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Doporučení k českému předsednictví v Radě EU v roce 2022
Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá na základě kulatého stolu
z 23. listopadu 2018, jehož tématem
bylo Předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2022. Diskuze se zaměřila
zejména na přípravu předsednictví
v následujících letech. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro
evropskou politiku EUROPEUM.
Česká republika již letos v červnu zahájila přípravy na své druhé předsednictví
v Radě EU, které se uskuteční v druhé
polovině roku 2022. Vláda ČR má tedy
necelé čtyři roky, aby se na tuto náročnou roli dobře připravila.
Účastníci kulatého stolu konstatovali, že
klíčovou prioritou pro zvládnutí předsednické role je dosažení politického konsenzu na vnitrostátní úrovni, který vládě
umožní plné soustředění se na zajištění
hladkého průběhu předsednictví. Součástí politického konsenzu by měl být i dostatečný rozpočet předsednictví, aby
nedošlo k nenadálým změnám v jeho
krácení při nástupu nové vlády po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021.
Stěžejní je také zajištění dostatečných
personálních kapacit ve státní správě.
V této souvislosti by bylo vhodné zvážit
hlubší spolupráci s vysokými školami
a univerzitami, jejichž studenti či absolventi se mohou stát vhodnými kandidáty
k posílení personálních kapacit, ať již
formou přímého zaměstnání či stáží.

Předsednictví by mělo být využito také
k propagaci EU ve všech částech České
republiky. Komunikace je zásadní součástí každého předsednictví. Česká republika by dle doporučení Konventu měla vypracovat a schválit komplexní komunikační strategii, která by dokázala za
použití vhodných nástrojů oslovit různé
cílové skupiny doma a v zahraničí. Komunikace by měla být jednoduchá, srozumitelná, pozitivní a měla by propojit každodenní potřeby občanů ČR s tematikou EU.
Významná je v tomto ohledu spolupráce
s novináři a občanskou společností.
Formulace priorit českého předsednictví
v Radě EU by měla vycházet z národních
zájmů ČR a především širší debaty mezi
zainteresovanými aktéry, jakými jsou například parlamentní strany, zástupci státní
správy, odborníci z řad vysokých škol,
sociální partneři či neziskové organizace.
Úplné znění doporučení a další materiály,
včetně podkladového dokumentu a diskuzních otázek naleznete na webové
stránce www.narodnikonvent.eu. Další
materiály jsou k dispozici i na Twitteru
účet @KonventEU, Facebooku Národní
konvent o EU, nebo Instagramu
#Narodnikonvent.
Další kulatý stůl Národního konventu se
uskuteční 18. ledna 2019, na téma Prohlubování obranné spolupráce v EU.
/J. Sochor/

Sdělení Komise k unii kapitálových trhů
Dne 28. listopadu 2018 zveřejnila Komise sdělení k unii kapitálových trhů
(KOM(2018) 767), ve kterém vyzývá
k obnovení úsilí o dokončení klíčových
stavebních bloků. Spolu s dokončením
bankovní unie jde dle Komise o zásadní opatření pro rozvoj hospodářské
a měnové unie a posílení mezinárodní
role eura.
Komise ve sdělení konstatuje, že dokončení unie kapitálových trhů má klíčový
význam pro to, aby hospodářství členských států byla odolnější, chránila finanční stabilitu, posílila mezinárodní úlohu eura a diverzifikovala zdroje financí
zejména pro malé a střední podniky.
Unie kapitálových trhů by měla nabídnout spotřebitelům větší výběr a umožnit
jim nakupovat levnější a lepší investiční
produkty. Poskytovatelům finančních služeb by měla umožnit rozšířit nabídku
služeb v jiných členských státech.
Týden v EU — 26. listopadu až 2.
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Komise
dále připomíná klíčové stavební
bloky unie kapitálových trhů, které vyty-

čila během posledních tří let. Patří mezi
ně návrhy na vytvoření nových příležitostí v rámci jednotného trhu pro podniky a investory, například prostřednictvím
jednodušších, jasnějších a přiměřenějších
pravidel či účinnějšího dohledu nad finančním odvětvím.
Celkem 10 z 13 návrhů, které zavádějí
stavební bloky unie kapitálových trhů, je
dosud předmětem diskuse v rámci legislativního procesu. Tři návrhy týkající se
udržitelných financí a tři další návrhy,
které jsou důležité pro finanční trhy EU,
stále čekají na projednání. Komise proto
vyzývá Evropský parlament a Radu, aby
před volbami do Evropského parlamentu
v květnu roku 2019 zavedly všechny hlavní stavební bloky unie kapitálových trhů.
Stejně tak Komise vyzývá i Evropskou
radu, aby v rámci prosincového zasedání
podpořila tyto snahy, které jsou nezbytné
nejen pro dokončení hospodářské a měnové unie a bankovní unie, ale také pro
jednotný trh. /J. Fiala/

Dlouhodobá klimatická strategie EU > Komise
Komise dne 28. listopadu 2018 zveřejnila dlouho očekávanou Dlouhodobou strategii prosperující, moderní,
konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
do roku 2050 s názvem „Čistá planeta pro všechny“ (zastřešující dokument KOM(2018) 767). Strategie
je vyústěním dlouhodobých snah EU o zmírnění dopadů klimatických změn. Má přispět k plnění cílů Pařížské
dohody a boji s klimatickými změnami.
Evropská rada vyzvala Komisi k přípravě strategie
v březnu 2018. Důležitost strategie stoupla poté, co byla
zveřejněna zpráva o zhoršujícím se stavu klimatu panelem UNFCCC. Strategie prostupuje všemi politikami EU,
tedy nejen těmi energetickými a klimatickými, a je
v souladu s cílem Pařížské dohody udržet nárůst teploty
výrazně pod hranicí 2 °C a usilovat o udržení tohoto nárůstu maximálně o 1,5 °C. EU bude díky strategii usilovat
i o klimatickou neutralitu do roku 2050.
Komise konstatuje, že v posledních letech se ukázalo, že
zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů neznamená obětovat ekonomický růst
a blahobyt občanů EU. Naopak tvrdí, že tyto iniciativy
podporují ekonomicky růst Unie a ta díky nim udává světový trend v boji proti změnám klimatu. I proto dle Komi-

se není účelem strategie stanovit cíle, ale vytvořit vizi
a dát impulz dalšímu směřování v této oblasti, inspirovat
zúčastněné strany jako průmysl, podnikatele i občany
a dát jim možnost vytvářet nová a inovativní průmyslová odvětví, podniky a související pracovní místa.
V rámci přípravy na zasedání Evropské rady 9. května
2019 v Sibiu by Rada měla ve všech příslušných složeních uskutečnit rozsáhlé politické diskuse o příspěvku jejich resortů k celkové vizi. Do konce roku 2018 by měly
členské státy předložit Komisi své návrhy vnitrostátních
energeticko-klimatických plánů. Ty budou základem
pro dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok
2030. Měly by být zaměřeny na budoucnost a měly by
dlouhodobou strategii EU zohlednit.
Dlouhodobou pozicí ČR bylo, aby strategie neměnila již
přijaté cíle a nestanovovala další, ale pouze naznačila
směr, kterým bychom se měli vydat. Pro důvěru podnikatelů, investorů a občanů je nutné, aby se nastavené cíle
neměnily příliš často a aby naše klimatická politika byla konzistentní. Stejně tak bylo pro Českou republiku důležité, aby Evropská unie i nadále počítala s rozvojem
jaderné energetiky. Obé se ve strategii povedlo zachovat. /J. Černohorský/

Výsledky zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport > Rada
Ve dnech 26. a 27. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu
a sport. Delegaci ČR vedli v částech Mládež a vzdělávání ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert
Plaga, v části Kultura náměstkyně Petra Smolíková
a v části věnované sportu náměstek Václav Velčovský.
Část Mládež
Úvodem Rada jednohlasně přijala částečný obecný přístup k Návrhu nařízení, kterým se zavádí Evropský sbor
solidarity na léta 2021–2027. Rada vzala na vědomí
společné prohlášení delegací Francie, Belgie, Kypru
a Řecka ohledně použití delegovaných aktů. Ministři dále
diskutovali Strategii Evropské unie pro mládež na léta
2019 – 2027. Uvítali její přijetí, podpořili nové nástroje
i osvědčené postupy a kladli důraz na inkluzivitu strategie a na zapojení mladých do rozhodovacích procesů ve
společnosti i politice. Obecně panovala shoda na nutnosti
dále posílit dialog s mládeží a jeho výsledky promítnout
do strategií a politik pro mládež na všech úrovních.
Část Vzdělávání
Rada přijala částečný obecný přístup k návrhu nařízení,
kterým se zavádí program Erasmus na léta 2021–2027.
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a
pracovní mobilitu Marianne Thyssenová ocenila přístup
k odbornému vzdělávání a přípravě a k celoživotnímu a
jazykovému učení. Německá delegace představila společné prohlášení k aktivitám Jean Monnet, ke kterému se
připojila i ČR. Delegace Belgie, Francie, Řecka a Kypru
zopakovaly svoje výhrady k použití delegovaných aktů.
Rada následně jednomyslně schválila návrh doporučení
Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání
vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundární vzdělávání a výsledků studia v zahraničí.
Následovala politická rozprava ministrů na téma Evropského prostoru pro vzdělávání do roku 2025, ve které
ministři zdůraznili potřebu pracovat na implementaci společně, stavět na základních kamenech, jako je program
Erasmus a pracovat na důsledném odstraňování překážek
pro mobilitu studentů a učitelů.
Týden v EU — 26. listopadu až 2. prosince

Část Kultura
V této části Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku
k návrhu nařízení o programu Kreativní Evropa na léta
2021–2027. V diskusi některé delegace zdůraznily, že
je nezbytné, aby Evropský orchestr mladých a Evropská
filmová akademie nadále zůstaly pevně ukotvené v programu mezi stálými beneficienty. Další pak zdůraznily,
že oproti názoru Komise by se třetí země, které se budou chtít do programu zapojit, měly řídit platnými evropskými předpisy.
Následně Rada jednomyslně přijala návrh závěrů Rady
o intenzivnějším poskytování evropského obsahu v rámci digitální ekonomiky. Delegace Francie či Německa
poté vyzdvihly potřebu rychlého dokončení jednání
o směrnici o autorském právu.
Následně ministři vedli politickou diskusi na téma boje
proti šíření dezinformací online. Zdůraznili, že je nezbytné koordinovat činnost unijních zemí na úrovni EU
a nadále posilovat spolupráci. Obecně panovala shoda, že je nezbytné najít rovnováhu mezi regulací a svobodou projevu a nezávislosti médií, tak aby v žádném
případě nedocházelo k cenzuře. Vyzdvižena byla také
důležitost posilování veřejného povědomí o dezinformacích a fake news a vysoce kvalitní žurnalistika.
Část Sport
V části Sport vedli ministři politickou diskusi o významu
sportovní akcích jako hnací síle pro inovace. Shodli se, že
velké sportovní události jsou jednoznačně inspirací pro
technologický pokrok a inovace, a to ať už se jedná
o inovace v oblasti sportovní nebo dopravní infrastruktury, sportovního vybavení, nových digitálních
technologií či inovací v oblastech přenosu a zpřístupnění
zážitku ze sportovních událostí veřejnosti. Dle ministrů je
také důležité, aby akce měly dlouhodobý pozitivní přínos a to i v době po jejich proběhnutí. Rada následně
bez diskuse jednomyslně přijala návrh závěrů
o ekonomické dimenzi sportu a jeho ekonomickém přínosu. /J. Matera/

Výsledky zasedání Rady pro zahr. věci ve formátu pro rozvoj > Rada
Dne 26. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů
pro rozvoj. Vedoucím české delegace byl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Hlavními tématy Rady
byla nová investiční strategie pro Afriku a financování
pro udržitelný rozvoj a sousedství. Ministři diskutovali
také o problematice genderu a o sexuálním násilí v ozbrojených konfliktech.
Ministři si vyměnili názory na probíhající jednání o alianci
mezi Afrikou a EU pro udržitelné investice a zaměstnanost. Rada dále jednala o budoucím rozpočtu a finanční
architektuře pro udržitelný rozvoj a sousedství. Ministři
obdrželi informace o aktuálním stavu jednání o víceletém
finančním rámci, která se zaměřují na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. ČR
podporuje začlenění sousedství i Evropského rozvojového
fondu do jednotného evropského nástroje.

V rámci bodu „Různé“ britská delegace informovala
o pořádání konference k Jordánsku v Londýně a dále
proběhla na návrh Dánska diskuse k situaci v Tanzánii.
Během pracovního oběda ministři diskutovali o problematice genderu, zejména s ohledem na problematiku
sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech. Hosty oběda byli laureáti Nobelovy ceny míru za rok 2018 Nadia
Muradová a Denis Mukwege, kteří byli oceněni za své
úsilí o ukončení praxe zneužívání sexuálního násilí pro
dosažení válečných cílů.
ČR se v této oblasti silně angažuje a odsuzuje všechny
formy sexuálního a genderového násilí. ČR také podpořila kampaň proti sexuálnímu zneužívání a domácímu násilí v Zimbabwe a české humanitární projekty zlepšují
životy dívek a žen v Iráku, Sýrii a dalších zemích.
/P. Kačabová/

Výsledky zasedání Rady pro konkurenceschopnost > Rada
Ve dnech 29. a 30 listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Delegaci ČR vedla v části Vnitřní trh a průmysl ministryně
průmyslu a obchodu Marta Nováková, ve formátu pro
vesmír velvyslanec Jaroslav Zajíček a ve formátu pro
oblast výzkumu náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Václav Velčovský.
Část Vnitřní trh
V části Vnitřní trh a průmysl byl přijat obecný přístup
k nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení
o vztazích mezi online platformami a podniky. Část zemí včetně ČR předložila prohlášení do zápisu z Rady týkající se prosazování nového nařízení. U nařízení, kterým
se zavádí Program pro jednotný trh, byl přijat částečný
obecný přístup. Delegace přivítaly synergický efekt nařízení, podpořily cíle týkající se cestovního ruchu, spotřebitelské politiky a podpory malých a středních podniků.
Zasedání pokračovalo přijetím závěrů o budoucí strategii průmyslové politiky. Hlavní bodem však byla rozprava o budoucnosti vnitřního trhu, jež byla spojena s pravidelnou prověrkou konkurenceschopnosti. Místopředseda
Komise Jyrki Katainen představil nové sdělení k vnitřnímu trhu a vyzval k urychlenému uzavření aktuálně projednávaných návrhů v oblasti vnitřního trhu. Irsko následně
informovalo o studii o vnitřním trhu se službami, kterou
společně s Dánskem, Finskem a ČR financovalo
a která byla představena jak přímo na jednání Rady, tak
před zahájením Rady na slavnostní prezentaci, kde vystoupila i ministryně M. Nováková.
Delegace se shodly na důležitosti vnitřního trhu, včetně
sektoru služeb. Část však poukázala na to, že situaci by
do značné míry zlepšilo i dodržování a vymáhání
již existující legislativy. Správné fungování vnitřního trhu
je proto zejména otázkou politického závazku. Tématem
pracovního oběda hlav delegací bylo řízení (governance)
a mainstreaming průmyslové politiky.
Část Vesmír
Druhý den jednání byl zahájen ve formaci ministrů odpovědných za vesmírnou politiku. Hlavním bodem jednání
byl návrh, kterým se zavádí Kosmický program EU
a Agentura EU pro kosmický program.
Agentura bude právním nástupcem GSA, která od roku
2012 sídlí v Praze. Pro ČR je i z tohoto důvodu návrh veTýden v EU — 26. listopadu až 2. prosince

lice důležitý. Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a dalšími resorty dlouhodobě
pracuje na rozšíření působnosti a posílení kompetencí
GSA. Z Prahy by tak mohl být řízen rozvoj jednoho
z největších evropských projektů s navrhovaným rozpočtem 16 mld. eur na období 2021–2027.
Většina členských států se shodla, že je třeba zajistit
efektivní nastavení řízení programu. Nařízení by mělo
jasně vymezit role Komise, členských států a agentury.
Rumunská delegace představila priority svého předsednictví. V rámci vesmírné problematiky bude cílem především snaha o budování kapacit a o to, aby EU byla na
tomto poli globálním hráčem.
Část Výzkum
Stěžejním tématem této části Rady bylo přijetí částečného obecného přístupu u návrhu nařízení rámcového programu Horizon Europe. Politická debata byla zaměřena na problematické aspekty návrhu nařízení. V rámci
II. pilíře část členských států, včetně ČR, prosazovala
ustavení samostatného klastru pro vesmír.
V rámci kompromisu bylo dohodnuto, že kosmické výzkumné a inovační aktivity budou součástí klastru „Digital
and Industry“, do jehož názvu bude přidán výraz
„Space“, a příprava pracovních programů pro kosmické
aktivity bude organizována v rámci Programového výboru tohoto klastru. Dále bylo doplněno, že rozpočtová
alokace na kosmické aktivity bude v poměrově stejné
výši jako v Horizontu 2020 s dodatkem, že nebude dotčeno vyjednávání o víceletém finančním rámci.
V oblasti evropských partnerství byl po diskuzi dohodnut
kompromis, že většina rozpočtu z II. pilíře bude alokována na akce mimo evropská partnerství.
Ke čl. 43 týkající se nástroje „EIC Accelerator“ bylo dosaženo shody nad tím, že bude umožněna podpora ve
formě nenávratných grantů malým a středním podnikům a start-upů.
Co se týče možnosti tzv. „fast tracku“ z národních programů, byla tato možnost v textu zachována, nicméně
bylo dohodnuto, že nejprve bude zmapována situace
a následně bude tento model vyzkoušen ve formě pilotu.
Po provedených úpravách textu byl přijat částečný
obecný přístup Rady. /J. Matera s využitím materiálů
SZB/

Výsledky zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada
Dne 30. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro obecné záležitosti. Českou relegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Úvodem zasedání Rada vzala na vědomí akty přijaté Evropským parlamentem. Poté byla zahájena veřejná část
jednání, během níž Rada projednala legislativní balíček
politiky soudržnosti pro období 2021-2027. V rámci
diskuze se Rada zaměřila na strategické otázky týkající
se povahy budoucích dohod o partnerství, délce programového období, role střednědobé revize a v neposlední
řadě tématu evropské územní spolupráce.
Poté komisařka pro regionální politiku Corina Creţuová
uvedla, že hlavním cílem Komise je zjednodušení a snaha
vyhnout se nadměrné regulaci. V souvislosti s dohodou
o partnerství podporuje Komise zjednodušení a přiměřenou proporcionalitu.
Ministři v následné diskuzi podpořili návrhy rakouského
předsednictví týkající se povahy budoucích dohod o partnerství. Shodli se, že dohoda o partnerství je strategickým

dokumentem, je však dle nich nutné zajistit, aby nebyla
pro členské státy zdrojem nadbytečné administrativní
zátěže. Dle ministrů je nutné najít řešení, které bude prospěšné pro všechny členské státy. Pozitivně ministři reagovali i na návrh rakouského předsednictví týkající se
evropské územní spolupráce.
Nad rámec výše uvedeného ministři zmínili a další prvky,
na které je nutné se ještě zaměřit. Jednalo se především
o vztah mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, způsobilosti DPH, zvýšení míry národního spolufinancování, snížení předfinancování, umožnění podpory
velkým podnikům či možnost financování sociální infrastruktury z Evropských strukturálních fondů. Rakouské
předsednictví vzalo na vědomí shodu mezi členskými státy týkající se předložených návrhů.
Rumunské předsednictví poté oznámilo, že bude pokračovat v práci na legislativním balíčku ve snaze dosáhnout
dohody co nejdříve, přičemž další ministerská diskuze je
naplánována na 25. června 2019. /L. Škácha/

Výsledky plenárního zasedání Evropského parlamentu > Evropský parlament
Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu.
Předseda Antonio Tajani zasedání zahájil prohlášením
o krizi v Kerčském průlivu, ve kterém podpořil teritoriální integritu Ukrajiny a vyzval Rusko k dodržování mezinárodního práva a propuštění zajatých ukrajinských námořníků.
Projev o budoucnosti Evropy přednesl dánský ministerský
předseda Lars Løkke Rasmussen. Předseda liberální vlády vyzdvihl tři témata, kterými by se EU měla primárně
zabývat. V oblasti migrace by podle něj EU měla lépe
vysvětlovat občanům úspěchy nedávných iniciativ, díky
kterým se počet migrantů přicházejících do Evropy snížil
o 95 %. Rasmussen dále zmínil boj s klimatickou změnou, kde by se EU měla stát globálním lídrem, a nutnost
modernizace jednotného trhu.
S hlavním vyjednavačem EU pro brexit, Michelem Barnierem, poslanci diskutovali o závěrech Evropské rady
k článku 50, dohodě o vystoupení Spojeného království
z EU a politickém prohlášení o budoucích vztazích.
M. Barnier poslance vyzval k ratifikaci dohody o vystoupení, o které by měli hlasovat na začátku roku 2019.

Poslanci přijali zprávy o situaci v Albánii, Makedonii
(FYROM), Černé hoře, Kosovu a Srbsku. Makedonii vyzvali k implementaci červnové Prespanské dohody, na
základě které se má země přejmenovat na Severní Makedonii a ukončit tak dlouholetý spor o jméno s Řeckem.
Poslanci také apelují na maďarské úřady, aby vydaly
zpět trestně stíhaného makedonského expremiéra Nikolu
Gruevského, který v zemi požádal o azyl.
V usnesení k Srbsku poslanci zmínili diskutované výměny
území mezi Srbskem a Kosovem: Etnická homogenita by
podle nich neměla být na západním Balkáně cílem. Jakékoli změny hranic musí proběhnout v souladu s mezinárodním právem a po dohodě mezi dotčenými státy.
Srbsko poslanci vyzvali k větší koordinaci zahraniční politiky s EU, mimo jiné ve vztahu k Rusku. Ve zprávě o Kosovu poslanci podpořili vízovou liberalizaci pro občany
této země. Co se týče Albánie, poslanci kvitovaly pokroky v reformním procesu, zejména při zajišťování nezávislosti justice, a doporučili zahájit s Albánií přístupové
rozhovory. V případě Černé Hory poslanci vyzdvihli i i
pokroky v reformním snažení a význam vstupu země do
NATO v minulém roce. Země by tak mohla být do roku
2025 připravená na vstup do EU. /K. Votavová/

Přísnější pravidla pro kontroly na vnitřních hranicích Schengenu > Evropský parlament
Poslanci Evropského parlamentu přijali ve čtvrtek
29. listopadu 2018 návrh nařízení známé jako Schengenský hraniční kodex. To upravuje možnosti dočasného zavedení kontrol na vnitřních hranicích EU. Evropský parlament kritizuje praxi, kdy členské státy
opakovaně prodlužují kontroly. Poslanci proto navrhují snížit maximálních povolené lhůty pro tato mimořádná opatření a zajistit rozsáhlejší záruky, pokud
k nim bude přistoupeno.
Komise předložila revidovaný návrh nařízení v září
2017. Jeho cílem je zajistit zachování funkčního schengenského prostoru, jehož hlavní zásada spočívá v plošném zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Komise reagovala na stanoviska některých členských států provádějících v současnosti mimořádné kontroly, které požadovaly, aby mohly být dnes předepsané lhůty naopak flexiTýden v EU — 26. listopadu až 2. prosince

bilně prodlužovány. Návrh má rovněž ambici zlepšit záruky, aby bylo k obnově kontrol přistupováno přiměřeně
a jen v opodstatněných případech.
Šest zemí Schengenu (Rakousko, Německo, Dánsko,
Švédsko, Norsko a Francie) v současnosti prodlužuje
vnitřní hraniční kontroly už více než tři roky. Využívají
k tomu různá ustanovení a dočasné nástroje tak začínají
připomínat spíše trvalá řešení.
Poslanci pozměnili původní návrh Komise a vyslovili se
pro snížení navrhovaných časových limitů. Počáteční
období vnitřních hraničních kontrol v případě předvídatelných událostí (sportovní události, mezinárodní summity
apod.) by mělo být omezeno na dva měsíce namísto současných šesti. Tato omezení by poté bylo možné provádět nejvýše po dobu jednoho roku oproti současným
dvěma. /Pokr. na str. 5/

Stávající praxe podle poslanců Evropského parlamentu
ohrožuje Schengenský prostor a svobodu pohybu uvnitř
EU, které si občané velmi cení. Členské státy by podle
nich měly do budoucna podávat podrobné hodnocení rizika, když se rozhodnou zavést kontroly na více než půl

roku. Po překročení této lhůty by možnost dalšího prodloužení rovněž vyžadovalo posouzení oprávněnosti
kontrol ze strany Komise a schválení Radou EU. Evropský
parlament by měl být o takovém rozhodnutí lépe informován. /O. Kaleta/

Program evropských institucí, 5. až 13. prosince > Informace
Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci,
6. a 7. prosince 2018
Reforma společného evropského azylového systému; nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži; návratová politika; prevence šíření teroristického obsahu online;
smluvní právo, nařízení Brusel IIa.
Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví, ochranu spotřebitele, 6. a 7. prosince 2018
Směrnice o expozici karcinogenům a mutagenům v práci;
nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní příležitosti; nařízení o evropském fondu o přizpůsobení se
globalizaci; rozprava o evropském semestru 2019.
Zasedání Rady pro zahraniční věci, 10. prosince 2018
Debata o politické situaci ve Venezuele a na západním
Balkáně; otázka spolupráce mezi EU a Afrikou.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti,
11. prosince 2018
Víceletý finanční rámec na období 2021–2027; příprava zasedání prosincové Evropské rady; výsledky konference o subsidiaritě a proporcionalitě konané
15. a 16. listopadu v Bregenzu.
Plenární zasedání Evropského parlamentu,
10. až 13. prosince 2018
Dohoda o partnerství EU-Japonsko; transparentnost
a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci; plné uplatňování ustanovení schengenského
acquis v Bulharsku a Rumunsku; příprava prosincové Evropské rady; rozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy.

Schválené rámcové pozice ve 48. týdnu > Informace
Rámcová pozice ke zprávě Komise - EU a Pařížská dohoda o změně klimatu: vyhodnocení pokroku na COP v Katovicích (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí)
Rámcová pozice ke sdělení Komise Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím,
společností a životním prostředím (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)

Rámcová pozice k balíčku Evropské komise k subsidiaritě (vypracoval Úřad vlády ČR)
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti
z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské
unie (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
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