcína od společnosti 
AstraZeneca by měla být schválena 
Evropskou lékovou agenturou do konce 
měsíce. Postupně budou následovat dal-
ší, např. od společností Johnson & Jo-
hnson a CureVac.  

Potvrdila, že distribuce pro rata zůstá-
vá zásadním principem. Ze strany lídrů 
zaznívaly apely na zrychlení autoriza-
ce vakcín, ale zároveň převládala 
opatrnost – není možné proces urychlit 
příliš a ohrozit důvěru ve vakcíny a je-
jich bezpečnost. Dále se mluvilo o no-
vých variantách viru, které vzbuzují 
obavy, proto byl kladen důraz zejména 
na potřebu sekvencování.  

/Pokr. na s. 2/ 
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Boj EU s nemocí covid-19 > Komise 

Dne 19. ledna zveřejnila Komise sdělení „Společná 
fronta v boji s covid-19“ v EU. Sdělení se zaměřuje na 
čtyři zásadní oblasti: zrychlení vakcinace; posílení tes-
tování a sekvencováni genomu pro odhalení variant 
viru; zajištění fungování společného trhu a mezinárod-
ní vůdcovství EU a solidarita s partnery. V těchto ob-
lastech navrhuje možná řešení a postupy. 

Kapitola k zrychlení vakcinace stanovuje národní cíle 
proočkování 80 % zdravotnických a sociálních pracovníků 
a populace starší 80 let do konce března 2021  
a 70 % celkové dospělé populace do léta 2021. Dále 
vyzývá ke spolupráci se společnostmi, které mají vakcínu 
na covid-19, aby bylo možné dosáhnout navýšení pro-
dukčních kapacit. Evropské centrum pro prevenci a kon-
trolu nemocí (ECDC) bude sledovat a dvakrát týdně pu-
blikovat data ohledně dodávek. Komise bude pracovat 
s dodavateli vakcín na jasném plánu doručení a také za-
jistí nezbytné lékařské prostředky. Vzájemné uznávání 
vakcinačních certifikátů musí být schváleno do konce led-
na 2021 a představeno Světové zdravotnické organizaci 
jako možný celosvětový standard. Komise také připraví 
celoevropskou studii k bezpečnosti a efektivitě vakcín 
a ECDC se zaměří na nalezení řešení logistických problé-
mů (např. efektivita očkovacích center nebo elektronické-
ho systému). 

Kapitola k testování a sekvencováni stanovuje národní 
cíle sekvencováni genomu na minimálně 5 %, ideálně 
10 %, z celkového počtu pozitivně testovaných. Členské 

státy budou sdílet svoje data k sekvencováni genomu, 
ECDC nabídne pro splnění cíle své kapacity, pokud to 
bude nutné, a připraví vodítka. Komise bude podpo-
rovat navýšení kapacit. V části k testování se vyzývá 
k urychlení implementace doporučení Komise 
k rychlým antigenním testům a schválení doporučení 
Rady k rychlým antigenním testům a celkově rozšíření 
jejich použití, aktualizaci národních strategií testování, 
včetně využití rychlých antigenních testů a členské 
státy by měly také odsouhlasit společný seznam rych-
lých antigenních testů a jejich použití. 

Kapitola k zajištění fungování společného trhu zdů-
razňuje nutnost zavedení společného přístupu EU 
k definování míry výskytu, který by mohl vést 
k rozvolnění opatření. Dále by členské státy měly 
věnovat pozornost cestovatelům z míst vysoké míry 
výskytu variant viru a odrazovat populaci od zbyt-
ných cest. Kde je to potřebné, tak by měla být uvale-
na karanténa na cestovatele s jasně stanovenými vý-
jimkami pro nezbytné cesty. 

V kapitole k mezinárodní vůdcovství EU je zdůraz-
něno stanovení mechanismu sdílení vakcíny na zákla-
dě postupu „Tým Evropa“ a pokračující podpora inici-
ativy COVAX společně s posílením mezinárodního 
prostředí v oblasti zdraví (mezinárodní organizace 
atd.), například prostřednictvím plánovaného Globál-
ního zdravotního summitu. /J. Matera/ 

Evropský hospodářský a finanční systém > Komise 

Dne 19. ledna představila Komise novou strategii na 
podporu otevřenosti, síly a odolnosti hospodářského  
a finančního systému EU v nadcházejících letech. 

Cílem strategie je posílit otevřenou strategickou autono-
mii EU v makroekonomické a finanční oblasti. Komise 
tak v rámci třech pilířů navrhuje řadu opatření, která zvýší 
odolnost hospodářství EU a infrastruktur jejího finančního 
trhu, podpoří postavení eura jako mezinárodní referenční 
měny a posílí uplatňování a prosazování sankcí EU. 

Silnější mezinárodní role eura by měla chránit ekonomiku 
před devízovými šoky a snížit závislost na jiných měnách, 
ale také přispět k stabilnějšímu a diverzifikovanějšímu glo-
bálnímu měnovému systému. Posílení role eura navrhuje 
strategie docílit prostřednictvím rozvoje nástrojů a refe-
renčních hodnot denominovaných v eurech, či prostřednic-
tvím posílení statusu eura jakožto mezinárodní referenční 
měny v odvětvích energetiky a komodit. Právě emise vyso-
ce kvalitních dluhopisů denominovaných v eurech v rámci 
nástroje Next Generation EU posílí likviditu trhů EU a záro-
veň podpoří atraktivitu těchto trhů pro investory.  

V této souvislosti, bude Komise prosazovat využívání ze-
lených dluhopisů (30 % všech dluhopisů vydaných 
v rámci nástroje NGEU) pro financování investic do ener-

getiky v kontextu dosažení ambiciózních klimatických 
cílů do roku 2030. Komise rovněž prozkoumá možnos-
ti, jak rozšířit úlohu systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS), a to s cílem maximalizovat jeho envi-
ronmentální výsledky a podpořit obchodování s emi-
semi v EU Komise bude také podporovat práce Ev-
ropské centrální banky při zavedení digitálního eura.  

Druhý pilíř tvoří dobře fungující a odolný finanční 
trh EU, který je klíčový pro poskytování finančních 
prostředků a investic pro evropské hospodářství. Ko-
mise ve spolupráci s ECB a evropskými orgány dohle-
du prozkoumá, jak by bylo možné zajistit hladký tok 
základních finančních služeb.  

Třetí pilíř představuje robustnější a účinnější prová-
dění a prosazování sankcí EU, jakož i důraznější 
politika boje proti protiprávnímu uplatňování jedno-
stranných sankcí. Komise plánuje vytvořit databázi 
pro výměnu informací o sankcích, aby zajistila efektiv-
ní výměnu informací o uplatňování a prosazování 
sankcí mezi členskými státy a Komisí. Vzhledem k dů-
ležitosti monitorování harmonizovaného uplatňování 
sankcí EU, Komise plánuje zřídit zvláštní systém, který 
umožní anonymní oznamování případů obcházení 
sankcí včetně whistleblowingu. /M. Ondičová/  

V oblasti testování vedoucí představitelé také uvítali do-
sud odvedenou práci a dosaženou dohodu o rychlých 
antigenních testech a vzájemném uznávání výsledků 
testů.  

Dalším tématem byly vakcinační certifikáty, kterých zdra-
votnické využití je nepopíratelné, ale není možné uspěchat 
otázku jejich případného dalšího využití. Hovořilo se i o 
otázce hranic – je nutné zachovat fungování vnitřního 
trhu, proto Komise předloží návrh na úpravu doporučení 
k vnitřním i vnějším hranicím.  

Diskuze byla rovněž ohledně možného omezení ne-
nutných cest. Posledním bodem byla solidarita se 
třetími zeměmi. Výsledkem diskuse byla shoda, že 
v určité fázi musí EU k sdílení vakcín přistoupit, ale 
zatím je jich velký nedostatek. Krátce se lídři dotkli 
také situace Alexeje Navalného – bylo zopakováno 
odsouzení jeho zatčení a výzva k jeho propuštění. 
K vyšetření jeho otravy je potřebná také spolupráce 
Ruska s Organizací pro zákaz chemických zbraní 
(OPCW). /L. Lukačovič/ 
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Videokonference ministrů pro evropské záležitosti > Rada 

Dne 18. ledna se uskutečnila první videokonference 
Rady pro obecné záležitosti během portugalského před-
sednictví. Hlavním cílem zasedání bylo připravit nad-
cházející videokonferenci unijních lídrů ke covidu-19. 
ČR zastupovala státní tajemnice M. Hrdinková.  

Nejprve portugalské předsednictví  stručně představilo své 
priority s důrazem na evropskou obnovu prostřednictvím 
digitální a klimatické transformace a zvýšení odolnosti 
EU. Bude také usilovat o posílení evropského pilíře sociál-
ních práv a strategické autonomie Evropy otevřené vůči 
světu. V rámci agend Rady pro obecné záležitosti bude 
klíčovým tématem zůstane covid-19, kde bude tato forma-
ce Rady hrát zásadní roli při zajištění koordinovaného 
a koherentního přístupu k této problematice. Mezi další 
oblasti, v nichž chce předsednictví dosáhnout dalšího po-
kroku, patří také právní stát, vztahy se Spojeným králov-
stvím či politika rozšíření.   

Následně předsednictví informovalo, že v procesu přípra-
vy Konference o budoucnosti Evropy nedošlo k žádnému 
zásadnímu posunu. Zdůraznilo nutnost zapojení občanů do 
diskuzí o budoucnosti Evropy a v tomto kontextu potřebu 
co nejdřívějšího zahájení Konference. Aby toto bylo mož-
né, je zapotřebí najít pragmatické řešení otevřených otá-
zek v rámci meziinstitucionálních jednání. Členské státy 
obecně vyjádřily podporu úsilí předsednictví nalézt cestu 

ven ze zablokovaného meziinstitucionálního vyjednává-
ní s cílem Konferenci spustit co nejdříve.  

V rámci přípravy nadcházející videokonference lídrů 
ke covidu-19 členské státy ocenily roli Komise v zajiště-
ní širokého portfolia vakcín a následné úsilí, které ved-
lo ke spuštění vakcinace v rámci EU. Řada států nicmé-
ně vyjádřila zklamání nad pomalými dodávkami vak-
cín a nad nedodržováním smluvních závazků ze strany 
výrobců.  

Zásadním tématem diskuze byly také tzv. vakcinační 
certifikáty, kdy skupina zemí volala po rychlé práci na 
nich s cílem dosáhnout harmonizovaného postupu na 
úrovni EU či alespoň jejich vzájemného uznávání, zatím-
co jiné země (nejsilněji Benelux a Francie) vyjadřovaly 
velkou opatrnost zejména ohledně jejich využívání, kte-
ré nesmí vést k diskriminaci. Opakovaně byla zmiňová-
na rovněž otázka ochrany vnitřního trhu a čtyř svobod 
v kontextu opatření proti šíření covid-19, a tedy i situ-
ace přeshraničních pracovníků či pracovníků v dopravě. 
Členské státy také vyjadřovaly obavy z šíření nových 
mutací viru a zdůrazňovaly potřebu koordinovaného 
přístupu a sdílení informací. Diskutována byla i otázka 
solidarity a pomoci třetím zemím, kdy diskutující souhla-
sili s tím, že by EU v této oblasti měla být aktivní, 
a volali po koordinační roli Komise. /R. Franěk/ 

Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí > Rada 

S ohledem na stávající pandemickou situaci bylo jak 
plánované jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu 
18. ledna, tak jednání Rady pro hospodářské a finanční 
věci 19. ledna nahrazeno videokonferencí. Euroskupina 
v rozšířeném formátu si vyměnila názory na globální 
měnový a finanční systém, zejména s ohledem na per-
spektivy v oblasti transatlantické spolupráce s ohledem 
na nástup nového prezidenta USA Josepha Bidena. Na 
videokonferenci ministrů financí, hlavním bylo tématem 
aktuální stav příprav nástroje na podporu oživení 
a odolnosti (RRF). Za ČR se jednání aktivně účastnila 
paní ministryně Alena Schillerová. 

Euroskupina v rozšířeném formátu diskutovala výhledy 
v oblasti transatlantické spolupráce. Jednání se účastnil  
i profesor Harvardské univerzity a bývalý ministr financí 
USA Larry Summers. Předseda euroskupiny Pascal Done-
hoe vyjádřil optimismus ohledně obnovení spolupráce mezi 
dvěma světovými tržními ekonomikami. V tomto kontextu 
se v nadcházejících měsících euroskupina vrátí k tématu 
mezinárodní role eura v rámci širšího zájmu o evropskou 
autonomii a suverenitu. 

Videokonference ministrů financí ve formátu Rady pro hos-
podářské a finanční věci byla poprvé vedená pod portu-
galským předsednictvím. Priority portugalského předsed-
nictví se řídí mottem „Čas jednat: spravedlivá, zelená a 
digitální obnova“. V hospodářské a finanční sféře bude 
Portugalsko prosazovat priority ve třech hlavních oblas-
tech: oživení hospodářství v Evropě, posílení hospodářské 
a měnové unie; řešení nových výzev, včetně ekologické 
a digitální transformace.  Portugalsko se hodlá během 
svého předsednictví v agendách Rady pro hospodářské 
a finanční věci věnovat především tématu oživení a odol-
nosti ekonomik na dopady pandemie covid-19, schvalová-
ní a realizace národních plánů obnovy patří proto mezi 
hlavní priority předsednictví.  

Aktuální stav příprav Nástroje na podporu oživení  
a odolnosti (RRF) byl tak stěžejním bodem jednání. 
Předsednictví nastínilo hlavní prvky dohody s Evrop-
ským parlamentem a další kroky. Evropský parlament 
má o nařízení, kterým se tato facilita zřizuje, hlasovat 
na svém únorovém plenárním zasedání před formálním 
přijetím Radou. Očekává se, že facilita vstoupí v plat-
nost v druhé polovině února a poté budou moci člen-
ské státy začít oficiálně předkládat své plány na pod-
poru oživení a odolnosti. Komise následně poskytla ho-
rizontální informace o přípravě národních plánů a mini-
stři se podělili o své zkušenosti s přípravami. Finální 
podobu národního plánu obnovy ČR by měla vláda 
projednat koncem února. ČR má v rámci programu RRF 
získat v následujících letech na investiční projekty až 
182 mld. Kč.  

Ministři si také vyměnili názory na pokračování Akční-
ho plánu pro řešení nevýkonných úvěrů v bilancích 
bank EU. V rámci tohoto bodu Komise představila 
své sdělení o řešení úvěrů se selháním v období po 
pandemii covid-19. Během rozpravy se ministři shodli 
na tom, že je třeba dokončit provádění opatření, která 
nebyla přijata v rámci akčního plánu z roku 2017. 
Předsednictví zdůraznilo svůj záměr rychle pokročit 
s legislativními návrhy týkajícími se sekundárních trhů 
pro úvěry se selháním a urychleného mimosoudního vy-
máhání kolaterálu, jakmile bude připraven Evropský 
parlament.  

V rámci evropského semestru 2021 si ministři navzá-
jem vyměnili názory na závěry týkající se zprávy me-
chanismu varování 2021 a na návrh doporučení týkají-
cího se hospodářské politiky eurozóny. Závěrem prezi-
dent Evropské investiční banky Werner Hoyer předsta-
vil hlavní zjištění nejnovějšího průzkumu EIB v oblasti 
investic. /M. Ondičová/ 
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Neformální videokonference ministrů školství > Rada 

Dne 22. ledna se konala neformální videokonference 
ministrů školství. Česká republika byla zastoupena ná-
městkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vác-
lave Velčovským. 

Jednání se zaměřilo na téma sociálních aspektů vzdělá-
vání v návaznosti na Evropský pilíř sociálních práv, které 
by mělo být příspěvkem do plánovaného Sociálního sum-
mitu. V úvodu komisařka Marija Gabrielová informovala 
o připravovaných dokumentech a iniciativách v této oblas-
ti. V první polovině 2021 Komise plánuje publikovat návrh 
doporučení Rady k online a distančnímu učení pro první 
a druhý stupeň základních škol a na konci roku 2021 vydá 
návrh Doporučení Rady o evropském přístupu k tzv. 
microcredentials. 

V následné diskusi se ministři shodli na tom, že společ-
ným cílem je vytvořit Evropu se silnou sociální di-
menzí. Důležitým nástrojem na úrovni EU je z jejich 
pohledu v oblasti vzdělávání především program Eras-
mus+. Vzdělávání, odborná příprava a rekvalifikace, 
péče o děti a podpora dětí a rovné příležitosti jsou 
klíčové principy Evropského pilíře sociálních práv. Pan-
demie odhalila, jak křehké mohou být sociální systémy, 
jak se prohlubují nerovnosti, například z důvodu pře-
chodu na distanční výuku. Zkušenosti ukazují, že je důle-
žité posílit vzdělávací systémy a jejich inkluzivnost, tak 
aby ve vzdělávání měli všichni rovné příležitosti. Důle-
žité jsou proto investice do předškolního vzdělávání a 
do celoživotního vzdělávání. Společné cílem by měly 
být stejné příležitosti pro vzdělávání. /J. Matera/ 

Plenární zasedání Parlamentu > Evropský parlament 

Minulý týden proběhlo první plenární zasedání Evrop-
ského parlamentu v tomto roce. Poslanci se zabývali 
vztahy mezi EU a USA, transparentností smluv o vakcí-
nách anebo právem na odpojení od práce či  prioritami 
portugalského předsednictví v Radě. 

Během úterní rozpravy se poslanci věnovali globální stra-
tegii EU pro očkování proti koronaviru. I když většina 
poslanců společný postup EU při nákupu vakcín podpořila, 
někteří poslanci vyzdvihli nutnost transparentnosti smluv při 
nákupu těchto vakcín i v časech pandemie a dále požado-
vali, aby se vakcíny rozdělily transparentně a spravedlivě 
mezi všechny občany EU.  

Komisařka Stella Kyriakidesová, která zodpovídá za 
zdraví a bezpečnost potravin, k transparentnosti připo-
mněla, že první z dodavatelů vakcíny souhlasil se zveřej-
něním smlouvy a že Komise pracuje na tom, aby podobný 
krok udělali další. Dále pak uvedla, že Komise očekává 
v nejbližší době další žádosti o povolení vakcín v EU  
a připomněla roli EU v založení iniciativy COVAX, která 
má za cíl nakoupit během roku 2021 až 2 miliardy dávek 
vakcíny proti koronaviru pro země s nízkými a středními 
příjmy.  

Ve středu měli poslanci rozpravu o inauguraci nového 
prezidenta USA Joea Bidena. Této rozpravy se také zú-

častnili i Ursula von der Leyenová a Charles Michel. 
Během svých vystoupení se poslanci zdůraznili nutnost 
restartování vztahů mezi EU a USA, vyzdvihli důležitost 
tohoto vztahu a přihlásili se k nové spolupráci založené 
na společných hodnotách v oblastech jako je klimatická 
změna, ochrana demokracie, boj proti koronaviru ane-
bo digitalizace. 

Ve středu si poslanci taky vyslechli portugalského před-
sedu vlády Antonia Costu, který představil priority 
předsednictví. Mezi priority zařadil úspěšnou vakcinač-
ní kampaň proti koronaviru a důležitost ekonomické  
a sociální obnovy, které musí jít společně s digitalizací 
a zelenou transformací Evropy. 

Poslanci dále schválili usnesení k právu na odpojení, 
které by mělo chránit zaměstnance po celé EU, aby 
nemuseli pracovat přesčas, i když pracují z domova. 
Dále pak poslanci schválili usnesení k důstojnému  
a dostupnému bydlení pro všechny a upravená pravi-
dla pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD). V každoročním přezkumu zahraniční a bezpeč-
nostní politiky EU uvedli poslanci, že EU musí být schop-
na hájit své zájmy a hodnoty a  podporovat meziná-
rodní řád podporující multilateralismus. /J. Janek/ 

Priority portugalského předsednictví > Evropský parlament 

I nadále čelí EU významným sociálním a ekonomickým 
dopadům pandemie covid-19. Ty ovlivnily také program 
portugalského předsednictví v Radě EU. O něm diskuto-
val s poslanci během lednového plenárního zasedání 
předseda vlády Portugalska António Costa. Představo-
vání sektorových priority portugalského předsednictví 
bude pokračovat v následujících dvou týdnech na 
schůzích jednotlivých výborů Evropského parlamentu. 

Portugalsko se během svého předsednictví hodlá zaměřit 
na podporu odolné, sociální, zelené, digitální a globální 
Evropy. Pokračovat bude i v práci na prioritách stanove-
ných ještě předcházejícím předsednictvím Německa. Půjde 
zejména o budoucnost vztahů mezi EU a Spojeným králov-
stvím, pokrok EU v oblasti klimatu, dlouhodobý rozpočet EU 
a plán obnovy po pandemii koronaviru. Jedním z hlavních 
úkolů portugalského předsednictví Rady je kampaň týkající 
se očkování proti koronaviru, uvedl ve svém středečním 
projevu předseda portugalské vlády A. Costa. V rámci 
jeho řešení počítá A. Costa se společným úsilím všech člen-
ských států. Klíčovým aspektem bude podle portugalského 

premiéra i mezinárodní solidarita a posilování mezi-
národních partnerství, zejména s Velkou Británií, USA 
a zeměmi Latinské Ameriky.  

Předseda lidovecké frakce (EPP) Manfred Weber 
v následné debatě vyzdvihl zkušenosti Portugalska  
a uvítal jeho předsednické priority. Zmínil také, že dí-
ky EU mají občané společnou možnost přístupu 
k vakcíně a vyslovil se pro očkovací pokyny pro celou 
EU. Podle M. Webera je nyní potřeba podpořit sociál-
ně tržní hospodářství a zajistit pracovní místa.  
Předsedkyně frakce  socialistů a demokratů (S&D) 
Iratxe García Perézová zdůraznila potřebu solidarity. 
Pandemie zdůraznila existující společenské nerovnosti, 
sociální oblast by proto měla být zakotvena 
ve finančním plánu EU obdobně jako klimatická trans-
formace.  

Předseda frakce Renew Dacian Ciolos vyzval ke spo-
lečnému přístupu v otázce vakcinačních strategií. Plán 
obnovy je podle něj třeba realizovat /Pokr. na s. 5/ 
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Rámcová pozice k programu portugalského předsednic-
tví (vypracoval Úřad vlády) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení o počítačovém systé-
mu pro komunikaci v přeshraničních občanských  
a trestních řízeních (systém e-CODEX) (vypracovalo 
Ministerstvo spravedlnosti) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady o hlavních směrech pro transevropské energe-
tické sítě a zrušení Nařízení č.347/2013 (vypracovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu a Radě „Nový program pro spotřebitele, posíle-
ní odolnosti spotřebitele pro udržitelné ožive-
ní“ (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 
ohledně dočasné úpravy pravidel pro přidělování le-
tištních časů na letištích Společenství v souvislosti s pan-
demií covid-19 (vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů „Maximální využití inovační-
ho potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví 
na podporu oživení a odolnosti“ (vypracoval Úřad 
průmyslového vlastnictví) 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 
2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocen-
nost polních přehlídek a rovnocennost kontrol udržo-
vacího šlechtění EU druhů zemědělských rostlin prová-
děná ve Spojeném království (vypracovalo Ministerstvo 
zemědělství) 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 
2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukční-
ho materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spo-
jeném království s reprodukčním materiálem lesních dře-
vin vyprodukovaným v Unii (vypracovalo Ministerstvo 
zemědělství) 

Rámcová pozice ke Zprávě mechanismu varování 
2021 (vypracovalo Ministerstvo financí) 

Program evropských institucí, 26. ledna až 1. února > Informace 
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Neformální videokonference ministrů vnitra, 28. ledna 

Ministři budou v rámci videokonference pokračovat  
v diskusi o novém paktu o migraci a azylu a budou se 
také zabývat posilováním bezpečnosti v schengenském 
prostoru a budoucností Europolu.  

Neformální videokonference ministrů spravedlnosti, 
29. ledna 

Jedná se o náhradu neformální Rady, která se měla ko-
nat v Lisabonu. Diskuzními tématy jsou zranitelné dospělé 
osoby, padělání a organizovaný zločin a e-justice. 

Schválené rámcové pozice > Informace 

co nejrychleji a zaměřit se na zelenou, digitální a spra-
vedlivou transformaci. Za zásadní označil též respekto-
vání právního státu.  

Předseda frakce Identita a demokracie Marco Zanni 
k plánu obnovy a souvisejícímu dluhu kriticky pozname-
nal, že tento dluh bude muset být splacen občany z ev-
ropských daní. Philippe Lamberts, spolupředseda frakce 

Greens/EFA, ocenil priority předsednictví a věnoval se 
kritice dohody s Mercosurem, která podle něj může mít 
katastrofální dopady pro oblast klimatu a sektor země-
dělství. Peter Lundgren za Evropské konzervativce a re-
formisty vyjádřil výhrady ke konceptu očkovacího průka-
zu, který by vedl ke kategorizaci občanů.  /J. Linková/ 


