Číslo 205
23. listopadu 2015

Týden v Evropské unii
Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Revize Evropské politiky sousedství

Obsah monitoringu
Revize Evropské politiky
sousedství

1

Komise
Zpráva o stavu
Energetické unie

2

Návrh rozpočtových plánů 2
zemí eurozóny na rok
2016

Rada
Výsledky Rady
pro zahraniční věci

3

Výsledky Rady
pro zahraniční věci ve
formátu ministrů obrany

4

Výsledky Rady
4
pro zemědělství a rybolov
Výsledky Rady pro obecné 5
záležitosi

Evropský
parlament
Budoucnost Evropské
politiky sousedství

5

Výměna názorů se zástup- 6
ci nadnárodních korporací

Informace
Anotace agend Rad

7

181. zasedání Výboru pro 8
EU na vládní úrovni
Rámcové pozice

8

Kalendář EU

8

18. listopadu 2015 vydaly Komise
a Vysoká představitelka Unie pro zahraniční politiku společné sdělení týkající se revize Evropské politiky sousedství (JOIN(2015) 50). Dokument je výsledkem několikaměsíční debaty se
členskými i partnerskými státy a jejich
veřejností a přichází v době, kdy je potřeba reformy tohoto instrumentu stále
více viditelná.
Kontext
Evropská politika sousedství (EPS) vznikla
v roce 2004 s cílem pomoci EU podpořit
a posílit stabilitu, bezpečnost a prosperitu
v zemích nejblíže k jejím hranicím.
V posledních 12 letech však v mnoha
partnerských zemích došlo k významným
politickým, ekonomickým i bezpečnostním
změnám, které vyžadují revizi dosavadní
spolupráce v rámci EPS. Na východě je
stále citelněji cítit agresivní zahraniční
politika Ruska, jež loni v létě kulminovala
porušením ukrajinské suverenity. Na jihu
zase země v severní Africe i na Blízkém
východě prošly tzv. Arabským povstáním,
které bylo Sýrii tvrdě potlačeno a vyústilo v dlouhodobou občanskou válku. I
ostatní země se potýkají s vleklými problémy a především pak s posilováním
Dáeš/Islámského státu a migrační krizí.
Z tohoto důvodu byla na jaře odstartována veřejná konzultace k EPS, v níž se
k revizi vyjádřilo na 250 stakeholderů.
Otázky v konzultaci se týkaly budoucí
podoby EPS jako rámce zastřešujícího
východní i jižní křídlo, problematiky vztahu EPS se sousedy našich sousedů, většího
zapojení členských států Evropské unie do
tvorby EPS, hodnocení úspěchu asociačních dohod, problematiky diferenciace
mezi jednotlivými partnerskými zeměmi,
šířky záběru EPS, způsobu podpory hospodářského růstu a sociálního rozvoje v
partnerských státech, řešení konfliktů v
našem sousedství či spolupráce na multilaterálních fórech. Dále dokument předjímal
čtyři principy, na jejichž základě se má
odvíjet diskuse o revizi: diferenciace, zaměření, pružnost, vlastnictví a viditelnost.
Klíčové body
Výsledkem konzultace je společné sdělení
s názvem Revize EPS. Hlavním poselstvím
dokumentu je podle Federiky Mogheriniové vzkaz, že je nutné se oprostit od přístupu, kdy v centru zájmu stojí EU, a vytvořit silné partnerství, jež bude postaveno na vzájemné spolupráci. Jen tak podle
ní lze vytvořit bezpečnější prostředí a
řešit krize v regionu. Hlavní důraz je kladen na pět pilířů: (1) hospodářský rozvoj,
(2) energetická spolupráce, (3) bezpeč1 sousedů.
nost, (4) migrace a (5) sousedé

EPS má být do budoucna flexibilnější, tedy
lépe reagovat na potřeby a zájmy jednotlivých partnerských zemí. Musí vzít v potaz
to, že některé země, jako například Ukrajina, Moldavsko či Gruzie, chtějí užší spolupráci, zatímco jiné země si chtějí zachovat
větší odstup a spolupracovat jen
v některých oblastech, jako je to v případě
Ázerbájdžánu.
Politika musí být zároveň efektivnější. Proto chce Komise změnit způsob hodnocení
pokroku partnerů. Tradiční roční balíček
hodnocení bude nahrazen více zaměřenými zprávami, které budou reflektovat právě potřeby partnerů. Ke větší efektivitě
přispěje i lepší spolupráce s nestátními
aktéry, tedy s občanskou společností a
jejími zástupci.
Co se týče regionálních dimenzí, Východní
partnerství bude posíleno v souladu se
summitem v Rize. I Unie pro středomoří se
podle dokumentu osvědčila a přispívá ke
spolupráci na společných zájmech celého
regionu. EU chce více zapojit i regiony,
které nazývá „sousedé sousedů, tj. země
v sousedství našich partnerů. Tyto chce více
zapojovat do řešení regionálních výzev.
Východiska pozice ČR
Vláda ČR vnímá EPS jako jeden z hlavních
nástrojů Evropské unie v oblasti vnějších
vztahů, jehož smyslem je prostřednictvím
politického dialogu a spolupráce v konkrétních sektorových oblastech posílit vzájemné vztahy a usilovat o rozšíření zóny
stability a prosperity v regionech bezprostředně sousedících s Evropskou unií. Proto
se ztotožňuje s principy revize, tj. s principy větší diferenciace, lepšího zaměření
spolupráce, větší flexibility a nutnosti výrazného prohloubení vlastnictví k programům spolupráce
Vláda podporuje EPS jako celkový rámec
pro vztahy s partnery. Současně vždy oceňovala význam obou jejích regionálních
dimenzí, tj. Východního partnerství i Jižního
sousedství, a proto by ENP měla nadále
fungovat jako jednotný deštník pro Jih i
Východ. Je třeba mít na paměti vyváženost obou dimenzí a neupřednostňovat
jednu před druhou. Z hlediska důležitosti si
musejí být rovny. Vláda také podporuje
zachování silné spolupráce mezi občanskou společností v partnerských státech a v
zemích Evropské unie. Spolupráce s občanskou společností představuje paralelu spolupráci na politické a ekonomické úrovni.
Předpokládaný další vývoj
EPS bude jedním z témat Rady pro zahraniční věci 14. prosince 2015. Tomu bude
předcházet diskuze v pracovních skupinách
a na výboru Coreper II. /M. Nemkyová/
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Energetické unie > Komise

Dne 18. listopadu 2015 představila Komise historicky
první zprávu o stavu Energetické unie. Zpráva hodnotí jednak dosavadní posun v rámci implementace
konceptu Energetické unie v jejích pěti dimenzích a
zároveň formou národních sešitů sleduje stav energetiky v jednotlivých členských státech.
Kontext
Sdělení je rozděleno po vzoru konceptu Energetické
unie do pěti dimenzí, tedy: Energetická bezpečnost, solidarita a důvěra; Plně integrovaný evropský energetický trh; Zvyšování energetické účinnosti pro snižování
poptávky; Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku; Výzkum, inovace a konkurenceschopnost. Komise v úvodu
textu upozorňuje na výzvy, se kterými se evropská
energetika musí vypořádat. Vedle geopolitické situace
na našich hranicích je to také boj proti změně klimatu a
úsilí EU stát se lídrem dekarbonizace.
Klíčové body
Právě dekarbonizace e první dimenzí, které se sdělení
samostatně věnuje. Komise konstatuje, že EU je na dobré cestě dosáhnout dekarbonizačního cíle pro rok 2020,
mezi členskými státy ale stále panují rozdíly. Podobně
je tomu i v případě využívání obnovitelných zdrojů
energie. Zásadním úkolem pro EU bude zajistit výrobní
přiměřenost elektrické energie a zapojování obnovitelných zdrojů do sítě tak, aby se předešlo nestabilitě.
Na druhé straně je Komise poněkud kritická, co se týče
úsilí členských států dosáhnout vyšší energetické účinnosti a také energetické intenzity průmyslu. Komise ale
také uznává, že v případě energetické intenzity je to
mnohdy dáno strukturálními důvody.
V případě procesu dokončování vnitřního trhu
s energií je stále klíčovou výzvou implementace 3. liberalizačního balíku. Ačkoliv mnoho států vyvinulo nemalé
úsilí v rámci otevírání velkoobchodu konkurenci, stále
existují státy, které balík neimplementovaly. Pokud je
liberalizace softwarem vnitřního trhu, hardwarem je
fyzické propojení. Zvýšené úsilí je potřebné především
na Pyrenejském poloostrově a v Pobaltí.

Pro mnoho zemí včetně České republiky je klíčovým pilířem Energetické unie zajištění energetické bezpečnosti.
V této oblasti Komise uznává úsilí vedoucí k větší diversifikaci zdrojů a tras. Na druhé straně ale upozorňuje na stále vysokou závislost členských států na ruském
plynu, přičemž mezi tyto státy řadí i Českou republiku.
Podobně jako v případě dokončování vnitřního trhu
s energií, i v oblasti energetické bezpečnosti je zcela
zásadní dostatečná infrastruktura. Komise zdůrazňuje
také nutnou regionální spolupráci.
V poslední části sdělení Komise chválí roli výzkumu a
vývoje v kontextu boje za konkurenceschopnou evropskou ekonomiku.
Východiska pozice ČR
Vláda ČR podporuje myšlenku Energetické unie a vítá,
že nezůstává pouze konceptem, ale stává se skutečností.
Stojíme o Energetickou unii, ve které bude kladen rovnoměrný důraz na všech pět jejích dimenzí. V kontextu
dekarbonizace nesmí podle vlády docházet
k upřednostňování některých nízkouhlíkových zdrojů
před jinými a musí být zachován princip technologické
neutrality. Vláda vítá zprávu o stavu Energetické unie a
věří, že energetika bude předmětem debat nejen na
sektorové Radě ministrů, ale také na prosincové Evropské radě.
Předpokládaný další vývoj
Zpráva o stavu Energetické unie bude prezentována
ministrům na Radě pro energetiku 26. listopadu
v Bruselu. Zatím stále není jasné, zda bude téma Energetické unie součástí programu prosincové Evropské
rady. V roce 2016 bude pokračovat proces implementace konceptu – mimo jiné je plánu představení nového
rozhodnutí o sdílení úsilí v sektorech mimo evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), legislativa k využívání půdy, změně tohoto využití a lesnictví (LULUCF) a legislativní balík pro oblast energetické bezpečnosti.
/D. Měsíc/

Návrh rozpočtových plánů zemí eurozóny na rok 2016 > Komise
HDP, z hodnocení nejlépe vyšly Estonsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Slovensko. Návrhy Belgie,
Finska, Lotyšska a Malty jsou obecně v souladu s ustanoveními paktu a jejich plány mohou vést k určité odchylce
od postupů korekce k dosažení střednědobých rozpočtových cílů. V případě Rakouska, Itálie a Litvy hrozí nedodržení požadavků Paktu o stabilitě a růstu na rok
2016. Rozpočtové plány těchto členských států mohou
vést k výrazné odchylce od postupů korekce k dosažení
střednědobého rozpočtového cíle.
Ostatních pět posuzovaných zemí spadá do nápravné
složky paktu, neboli jejich rozpočtový schodek je vyšší
než 3 %. Francie pravděpodobně splní své cíle
v následujících letech, což ovšem nezajišťuje, že napraví
svůj nadměrný schodek do roku 2017, jak je požadováno. V případě Irska a Slovinska je možné ukončení, takže od roku 2016 se na ně bude vztahovat pouze preventivní složka paktu, pokud v roce 2015 dosáhnou udržitelné korekce nadměrného schodku. Ovšem již v roce
2016 existuje u těchto zemí riziko určité odchylky od
postupu korekce k dosažení střednědobého rozpočtového cíle na rok 2016. Návrh rozpočtového plánu Španělska obsahuje rizika /Pokračování na s. 3/

Komise 17. listopadu zveřejnila posouzení 16 návrhů
rozpočtových plánů na rok 2016 (KOM(2015) 800).
Nebylo zjištěno, že by některý návrh rozpočtového
plánu na rok 2016 byl obzvlášť výrazně v nesouladu
s požadavky Paktu o stabilitě a růstu. V několika případech však Komise došla k závěru, že plánované
fiskální korekce nedostačují nebo nemusí dostačovat
požadavkům paktu.
Kontext
Stanoviska vycházejí z balíčku dvou právních aktů, které
vstoupily v platnost v květnu 2013. Jeho cílem je zlepšit
efektivitu koordinace hospodářské a rozpočtové politiky
v eurozóně. Podle legislativy EU musí všechny členské
státy eurozóny, u nichž neprobíhá makroekonomický
ozdravný program, tedy všechny kromě Řecka a Kypru,
každý rok do 15. října Komisi a Euroskupině předložit
návrhy svých rozpočtových plánů. Ve svých stanoviscích
k těmto návrhům Komise posuzuje jejich soulad s ustanoveními Paktu o stabilitě a růstu.
Klíčové body
Ze zemí nacházejících se v preventivní složce paktu,
tedy ze zemí majících rozpočtový schodek nižší než 3 %
2

Evropská
komise
pro splnění
požadavků postupu při nadměrném schodku, řádnou a transparentní implementaci paktu a staví se
neboť nepředpokládá se dosažení cíle doporučeného proti jeho oslabování.
19.–25.března
fiskálního úsilí ani celkového schodku státního rozpočtu
na rok 2016. Portugalsko dosud návrh rozpočtového
plánu nepředložilo. Komise jej vyzývá, aby tak učinilo
co nejdříve.
V několika návrzích plánů je zmíněn dopad přílivu
uprchlíků na rozpočty. Flexibilita, jež je součástí paktu,
umožňuje zohlednit výdaje, jež souvisejí s neobvyklými
událostmi, jež vláda nemůže ovlivnit. Komise je připravena tato ustanovení použít.
Východiska pozice ČR
ČR jako země mimo eurozónu nebyla jednou
z posuzovaných zemí. Vláda ČR dlouhodobě prosazuje

Předpokládaný další vývoj
Euroskupina projedná stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů dne 23. listopadu. Bude-li k tomu vyzvána, je Komise rovněž připravena předložit své stanovisko parlamentu dotčeného členského státu a/nebo
Evropskému parlamentu. V souladu se společným rozpočtovým harmonogramem, který zavedl balíček dvou
právních aktů, musí být rozpočty přijaty vnitrostátními
parlamenty každoročně do 31. prosince. ´
/P. Šťastná/

Výsledky Rady pro zahraniční věci > Rada
Rada se uskutečnila v Bruselu ve stínu útoků v Paříži,
které se staly prvním tématem jednání, které se konalo 16. listopadu. Poté následovaly plánované diskuze k blízkovýchodnímu mírovému procesu, migraci a
Sýrii a Libyi. Českou delegaci vedl náměstek ministra
zahraničí Ivo Šrámek.
Klíčové body
Na začátku jednání se vysoká představitelka Federica
Mogheriniová věnovala teroristickým útokům v Paříži
a připomněla rostoucí počet a intenzitu útoků v poslední
době, k nimž patří také nedávné události v Ankaře, Bejrútu či sestřelení ruského letadla v Egyptě. Podtrhla propojenost vnitřní a vnější dimenze boje proti terorismu a
potřebu zaměřit se na strategickou komunikaci
v arabštině. Jak lucemburské předsednictví, tak Francie
a Belgie akcentovaly, že není žádoucí přímo spojovat
boj proti terorismu s migrací.
Diskuse se věnovala blízkovýchodnímu mírovému procesu – publikaci návodu na označování původu osadnických výrobků, aktuální vlně násilí mezi Palestinci a
Izraelci, situaci v Gaze, palestinským interním problémům a další roli EU. Lucembursko upozornilo na katastrofální humanitární situaci v Gaze, přičemž úplnému
kolapsu nyní zabraňuje pouze podpora EU a Úřad
OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě, což
však není dlouhodobě udržitelné. Mnoho členských států
se znepokojením sleduje interní problémy na palestinské
straně, kromě historického sporu mezi Fatáhem a Hamásem je nyní vnitřně rozdělen i Fatáh. EU. Vysoká představitelka přislíbila závěry na prosincovém zasedání
Rady pro zahraniční věci. Konání Asociační Rady EU –
Izrael pokládá za možné, ale nejdříve až zkraje roku
2016.
Debata týkající se migrace se soustředila na procesy
následných aktivit summitu EU s africkými zeměmi ve
Vallettě, konference k migraci ze západního Balkánu a
na dialog EU s Tureckem. V případě Afriky Vysoká
představitelka zdůraznila, že poselstvím summitu ve
Vallettě je především to, že ke zvládání nelegální migrace přistupují EU a Afrika prostřednictvím společně
dohodnutých projektů. Tak se má zajišťovat vlastnictví z
africké strany. Ve vztahu k africkým zemím je třeba
pracovat na posilování odolnosti státních struktur, pomoci s praktickou implementací jejich azylových systémů,
návratových balíčcích pro jednotlivé země, umožňování
legální migrace a podpoře vytváření alternativních ekonomických příležitostí v zemích původu migrace. Členské
státy vesměs vyjadřovaly pozitivní ocenění vyznění

a výsledků summitu ve Vallettě. V případě západního
Balkánu Komise poukázala na nezbytnost tlumit tamní
bilaterální spory, které obsahují kontaminující destruktivní potenciál. Nizozemí se přimlouvalo za lepší využití
nástrojů Společné bezpečnostní a obranné politiky EU
(SBOP) pro účely migrace vč. např. „horizontální mise
SBOP“. V případě Turecka velká většina států podpořila přístup Komise a Vysoké představitelky zacílený na
širší rámec, tj. oživení procesu liberalizace víz, přístupových jednání, partnerství v energetice či v boji s terorismem. Řecko však poukazovalo na to, že jeho hranice s
Tureckem u ostrovů je bez újmy pro uprchlíky neubránitelná, a požadovalo, aby EU žádala po Turecku zřízení
hotspots na jeho území.
Obědovým tématem za účasti zvláštního zmocněnce pro
Sýrii Staffana de Mistury byla situace v Sýrii a Libyi. V
debatě bylo konstatováno, že i přes rozdílnost pozic
probíhá koordinace mezi USA a Ruskem a že je shoda
na nezbytnosti zahájit politický proces, existují ovšem
rozdílnosti v přístupu účastníků k němu.
Východiska pozice ČR
Český zástupce náměstek I. Šrámek vystoupil v bodech
k blízkovýchodnímu konfliktu a migraci. V otázce označování výrobků z izraelských osad vyjádřil znepokojení
nad možným dopadem na vztahy s Izraelem a zdůraznil technickou podobu opatření. Vyjádřil se také
k aktuálnímu napětí na Chrámové hoře, jež připsal absenci politického procesu a horizontu. K otázce role EU
v mírovém procesu požádal o co největší zapojení ze
strany Vysoké představitelky.
V migrační diskuzi vyjádřil k výsledkům summitu ve Vallettě názor, že nebyla zcela naplněna očekávání EU v
návratové a readmisní politice. Ve vztazích s Tureckem
je pak potřeba zavést komplexní přístup. Náměstek
I. Šrámek také připomněl příspěvek 300 expertů zemí
V4 pro FRONTEX.
Předpokládaný další vývoj
Příští zasedání Rady pro zahraniční věci se bude konat
14. prosince 2015 v Bruselu.
/M. Nemkyová/
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pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany > Rada
tajemníka NATO, který vyzval k dalšímu posílení spolupráce EU a NATO a rozšíření i na oblast boje s hybridními hrozbami. K tématu CBSD proběhla široká diskuse i
s ohledem na předložený implementační plán k CBSD
předložený Komisí a Evropskou službou vnější činnosti.

V Bruselu se uskutečnilo 17. listopadu zasedání Rady
pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany, které
se koná jednou za předsednictví. Radě předcházelo
zasedání řídícího výboru Evropské obranné agentury.
Původní témata byla zastíněna událostmi v Paříži,
které se staly hlavním bodem. Českou delegaci vedl
ministr obrany Martin Stropnický.

Pokud jde o vojenské operace, diskuse se zaměřila
především na EUNAVFOR MED/operaci Sophia a její
přípravu na přechod do dalších fází. Velitel operace
Klíčové body
má v nejbližších dnech jednat v OSN v New Yorku
Řídící výbor Evropské obranné agentury (EDA) diskuto- o možnostech implementace rezoluce Rady bezpečnosti
val tříletý plánovací rámec EDA a rozpočet EDA pro rok OSN 2240 (2015).
2016.
Východiska české pozice
Klíčovým elementem zasedání bylo vyjádření silné solidarity všech členských států s Francií s ohledem na udá- Ministr Stropnický v diskuzi k útokům vyjádřil účast
losti v Paříži 13. listopadu 2015. Poprvé nastala situa- s rodinami obětí a podporu v boji proti terorismu a Isce, kdy členský stát odkázal na čl. 42 odst. 7 Smlouvy lámskému státu nejenom v Sýrii, Iráku, ale i v Mali a
o EU. Členské státy vyjádřily podporu Francii a pomoc Somálsku.
na bilaterálním základě. Tento vzkaz byl okamžitě předán médiím. Konkrétní nabídky budou moci členské stá- Předpokládaná vývoj
ty učinit již během nadcházející globální konference ge- Další zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu
nerování sil pro všechny probíhající vojenské operace, ministrů obrany se uskuteční 19. dubna 2016
která proběhne v Bruselu ve dnech 25. – 26. listopadu v Lucembursku.
2015.
Dalším bodem jednání byl Akční plán pro oblast obra- /M.Nemkyová/
ny, o kterém informovala komisařka Elźbieta Bienkowska. Zpracovávání tohoto dokumentu je v začátcích.
Budování schopností na podporu bezpečnosti a rozvoje
(CBSD) bylo diskutováno již za přítomnosti generálního

Výsledky Rady pro zemědělství a rybolov > Rada
Dne 16. listopadu se v Bruselu konalo zasedání Rady
pro zemědělství a rybolov. Mezi zásadní diskutovaná témata patřil vývoj a opatření na podporu trhů a
otázky mezinárodního zemědělského obchodu. Delegaci ČR vedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

ho. Na dramatickou situaci v sektoru vepřového masa,
kde docházelo v poslední době k dalšímu propadu cen,
poukazovala ve svém vystoupení i řada delegací, které
žádaly Komisi o okamžitá opatření pro tento sektor
(aktivaci soukromého skladování) a důsledný monitoring
situace na trhu. V reakci na to byl zásadním příspěvkem
Klíčové body
příslib komisaře, že o nařízení k režimu podpory soukroV dopolední části jednání proběhla diskuze k otázkám mého skladování vepřového by měl výbor Komise hlasomezinárodního zemědělského obchodu. Komise infor- vat 1. prosince 2015.
movala členské státy o uzavřených, aktuálně sjednáva- V rámci bodů „Různé“ informovala delegace ČR o průných i připravovaných bilaterálních dohodách o volném běhu setkání generálních ředitelů státní správy myslivosobchodu. V tomto smyslu byla zmíněna jednání s Čínou ti, které proběhlo v ČR ve dnech 1. a 2. září 2015. Ako dohodě o ochraně a uznávání zeměpisných označení centovala především problém přemnožené populace
a jednání o dohodě o volném obchodu s Filipínami. Ko- prasete divokého a jelena evropského, které mají výmise se chce dále zaměřit na jednání s Japonskem, USA razně negativní dopad na zemědělství a lesy formou
a MERCOSUR. Zejména v souvislosti s jednáním o TTIP škod, jež působí na zemědělských a lesních porostech.
Komise taktéž upozornila na nezbytnost úzké koordinace ministrů zemědělství a ministrů zodpovědných za ob- Východiska pozice ČR
chod. Členských státy obecně poděkovaly Komisi za
nastínění situace a podpořily ji v dalším úsilí ve vyjed- S ohledem na situaci na trhu s mlékem vláda ČR uvedla,
že situace je i nadále složitá. Zároveň je třeba i nadále
návání.
monitorovat situaci na trhu s vepřovým. V oblasti meziDalším diskutovaným tématem byl vývoj situace na národního zemědělského obchodu vláda dlouhodobě
trhu se zemědělskými komoditami. Komise připomně- podporuje veškeré snahy na zlepšení přístupu na zahrala, že v návaznosti na zářijovou mimořádnou Radu byl niční trhy.
přijat balíček opatření ve výši 500 mil. EUR k řešení
krize na trzích s mlékem a vepřovým masem. Během Předpokládaný další vývoj
prezentování implementace balíčku Komise zdůraznila Další zasedání Rady pro zemědělství a rybolov se uskupředevším rychlost, s jakou byly přijaty potřebné předpisy, a také fakt, že na hodnocení účinků je ještě brzy. teční dne 14. - 15. prosince 2015 v Bruselu.
Situace v sektoru mléka zůstává, i přes mírné zlepšení, /K. Maťátková/
napjatá, obzvláště složitá je situace v sektoru vepřové4
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pro obecné záležitosti > Rada

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2015 se v Bruselu konalo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC). Jednání bylo dvoudenní, dne 17. listopadu odpoledne
nejprve zasedla Rada ve formaci ministrů pro EU a
následující den se konalo jednání ministrů zodpovědných za kohezní politiku. Delegaci ČR vedli stálý
představitel ČR při EU Martin Povejšil (obecná část)
a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová
(kohezní část).
Klíčové body
V úvodu jednání Rady předsednictví vyjádřilo soustrast
rodinám, jež byly přímo zasaženy teroristickými útoky
v Paříži dne 13. listopadu a upozornilo na žádost Francie, která dle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o EU vyzvala členské státy k poskytnutí pomoci a podpory v návaznosti
na ozbrojené napadení ze strany Islámského státu.
Francie žádá o bilaterální pomoc v boji proti Daeš
(termín pro Islámský stát použitý francouzským ministrem) v Sýrii a navýšení pomoci pro mise EU v Africe.
Útoky v Paříži považuje Francie za útok proti hodnotám
EU a mj. proto považuje za nezbytné, aby se pokročilo
v přijetí směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR),
boji proti obchodu s nelegálními zbraněmi a posílení
kontrol na hranicích.
V rámci přípravy prosincového zasedání Evropské
rady a diskuse o anotovaném návrhu agendy informovalo předsednictví o záměru předsedy Evropské rady
Donalda Tuska rozšířit agendu o diskusní bod k terorismu. Z vystoupení států nejvíce rezonoval požadavek
Slovenska o zařazení diskuse k energetické unii. Z pohledu Slovenska je třeba využít příležitosti zveřejnění
první hodnotící zprávy Komise o stavu energetické unie
dne 18. listopadu k poskytnutí politických vodítek pro
další práci, zejména v oblasti energetické bezpečnosti.
Spojené království potvrdilo, že od prosincového zasedání očekává věcnou diskusi k návrhům Davida Camerona na reformu EU a z věcného hlediska zdůraznilo
především význam otázky posilování role národních
parlamentů v unijním legislativním procesu. Dohodu by
uvítalo co nejdříve a počítá rovněž s diskusí o způsobu
provedení navrhovaných změn. Některé státy krátce
vystoupily také k otázce migrace.
Na jednání Rady proběhla i historicky první diskuse
ke stavu právního státu v EU na základě písemného
podkladu předsednictví, v němž byly státy vyzvány (1)
sdílet nejlepší příklady aplikace právního státu na národní úrovni vč. přetrvávajících výzev v této oblasti a (2)
identifikovat oblasti v digitálním prostředí, v nichž by
mohlo dojít k posílení právního státu udržitelným způsobem. V rámci diskuse k druhé otázce se státy dotkly
zejména problému vhodné vyváženosti mezi svobodou
slova a zajišťováním bezpečnosti, ochranou údajů a
zvyšováním konkurenceschopnosti evropského hospodářství a vynutitelností práva v oblasti internetu
(kyberkriminalita) a ochranou základních práv. Pokud

jde o příklady aplikace právního státu na národní úrovni, řada států volila příklady z oblasti migrace. Z procesního hlediska bude diskuse ke stavu právního státu
pokračovat za nizozemského předsednictví (zasedání
Rady pro obecné záležitosti v květnu 2016) a následně
budou získané zkušenosti vyhodnoceny za slovenského
předsednictví.
V případě meziinstitucionální dohody o lepší právní
úpravě vyjednavač Rady potvrdil zájem dokončit jednání do konce roku 2015 a pozitivně ohodnotil dosavadní průběh jednání. V rámci negociací bylo dosaženo
rovného postavení mezi Radou a Parlamentem v oblasti
programování, aniž by bylo ohroženo výsadní postavení Rady při stanovování politických vodítek. Věří v dohodu s Parlamentem a Komisí na konzultaci expertů národních států při tvorbě delegovaných aktů, a i když se
Komisi nepodaří prosadit svou vizi hodnocení dopadu
významných pozměňovacích návrhů, význam dopadových studií bude v dohodě zdůrazněn. Mezi problematické otázky dohody předsednictví zařadilo mj. snahu
Parlamentu o přístup na jednání pracovních skupin a
orgánů Rady a širší zapojení do sjednávání mezinárodních dohod.
Následně bylo projednáno roční programování: Komise zmínila některé oblasti, jež považuje za klíčové
(např. revizi víceletého finančního rámce 2014–20 či
ambiciózní výsledky nadcházejícího jednání COP21 v
Paříži) a poděkovala Radě za aktivní účast na přípravě
programu. Formu spolupráce v oblasti ročního programování tímto Komise považuje za ustavenou. Rada vzala program Komise formálně na vědomí.
Předsednictví představilo harmonogram prací v rámci
evropského semestru 2016 do května 2016 a upozornilo na nové prvky: zejména větší důraz na implementaci schválených doporučení pro jednotlivé země a širší
zapojení Parlamentu do evropského semestru.
Východiska a pozice ČR
Vláda ČR vystoupila jménem zemí V4
s požadavkem na doplnění agendy Evropské rady o
nový bod k energetické unii a k bodu věnovanému stavu
právního státu v EU, kde poukázala na nutnost věnovat
se tématům kyberkriminality, pravidlům pro policejní a
soudní spolupráci i vyšetřování a stíhání a upozornila na
základní dilema mezi svobodou a bezpečnosti. Na národní úrovni uvedla coby výzvu i příklad dobré praxe
přijetí a implementaci služebního zákona. Pokud jde o
meziinstitucionální dohodu, zjednodušení právního prostředí EU a snížení administrativní zátěže patří mezi
dlouhodobé priority ČR a je nutné usilovat o zajištění
institucionální rovnováhy, zejména pokud jde o postavení Rady a Parlamentu.
Předpokládaný další vývoj
Další zasedání Rady pro obecné záležitosti proběhne
dne 15. prosince 2015 v Bruselu. /K. Schneiderová/

Budoucnost Evropské politiky sousedství > Evropský parlament
Výbor pro zahraniční věci (AFET) vyslechl ve středu
18. listopadu aktuální informaci o návrhu na přezkum Evropské politiky sousedství (EPS), který byl
představen vysokou představitelkou pro zahraniční a
bezpečnostní politiku F. Mogheriniovou a komisařem
pro EPS a jednání o rozšíření Johannesem Hahnem.
Poslanci většinově přivítali revidovaný přístup Komi-

se, větší pozornost by pak podle nich měla být věnována otázce migrace a bezpečnosti v rámci spolupráce se sousedními státy.
Kontext
EPS byla zahájena v roce 2004 za účelem posílení stability, bezpečnosti a prosperity zemí v nejbližším sousedství Unie. /Pokračování na s. 6/
5

Evropská
Po více komise
než desetileté zkušenosti s jejím fungováním a dilema, pokud jde o orientaci EPS, a postupovat na záv důsledku zásadní proměny geografického okolí EU kladě skutečně ucelené strategie. V této souvislosti po19.–25.března
přistoupila Komise k přezkumu této politiky. 18. listopadu vydaly Komise a vysoká představitelka sdělení
nastiňující hlavní body revize, která byla výsledkem přibližně ročních konzultací, do níž se zapojilo na
250 aktérů (členské státy EU, partnerské země, mezinárodní a nevládní organizace, občanská společnost, akademická obec apod.).
Klíčové body
Členové výboru AFET v rámci konsenzuální rozpravy
ocenili nový přístup Komise a přivítali jeho hlavní zásady (hospodářský rozvoj a vytváření pracovních míst akcentem na mladé, energetická spolupráce, bezpečnost,
migrace a hlubší kooperace se „sousedy sousedů“ EU).
Všeobecná shoda panovala v otázce, že hlavní výzvou
současné Unie je migrační krize a zajištění bezpečnosti,
především s ohledem na riziko terorismu. Poslanci souhlasili zejména s potřebou stabilizace sousedních regionů a flexibilního, „na míru“ zaměřeného přístupu
k jednotlivým partnerským zemím. Někteří z nich ovšem
vyjádřili obavy před přílišným upřednostňováním stability na úkor dodržování lidských práv či kritizovali zatím
spíše deklaratorní ambice EPS bez konkretizace jednotlivých opatření uplatňovaných v praxi.
Christian Dan Preda (RO) za frakci EPP podotkl, že
plán Komise odpovídá dřívějším usnesením EP kladoucím
důraz na komplexní a současně diferenciovaný přístup,
který by reflektoval specifika a mnohdy rozdílné potřeby partnerských zemí. Andi Cristea (RO) za frakci S&D
uvedl, že Unie musí překonat dosavadní východo-jižní

važuje za klíčové obzvláště zajištění adekvátního financování této unijní politiky. Marek Jurek (ECR, PL) vnímá
jako prioritu rekonstrukci občanské společnosti v Gruzii
a na Ukrajině a také přimění partnerů jižního Středomoří, aby se více zapojili do řízení migračních toků a boje
proti pašeráckým sítím. Podle Petrase Auštrevičiuse
(ALDE, LT) je zapotřebí vnímat sousedství EU jako příležitost, nikoliv pouze jako bezpečnostní problém. Unie by
podle jeho názoru měla být rovněž viditelnější, pokud
jde o naplňování jednotlivých opatření „v terénu“.
Východiska pozice ČR
Vláda ČR vnímá Evropskou politiku sousedství jako jeden z hlavních nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů, jehož smyslem je prostřednictvím politického dialogu a
spolupráce v konkrétních sektorových oblastech posílit
vzájemné vztahy a usilovat o rozšíření zóny stability a
prosperity v regionech bezprostředně sousedících s Evropskou unií. Proto se ztotožňuje s principy revize, tj. s
principy větší diferenciace, lepšího zaměření spolupráce, větší flexibility a nutnosti výrazného prohloubení
vlastnictví k programům spolupráce.
Předpokládaný další vývoj
Po obecném představení základních obrysů nového přístupu EPS budou jeho jednotlivé části v následujících
týdnech podrobně projednány v rámci výboru AFET,
který k němu poté vypracuje příslušnou zprávu.
/O. Kaleta/

Výměna názorů ze zástupci nadnárodních korporací > Evropský parlament
V pondělí 16. listopadu se ve Zvláštním výboru pro
daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svoji
povahou nebo účinkem uskutečnila výměna názorů
poslanců se zástupci nadnárodních společností.
Kontext
Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření
podobná svoji povahou nebo účinkem byl ustaven 12.
února 2015 v reakci na aféru LuxLeaks. Po dobu svého
mandátu zkoumá podezření na zvýhodňování nadnárodních korporací některými členskými státy. Jeho mandát může být prodloužen.
Hlavním cílem setkání bylo konfrontovat zástupce nadnárodních korporací se závěry zprávy, kterou zvláštní
výbor TAXE přijal v úterý 27. listopadu 2015, a ve které formuluje návrhy mající za cíl učinit daně z příjmu
fyzických osob více spravedlivé a transparentní.
Klíčové body
Pětihodinové výměny názorů se zúčastnilo celkem deset
zástupců nadnárodních společností (mj. Starbucks,
McDonald’s, Coca-Cola, IKEA či Philip Morris International). Většina zástupců přítomných společností trvala na
tom, že jimi používané daňové praktiky byly legální a
vyjádřili znepokojení nad zavedením navrhovaného
systému vykazování podle jednotlivých zemí v oblasti
korporátních daní.
Ve společné rozpravě se členové zvláštního výboru TAXE dotazovali převážně na otázky související
s praktikami daňových transferů. Spoluzpravodajka
zprávy zvláštního výboru TAXE Elisa Ferreirová (S&D,
PT) ve svém vystoupení ocenila účast společností na zasedání. Dále uvedla, že v souvislosti se závěry zprávy

je nutné na unijní úrovni disponovat společnou definicí
daňových rájů.
Poslankyně Esther de Langeová (EPP, NL) se přítomných
zástupců dotázala na spekulace ohledně vytvoření strategie tzv. 34 kroků, prostřednictvím kterých je možné se
v EU vyhnout placení daní. Španělský poslanec Miguel
Viegas (GUE/NGL) upozornil na agresivní daňové plánování nadnárodních korporací a v tomto kontextu uvedl snahy o společný postup na úrovní EU, OECD či OSN.
Východiska pozice ČR
V Koncepci politiky ČR v EU vláda definuje společný
postup proti daňovým únikům jako jednu z pěti priorit
ČR v EU. Daňové úniky a podvody dle názoru vlády
omezují schopnost států plnit svou roli, jsou v rozporu se
sociální spravedlností a poškozují hospodářskou soutěž.
Vláda bude usilovat o maximální informační otevření
daňových rájů a jejich celkové globální omezení.
Předpokládaný další vývoj
Plénum Evropského parlamentu bude o zprávě o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí
povahou nebo účinkem hlasovat ve středu 25. listopadu.
Zároveň dojde na projednání možného prodloužení
mandátu zvláštního výboru TAXE na dalších šest měsíců.
Dle dostupných informací z jednání konference předsedů se očekává, že mandát bude prodloužen. Doporučení podvýboru TAXE zohlední také zpráva z vlastní iniciativy Výboru pro hospodářské a finanční věci (ECON)
„Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence
do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob
v Unii“, jejímž spoluzpravodajem je i český poslanec
Luděk Niedermayer (EPP). Tato zpráva bude hlasována
ve výboru ECON na začátku prosince. /V. Bláha/
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pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 26. listopadu > Informace

Revize energetického štítkování. V rámci legislativních
bodů by měl být přijat obecný přístup k návrhu nařízení
o označování produktů energetickými štítky. Nařízení
má nahradit současnou směrnici a usiluje o zefektivnění
systému energetického štítkování. Klíčovou změnou
v návrhu je nahrazení současné škály končící hodnotou
A+++ původním systémem A-G.
Sdělení z letního balíku Komise. Prvním nelegislativním
bodem budou orientační debaty ke dvěma sdělením
z letního balíku Komise – konkrétně se jedná o zahájení
veřejné konzultace k novému nastavení trhu s elektrickou
energií a o sdělení „Nový úděl pro spotřebitele energie“. Cílem obou materiálů je zahájit cestu k novému
modelu evropské energetiky, který bude lépe reagovat
na dekarbonizační úsilí, rostoucí podíl obnovitelných
zdrojů energie a úsilí posílit roli spotřebitele energie.

Systém řízení Energetické unie. Posledním řádným bodem bude systém řízení Energetické unie (tzv. governance). Konkrétně jsou na programu dva dílčí body – přijetí
závěrů Rady k sytému řízení a informace Komise o stavu
Energetické unie, která je prvním dokumentem hodnotícím dosavadní pokrok v implementaci celého konceptu
Energetické unie. Systém řízení si klade za cíl harmonizovat národní plánování a reporting v energetice a
usnadnit tak naplňování vytyčených energetickoklimatických cílů EU.
Systém řízení Energetické unie. V rámci bodů „Různé“
proběhne již tradiční informace Komise o vnějších vztazích v energetice a nadcházející nizozemské předsednictví představí svůj pracovní program.
/D. Měsíc/

Agenda Rady pro zahr. věci ve formaci ministrů pro obchod, 27. listopadu > Informace
Závěry k nové obchodní a investiční strategii. Na
závěrech k nové obchodní a investiční strategií na příštích pět let se pracuje a měl by to být falešný bod B.
Příprava 10. konference ministrů Světové obchodní
organizace. Zde by měly být diskutovány možné výsledky konference a program po Nairobi.
TTIP. Tématem bude stav jednání po 11. kole a další
kroky, které by vedly k uzavření dohody s administrativou prezidenta Obamy.

Stav jednání o dohodě o volném obchodu s Merkosurem. Hlavním bodem bude výměna nabídek na zboží,
která by se měla uskutečnit do konce roku.
Jednání EU s Asií. Sem lze zařadit stav jednání s Japonskem, ale i aktuální stav všech jednání se zeměmi
ASEAN.
Další agenda. Obědovým tématem budou obchodní
aspekty vztahů s Čínou a v rámci různého poskytne Komise aktuální informaci o trilaterálních jednáních s Ruskem a Ukrajinou. /M. Nemkyová/

Agenda nef. setkání ministrů pro územní rozvoj, 26.–27. listopadu > Informace
Územní rozvoj. V rámci dvou dnů proběhne setkání
ministrů pro územní plánovaní (26. listopadu) a setkání
ministrů pro územní rozvoj (27. listopadu). V rámci setkání je navrženo přijetí společných závěrů lucemburského předsednictví. Hlavním cílem je posílení pozice problematiky územní soudržnosti jako nového cíle Evropské
unie. Důležitý je zejména dlouhodobý územní rozvoj a
přenositelnost řešení do území. Za tímto účelem byl vypracován dokument „Progress on Territorial Cohesion in
the EU (Action 2), kde jsou popsány klíčové scénáře a

vize, jež mají pomoci vytvořit konkrétní podobu budoucího evropského území. Do budoucna by měla významnější roli hrát přeshraniční spolupráce, malá a střední
města a vytvoření funkčních městských zón.
Novým tématem dokumentu je pak řešení situace migrantů, kdy toto téma by se mělo nově stát jedním
z klíčových témat Územní agendy EU a územní dimenze.
/S. Máčalová/

Agenda Rady pro konkurenceschopnost, 30. listopadu – 1. prosince > Informace
jízdy a ke zprávě zmocněnců pro malé a střední podniky. Na žádost portugalské delegace byla do programu
zařazena informace k SOLVITu a na žádost Komise také informace k revizi směrnice o střelných zbraních. Jednání bude uzavřeno informací nizozemské delegace o
programu jejich nadcházejícího předsednictví.
Část výzkum
Evropský výzkumný prostor (ERA). Druhý den zasedání bude pouze dopolední a zakončen bude neformálním obědem ministrů na téma posílení vazeb mezi ERA a
evropským vysokým školstvím. Očekává se přijetí tří sad
závěrů Rady: k vědecké integritě, genderové rovnosti v
ERA a k přezkumu poradní struktury ERA.
Další agenda. Dále proběhne výměna názorů
k Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI) jako
nástroje pro stimulaci evropského výzkumu a inovací.
Jednání bude taktéž uzavřeno informací nizozemské
delegace o programu jejich nadcházejícího předsednictví. /Pokračování na s. 8/

Část průmysl a vnitřní trh
Prověrka konkurenceschopnosti. Listopadové zasedání
Rady bude, jako již tradičně, průřezového charakteru.
Jednání bude zahájeno diskuzí k tzv. prověrce konkurenceschopnosti. Stejně jako na říjnové Radě očekává
lucemburské předsednictví spontánní a otevřenou debatu ministrů, která by měla být zaměřena především na
zprávu předsednictví o začleňování konkurenceschopnosti, ocelářství, obchodní aspekty konkurenceschopnosti
a vnitřní trh a externí konkurenceschopnost.
Vnitřní trh se zbožím a službami. Následovat bude
prezentace Komise a orientační rozprava ministrů ke
Strategii pro vnitřní trh se zbožím a službami.
Další agenda. Na programu jsou také dvě výměny názorů, k vnitrostátním radám pro konkurenceschopnost a
k lepší regulaci, ke které by však hlavní diskuze měla
proběhnout na pracovním obědě ministrů. Očekává se
prezentace Komise k emisím v reálných podmínkách
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Část vesmír
Komise a Evropské kosmické agentury (ESA). PředsedEvropská
komise
Mezinárodní rada pro vesmír. V podvečer 30. listopa- nictví zvolilo jako témata diskuze tyto tři okruhy: další
19.–25.března

du se uskuteční v budově Stálého zastoupení Lucem- podoba zasedání Space Council a vztahy EU–ESA, evburska neformální zasedání tzv. Space Council - tedy ropský institucionální trh nosných raket a využití kosmicsetkání ministrů zemí EU a ESA odpovědných za vesmír, kých systémů a dat. /R. Juřík, M. Beranová/

181. zasedání Výboru pro EU na vládní úrovni > Informace
Dne 9. listopadu 2015 se konalo 181. zasedání vládního Výboru pro EU (VV-EU).
Výbor nejprve schválil materiály týkající se vnitřního
trhu EU: Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 20152020 a Rámcovou pozici ke sdělení Komise
„Modernizace jednotného trhu: více příležitostí pro občany a podniky.
Coby druhý bod jednání byla schválena zpráva o realizaci Národního programu reforem 2015 a reformní
plány v reakci na doporučení z roku 2015.
Rámcová pozice k pracovnímu programu Komise pro
rok 2016 byla schválena s doplněním připomínky Ministerstva zemědělství, které vyslovilo důraz na řešení příčin migrace z důvodu klimatických změn a nedostatku
zdrojů a potravin. V diskusi rovněž vystoupil ministr obrany Martin Stropnický, který se vyslovil pro apel směrem k Vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Federice Mogheriniové na větší
zapojení členských států EU do přípravy Evropské globální strategie.
Výbor poté schválil v předloženém znění informaci o
stavu čerpání prostředků z Nástroje pro propojení
Evropy (CEF) a návrhy opatření pro maximalizaci využití alokace kohezní části CEF, kterou předložil ministr
dopravy Dan Tok, a zhodnocení systému vysílání ke studiu na College of Europe a následného uplatnění absolventů v režimu zákona o státní službě, které předložil
náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.
Informace z Vallettského summitu o migraci ve dnech
11. a 12. listopadu a neformálního zasedání hlav států
a vlád dne 12. listopadu 2015 v La Vallettě byla vložena do Databáze politik Evropské unie (DAP). V rámci

bodu Různé zazněla informace ministra obrany z jednání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů
obrany dne 17. listopadu 2015 v Bruselu se zvláštním
zřetelem na žádost Francie aktivovat čl. 42 odst. 7 Lisabonské smlouvy, která byla na jednání Rady jednomyslně podpořena. Informoval o předběžné nabídce, kterou
jménem ČR předložil na jednání Rady, a sdělil, že Francie bude o konkrétní formě pomoci s členskými státy
jednat bilaterálně. Následná debata ministrů se soustředila na možnosti pomoci ze strany ČR, perspektivy dalšího vývoje Schengenského prostoru a ochranu vnějších
hranic EU. Předseda vlády pak požádal ministra obrany, aby vládu neprodleně informoval, jakmile ČR obdrží
konkrétní žádost francouzské strany.
Výbor vzal poté na vědomí rovněž informaci ministryně
pro místní rozvoj Karly Šlechtové o průběhu a výsledcích
jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ministrů
zodpovědných za kohezní politiku dne 18. listopadu
v Bruselu, koordinaci pozic zemí V4, která jednání předcházela, a bilaterálních konzultacích, které ministryně na
okraj jednání Rady vedla. Ministryně zdůraznila pozitivní odezvu na informaci o přípravě konference v rámci
českého předsednictví V4 na téma „Strategické řízení
a budoucnost pro roce 2020“, která se bude konat ve
dnech 26. a 27. ledna 2016 v Praze. K otázce využití
ESI fondů při řešení výzev spojených se současnou migrační krizí sdělila, že Ministerstvo pro místní rozvoj v
součinnosti s Ministerstvem vnitra připravuje analýzu
aktivit, které by bylo možno z těchto zdrojů financovat.
Nakonec si Výbor vyslechl informaci ministra kultury
Daniela Hermana o jednání s ředitelkou Centra světového dědictví UNESCO Mechtild Roessler ohledně otáčivého hlediště v Českém Krumlově. /K. Schneiderová/

Rámcové pozice schválené v 47. týdnu > Informace
Rámcová pozice ke Sdělení Komise „Modernizace jednotného trhu: více příležitostí pro občany a podniky“ (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Úřad vlády ČR)
Rámcová pozice ČR ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu

výboru a Výboru regionů: Pracovní program Komise
na rok 2016 (vypracoval Úřad vlády ČR)
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se
stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu
(vypracovala Česká národní banka) /I. Blahušiak/

Kalendář EU na 48. týden > Informace
23.–24. listopadu – Zasedání Rady pro mládež, kulturu
a sport
23.–26. listopadu – Zasedání výborů Evropského parlamentu
23.–26. listopadu – Plenární zasedání Evropského parlamentu

26. listopadu – Zasedání Rady pro dopravu, energetiku a telekomunikace
27. listopadu – Zasedání Rady pro zahraniční věci
/I. Blahušiak/

Týden v Evropské unii
Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR * Číslo 205 *
Týden 16.–22. listopadu 2015 * Kontakt: newsletter@vlada.cz * Připravují pracovníci Sekce pro evropské
záležitosti Úřadu vlády ČR.
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