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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

máme tu týden Evropské rady. Ačkoliv 
bylo plánováno, že se lídři tentokrát set-
kají fyzicky v Bruselu, s ohledem na aktu-
ální epidemiologickou situaci rozhodl 
předseda Evropské rady Charles Michel, 
že jednání proběhne videokonferenčně. 
Do Bruselu se však na začátku týdne vy-
pravili ministři zahraničních věcí a ministři 
zemědělství. Rada pro obecné záležitosti, 
která je tento týden rovněž na programu, 
se uskuteční prostřednictvím videokonfe-
rence. 

Další událostí tohoto týdne, kterou nelze 
opomenout, je dílčí plenární zasedání 
Evropského parlamentu v Bruselu. Poslan-
ci se ve středu a ve čtvrtek budou věno-
vat reformě vlastních zdrojů EU, prová-
dění mechanismu podmíněnosti v oblasti 
právního státu nebo nové strategii EU – 
Afrika. Úterý bude v Evropském parla-
mentu patřit schůzím výborů, během kte-
rých se bude diskutovat problematika 
schvalování vakcín proti covid-19 a jejich 
nákup). 

Rada pro zahraniční věci, která v pondělí 
proběhla fyzicky v Bruselu, se zabývala 
otázkou jižního sousedství a Turecka, kte-
ré budou mít ve čtvrtek a v pátek na pro-
gramu také členové Evropské rady. Mini-
stři také diskutovali s vysokou komisařkou 
OSN pro lidská práva Michelle Bachele-
tovou.  

Rada pro zemědělství a rybolov se také 
uskutečnila fyzicky v Bruselu a byla do-

konce dvoudenní. V pondělí a v úterý 
ministři projednávali rybolovná práva 
pro populace sdílené se Spojeným krá-
lovstvím na rok 2021, připravenost fy-
tosanitárních opatření na ochranu proti 
škodlivým organismům rostlin ohrožujícím 
zemědělství nebo reformu společné ze-
mědělské politiky.  

Ministři pro evropské záležitosti se bě-
hem úterní videokonference věnovali 
především přípravě Evropské rady, ev-
ropskému semestru pro letošní rok a kon-
ferenci o budoucnosti Evropy. 

Jak už jsem uvedla, konec tohoto týdne 
bude patřit Evropské radě. Kvůli epide-
milogické situaci se lídři EU setkají pro-
střednictvím videokonference, v pořadí 
to bude letos již třetí. Velkým tématem 
jednání budou dodávky a distribuce 
vakcín proti covid-19, o tom velmi inten-
zivně hovoříme několik posledních dní 
s cílem najít řešení, jak dosáhnout toho, 
aby všechny členské státy měly do letoš-
ního léta k dispozici dostatek vakcín pro 
splnění společného cíle naočkovat 70 % 
dospělé populace. Kromě covidu budou 
lídři diskutovat o vnitřním trhu, průmyslo-
vé politice a digitální transformaci, situa-
ci ve východním Středomoří a vztazích 
mezi EU a Tureckem a vztazích s Ruskem.  

V pátek na videokonferenční Evropskou 
radu naváže ješ tě  eurosummi t 
v inkluzivním formátu, který má na pro-
gramu otázku posílení mezinárodní úlohy 
eura. 

Úvodník státní tajemnice Mileny Hrdinkové 

Covidový balíček Komise > Komise 

Dne 17. března zveřejnila Komise covi-
dový balíček obsahující tři dokumenty:
( 1 )  s d ě l e n í  S p o l e č n á  c e s t a 
k bezpečnému znovuotevření Evropy, 
(2) návrh nařízení o interoperabilním 
certifikátu o očkování, testování a re-
konvalescenci, tzv. Digitální zelený 
certifikát a 3) nařízení o rámci pro vy-
dávání, ověřování a přijímání interope-
rabilních osvědčení o očkování, testo-
vání a zotavení pro státní příslušníky 
třetích zemí oprávněně pobývající nebo 
legálně pobývající na území členských 
států během pandemie covid-19. 

Ve  sdě l en í  „Spo lečná  ces ta 
k bezpečnému znovuotevření Evropy“ 
je nastíněn postup pro společný přístup 
EU a také se v něm poukazuje na to, co 
je nezbytné učinit, abychom mohli co nej-

rychleji bezpečně a udržitelně obnovit 
evropský způsob života a udržet přitom 
virus pod kontrolou. Dle sdělení musí 
být v rámci celého jednotného trhu vy-
tvořeny podmínky, které umožní bez-
pečné a trvalé znovuotevření, aby ob-
čané mohli uplatňovat svá práva a aby 
bylo možné obnovit hospodářský 
a společenský život.  

Sdělení odkazuje nejen na zavedení 
digitálního zeleného certifikátu, ale 
také například na pokyny k dalším 
strategiím testování, jako je monitoro-
vání odpadních vod za účelem sledová-
ní variant nebo na investice do dia-
gnostiky a léčby. Zdůrazněna je také 
role COVAX a mechanismu EU pro sdí-
lení očkovacích látek. /Pokr. na str. 2/ 
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Neformální videokonference ministrů vnitra > Rada 

Dne 15. března se uskutečnila neformální videokonfe-
rence ministrů vnitra a ministrů zahraničních věcí. 
„Jumbo“ Rada byla zaměřena na konkrétní opatření  
a další kroky v oblasti vnější dimenze migrační politiky 
EU v kontextu Nového paktu pro migraci a azyl.  Dele-
gaci ČR vedli náměstek ministra vnitra Aleš Chmelař 
a  náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek. 

V obecné rovině členské státy vyjádřily souhlas s důležitou 
rolí vnější dimenze migrace, jakožto klíčového komponentu 
celkové migrační politiky EU. Dle ministrů zahraničních věcí 
se přístup Team Europe ukazuje jako velmi přínosný a je 
třeba v něm nadále pokračovat. Ministři vnitra se pak cel-
kově shodli, že je klíčové učinit kroky pro zlepšení návra-
tů a readmisní spolupráce za použití všech nástrojů, které 
má EU k dispozici (zejm. čl. 25a vízového kodexu).  

Řada členských států apelovala na správné a flexibilní 
využití finančních prostředků ze všeobecného nástroje 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
NDICI. Některé státy vyjádřily souhlas s posílením role 
misí společné bezpečnostní a obranné politiky ve 
třetích zemích, které jsou nejvíce konfrontovány ilegální 
migrací. Dále několik států navrhlo, aby Komise vypra-
covalo nejdříve „roadmap“  s konkrétními opatřeními. 

V bodě „Různě“ portugalské předsednictví představilo 
svou iniciativu pro posílení spolupráce EU se zeměmi 
severní Afriky v oblasti justice a vnitřních věcí. Dialog 
by měl zahrnovat komplexní témata – např. migrace  
a správa hranic, civilní ochrana a reakce na humanitár-
ní krize, hybridní hrozby a kybernetická bezpečnost, či 
policejní spolupráce. /V. Strnad/ 

Nařízení o Digitálním zeleném certifikátu má za cíl 
usnadnit během pandemie covid-19 bezpečný volný po-
hyb uvnitř EU. Certifikát bude dokladem o tom, že osoba 
byla očkována proti onemocnění covid-19, obdržela ne-
gativní výsledek testu nebo že se z onemocnění covid-19 
uzdravila. Bude k dispozici bezplatně v digitální nebo 
tištěné podobě. Bude také obsahovat QR kód, aby byla 
zajištěna jeho bezpečnost a pravost.  

Návrh Komise je založen na principu nediskriminace, 
tedy pokud členský stát na svém území přijímá doklad  
o očkování/testu/prodělání nemoci jako nástroj pro vý-
jimku z omezení volného pohybu, v tom případě by měl 
přijímat za stejných podmínek také zelené certifikáty vy-
dané ostatními členskými státy. Rychlejšímu pokroku brání 
zatím nedostatečné vědecké důkazy a studie o jevech 
spjatých s nemocí covid-19, například zda mohou být 

vakcinovaní jedinci nadále infekční nebo jak dlouho 
trvá imunita po prodělání nemoci. Ohledně technického 
provedení a specifických funkcí certifikátu lze očeká-
vat složitou debatu. 

Nařízení o rámci pro vydávání, ověřování a přijímání 
interoperabilních osvědčení o očkování, testování  
a zotavení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně 
pobývající nebo legálně pobývající na území členských 
států během pandemie covid-19 sděluje, že členské 
státy mají použít pravidla stanovená v nařízení o zele-
ných certifikátech na ty státní příslušníky třetích zemí, 
kteří nespadají do oblasti působnosti uvedeného naří-
zení, ale bydlí nebo legálně pobývají na jejich území 
a jsou oprávněni cestovat do jiných členských států 
v souladu s právem Unie. /P. Fábry a J. Matera/ 

Neformální videokonference ministrů pro ochranu spotřebitele > Rada 

Dne 16. března se prostřednictvím videokonference 
uskutečnilo neformální jednání ministrů odpovědných 
za ochranu spotřebitele. ČR zastupovala náměstkyně 
ministra průmyslu a obchodu  Silvana Jirotková.  Jed-
nání ministrů navazovalo na spotřebitelský summit, 
který proběhl 15. března.  

Jednání ministrů zahájil portugalský ministr hospodářství  
a digitální transformace Pedro Siza Vieira. Poté vystoupi-
la s krátkým projevem předsedkyně Výboru Evropského 
parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Anna 
Cavazziniová k tématu ochrany spotřebitele. Komisař pro 
spravedlnost a ochranu spotřebitele Didier Reynders při-
pomněl nedávno přijaté závěry Rady k Novému progra-
mu pro spotřebitele. Uvedl, že digitální transformace 
představuje pro spotřebitele nové příležitosti, spotřebitelé 
mohou prostřednictvím nových technologií provést snadno 
srovnání výrobků. Avšak digitální transformace představu-
je i výzvy např. zranitelní spotřebitelé nemusí mít odpoví-
dající přístup k informacím. Revize směrnice o obecné bez-
pečnosti výrobků se proto bude věnovat novým technolo-
giím. 

Zástupci členských států se v rámci diskuse vyjadřovali ke 
třem poměrně široce formulovaným otázkám uvedeným 
v pozvánce na jednání. První otázka směřovala 
k formulaci národních politik za účelem zefektivnění 
ochrany spotřebitele na úrovni EU. Druhá otázka se tý-

kala priorit na období příštího roku a třetí otázka 
směřovala k tématům digitální a zelené transforma-
ce.  

Členské státy ocenily zorganizování spotřebitelského 
summitu a ztotožnily se s prioritami spotřebitelské 
politiky identifikovanými pro nadcházející období. 
Shodly se na tom, že koronavirová krize zdůraznila 
nutnost ochrany spotřebitelů a poukázala na slabiny 
evropské legislativy. Dále konstatovaly, že pro podpo-
ru zelené transformace je potřeba podpořit spotřebite-
le k informovaným rozhodnutím. Uvítaly záměr Komise 
k revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. 

Česká republika vyjádřila podporu cílům Nového pro-
gramu pro spotřebitele a informovala o přípravě ná-
rodní strategie ochrany spotřebitelů. V oblasti digitální 
a zelené transformace ČR podporuje zejména opatření 
směřující k ochraně spotřebitelů při nakupování online, 
dostatečnou informovanost spotřebitelů i dobrovolné 
závazky podniků k udržitelné produkci. 

Závěrem nadcházející slovinské předsednictví předsta-
vilo svá hlavní témata v této oblasti a informovalo, že 
v září by se mělo uskutečnit další neformální jednání 
ministrů odpovědných za ochranu spotřebitelů.  
/M. D. Ličková s využitím zdrojů rezortu/ 
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Neformální videokonference ministrů financí > Rada 

V úterý 16. března proběhlo neformální zasedání mi-
nistrů financí a hospodářství. Na jednání euroskupiny 
v klasickém a inkluzivním formátu o den dříve se mini-
stři financí eurozóny zaměřili na dopady a strukturální 
změny v eurozóně. V inkluzivním formátu se pak mini-
stři věnovali přípravám na nadcházející eurosummit 
a vyměnili si názory na mezinárodní úlohu eura. Hlav-
ním tématem diskuze ministrů financí v úterý pak byla 
reforma stávajících mezinárodních daňových pravidel 
v kontextu  digitalizace ekonomiky. Za ČR se jednání 
účastnila ministryně financí Alena Schillerová.  

Euroskupina jednala o dopadu pandemie na různá od-
větví ekonomiky eurozóny a o možných strukturálních 
změnách, které mohla vyvolat. Diskuse vycházela z analý-
zy vypracované Komisí, která ukázala, jak nerovnoměrně 
jsou různá odvětví postižena, a proto se mohou lišit  
i jejich vyhlídky na růst. V návaznosti na sdělení Komise 
„Rok od vypuknutí pandemie covid-19 – reakce v oblasti 
fiskální politiky“ z 3. března ministři financí zhodnotili ak-
tuální stav opatření fiskální podpory se zaměřením na 
fiskální strategii a orientaci fiskální politiky v eurozóně. 
Dohodli se na hlavních bodech probíhající koordinované 
fiskální reakce a přijali prohlášení.  

Hlavním tématem Euroskupiny v inkluzivním formátu byla 
otázka posílení mezinárodní role eura. Výstupem diskuse 
bude dopis předsedy Euroskupiny adresovaný předsedo-
vi Evropské rady. Komise dále popsala aktuální roli eura 
ve vztahu k ostatním světově významným měnám a pře-
destřela možné další možné kroky k posílení mezinárodní 
role eura.  

Ministři financí ve formátu Rady pro hospodářské a fi-
nanční věci si vyměnili názory na aktuální stav a další 

postup, pokud jde o řešení výzev v oblasti zdanění 
vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Během vý-
měny názorů ministři zdůraznili, že nadále podporují 
probíhající jednání v rámci OECD, jejichž cílem je do-
sáhnout do poloviny roku 2021 globálního řešení zalo-
ženého na konsenzu. Ministři rovněž potvrdili, že jsou 
připraveni posoudit, jak by EU mohla řešit daňové 
problémy způsobené digitalizací, pokud by v rámci 
skupiny G20/OECD nedošlo k pokroku. Komise potvr-
dila, že pracuje na legislativním návrhu „digitálního 
poplatku“, který bude navržen jako další vlastní zdroj 
EU.  

Ministři dále zhodnotili stávající hospodářskou situa-
ci a ekonomický výhled. Vyslechli prezentaci Evrop-
ského orgánu pro bankovnictví o hospodářské a fi-
nanční situaci v EU a prezentaci Evropské centrální 
banky o jejích nejnovějších prognózách.  

V návaznosti na prezentaci sdělení Komise „Rok od 
vypuknutí pandemie covid-19 – reakce v oblasti fiskál-
ní politiky“, si ministři vyměnili názory na provádění 
fiskální politiky v současném kontextu nejistoty a vy-
hlídek na hospodářské oživení. Shodli se na tom, že 
fiskální podpora by neměla být ukončena příliš brzy, 
ale zároveň že členské státy budou muset ve vhodnou 
dobu upravit své politiky, aby ve střednědobém hori-
zontu zajistily fiskální udržitelnost.  

Ministři rovněž zhodnotili provádění Nástroje pro oži-
vení a odolnost a pokrok v ratifikaci rozhodnutí 
o vlastních zdrojích. V závěru předsednictví a Komise 
informovaly ministry o výsledcích zasedání ministrů 
financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 ko-
naného v únoru. /M. Ondičová/ 

Ve čtvrtek 18. března proběhla neformální videokonfe-
rence ministrů životního prostředí. Věnovala se Strate-
gii EU pro adaptaci na změnu klimatu, vazbě mezi ze-
lenou transformací a národními plány obnovy 
v kontextu krize způsobené pandemií covid-19 a návr-
hu nařízení k bateriím a odpadním bateriím. ČR zastu-
poval na jednání ministr životního prostředí Richard 
Brabec. 

Začátek jednání se nesl v duchu výměny názorů na 
v únoru zveřejněnou Adaptační strategii EU spojenou 
s přizpůsobováním se změně klimatu. Tato strategie nasti-
ňuje dlouhodobou vizi, podle níž se EU do roku 2050 sta-
ne společností odolnou vůči změně klimatu, která bude 
plně přizpůsobena nevyhnutelným dopadům změny kli-
matu. Jejím cílem je rovněž posílit mezinárodní opatření 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu. To vedle ČR 
podpořily i další delegace spolu s apelem na zapojení 
všech sektorů ekonomiky do adaptace. ČR klade u tohoto 
tématu důraz na potřebu urychlit adaptaci lesů, které 
v současné době čelí masivnímu odumírání vlivem dlouho-
dobého sucha a bezprecedentní kůrovcové kalamity.  

Klima zůstalo tématem i dalšího dopoledního bodu, kte-
rým byla aktuální informace o stavu projednávání legis-
lativního návrhu k Právnímu rámci pro klima. Intenzivně 
probíhají trialogy mezi Komisí, Parlamentem a Radou, při 
kterých je nutné co nejdříve dosáhnout sblížení pozic 
všech tří institucí.  

V debatě zaměřené na vazbu mezi zelenou transfor-
mací a plánem obnovy se ČR zaměřila na uplatňování 
principu „významně neškodit“ v rámci připravovaného 
národního plánu obnovy, který umožní členským státům 
čerpat unijní finanční prostředky na nejen ekonomické 
zotavení a oživení evropského hospodářství. ČR plně 
podporuje úsilí o zelenou, digitální a spravedlivou trans-
formaci, zopakovala však své výhrady vůči požadav-
kům Komise na uplatňování zmíněného principu a narůs-
tající administrativní zátěž. ČR ujistila, že svůj národní 
plán obnovy staví na environmentálně a klimaticky příz-
nivých investicích a reformách. 

EU by měla již od příštího roku upravovat sektor baterií 
a odpadních baterií dle nového nařízení. Ministři byli 
informováni o schválení závěrů Rady ke Strategii EU pro 
udržitelnost v oblasti chemických látek, možnosti započe-
tí trialogů k návrhu rozhodnutí o 8. akčním programu 
pro životní prostředí a výstupech videokonferenčního 
5.  shromáždění OSN pro životní prostředí.  

Ministrům se rovněž dostalo ujištění, že Strategie EU 
v oblasti lesnictví je již v přípravě, stejně jako předsta-
vení tématu revize obchodní politiky EU, kde je možné 
také sledovat linii boje s klimatickou změnou.  

/K. Talašová/ 

Neformální videokonference ministrů životního prostředí > Rada 
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Seminář o dezinformacích > Evropský parlament 

Ve středu 17. března se na půdě Evropského parla-
mentu konal seminář s názvem „Dezinformační dile-
ma: Jak reagovat a regulovat, aniž by byla narušena 
demokracie?“ Semináře se účastnili poslanci a odbor-
níci jako je Christopher Krebs, bývalý ředitel americké 
agentury pro kybernetickou bezpečnost, zástupci 
z NATO, amerického Centra pro analýzu evropských 
politik (CEPA), Německého Marshallova fondu a Ně-
meckého centra pro zahraniční vztahy (DGAP).  

Seminář vycházel z podobné zkušenosti na obou stra-
nách Atlantiku, kde se politici snaží bojovat proti dezin-
formacím, konspiračním teoriím a falešným informacím ve 
veřejném prostoru. Tuto krizi pandemie covid-19 ještě 
zhoršila. Jak v USA, tak v EU a v jejich členských státech 
probíhají debaty o změně legislativy směrem k digitální 
sféře tak, aby se společnosti staly odolnější a kritičtější 
vůči dezinformačním a anti-demokratickým informacím, 
zejména v rámci sociálních sítí.  

Seminář se soustředil na několik tematických okruhů, 
které s touto problematikou úzce souvisí. První okruh sou-
visel s domácími dezinformacemi. V rámci tohoto okruhu 
se soustředili poslanci a jejich hosté na fakt, že v rámci 
debaty o dezinformacích nejčastěji probíhají diskuze na 
téma zahraničního původu dezinformací a falešných in-
formací, ale opomínají se dezinformace pocházející 
z domácích, tuzemských zdrojů. Tento původ dezinformací 

je podle účastníků semináře velmi těžko regulovatelný, 
jelikož demokracie musí být ochráněna bez kompromi-
tace základních občanských práv, jako je např. svobo-
da slova.  

Druhý okruh se věnoval nedůvěře v instituce, která se 
spolu s rozšířením dezinformací zvyšuje. Různé typy 
konspiračních teorií můžou dohromady, spolu 
s dezinformacemi ohledně pandemie covid-19, nahlo-
dat důvěru v politiku a stírat hranice mezi faktem  
a fikcí. V tomto ohledu je podle účastníků semináře zá-
sadní, aby byl ve veřejném prostoru slyšet demokratic-
ký narativ. 

Poslední dva okruhy se soustředily na nedostatečnou 
sebe-regulaci sociálních sítí a narušení právního stá-
tu. Jak poslanci, tak odborníci se shodli na tom, že sou-
časná legislativa není ani v EU, ani v USA dostatečná 
a je ke všemu zastaralá.  

Co se týče právního státu, shodli se účastníci na tom, že 
je třeba ukázat, že je demokracie na Západě silná 
a zamezit dalším narušením právního státu, jako jsme 
byli svědky při útoku na americký Kongres dne 6. led-
na tohoto roku, a posílit narativ o síle demokracie ve 
světě, zejména proti autokratickým vůdcům, kteří stoji 
proti ní a pomáhají v šíření dezinformací.  

/J. Janek/ 

Debata o mutacích viru covid-19 > Evropský parlament 

Poslanci z Výboru pro životní prostředí a veřejné zdra-
ví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamen-
tu (EP) uspořádali v pondělí 15. března debatu s od-
borníky z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
nemocí, Evropské agentury pro léčivé přípravky a Svě-
tové zdravotnické organizace o účinnosti vakcín proti 
novým mutacím a variantám koronaviru. Poslanci též 
vyslechli prezentaci Komise o výhodách plánu připra-
venosti nazvaného „Inkubátor HERA“. 

Zástupce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC), Dr. B. Ciancia, poskytl ve svém vystoupe-
ní poslancům přehled o vlastnostech tří hlavních mutací 
koronaviru (britská, jihoafrická a brazilská varianta), in-
formace o jejich šíření a možnostech zmírnění jejich dopa-
du. Modely střediska předpokládají, že současná opatře-
ní a zavedené očkovací strategie budou i nadále účinné, 
uvedl Dr. Ciancia. Jednotlivé varianty viru je nicméně tře-
ba dále monitorovat. 

Dr. M. Cavaleri, předseda pohotovostní pracovní skupiny 
pro covid-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky 
(EMA), ujistil poslance, že agentura pečlivě sleduje studie 
účinnosti vakcín u nových mutací koronaviru. Proces schva-
lování vakcín upravených pro nové varianty bude podle 

něj rychlejší, protože úprava vakcín bude schvalována 
jako změna k původní autorizaci vakcíny.  

K. O'Brienová, ředitelka pro vakcíny a biologické látky 
Světové zdravotnické organizace (WHO), zdůraznila, 
že je třeba reakci na mutace koronaviru koordinovat 
globálně. Zdůraznila též důležitost komunikace 
s veřejností. Je zásadní, aby lidé vakcínám důvěřovali. 
Ředitelka O´Brienová v této souvislosti upozornila na 
vysoké riziko dezinformací o účinnosti stávajícího očko-
vání proti mutacím koronaviru. 

Komise představila během pondělní schůze poslancům 
výboru ENVI plán připravenosti nazvaný Inkubátor 
HERA. Cílem tohoto plánu je koordinovat výzkumné 
pracovníky, průmysl, regulační orgány a veřejné orgá-
ny, aby byl zajištěn rychlý vývoj, schvalování a dosta-
tečná výroba vakcín pro nové mutace a varianty viru. 
Inkubátor Hera bude zaměřen na rychlé rozpoznání  
a přizpůsobení se novým mutacím a variantám viru, 
rychlejší schvalování vakcín a lepší výrobní kapacity. 
Rovněž připraví půdu pro vytvoření Úřadu EU pro při-
pravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti 
zdraví (HERA). 

/J. Linková/ 

Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, po-
kud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení 
třetích zemí (vypracovalo Ministerstvo dopravy)  

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se zřizuje rezerva na přizpůsobení se 
brexitu (vypracovalo Ministerstvo dopravy)  

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského Parla-
mentu a Rady k účasti EU v evropském partnerství k me-
trologii, které je společným podnikem několika člen-
ských států (vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy) 
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Rada pro zemědělství a rybolov, 22. a 23. března  

Z důvodu projednávání a hlasování o rybolovných kvó-
tách a jejich citlivosti se Rada sešla prezenčně. Jako 
první bod programu je zařazena diskuse ke konzultacím 
o rybolovných právech mezi EU a Spojeným královstvím, 
následována výměnou názorů k připravenosti fytosani-
tárních opatření k ochraně rostlin proti škůdcům ohrožují-
cím zemědělství.  

Zasedání výborů a miniplenární schůze Parlamentu, 
22. března. – 28. března 

V tomto týdnu se sejdou poslanci na zasedání výborů  
a také na miniplenární schůzi Parlamentu.  

Neformální videokonference ministrů pro obecné zá-
ležitosti, 23. března  

Na programu jednání je příprava nadcházejícího jed-
nání členů Evropské rady, evropský semestr a informace 
předsednictví o nadcházejících krocích v procesu přípra-
vy Konference o budoucnosti Evropy. 

Videokonference členů Evropské rady, 25. a 26. břez-
na  

Na programu jsou čtyři tematické okruhy, přičemž první 
se zaměřuje na koordinaci v boji proti covid-19, zejmé-
na na zabezpečení a distribuci vakcín, digitální zelený 
certifikát a solidaritu se třetími zeměmi.  

Program evropských institucí od 23. do 29. března > Informace 


