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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 

tento týden jsme zahájili Konferencí  
o budoucnosti Evropy, tedy diskuzí na 
téma budoucího směřování Evropy. Na 
Vysoké škole ekonomické se uskutečnila 
online konference s názvem „Jakým 
směrem chceme řídit Evropu“, na níž 
vystoupili mimo jiné místopředsedkyně 
Komise Věra Jourová, místopředsedky-
ně Evropského parlamentu Dita Cha-
ranzová, předseda senátního Výboru 
pro zahraniční věci, obranu a bezpeč-
nost Pavel Fischer nebo sociolog Martin 
Buchtík. Na konferenci navázala veřej-
ná diskuze „Recepty mladých pro Evro-
pu budoucnosti, jejíž součástí byla 
ukázka platformy ke Konferenci 
o budoucnosti Evropy, do které můžou 
občané vkládat své komentáře a ná-
vrhy k fungování EU. 

V Bruselu probíhají ještě poslední letoš-
ní zasedání Rady EU. Slovinské před-
sednictví již pomalu postupně předává 
štafetu nadcházejícímu francouzskému 
předsednictví. Rušný je hned začátek 
týdne. V pondělí a v úterý se koná Ra-

da pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři 
odpovědní za zaměstnanost a sociální 
věci v pondělí diskutovali o směrnici  
o přiměřených minimálních mzdách v EU 
nebo transparentnosti odměňování.  

V úterý je vystřídají ministři zdravotnic-
tví, kteří mají na programu reakci na 
pandemii covidu-19, nařízení Rady  
o rámci opatření pro zajištění dodávek 
lékařských protiopatření pro krizové 
situace nebo závěry o posílení evropské 
zdravotní unie. Rovněž v pondělí jednala 
Euroskupina, a to o dvanácté zprávě  
o posíleném dohledu nad Řeckem, svém 
pracovním programu na první pololetí 
příštího roku nebo o výsledcích mise 
MMF v eurozóně. V úterý naváže na 
Euroskupinu Rada pro hospodářské  
a finanční věci. Ministři se budou zabý-
vat aktualizací pravidel pro snížené saz-
by DPH, balíčkem Fit for 55, posílením 
bankovní unie nebo unií kapitálových 
trhů. Ve čtvrtek je na programu Rada 
pro dopravu, telekomunikace a energe-
tiku, která se bude věnovat čisté a udrži-
telné mobilitě. Konec týdne patří Radě 
pro spravedlnost a vnitřní věci. Ve čtvr-
tek budou ministři odpovědní za vnitro 
projednávat odolnost kritické infrastruk-
tury, policejní spolupráci a posílení vněj-
ších hranic. V pátek budou ministři spra-
vedlnosti řešit mimo jiné lepší přístup 
k elektronickým důkazům pro boj proti 
trestné činnosti. 

Evropský parlament má v tomto týdnu 
na programu schůze jednotlivých výborů 
a přípravu politických skupin na poslední 
letošní plenární zasedání. Kromě toho se 
předseda David Sassoli a předsedové 
jednotlivých politických skupin ve čtvrtek 
v Paříži setkají se členy francouzské vlá-
dy a poslanci Národního shromáždění, 
se kterými budou diskutovat o prioritách 
nadcházejícího francouzského předsed-
nictví v Radě EU. Delegaci Evropského 
parlamentu budeme k podobné diskuzi 
za půl roku vítat také v Praze. 

Úvodník 

Kulatý stůl Národního konventu  

Již ve středu vydá Národní konvent 
o Evropské Unii doporučení z kula-
tého stolu 26. listopadu, jehož té-
matem byly Vztahy EU s východním 
sousedstvím. Debaty se zúčastnili 
zástupci státní správy, akademické, 
sociální a hospodářské sféry, spo-
lečně s reprezentanty evropských 
institucí, neziskového sektoru a dal-

šími účastníky. Odborným garantem 
kulatého stolu byl Institut pro evrop-
skou politiku EUROPEUM. 

Debata u kulatého stolu se zaměřila na 
tři otázky. (1) Měla by EU nadále při-
stupovat ke skupině zemí zahrnutých ve 
Východním partnerství jako k celku, ne-
bo by měla svůj přístup více diverzifiko-
vat? /Pokr. na s. 2/ 
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(2) Měla by EU vytvořit speciální zelenou strategii pro 
země východního sousedství a případně na jakých prin-
cipech? (3) Jak může EU čelit vlivu dalších mocností 
(Ruska, Číny, příp. Turecka) působících proti zájmům EU 
v oblasti východního sousedství? 

Předkladatelé stanovisek i diskutující se shodovali, že 
Východní sousedství představuje pro EU důležitou oblast 
z geopolitického a geostrategického hlediska a je v je-
jím zájmu budovat v regionu stabilitu, demokracii a pro-
speritu. Diskutující dále zmínili, že kulatý stůl přichází 
v pravou chvíli, vzhledem k blížícímu se Summitu Východ-
ního partnerství, který proběhne 15. prosince 2021.  

Byly schváleny celkem čtyři doporučení, které reflektují 
závěry z diskuse. Česká republika by měla nadále pod-
porovat další postup v reformách ve státech Východní-
ho partnerství a nabízet své know-how i finanční podpo-
ru projektům zaměřeným na reformní agendu. Dále je v 
zájmu České republiky dále podporovat ambice zemí 
Východního partnerství a jejich postupné sbližování 
s EU. ČR by měla podpořit tzv. Asociované trio a jeho 
agendu a dále prosazovat tuto iniciativu v unijní debatě. 
Česká republika spolu s podobně smýšlejícími zeměmi 

by také měla usilovat o celounijní dialog směřující k 
vymezení jasné perspektivy a konečného cíle pro ze-
mě Východního partnerství.  

Dle třetího doporučení by měla Česká republika pro-
zkoumat možnosti, jak dále posilovat investice v re-
gionu. V oblasti ekonomické spolupráce by také měla 
být zvážena revize existujících dohod o volném ob-
chodě (DCFTA) směrem k jejich aktualizaci, zejména v 
kontextu zelené a digitální agendy. Ve své podoře 
vůči zemím Východního partnerství by se EU měla sou-
středit na konkrétní a viditelné projekty směřující 
k přiblížení regionu evropským standardům. Česká 
republika v tomto ohledu může nabídnout know-how 
v projektech zaměřených na posilování odolnosti. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípa-
dě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(@Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypraco-
vána doporučení, která budou představena vládě 
České republiky a dalším tvůrcům české evropské po-
litiky. /K. Bartáková/ 

Regionální debaty v rámci Konference o budoucnosti Evropy > ČR a EU 

V uplynulém týdnu proběhly dvě regionální debaty 
v rámci Konference o budoucnosti Evropy. První uspo-
řádalo online 30. listopadu Eurocentrum České Budějo-
vice. Druhou pak 2. prosince Eurocentrum Hradec Krá-
lové. 

Debaty uspořádané Eurocentrem České Budějovice, se 
zúčastnili děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
Dagmar Škodová Parmová, ředitel Ústavu empirických 
výzkumů STEM Milan Buchtík a programový manažer Bez-
pečnostního centra Evropské hodnoty Michael Murad. De-
batu moderoval Jiří Dušek, rektor Vysoké školy evrop-
ských a regionálních studií. 

„Evropa je náš domov. Představuje naše hodnoty, které 
sdílíme,“ uvedla D. Škodová Parmová. M. Murad vnímá 
Evropu optikou příležitostí, které nabízí. Pro M. Buchtíka 
Evropa znamená především mír a bezpečí. Podle M. 
Murada byl samotný proces přistupování, a transformace, 
které jej doprovázely, možná ještě důležitější než samot-
ný vstup. „Příprava je to, co zemi nakopne,“ vysvětlil, při-
čemž se nabízí paralela se situací, v níž se nyní nachází 
země západního Balkánu či Východního partnerství. 

„Škoda, že na příběh „Zpátky do Evropy“ nebylo navá-
záno něčím dalším,“ politoval M. Buchtík nad absencí no-
vého, výrazného a zároveň aktuálního proevropského 

narativu. „Ekonomika může profitovat z členství ve 
vnitřním trhu, naše firmy mají k dispozici celý evropský 
trh,“ zakončila debatu v optimistickém duchu D. Škodo-
vá Parmová. 

Diskutovat v debatě pořádané 2. prosince Eurocen-
trem Hradec Králové přišli poslanec a ředitel králové-
hradeckého gymnázia Matěj Ondřej Havel, dále Ro-
man Klíma z Krajského úřadu Královéhradeckého kra-
je a politolog Milan Školník působící na Univerzitě 
Hradec Králové. Role moderátora se ujal Matyáš Str-
nad z téže instituce. 

Podle R. Klímy EU pro nás vytvořila přínos, který by 
Česká republika sama nevyprodukovala. M. Školník 
oceňuje možnost vyjet do zahraničí na studentské vý-
měnné pobyty v rámci programu Erasmus. O. Havel se 
vyjádřil k domnělé administrativní náročnosti unijních 
dotačních programů. I když připustíme určitou přílišnou 
byrokracii, musíme toto negativum podle Havla položit 
na misky vah vedle toho, že díky evropským progra-
mům můžeme cestovat, pracovat a studovat 
v zahraničí a mnoho dalšího. „Když se na to takhle 
podíváme, tak mi Evropská unie dává velký smysl,“ 
uzavřel O. Havel. /P. Pospíšil/ 

Dočasná opatření v oblasti azylu > Komise 

Komise předložila soubor dočasných opatření v oblas-
ti azylu a navracení s cílem pomoci Lotyšsku, Litvě 
a Polsku řešit mimořádnou situaci na vnější hranici EU 
s Běloruskem. Opatření uvedeným členským státům 
umožní zavést postupy pro řešení dané situace při pl-
ném dodržování základních práv a mezinárodních 
závazků.  

Návrh předložený Komisí 1. prosince 2021 navrhuje ře-
šení právní a operativní povahy. Opatření obsažená 
v návrhu jsou mimořádná a výjimečná. Budou platit po 
dobu šesti měsíců, pokud nebudou prodloužena nebo 
zrušena, a budou se vztahovat na státní příslušníky třetích 
zemí, kteří nelegálně vstoupili do EU z Běloruska a na-
cházejí se v blízkosti hranic, nebo na ty, kteří se dostaví 
na hraniční přechody. Návrh zahrnuje tyto hlavní prvky: 

Dotčené členské státy budou mít možnost prodloužit 
lhůtu pro registraci žádostí o azyl na 4 týdny na-
místo současných 3 až 10 dnů. Členské státy mohou 
rovněž na hranicích uplatnit azylové řízení pro vyři-
zování všech žádostí o azyl, včetně odvolání, nejpoz-
ději do 16 týdnů – s výjimkou případů, kdy nelze 
poskytnout přiměřenou podporu žadatelům se zvlášt-
ními zdravotními obtížemi. Přednost by měly mít 
opodstatněné žádosti a žádosti rodin a dětí. 

Dotčené členské státy budou mít možnost redukovat 
materiální podmínky pro přijímání a ubytovávání 
migrantů, při zachování základních potřeb (dočasné 
přístřeší přizpůsobené sezónním povětrnostním pod-
mínkám, potraviny, ošacení, odpovídající lékařská 
péče a pomoc zranitelným osobám), /Pokr. na s. 3/ 



Týden v EU — 29. listopadu až 5. prosince 2021 

 

a to při plném respektování lidské důstojnosti. Je důleži-
té, aby členské státy zajistily úzkou spolupráci s UNHCR 
a příslušnými partnerskými organizacemi s cílem podpo-
řit jednotlivce v této mimořádné situaci. 

Dotčené členské státy budou moci uplatňovat zjednodu-
šené a rychlejší vnitrostátní postupy, včetně navracení 
osob, jejichž žádosti o mezinárodní ochranu byly v této 
souvislosti zamítnuty. 

Počítá se se zapojením relevantních evropských agen-
tur, především Evropský podpůrný úřad pro otázky azy-
lu a Frontex, které jsou připraveny prioritně podpořit 
dotčené členské státy při uplatňování výše uvedených 
opatření. Komise zároveň vyčlení dostatečné finanční 

prostředky z relevantních fondů. Veškeré postupy 
prováděné v souladu s tímto návrhem musí respekto-
vat základní práva a zvláštní záruky stanovené práv-
ními předpisy EU, včetně nejlepšího zájmu dítěte, na-
léhavé zdravotní péče a potřeb zranitelných osob, 
používání donucovacích opatření a vazebních podmí-
nek.  

Návrh navazuje na výzvu Evropské rady, aby Komise 
předložila veškeré nezbytné změny právního rámce 
EU a konkrétní opatření podpořená odpovídající fi-
nanční podporou s cílem zajistit okamžitou a přiměře-
nou reakci v souladu s právem EU a mezinárodními 
závazky. /T. Kamal/ 

Digitální justiční balíček  > Komise 

Komise představila 1. prosince legislativní návrhy, je-
jichž cílem je digitalizovat justiční systémy EU a zvýšit 
jejich dostupnost a efektivitu. Digitální komunikační 
kanály se mají stát výchozím kanálem v přeshranič-
ní justiční spolupráci, čímž se do praxe promítne jedna 
z priorit stanovených v loňském sdělení Komise o digi-
talizaci justice.   

První z iniciativ se týká digitalizace přeshranič-
ní komunikace mezi soudními a jinými orgány v rámci pře-
shraniční justiční spolupráce v občanských (včetně rodin-
ných), obchodních a trestních věcech. Občané v EU a pod-
niky by tak měli větší možnost komunikovat přeshraničně 
s justičními a jinými orgány elektronicky. Návrh naříze-
ní zavádí zabezpečený decentralizovaný IT systém, pro-
střednictvím kterého bude komunikace probíhat. Přesun 
komunikace, která dnes stále probíhá většinou v papírové 
podobě, do online prostoru, by měl mít pozitivní do-
pad nejen na životní prostředí, ale také ušetřit čas 
a náklady. Komise odhaduje výši úspor na poštovném  
a papíru přibližně na 25 milionů eur ročně v celé EU.  Mě-
lo by jednat o decentralizovaný systém (založený na prv-
ních systému e-Codex), kdy jednotlivá data jsou uložena 
v daných členských státech. 

Další dva legislativní návrhy, které Komise předložila, 
se týkají digitální výměny informací o trestných činech 
terorismu a mají obecně za cíl zefektivnit boj proti tero-
rismu a jiným druhům závažné přeshraniční trestné činnos-
ti. Nová úprava by měla vést k digitalizaci komunikace 
mezi Eurojustem a příslušnými orgány členských stá-
tů, poskytnout zabezpečené komunikační prostřed-
ky a měla by rovněž umožnit Eurojustu efektivně identifi-

kovat vazby mezi dřívějšími a aktuálními přeshraniční-
mi případy terorismu a jinými druhy závažné přeshra-
niční trestné činnosti. Na základě takto identifikova-
ných vazeb budou státy schopny koordinovat vyšetřo-
vací opatření a odpovídající reakci justičních orgá-
nů. Za tímto účelem Komise předkládá návrh naříze-
ní a současně předkládá také návrh směrnice k zajiš-
tění souladu jednoho ze stávajících nástrojů s unijními 
pravidly pro ochranu osobních údajů.  

Posledním z  návrhů k digitalizaci je návrh naříze-
ní o vytvoření platformy pro spolupráci s cílem pod-
pořit fungování společných vyšetřovacích týmů 
(týmy  vytvořené pro účely konkrétního vyšetřování 
a na omezenou dobu dvěma nebo více stá-
ty). Obecným cílem návrhu je poskytnout technologic-
kou podporu a zvýšit účinnost a účelnost přeshraniční-
ho vyšetřování a trestního stíhání. Konkrétně by pak 
návrh měl zajistit, aby členové společných vyšetřova-
cích týmů a další zúčastnění mohli snadněji sdílet infor-
mace a shromážděné důkazy,  mohli jednodušeji  
a bezpečněji komunikovat jeden s druhým (včetně ko-
munikace členů týmů s příslušnými unijními institucemi či 
agenturami, jako jsou Eurojust, Europol či 
OLAF); a zjednodušit každodenní řízení týmů, včetně 
plánování a koordinace souběžných aktivit. 

Návrh, vývoj, technická správa a údržba platformy 
by měla být svěřena Agentuře pro operativní řízení 
rozsáhlých IT systémů v oblasti svobody, bezpečnosti 
a práva (eu-LISA).  

/M. D. Ličková/ 

Strategie Globální brána > Komise 

Komise 1. prosince spolu s vysokým představitelem 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku spusti-
li Globální bránu, novou evropskou strategii pro pod-
poru inteligentních, čistých a bezpečných spojení v di-
gitální oblasti, zdravotnictví, dopravě, energetice 
a vzdělávacích a výzkumných systémů po světě.  

Hlavním cílem strategie je zmobilizovat zhruba 300 mili-
ard eur na investice během let 2021 až 2027. Předsed-
kyně Komise Ursula von der Leynová uvedla, že se zaměří 
na lepší propojení světa, ve kterém žijeme skrze nový 
evropský model. Ten by měl investovat do materiálních 
a nemateriálních projektů a infrastruktury.   Podle von der 
Leynové je to možnost jak investovat do lepšího propojení 
světa a zároveň dodržovat environmentální standardy 
a demokratické hodnoty. Vysoký představitel pro zahra-
niční věci a bezpečnostní politiku Josep Borell doplnil, že 

Globální brána znamená budovat sítě vazeb a spoje-
ní napříč světem na základě mezinárodních uznáva-
ných norem a pravidel, tak aby byly zajištěny rovné 
příležitosti. V tom dopomáhá EU pověst dobrého 
partnera ve světě. EU přispívá k rozvoji mezinárodní 
komunity a mezitím uplatňuje své strategické zájmy.  

Pomocí přístupu Týmu Evropa má být strategie Glo-
bální brána propojena s členskými státy s jejich fi-
nančními a rozvojovými institucemi, včetně Evropské 
investiční banky a Evropské banky pro obnovu a roz-
voj. Tým Evropa má být v tomto smyslu podporou pro 
zastoupení EU ve světě, kdy má koordinovat projekty 
strategie Globální brány v partnerských zemích.  

Strategie bude čerpat z nových finančních nástrojů 
z víceletého finančního rámce na roky 2021 a 2027, 
a to zejména z /Pokr. na s. 4/ 
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Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci, Globální Evropa, nástroje z předvstupní po-
moci.  

Komise dále zkoumá možnost vytvoření Evropského ná-
stroje pro vývozní úvěry. Ten by měl doplnit stávající 
ujednání o vývozních úvěrech na členských států a zvýšit 

kapacitu EU v této oblasti. Komise a EU nabídne svým 
partnerům nejen dobré finanční podmínky včetně po-
skytování grantů, ale hodlá také prosazovat již zmí-
něné environmentální normy. Partnerům pak poskytne 
celý balíček pomoci včetně té technické.  

/D. Březina/ 

Zasedání Rady pro vzdělání, mládež, kulturu a sport > Rada 

Ve dnech 29. – 30. listopadu se konalo řádné zasedání 
Rady ve formaci vzdělávání, mládež, kultura  
a sport.  Delegaci za ČR vedl státní tajemník v Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč. 

První den zasedání byl věnován agendě vzdělávání 
a mládeže. Rada schválila návrh doporučení o kombino-
vaném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního pri-
márního a sekundárního vzdělávání, návrh usnesení o nové 
Evropské agendě pro učení dospělých 2021–2030 a ná-
vrh usnesení o řídicí struktuře strategického rámce evrop-
ské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě s ohle-
dem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další 
vývoj po jeho dosažení (2021–2030). Politickou rozpravu 
vedli ministři na téma „Digitální vzdělávání a dovednosti: 
příspěvek strukturovanému dialogu“.  

V odpoledním zasedání ministrů zodpovědných za agen-
du mládeže schválili ministři usnesení o výsledcích 8. cyklu 
dialogu EU s mládeží, závěry o implementaci Strategie 
EU pro mládež, usnesení o Pracovním plánu Strategie EU 
pro mládež na léta 2022-2024 a závěry o ochraně 
a vytváření občanského prostoru pro mladé lidi, který 
usnadňuje smysluplnou participaci mládeže, což bylo také 

téma politické rozpravy ministrů zodpovědných za 
agendu mládeže. 

Druhý den zasedání byl věnován agendě kultury, 
audiovize a sportu. Rada schválila návrh závěrů  
o kultuře, vysoce kvalitní architektuře a zastavěném 
prostředí coby klíčových prvcích iniciativy Nový ev-
ropský Bauhaus a návrh závěrů o zvýšení dostupnosti 
a konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního  
a mediálního obsahu.  

Politická rozprava byla věnována kulturnímu dědictví 
a práv související s dědictvím v kontextu udržitelného 
rozvoje a budoucnosti Evropy. Dále následovala obě-
dová diskuze ministrů sportu věnující se tématu budou-
cích výzev ve sportu a roli EU v rámci politiky sportu. 
Ministři se věnovali tématům jako je doping, machina-
ce se sportovními výsledky či význam celoživotní fyzic-
ké aktivity.  

V odpoledním schválili ministři návrh usnesení o klíčo-
vých charakteristických rysech evropského modelu 
sportu a návrh závěrů Rady o celoživotní pohybové 
aktivitě. Tématem politické rozpravy byla dvojí karié-
ra sportovců. /M. Žiga/ 

Zasedání Rady pro energetiku a telekomunikace > Rada 

Ve dnech 2. a 3. prosince se uskutečnilo zasedání Rady 
pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formátu 
ministrů odpovědných za oblast pro energetiku a tele-
komunikací. Delegaci ČR pro oblast energetiky vedl 
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a delegaci 
ČR pro oblast telekomunikací vedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Petr Očko. 

Nejvýznamnějším bodem diskuze v první den byly vysoké 
ceny energií a řešení jejich dopadů. Komisařka Kadri 
Simsonová na poděkovala členským zemím za využívání 
souboru nástrojů Komise a potvrdila ochotu vést další dis-
kuzi o vhodných doplněních stávajícího regulatorního rám-
ce pro trh s elektřinou.  

Po diskuzi k cenám energií následoval neformální oběd 
ministrů. Tématem byla očekávání od plynárenského de-
karbonizačního balíčku, jenž bude zveřejněn 14. prosince. 

V odpolední části představilo předsednictví pokrok v pro-
jednávání revizí směrnic o podpoře obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti z balíčku Fit for 55. Dále 
byli ministři informováni o pokroku v projednávání revize 
nařízení TEN-E v trialozích s Evropského parlamentu, Ko-
mise informovala o aktuálním vývoji vnějších vztahů EU 
v oblasti energetiky a představila zprávu o stavu energe-
tické unie, Litva upozornila na přetrvávající problematic-
kou bezpečnostní situaci v běloruské jaderné elektrárny 
Astravec a Belgie představila problematiku nutnosti po-
skytovat 70 % kapacity hybridních offshore projektů pro 
přeshraniční kapacity. V závěru Francie představila prio-
rity svého předsednictví v oblasti energetiky. Prioritou je 
projednání revize legislativního balíčku Fit for 55. Dalším 
důležitým návrhem bude plynárenský dekarbonizační ba-
líček. 

Prvním bodem na programu následujícího dne bylo 
projednávání návrhu směrnice o opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti 
v Unii. Slovinské předsednictví předložilo ke schválení 
obecný přístup Rady, což členské státy jednomyslně 
podpořily. Následovalo projednávání návrhu nařízení, 
kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou 
inteligenci (akt o umělé inteligenci, AIA), o návrhu na-
řízení o rámci pro evropskou digitální identitu (eID) 
a o návrhu rozhodnutí o cestě k digitální dekádě 
(DDPP). Krátká diskuze proběhla pouze k aktu o umě-
lé inteligenci.  

V části „Různé“ předsednictví informovalo o projedná-
vaných legislativních návrzích, které jsou ve fázi trialo-
gů s Evropským parlamentem. U návrhu nařízení o 
evropské správě dat se podařilo po dvou trialozích 
dosáhnout předběžnou dohodu, která bude předlože-
na k finálnímu schválení na jednání Coreperu. Ohled-
ně návrhu nařízení o roamingu zůstává k dořešení ješ-
tě několik politických bodů. Posledním návrhem, který 
je projednávaný v trialozích, je nařízení o soukromí a 
elektronických komunikacích (ePrivacy).  

Tématem pracovního oběda byla „Datová ekonomi-
ka“. V odpolední části pokračovalo jednání Rady po-
litickou diskuzí na téma „Digitální práva a principy“. 
V části „Různé“ byla podána informace   
o společném non-paperu o digitálních prioritách 
v souvislosti s volbami volených úředníků na Konferen-
ci vládních zmocněnců v roku 2022.  

Posledním bodem byla informace Francie o pracovním 
programu předsednictví. Francie bude usilovat o vy-
vážený přístup k regulaci a inovacím. /F. Mocák/ 
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Debata o migraci > Evropský parlament 

Dne 30. listopadu Výbor pro občanské svobody, spra-
vedlnost a vnitřní věci (LIBE) diskutoval o dvou návr-
zích týkající se migrace.  

Zpravodajka Birgit Sippelová (DE, SD) představila zprávu 
k návrhu nařízení, kterým se zavádí prověřování státních 
příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích. Předvstupní 
prověřování by se mělo vztahovat na všechny státní pří-
slušníky třetích zemí, kteří se nacházejí na vnější hranici a 
nesplňují podmínky vstupu, nebo kteří byli vyloděni po 
pátrací  a  záchranné operaci. Návrh zavádí jednotná 
pravidla týkající se postupů, které je třeba dodržovat v 
předvstupní fázi posuzování individuálních potřeb státních 
příslušníků třetích zemí, a jednotná pravidla pro délku 
procesu shromažďování příslušných informací  za účelem 
identifikace postupů, které se budou na tyto osoby uplat-
ňovat. Rovněž vytváří rámec EU zavedením jednotných 
pravidel pro prověřování nelegálních migrantů zadrže-
ných na území členského státu, kteří se při vstupu do 
schengenského prostoru vyhnuli  hraniční kontrole. Cílem je 
přispět k ochraně schengenského prostoru a zajistit efek-
tivní řízení nelegální migrace.  

Během debaty zazněly některé výhrady vůči návrhu 
a poslanci se shodli, že bude třeba návrh přepracovat. 
Výhrady se týkaly zejména nesrovnalostí v používání ně-
kterých termínů, anebo při možném uplatňování výjimek 
z práva na azyl v EU.  

Druhou zprávu přednesl předseda výboru LIBE Juan 
Lopez Aguilar (ES, SD) a týkala se návrhu nařízení o 
řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti 
migrace a azylu. Cílem návrhu je zajistit úpravu pravi-
del týkajících se azylových řízení a řízení o navrácení, 
jakož i mechanismu solidarity, aby bylo zajištěno, že 
členské státy budou schopny řešit krizové situace a 
zásahy vyšší moci v oblasti řízení azylu a migrace v 
EU. Takové situace mohou nastat rychle a mohou být 
takového rozsahu a povahy, že k jejich účinnému řeše-
ní bude nutná konkrétní sada nástrojů. Proto je v navr-
hován zjednodušený postup a zkrácené časové rámce 
pro aktivaci povinného mechanismu solidarity stanove-
ného pro situace pod tlakem. Pravidla a opatření k 
řešení krizové situace doplňují operativní a technickou 
podporu, kterou může poskytnout Agentura Evropské 
unie pro azyl v případě, že jsou azylové nebo přijí-
mací systémy členského státu vystaveny neúměrnému 
tlaku.  

V debatě se objevili názory, že návrh není dostatečně 
ambiciózní, a že by se Evropský parlament měl sou-
středit na vytvoření odolnějšího budoucího paktu o 
migraci a azylu, který by se nemusel v blízké době 
reformovat.  

Návrhy budou v blízké době ještě předmětem vyjed-
návání jak interně, tak i mezi Evropským parlamen-
tem, Komisí a Radou. /J. Janek/ 

Budoucí role Agentury pro léčivé přípravky > Evropský parlament 

Poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví  
a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu  
diskutovali 30. listopadu s Emer Cookeovou, výkonnou 
ředitelkou Agentury pro léčivé přípravky (EMA), o sou-
časné situaci kolem vakcín a léčiv na onemocnění covi-
dem-19 a budoucí roli agentury. Podle výkonné ředitel-
ky je Unie připravena vypořádat se s probíhajícími 
pandemickými výzvami. 

Emer Cookeová shrnula činnost agentury v uplynulém ro-
ce, který označila za velmi dynamický. Ujistila poslance, 
že agentura EMA je připravena vypořádat se s aktuální-
mi výzvami pandemie. Stávající vakcíny jsou dle agen-
tury EMA účinné i proti mutacím viru. Účinnost vakcín se 
postupně snižuje a ochranu je potřeba posílit posilovací 
dávkou.  

Za jeden rok se podařilo distribuovat téměř jednu miliar-
du dávek a 1,3 miliardy dávek byly z EU vyvezeny. Nyní 
je třeba usilovat o zvýšení míry proočkovanosti v EU, 
zejména v souvislosti s novou variantou omicron. Premian-
tem v očkování je Irsko, které má také velmi nízké počty 
úmrtí a vážných průběhů onemocnění covidem-19. Jednot-
livé členské státy nyní posuzují způsoby přeočkování 
v závislosti na očkovacích kampaních a kapacitě svých 
národních zdravotnických systémů. 

Poslanci se ve svých dotazech zaměřili nejen na připrave-

nost agentury EMA řešit nové mutace viru covidu-19, 
ale také bezpečnost vakcín, účinnost posilovacích dá-
vek, transparentnost klinických studií a činnost nového 
Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situa-
ce v oblasti zdraví (HERA). „Nyní máme k dispozici 
největší soubor dat než u jakýchkoliv vakcín v historii a 
je možné dokázat, že systém dohledu nad léčivy za-
hrnuje zodpovědným způsobem i vedlejší účinky“, ujis-
tila poslance Cookeová.  

Agentura má nyní slibné zprávy z klinických zkoušek i 
u dvou perorálně podávaných léků na covid-19, 
které vyvíjejí společnosti Merck a Pfizer. Tyto léky by 
mohly doplnit očkování a usnadnit život s covidem.  

Pokud jde o klinické studie, E. Cookeová potvrdila, že 
EMA je odhodlána zajistit transparentnost při zveřej-
ňování údajů, a to i s ohledem na uplatňování nových 
požadavků podle nařízení o klinických hodnoceních, 
které vstoupí v účinnost od konce ledna 2022. E. Co-
okeová věří ve schválení posíleného mandátu agentu-
ry EMA, která nyní potřebuje nové nástroje, aby moh-
la zvládat celou řadu problémů v rámci koordinace, 
národní reakce, dostupnosti léků, krizového řízení 
a připravenosti na budoucí zdravotní hrozby.  

/J. Linková/ 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013  
a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní za-
cházení s globálními systémově významnými skupina-
mi institucí s vícenásobnou vstupní strategií řešení pro-

blémů a metodikou pro nepřímé upisování nástrojů způ-
sobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál 
a způsobilé závazky (vypracovalo Ministerstvo financí) 
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Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví  
a ochranu spotřebitele, 6. a 7. prosince  

První den je na programu agenda zaměstnanosti a soci-
ální politiky. Projednán bude obecný přístup ke směrnici 
o přiměřených minimálních mzdách, obecný přístup ke 
směrnici o závazných opatřeních v oblasti transparent-
nosti odměňování a zpráva o pokroku v rámci směrnice 
o rovném zacházení. Politická rozprava se zaměří 
na Evropský semestr 2022 a strategii pro rovnost mužů 
a žen.  

Rada pro hospodářské a finanční věci, 7. prosince 

Jednání bude předcházet jednání Euroskupiny 
v klasickém a inkluzivním formátu. Legislativní body 
agendy zahrnují návrh směrnice o sazbách DPH, kde je 
cílem slovinského předsednictví dosažení obecného pří-
stupu. Legislativní balíček „Fit for 55“ je zařazen na jed-
nání Rady ECOFIN jako bod A s cílem informovat minis-
try financí o stavu projednávání směrnice o zdanění 
energií (ETD), mechanismu uhlíkového vyrovnání na hrani-
cích (CBAM) a sociálním klimatickém fondu (SCF).  

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část 
doprava), 9. prosince  

Hlavním tématem jednání ministrů dopravy budou do-
pravní návrhy balíčku „Fit for 55“. Konkrétně se jedná o 

návrh nařízení o rozmístění infrastruktury 
pro alternativní paliva (AFIR) a návrhy na podporu 
využití udržitelných paliv v  letecké (ReFuelEU Aviati-
on) a námořní (FuelEU Maritime) dopravě.  

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 9. až 10. pro-
since  

Ministři budou jednat o stavu implementace projektu 
interoperability a aktualizovaném harmonogramu pro-
jektu. 

Rada pro zemědělství a rybářství, 12. až 13. prosin-
ce  

Tématem prvního dne bude rybolov. Očekává se poli-
tická dohoda k rybolovným právům ve vodách Unie  
a mimo Unii a ve Středozemním moři a v Černém moři.  

Rada pro zahraniční věci, 13. prosince  

Ministři zahraničí povedou strategickou debatu zamě-
řenou na hlavní výzvy ve vztazích EU s africkým konti-
nentem.  

Program evropských institucí od 7. až 13. prosince > Informace 

Týden v Evropské unii 
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