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V tomto čísle naleznete 

Milí čtenáři, 

máme před sebou další týden, ve kterém 
nebude o dění na evropské scéně nouze. 
V neděli skončil v britském Cornwallu 
summit G7, kterého se za EU účastnili 
předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová a předseda Evropské rady 
Charles Michel, v pondělí na něj navázal 
summit NATO a summit EU – Kanada. 
V úterý pak série summitů pokračuje se-
tkáním EU – USA, prvním na úrovni ve-
doucích představitelů obou stran od 
května 2017. 

Radu EU čeká tento týden jednání 
v prezenční i online formě, v Lucemburku 
a v Lisabonu. V pondělí se uskutečnila 
videokonference ministrů odpovědných 
za rozvoj, kteří se věnovali spolupráci EU 
se zeměmi se středními příjmy.  

V Lucemburku v pondělí začne jednání 
Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři 
budou do úterý jednat o minimálních 
mzdách, opatřeních navazujících na   

sociální summit v Portu a o nových vý-
zvách pro sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání, v oblasti zdraví pak o posí-
lení úlohy Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA).  

V Lisabonu pak v pondělí začalo dvou-
denní neformální zasedání ministrů ze-
mědělství a rybolovu. Ti si vymění názory 
na potravinové systémy, inovace a řízení 
přírodních zdrojů a budou diskutovat 
o balíčku opatření týkajících se reformy 
Společné zemědělské politiky po roce 
2020.  

Ve čtvrtek proběhne v Lucemburku zase-
dání Euroskupiny, po kterém bude 
v pátek následovat jednání Rady pro 
hospodářské a finanční věci. K hlavním 
tématům, kterými se budou ministři zabý-
vat, bude patřit bankovní unie, imple-
mentace Nástroje na podporu oživení  
a odolnosti (RRF), sazby DPH nebo pří-
prava zasedání ministrů financí a guver-
nérů centrálních bank zemí G20 ve 
dnech 7. až 10. července 2021. 

Ve Štrasburku proběhne v sobotu 
19. června první plenární jednání Konfe-
rence o budoucnosti Evropy. Účastnit se 
ho budou jak zástupci Evropského parla-
mentu, Rady EU, Komise, vnitrostátních 
parlamentů, Výboru regionů a Evropské-
ho hospodářského a sociálního výboru. 
K nim se připojí celkem 180 občanů EU. 
První jednání se bude zabývat přede-
vším účelem a očekáváním, která jsou na 
Konferenci kladena, nebo dosavadními 
zkušenostmi a mnohojazyčnou digitální 
platformou. 

Na stránkách tohoto čísla newsletteru si 
nezapomeňte přečíst o výsledcích ple-
nárního zasedání Evropského parlamen-
tu, které mělo na programu řadu zajíma-
vých bodů, a také o průběhu kulatého 
stolu Národního konventu, který se minu-
lý pátek věnoval bezpečnosti a boji pro-
ti terorismu v Evropě. /A. Kuchařová/ 

Úvodník 

Kulatý stůl Národního konventu o EU 

V pátek 11. června se uskutečnil  kula-
tý stůl Národního konventu o EU na 
téma „Bezpečnost a boj proti terorismu 
v Evropě“. Odborným garantem byl 
Institut pro evropskou politiku Europe-
um. 

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Ja-
ké jsou prioritní zájmy České republiky 
v oblasti vnitřní bezpečnosti, které chce 
prosazovat na evropské úrovni? (2) Jak 

zajistit do budoucna rovnováhu mezi 
bezpečností a zasahováním do základ-
ních práv? (3) Mají Česká republika a 
Evropská unie vhodný právní rámec pro 
řešení výzev /Pokr. na s. 2/v oblasti 
terorismu a jak vytvořit bezpečnostní 
prostředí, které bude odolné do bu-
doucnosti? (4) Jakým způsobem lze čelit 
radikalizaci v České republice a v EU? 

/Pokračování na s. 2/ 

Zdroj: @2021PortugalEU 
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Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro evropské záleži-
tosti Milena Hrdinková. Ta zdůraznila prioritní roli bez-
pečností politiky pro současnou i budoucí politickou re-
prezentaci České republiky i EU. Zmínila současnou snahu 
v EU o rozvoj konceptu ‚‚Bezpečnostní unie‘‘. Akci mode-
rovali Miroslav Mareš a Petra Mlejnková z Masarykovy 
univerzity.  

První stanovisko prezentoval Petr Habarta z Ministerstva 
vnitra. Podtrhl, že bezpečnost je pro většinu z nás jeden 
z nejdůležitějších aspektů. V rámci EU by se ČR měla 
soustředit zejména na otázky terorismu, násilného extre-
mismu, organizovaného zločinu a technologický vývoj. 
Nezbytné je také nadále prohlubovat policejní i jinou 
výměnu informací.  

Druhé stanovisko představila Barbora Vegrichtová 
z ČVUT. Podotkla, že bezpečnostní systémy je neustále 
potřeba aktualizovat a hrozbu terorismu je možné lépe 
potírat zejména sdílením informací napříč členskými státy 
o bezpečnostních hrozbách.  

Posledním stanoviskem přispěl Jan Lata, národní kore-
spondent pro boj proti terorismu. Mimo jiné se zaměřil 

na otázku terorismu v ČR. Dle něj má ČR a EU vhodný 
právní rámec pro jeho řešení. Debata by nicméně mě-
la být vedena u otázky zmírnění trestní sazby 
v kontextu schvalování teroristického činu, která je dnes 
stanovena na 5 až 15 let. 

V následné diskusi účastníci shrnuli potřebu aktivně 
bojovat proti všem hrozbám, včetně různých forem 
organizovaného zločinu. U všech opatření v oblasti 
vnitřní bezpečnosti, včetně boje proti terorismu a radi-
kalizaci, je důležité vyhodnocovat efektivitu a podle ní 
rozhodovat i o vhodnosti řešení problémů na národní 
nebo evropské úrovni. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU na-
leznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě 
na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracová-
na doporučení, která budou představena vládě České 
republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.  
/J. Sochor/ 

Next GenerationEU — plán financování > Komise 

Poté co všechny členské státy EU schválily rozhodnutí 
o vlastních zdrojích, může Komise začít získávat pro-
středky na financování oživení Evropy prostřednic-
tvím nástroje NextGenerationEU.  

V tomto kontextu oznámila Komise na začátku června 
plán financování, podle kterého v roce 2021 vydá 
dlouhodobé dluhopisy v hodnotě přibližně 80 miliard 
eur, jež budou doplněny o desítky miliard eur z krátko-
dobých pokladničních poukázek EU na pokrytí zbývají-
cích požadavků na financování.  

První plán financování Komise, který se týká období me-
zi červnem a prosincem 2021, nastiňuje, jak bude Ko-
mise přistupovat k trhu, aby získala potřebné tržní finan-
cování. Přesná výše dluhopisů EU i pokladničních pouká-
zek EU bude záviset na konkrétních finančních potře-
bách. Díky vysokému ratingu EU si Komise bude moci 
půjčit za výhodných podmínek. Tuto výhodu pak přímo 
přenese na členské státy EU při poskytování úvěrů nebo 
na rozpočet Unie v podobě nízkých úrokových sazeb 
u výpůjček na financování výdajů na oživení.  Komise tak 
bude moci v druhé polovině roku financovat všechny plá-
nované granty a úvěry pro členské státy v rámci Nástro-
je pro oživení a odolnost a také pokrýt potřeby politik 
EU, jež jsou financovány z prostředků NextGenerati-
onEU.  

Komise nyní dokončila přípravy na první emisi NextGe-
nerationEU, která se uskuteční poprvé 16. června. První 
emise dluhopisů se uskuteční prostřednictvím syndikace, 
tj. prostřednictvím skupiny upisovatelů, nebo bank, jejichž 
úlohou je umístit dluh u investorů. Jde o instituce zahrnuté 
do sítě primárních prodejců zřízené Komisí 31. května 
2021. Předpokládá se, že další syndikované transakce 
proběhnou do konce července.  

První pokladniční poukázky EU budou vydány v září, 
až začne fungovat aukční platforma EU. Komise využi-
je evropské směnky k rychlému získání dodatečných 
finančních prostředků, bude-li to zapotřebí k doplnění 
částek z dlouhodobé emise dluhopisů.  

Komise má od září 2021 rovněž v úmyslu začít vydá-
vat dluhopisy EU a pokladniční poukázky EU prostřed-
nictvím aukcí. Jakmile bude zaveden aukční systém, 
Komise bude pravidelně organizovat syndikace a auk-
ce pro dluhopisy.  

K financování nástroje NextGenerationEU si Komise 
jménem EU vypůjčí prostředky na kapitálových trzích 
– až 750 miliard eur v cenách roku 2018 nebo přibliž-
ně 800 miliard eur v běžných cenách. To odpovídá 
objemu půjček v průměrné výši zhruba 150 miliard eur 
ročně od poloviny roku 2021 do roku 2026, čímž se 
EU stane jedním z největších emitentů v eurech. 

Vzhledem k objemu, četnosti a složitosti nadcházejících 
výpůjčních operací se Komise bude řídit osvědčenými 
postupy, které používají velcí a častí emitenti, a bude 
uplatňovat tzv. diverzifikovanou strategii financová-
ní. 

Tento postup se liší od přístupu „back-to-back“, který 
Komise dosud používala k půjčování na trzích, a to i v 
rámci programu SURE. V uplynulých 40 letech Komise 
realizovala několik úvěrových programů na podporu 
členských států EU a třetích zemí. Všechny tyto úvěrové 
operace byly financovány způsobem „back-to-back“, 
zejména prostřednictvím syndikovaných emisí dluhopi-
sů.  

/M. Ondičová/ 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada 

V pondělí 7. června se v Lucemburku konalo zasedání 
Rady ministrů spravedlnosti.  Delegaci České republiky 
vedl Michal Franěk, náměstek ministryně spravedlnosti 
pro legislativu. Následující den se konalo řádné jedná-
ní části Vnitřní věci, při kterém ČR zastupoval první 
náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. 

První den schválili ministři spravedlnosti tzv. obecný pří-
stup Rady k návrhu nařízení o právu rozhodném pro účin-
ky postoupení pohledávek na třetí strany. Návrh se 
v Radě EU projednával tři roky. Nyní státy dospěly ke 
kompromisnímu textu, na jehož základě lze začít vyjedná-
vání s Evropským parlamentem /Pokr. na s. 3/ 
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v rámci trialogů. Následovalo přijetí obecného přístupu 
Rady k návrhu nařízení o počítačovém systému pro komu-
nikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních 
(systém e-CODEX), kterým se zavádí decentralizovaný 
systém umožňující bezpečnou přeshraniční výměnu dat 
mezi justičními orgány, a také obecný přístup Rady 
k návrhu nařízení, které mění nařízení o zřízení Agentury 
Evropské unie pro základní práva, upravující působnost 
této Agentury a posilující efektivnost, relevantnost a řízení 
agentury.  

Ministři se dále vyjadřovali k justičním prvkům návrhu na-
řízení o digitálních službách v kontextu boje proti nezá-
konnému obsahu online. Rada rovněž přijala závěry  
o přeshraniční ochraně osob, které nemohou z důvodu 
fyzických či duševních dispozic účinně hájit své zájmy, a to 
jak v civilní, tak trestní oblasti. Česká republika je jedním 
z 10 členských států EU, které doposud přistoupily k tzv. 
Haagské úmluvě o ochraně dospělých osob. Unijní úsilí by 
mělo podpořit další ratifikace.  

Před pracovním obědem, během něhož ministři projednali 
aktuální právní situaci v návaznosti na rozhodnutí Soudní-
ho dvora EU v tzv. věci Schrems II, které mělo zásadní 
vliv na unijní úpravu ochrany osobních údajů ve smlouvách 
se třetími státy, si ministři vyslechli informaci o zahájení 
činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. 

Ministři vnitra vzali na vědomí zprávu o pokroku ve vy-
jednávání směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů 
(CER) a následně diskutovali o vyhodnocení dopadů pan-
demie covidu-19 na boj proti trestné činnosti. Shodli se, 
že došlo k nárůstu trestné činnosti v on-line prostředí 
(zejména problematika sexuálního zneužívání dětí na 
internetu, šíření propagace násilného extremismu, obecně 
kyberkriminalita, podvody a nabízení padělaného zboží 
včetně vakcín a zdravotnických ochranných pomůcek). 
Nárůst byl zaznamenán rovněž v případě domácího nási-
lí.  

Obsáhlá výměna názorů byla věnována návrhu naří-
zení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro 
umělou inteligenci z hlediska vnitřní bezpečnosti. Mi-
nistři na jednu stranu obecně přivítali tuto legislativní 
iniciativu a vyzdvihli její význam v oblasti vymáhání 
práva, zároveň však vyjádřily obavy, aby nedošlo 
k narušení efektivity operativní činnosti orgánů vymá-
hajících právo, a upozornily na význam správné rov-
nováhy mezi ochranou základních práv a hodnot  
a ochranou bezpečnosti a veřejného pořádku.  

V rámci pracovního oběda ministři vnitra za účasti 
Mezinárodní organizace pro migraci a UNHCR deba-
tovali o řízení migračních toků se sousedními zeměmi. 
V návaznosti na výměnu názorů během pracovního 
oběda byl stručně projednán aktuální stav jednání 
o Novém paktu o migraci a azylu. Předsednictví  zdů-
raznilo potřebu co nejrychlejšího schválení Paktu, došlo 
k pokroku na technické úrovni.  

V rámci Smíšeného výboru proběhla po obědě první 
politická diskuse o nové strategii o budoucnosti Schen-
genu, kterou Komise vydala 2. června. Strategie usilu-
jící o plné obnovení fungování Schengenu zdůrazňuje 
zejména význam ochrany vnějších hranic, policejní spo-
lupráce a zlepšení správy Schengenu a připravenosti 
a v neposlední řadě též důležitost dokončení rozšíření 
schengenského prostoru. Členské státy strategii přiví-
taly, stejně jako legislativní návrh na revizi schengen-
ského hodnotícího mechanismu. 

Na závěr Předsednictví informovalo o výsledcích své 
inciativy usilující o posílení spolupráce EU se zeměmi 
severní Afriky v oblasti vnitřních věcí a plánovaném 
zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU-
USA, které se bude konat 22. června. Následně infor-
movalo Slovinsko o prioritách svého předsednictví.  
/M. D. Ličková/ 

Dne 9. června se neformálně setkali ministři zodpo-
vědní za rybolov. Cílem jednání bylo předložení vý-
sledků konzultací mezi EU a Spojeným království Ko-
misí a diskuze nad dosaženou dohodou o rybolovných 
právech. Delegaci za ČR vedl Patrik Mlynář z Minister-
stva zemědělství.  

Během vystoupení  zástupci členských států ocenili přístup 
Komise s vytvořením kompromisní dohody se Spojeným 
královstvím. Všichni se ovšem shodli, že se jedná o první 
dohodu, která bude muset být v příštích obdobích znovu 
uzavírána a postupně více precizována.  

Rovněž panovala všeobecná shoda, že nyní musí být ob-

Neformální videokonference ministrů pro rybolov > Rada 

ratem nastaven v rámci specializovaného výboru flexi-
bilní převod kvót, nastaven mechanismus řízení popu-
lací na základě vědeckých doporučení, apod. Zástup-
cům Španělska a Irska vadila situace v oblasti nastave-
ní smlouvy v Keltském moři a vytvoření smíšených rybo-
lovných oblastí. Rovněž bylo během jednání uvedeno, 
že Unie by měla usilovat, aby písemný záznam Specia-
lizovaného výboru byl plně závazný. Portugalské před-
sednictví  jednání uzavřelo tak, že 9. června odpoledne 
bude daná záležitost projednávána v rámci Coreperu, 
a bude se snažit získat veškerou podporu v rámci Rady 
ministrů zodpovědných za rybolov, která má proběh-
nout dne 11. června. /M. Sitta/ 

Dne 10. června proběhlo jednání ministrů životního 
prostředí. Českou republiku zastupoval ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec.  

Na jednání ministři schválili závěry k nové Adaptační 
strategii EU. V rámci diskuse členské státy zdůrazňovaly 
nenahraditelnou roli adaptací. V tomto ohledu bude žá-
doucí klást důraz na opatření blízká přírodě, která mají 
pozitivní přesah na ochranu biodiverzity.  

Dalším bodem jednání byla diskuze ke zprávě o pokroku 
v projednávání návrhu k bateriím a odpadním bateriím.  
Portugalské předsednictví informovalo, že identifikovalo 

řadu aspektů, jež budou muset být dále adresovány, 
například právní základ návrhu, nakládání 
s odpadními bateriemi či procedura pro omezování 
nebezpečných látek v bateriích. V následné diskuzi 
volali ministři po využití duálního právního základu 
vnitřního trhu i životního prostředí a po stanovisku 
Právní služby Rady k této věci. Česká republika a ně-
kolik dalších delegací pak vyjádřila obavy ohledně 
stanovování velkého množství požadavků formou im-
plementačních a delegovaných aktů.  

V odpolední části jednání proběhla první diskuze mi-
nistrů k nedávno /Pokr. na s. 4/ 

Zasedání Rady pro životní prostředí > Rada 
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Dne 11. června proběhlo zasedání ministrů zodpověd-
ných za energetiku. Delegaci České republiky vedl ná-
městek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Ehler. 

Na úvod setkání ministři přistoupili  k přijetí obecného 
přístupu k revizi nařízení TEN-E o transevropských ener-
getických sítích.   

Následovala  výměně názorů k Vodíkové strategii, kdy 
České republika ve  svém vystoupení zmínila potřebu vy-
tvoření takového rámce, který by respektoval odlišný 
stupeň vývoje vodíkového trhu a plynárenské infrastruktu-
ry v jednotlivých státech. Podpora by se měla soustředit 
nejen na obnovitelný vodík, ale i na jiné formy nízkouhlí-
kového vodíku, který přispěje k dekarbonizaci.  

Vedoucí delegací se sešli u neformálního oběda 
s komisařkou Kadri Simsonovou, proběhla neformální vý-

měna názorů  k nadcházejícímu balíčku legislativy Fit 
for 55. Po polední pauze došlo ke schválení závěrů 
Rady k iniciativě Renovační vlna.  

V rámci bodu „Různé“ Česká delegace prezentovala 
další bod, ve kterém apelovala na Komisi ve věci udr-
žitelného financování – kritérií taxonomie. Nedávno 
zveřejněný delegovaný akt k taxonomii nezahrnuje 
zemní plyn a jádro, tedy dvě technologie důležité pro 
tranzici nejen české energetiky. Komise avizovala, že 
dodatečný delegovaný akt k těmto technologiím by 
měl být publikován do konce roku 2021. Česká re-
publika vnímá nezařazení těchto dvou technologií do 
zveřejněného delegovaného aktu jako porušení princi-
pu technologické neutrality a ohrožení stability tržního 
prostředí, ale také jako riziko pro plnění svých klima-
tických ambicí. /M. Sitta/ 

Od pondělí 7. do čtvrtka 10. června se uskutečnilo prv-
ní plenární zasedání konané po delší odmlce způsobe-
né pandemií covidu-19 ve Štrasburku. Zasedání se 
prezenčně zúčastnila více než polovina poslanců, 
ostatní využili možnosti připojit se k rozpravám i hla-
sování distančně. K hlavním bodům patřily schválení 
dohody o digitálním covid certifikátu EU, hlasování  
o usnesení, které požaduje dočasné pozastavení uplat-
ňování práv duševního vlastnictví na vakcíny proti 
covid-19 a debata a přijetí usnesení k represím v Bělo-
rusku a důsledcích pro bezpečnost EU. 

V uplynulém týdnu proběhla v Evropském parlamentu 
rozprava a finální hlasování o digitálním covid certifiká-
tu EU po dosažení kompromisu z meziinstitucionálních jed-
nání. Poslanci Evropského parlamentu během rozpravy 
požadovali urychlené spuštění vydávání nových certifiká-
tů a apelovali na cenovou dostupnost testování.  

Poslanci též schválili usnesení, ve kterém požadují dočas-
né pozastavení platnosti patentů na vakcíny proti covi-
du-19. Podle Evropského parlamentu tento krok zlepší 
globální přístup k cenově dostupným zdravotnickým vý-
robkům používaným v boji proti koronaviru a odstraní 
překážky výroby a nedostatky v dodávkách na celém 
světě. Rozhodnutí o případném dočasném upuštění od 
uplatňování práv duševního vlastnictví by mělo být při-
jato na půdě Světové obchodní organizace, konkrétně 
v Radě pro obchodní aspekty práv duševního vlastnictví 
(tzv. Rada pro TRIPS). Návrh na dočasné pozastavení 
platnosti všech patentů souvisejících s prevencí, omezením 
šíření a léčbou covidu-19 předložily na úrovni Světové 
obchodní organizace v loňském roce Indie a Jihoafrická 
republika. Návrh později podpořila i vláda USA. 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

V přijatém usnesení nazvaném Systematické represe 
v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpeč-
nost poslanci odsoudili květnový únos letadla společnos-
ti Ryanair a vyzvali k okamžitému propuštění Ramana 
Prataseviče a dalších politických vězňů v Bělorusku. 
Rada EU by podle nich měla uvalit sankce na osoby 
a subjekty v Bělorusku, které se podílely na nuceném 
přistání letadla i loňských volebních podvodech a ná-
sledném porušování lidských práv v Bělorusku. Podle 
Evropského parlamentu by ze strany EU mělo též dojít 
k přijetí hospodářských sankcí zaměřených na klíčové 
běloruské podniky. 

V usnesení k průběžnému posuzování národních plánů 
pro oživení a odolnost poslanci Evropského parlamen-
tu vyzvali Komisi, aby u všech členských států trvala na 
zahrnutí ambiciózních reformních opatření do jejich ná-
rodních plánů. Plány obnovy musí podle nich v plné 
míře splňovat dohodnuté požadavky a cíle zaměřené 
na spravedlivý a environmentálně pozitivní růst  
a digitální transformaci. 

Evropský parlament dále projednal závěry zvláštního 
zasedání Evropské rady, přípravu summitu G7  
a summitu EU–USA, schválil usnesení s názvem strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Na-
vrácení přírody do našeho života, které se zabývá sou-
časnou krizí v oblasti biologické rozmanitosti v Evropě 
i ve světě a odhlasoval usnesení ke střetu zájmů před-
sedy vlády ČR v návaznosti na rozpravu z květnového 
pléna Evropského parlamentu.  

/J. Linková/ 
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zveřejněnému Akčnímu plánu pro nulové znečištění. 
Ministři přivítali integrovaný přístup k řešení problému 
znečištění vody, půdy a ovzduší napříč politikami EU. 
Komise a řada států kladly důraz na důslednou aplikaci 
principu předběžné opatrnosti a principů „znečišťovatel 
platí“ na nichž stojí koncept hierarchie prevence znečiš-
tění. Zazníval apel na lepší implementaci legislativy 
v oblasti životního prostředí a někteří ministři indikovali 
připravenost posílit ambici současných cílů, především 
v oblasti ovzduší. Naopak některé státy  včetně České 
republiky upozornily, že je potřeba brát v potaz speci-

fické podmínky členských států a jejich rozdílné vý-
chozí pozice, a důsledně vyhodnocovat dopady na-
vrhovaných cílů.  

V rámci bodu Různé Česká republiky s podporou 
Bulharska, Maďarska, Rumunska, Řecka, Kypru  
a Slovenska otevřela otázku taxonomie a upozorni-
la na potřebu řádně diskutovat vazbu taxonomie na 
podporu investic z evropského rozpočtu, protože sou-
časná praxe v konečném důsledku komplikuje finan-
cování tranzice. /M. Sitta/ 
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Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 14. a 15. červ-
na  

V části zaměstnanost a sociální politika budou Radě 
předloženy zprávy o pokroku k návrhu směrnice o přimě-
řených minimálních mzdách v EU, návrhu směrnice o zá-
vazných opatřeních pro transparentnost mezd a návrhu 
směrnice o rovném zacházení.  

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu 
15. června  

Hlavním tématem jednání bude debata na téma potravi-
nové systémy, inovace a řízení přírodních zdrojů v kon-
textu revize společné zemědělské politiky po roce 2020. 

Zasedání Euroskupiny 17. června a Rady pro hos-
podářské a finanční věci 18. června 

V rámci legislativních bodů  předsednictví zařadilo na 
agendu daňové body týkající se DPH. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci 21. června  

Nejprve proběhne výměna názorů k situaci 
v Bělorusku a stavu implementace závěrů Evropské 
rady k tomuto tématu včetně zavádění další sady 
sankcí vůči tamnímu režimu. Následně budou ministři 
diskutovat o Latinské Americe s důrazem na dopady 
pandemie covidu-19 a na budoucí perspektivu vztahů 
EU s tímto regionem.  

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu a Radě „Strategie EU pro dobrovolný návrat  
a opětovné začlenění“ (vypracovalo Ministerstvo vni-
tra) 

Rámcová pozice k otázce vydělení obchodní části do-
hod EU sjednávaných ve výlučné pravomoci EU 
(vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Taxonomie EU, po-
dávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v ob-
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lasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování 
finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evro-
pu“ (vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady  
o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evrop-
skou unií a Spojeným královstvím Velké Británie  
a Severního Irska o spolupráci a výměně informací 
v oblasti hospodářské soutěže (vypracovalo Minister-
stvo zahraničních věcí) 

Od 1. července letošního roku začne po dobu 12 měsí-
ců napříč EU platit jednotný Evropský digitální covid 
certifikát.  

Poslanci dokončili práce na příslušných nařízeních na svém 
červnovém plenárním zasedání, které proběhlo minulý 
týden. Legislativní balíček obsahuje dvě nařízení, první 
se vztahuje k občanům EU a druhé k občanům třetích ze-
mí. Cílem je usnadnit cestování v EU a tím přispět 
i k hospodářskému oživení.  

Certifikáty budou vydávány bezplatně vnitrostátními 
orgány, a to buď v digitální anebo tištěné podobě. Cer-
tifikáty budou obsahovat informace o očkování proti covi-
du-19, negativním výsledku testu na covid-19 nebo o již 
prodělání covidu-19. Občané budou moci využívat digi-
tální covid certifikát ve všech unijních zemích. Certifikát 
nebude nahrazovat cestovní doklad a nebude podmínkou 
pro volný pohyb. 

Během jednání o tomto legislativním balíčku s Komisí 
a Radou  dosáhli poslanci dohody o tom, že členské státy 

EU nebudou moci cestovatelům s příslušným digitálním 
certifikátem ukládat další cestovní omezení, jako je 
např. nutnost karantény anebo podrobení se dalšímu 
testu na covid-19, pokud to nebude nezbytně nutné. 
Členský stát, který se rozhodne z důvodu ochrany veřej-
ného zdraví takovéto omezení nařídit, musí tuto skuteč-
nost oznámit Komisi 48 hodin dopředu a veřejnosti mini-
málně 24 hodin předem.  

Členské státy podle nařízení mají za úkol zajistit bezpeč-
né a cenově dostupné testování na koronavirus a dále 
také musí uznávat certifikáty o očkování vydané v jiných 
členských státech, pokud byla daná očkovací látka 
schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
(EMA). O uznání vakcín schválených vnitrostátními postu-
py, které nebyly ještě schválené agenturou EMA, může 
rozhodnout každý členský stát sám.  

/J. Janek/ 
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