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Úvodník státního tajemníka Aleše Chmelaře
Milí čtenáři, tento úvodník píšu
z Helsinek, kam přijel premiér na oficiální návštěvu. Navázal tak na svou páteční
cestu do Vídně, kde hovořil s rakouským
kancléřem Sebastianem Kurzem.
Nedělním příletem do Finska jsme završili
týden plný evropské politiky. Po summitu
v Sofii, který se zabýval evropskou perspektivou šesti západobalkánských států,
se předseda české vlády minulý pátek
přesunul na prestižní Globsec.
V Bratislavě vystoupil premiér společně
se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim a místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem. Řeč byla o hlubší integraci i euroskepticismu Čechů, který však
u mladé generace již tolik nepotkáváme.
Nejen s mladými budeme debatovat tuto
sobotu na brněnském výstavišti. Právě
zde se totiž uskuteční další ze série de-
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bat v rámci občanských konzultací, které
jsme spustili v Praze začátkem května.
Brno je další zastávkou na debatách
s občany o tom, jakou Unii si Češi představují. Těším se na otázky a pohled mimo
pověstnou pražskou bublinu.
Neměl bych zapomenout zmínit ještě jednu důležitou událost, a to že tento pátek
vstoupí v účinnost hojně skloňované nařízení GDPR. V posledních měsících bylo
GDPR strašákem, kterému se často dávala nálepka „dalšího nesmyslu z dílny Bruselu.“
Nařízení má především za úkol ochránit
osobní údaje. Má předejít skandálům,
které se teď řeší ve Spojených státech
v souvislosti se zneužitím dat z Facebooku.
GDPR není byrokracie, je zárukou naší
ochrany.

Summit EU – západní Balkán
Předseda vlády Andrej Babiš se ve
čtvrtek 17. května 2018 zúčastnil
v bulharské Sofii summitu EU-západní
Balkán. Vrcholná schůzka proběhla za
účasti lídrů EU a představitelů šesti
západobalkánských zemí – Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Makedonie a Srbska. Summit se
soustředil především na posílení spolupráce mezi EU a západním Balkánem
v oblasti bezpečnosti a infrastruktury.
Před začátkem summitu se ve středu večer uskutečnilo neformální setkání hlav
států a předsedů vlád členských zemí EU.
Lídři evropských států diskutovali především o vztazích s USA, a to ve světle
obchodních vztahů a jaderné dohody
s Íránem. Evropští státníci se shodli, že
zájmem EU je v tuto chvíli dohodu zachovat, protože výrazně přispívá k bezpečnosti regionu.
Tématem neformální večeře byla také
cla na dovoz oceli a hliníku a vyjednávání trvalé výjimky s USA, kterou má
EU v současnosti pouze do konce května.
V otázce vzájemného obchodu Unie dává najevo, že je ochotna jednat o liberalizaci, odmítá však jednat pod nátlakem.
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západobalkánskými představiteli hovoři-

li o bezpečnosti a konektivitě. Diskuse se
věnovala nejen propojení z hlediska dopravy, ale i z hospodářského a kulturního
pohledu, a to například v souvislosti
s programem Erasmus+. Během schůzky
český premiér zdůraznil, že je v zájmu EU,
aby se země západního Balkánu staly
v budoucnu jejími členy.
Český premiér zde konstatoval, že:
„Evropa je jen jedna a bez Balkánu nikdy
nemůžeme tvrdit, že mluvíme za Evropu
jako celek. I proto potřebujeme mít tyto
země co nejdříve v EU a v Schengenu. EU
dnes bohužel nepotvrdila datum rozšíření.
Přitom takové datum by země západního
Balkánu motivovalo k další práci.“
Dodal také, že zahrnutí celého Balkánu
do EU je cestou k rozšíření schengenského
prostoru na celou Evropu, což povede
k zefektivnění ochrany hranic kontinentu.
ČR proto nadále podporuje západobalkánské země v jejich snaze dále intenzivně postupovat v reformách, boji proti
korupci, organizovanému zločinu a pašeráctví. „Pro Evropu jde o klíčový region,
který má naši plnou podporu,“ dodal český předseda vlády.
/L. Škácha/

České zastoupení na mezinárodní konferenci Globsec > ČR a EU
Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zahraničních
věcí Martin Stropnický se 18. května 2018 v Bratislavě
zúčastnili mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Vystoupili zde společně se slovenským premiérem
Peterem Pellegrinim a místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem.
Letošní ročník konference se věnoval transatlantickým
vztahům, situaci na Blízkém východě či propagandě. Premiér Andrej Babiš promluvil v rámci diskuzního panelu
s názvem „One size does not fit all.“ Tématem diskuse byla hlubší integrace EU a otázka tzv. vícerychlostní Evropy.
Český pedseda vlády poznamenal, že koncept dvourychlostní Evropy unijní státy rozděluje do dvou kategorií, což
je podle něj nebezpečné zvláště v době, kdy vnímání různých kategorií členskými státy a tím i různé kategorie občanů a zákazníků je stále realitou. Zdůraznil české priority, kterými jsou otázky spojené s řešením migrace a formování budoucí podoby víceletého finančního rámce.
„Pokud hovoříme o společné budoucnosti, musíme ji formovat společně. Všichni tvoříme součást toho nejlepšího, co
EU představuje – jednotného trhu. Nezapomínejme, že
mnoho kompetencí je stále v rukou členských států, to opět

dokazuje, že by každý členský stát měl mít své slovo
v diskusi o budoucnosti,“ uvedl v projevu český předseda
vlády.
Premiér zde vyzval ostatní unijní země, aby se zapojily
do debaty o budoucnosti unie, a to bez ohledu na to,
zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce.
A. Babiš zde také ocenil spolupráci v rámci uskupení Visegrádské čtyřky.
Otázce spolupráce v tomto formátu se ve svém vystoupení věnoval i ministr zahraničí Martin Stropnický. Ten
vystoupil v rámci panelu o budoucnosti EU z pohledu
zemí Visegrádské skupiny.
Během svého projevu M. Stropnický zdůraznil, že prioritou ČR v rámci Visegrádské skupiny je snaha o překonávání rozdílů mezi unijními zeměmi a posilování unijní jednoty. Hovořil také o přínosech spolupráce ve formátu Visegrádských zemí, která se prostřednictvím své sousedské politiky stala v rámci EU velkým zastáncem euroatlantické integrace zemí západního Balkánu.
/L. Škácha/

Modernizace vízového informačního systému > Komise
Dne 16. května předložila Komise návrh na modernizaci Vízového informačního systému (VIS). Předložený
text obsahuje informace o osobách, které žádají
o schengenská víza. Cílem návrhu je flexibilnější reakce na výzvy spojené s bezpečností a migrací a zkvalitnění správy vnějších hranic EU.
Vízový informační systém je databáze EU, která spojuje
příslušníky pohraniční stráže na vnějších hranicích EU
s konzuláty členských států po celém světě. Poskytuje orgánům vydávajícím víza klíčové informace o žadatelích
o krátkodobá schengenská víza a zároveň umožňuje příslušníkům pohraniční stráže odhalovat cestující, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko.
Navrhovaná modernizace systému by měla posílit vnitřní
bezpečnost a zlepšit správu hranic pomocí konkrétních
opatření v oblasti posílených kontrol všech databází, sdílení informací, účinnějších návratů a strukturovanějšího přístupu orgánů pro vymáhání práva.
Prostřednictvím posílených bezpečnostních kontrol všech
databází budou nově všechny žádosti o víza zaznamenané v databázi automaticky porovnávány se všemi
ostatními informačními systémy EU pro oblast bezpečnosti

a migrace, mezi něž patří nově zřízený Systém vstupu/
výstupu (EES), Schengenský informační systém (SIS) a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).
Navrhovaná modernizace rozšíří rozsah systému tak,
aby zahrnoval také informace týkající se dlouhodobých
víz a povolení k pobytu. Příslušníci pohraniční stráže díky
tomu budou moci rychle zjistit, zda jsou dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu používaná k překročení
vnějších hranic schengenského prostoru platná.
Do databáze budou nově zahrnuty i kopie cestovních
dokladů žadatelů. Toto opatření, společně s povolením
přístupu do vízového informačního systému pro personál
Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž,
usnadní identifikaci a zpětné přebírání nelegálních
migrantů bez dokladů, a tím napomůže k vyšší účinnosti
návratové politiky EU.
Dle návrhu by měly do databáze rovněž získat strukturovanější přístup orgány pro vymáhání práva a Europol,
a to mj. pro účely vyhledávání či identifikace pohřešovaných nebo unesených osob a obětí obchodování
s lidmi. /V. Bernas/

Výsledky zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada
V pondělí 14. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání
Rady pro obecné záležitosti. Českou delegaci vedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Rada se věnovala otázkám víceletého finančního rámce,
stavu jednání o právním státu v Polsku a přípravě
červnového zasedání Evropské rady.
Dopolední část zasedání ministři zahájili prvotní výměnou
názorů nad návrhem k víceletému finančnímu rámci na
období po roce 2020, schváleným Komisí dne 2. května
2018. Česká delegace ocenila, že dlouhodobý rozpočet
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reflektuje nové výzvy, přičemž je potřeba neopomíjet to,
aby dohoda víceletému finančnímu rámci byla vyvážená
a nepřinesla nepoměrné dopady na vybrané členské
státy.
ČR dále očekává, že žádný z členských států nebude čelit radikálnímu snížení alokace v případě kohezní politiky, což by mohlo ohrozit konvergenci EU a naopak vést
k posílení rozdílů mezi členskými státy.
/Pokračování na str. 3/

Dále ministři v rámci přípravy nadcházející červnové Evropské rady projednali anotovaný návrh agendy jednání,
jenž se soustředí na oblast migrace, bezpečnosti a obrany, zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, inovací
a digitální agendy, víceletého finančního rámce
a vnějších vztahů. Česká reprezentace vyjádřila podporu
agendě, zároveň zdůraznila potřebu nalezení konsensu
v případě migrace, a dále podpořila také zahrnutí odkazu na rozšiřování v závěrech Evropské rady.
V závěru dopolední části informovala Komise o aktuálním
stavu dialogu probíhajícího mezi Komisí a Polskem

o dodržování zásad právního státu. Místopředseda Komise Frans Timmermans zdůraznil pokrok ve vyjednávání
skrze představení nových opatření, zároveň však čtyři
nové předpisy nejsou plně dostačující pro odstranění
vážného rizika porušení právního státu. Doufá tedy v pokračování a dosažení hmatatelných výsledků do června,
kdy se k tématu opět vrátí Rada.
V rámci pracovního oběda pak ministři diskutovali hlavní
výzvy v kontextu voleb do Evropského parlamentu
v roce 2019. /L. Škácha/

Výsledky zasedání Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50 > Rada
Dne 14. května 2018 v Bruselu se konalo zasedání Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50 Smlouvy o EU
(SEU). Českou delegaci vedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Zasedání se věnovalo
otázce brexitu a přípravě červnového zasedání Evropské rady dle čl. 50 SEU.
Na úvod zasedání se ministři států EU-27 setkali s unijním
vyjednavačem Michelem Barnierem s cílem projednat pokrok v jednání s Velkou Británií za poslední týdny.
M. Barnier informoval o proběhnuvších jednacích kolech
mezi Evropskou komisí a Británií, na nichž se hovořilo jak
o zbytku textu dohody o vystoupení, na němž dosud není shoda, tak o rámci budoucích vztahů.
Co se týče zbývajících částí dohody o vystoupení, nebyl
zatím dosažen zásadnější průlom, a to ani u Severního
Irska, kde je třeba najít řešení, které předejde vytvoření
hranice s Irskem.

Další klíčová otázka tzv. správy a řízení celé dohody nijak nepokročila, protože se o ní jednání dosud vůbec nevedlo. Posun v jednání o textu dohody o vystoupení se
přitom očekává v červnu tak, aby se další jednání s Británií mohlo soustředit na přípravu politické deklarace
k rámci budoucích vztahů po brexitu.
O něm byly s Londýnem také zahájeny obecné diskuze.
Detailněji byla projednána vnitřní a vnější bezpečnost
a rovné podmínky na trhu. V této souvislosti unijní vyjednavač představil ministrům možnou strukturu budoucí
dohody, resp. její hlavní pilíře a předpoklady pro shodu.
Ministři dále vzali na vědomí anotovanou agendu červnové Evropské rady dle čl. 50 SEU, na níž hlavy států
a vlád projednají aktuální stav vyjednávání o vystoupení
Spojeného království z EU.
/L. Škácha/

Program evropských institucí, 24. až 31. května > Informace
Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci,
25. května 2018
Snížení rizik v bankovním sektoru; „hloubkové přezkumy“
makroekonomických nerovnováh a výhledy výdajů souvisejících se stárnutím populace v členských státech; opatření na podporu správní spolupráce v oblasti DPH; seznam
jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti; směrnice
k minimální základní sazbě DPH; transparentnost, pokud
jde o daňové poradce.
Zasedání Rady pro zahraniční věci, 28. května 2018
Aktuální dění – Írán, Demokratická republika Kongo, Venezuela, post-Cotonou.
Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, 28. a 29.
května 2019
Balíček týkající se zboží - nařízení o vzájemném uznávání,
strategie pro jednotný digitální trh - nařízení o vztazích
mezi internetovými platformami a podniky; výzkum
a inovace v kontextu příštího víceletého finančního rámce;
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budoucnost politiky EU pro oblast vesmíru; evropský cloud
pro otevřenou vědu.
Plenární zasedání Evropského parlamentu,
28. až 31. května 2018
Třetí balíček opatření v oblasti mobility, víceletý plán pro
populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace; možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání; ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků z nečlenských zemí EU; projednání výročních zpráv o fungování schengenského prostoru, o provádění společné obchodní politiky a o provádění nástrojů společné zemědělské politiky pro mladé
zemědělce v EU po reformě v roce 2013; rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti
Evropy; debaty o hodnotách EU a šíření korupce a trestné
činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční
investory (tzv. zlatá víza).

Rámcové pozice schválené v 18. – 20. týdnu > Informace
Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise k politice
rozšíření Evropské unie (vypracovalo Ministerstvo zahraničních věci)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna
obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení
(ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud
jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
(vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady
o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie
o uzavření nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Madagaskarskou republikou a protokolu k této dohodě (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k doporučení pro Rozhodnutí Rady
o zmocnění k zahájení jednání podle článku XXVIII GATT
1994 s cílem změnit koncese WTO Evropské unie týkající

se loupané rýže Basmati (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení
rizik v potravinovém řetězci v EU (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (vypracovalo Ministerstvo
zemědělství)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími
zeměmi (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Rámcová pozice k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát
z nevýkonných expozic a k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu
(vypracovalo Ministerstvo financí)
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