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Číslo 194 

7. září 2015 

   

Komise ve sdělení (KOM(2015) 408) ze 
26. srpna stanovuje hlavní politické 
závěry vyplývající z komplexního hod-
nocení strategického rámce ve vzdělá-
vání a odborné přípravě (ET2020) a 
rozebírá hlavní výzvy, které tvoří vý-
chodisko pro stanovení budoucích prio-
rit. V příloze rozpracovává šest priorit-
ních oblastí pro následující období. 
Kontext 

Strategický rámec evropské spolupráce 
ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 
2020) přijali ministři členských států bě-
hem českého předsednictví Rady EU 
na jaře 2009. Evropská spolupráce 
ve vzdělávání se podle jeho prioritních 
oblastí a cílů má řídit až do roku 2020. 
Vzhledem k tomu, že v loňském roce skon-
čil jeho druhý pracovní cyklus (2012-
2014), Komise připravila ve spolupráci s 
členskými státy EU pravidelné vyhodnoce-
ní jeho implementace. Členské státy vy-
pracovaly národní zprávy, ve kterých 
nejen rekapitulují výsledky provádění 
přijatých reformních návrhů evropské spo-
lupráce, ale také navrhují priority dalšího 
pracovního cyklu. Komise pak sestavila 
návrh společné zprávy o provádění prio-
rit rámce a jeho fungování, včetně návrhů 
priorit pro zbývající část jeho implemen-
tačního období (2015-2020). 

Klíčové body 

Komplexní hodnocení strategického rám-
ce ET 2020 v polovině období vedlo ke 
třem hlavním závěrům. Bylo potvrzeno, že 
integrovaný rámec vztahující se na vzdě-
lávání a odbornou přípravu na všech 
úrovních představuje velký přínos. Čtyři 
strategické rámce ET2020 jsou nadále 
platné, jelikož v závěrech Rady o rámci 
ET 2020 z roku 2009 byly vyjádřeny 
komplexním způsobem zaměřeným na 
budoucnost, a proto poskytují pevný zá-
klad pro činnosti v rámci ET 2020 do roku 
2020. Úloha strategického rámce musí 
být dle Komise dále prohloubena, pokud 
jde o jeho příspěvek k naplňování všeo-
becného programu EU pro pracovní 
místa, růst a investice, včetně evropské-
ho semestru. Zpráva navrhuje, aby se 
příslušné politiky výrazněji zaměřily na 
hledání lepších řešení nejnaléhavějších 
problémů, jimž čelí naše společnost. 
Komise pro implementační období 2015-
2020 navrhuje šest nových priorit, které 
jsou dále rozvedeny do konkrétních té-
mat. Tyto oblasti odrážejí společné vý-
zvy, jejichž řešení na evropské úrovni 
představuje přidanou hodnotu. Členské 
státy si v souladu s vnitrostátními priorita-

mi vyberou oblasti a témata pro práci a 
spolupráci, do kterých se chtějí zapojit. 
Nově stanovené prioritní oblasti jsou násle-
dující: 
 Relevantní a kvalitní dovednosti 

a schopnosti, zaměření na výsledky uče-
ní, zaměstnavatelnost, inovace a aktivní 
občanství; 

 Vzdělávání podporující začleňování, 
rovnost, nediskriminace a podpora ob-
čanských schopností; 

 Otevřené a inovativní vzdělávání a od-
borná příprava, včetně plného přijetí 
digitálního věku; 

 Silná podpora pro učitele; 
 Transparentnost a uznávání dovedností 

a kvalifikací za účelem usnadnění učení 
a pracovní mobility; 

 Udržitelné investice, výkonnost a účin-
nost systémů vzdělávání a odborné pří-
pravy. 

Východiska pozice ČR 

Vláda ČR v národní zprávě k implementa-
ci ET2020 zdůraznila, že cesta, která byla 
zahájena v roce 2006 přijetím doporučení 
Rady o klíčových kompetencích pro celoži-
votní učení, je správná a evropská spolu-
práce by po ní měla v principu pokračovat 
i nadále. 
Vedle konceptu klíčových kompetencí pro 
celoživotní učení strategický rámec 
ET2020 také představuje dobrou platfor-
mu a stabilní základ pro evropskou spolu-
práci ve vzdělávání a odborné přípravě. I 
nadále by mělo být jejím cílem, aby Evro-
pané získávali, aktualizovali a rozvíjeli v 
průběhu celého života optimální mix speci-
fických pracovních dovedností a průřezo-
vých kompetencí, který je potřebný pro 
jejich zaměstnatelnost i pro podporu další-
ho učení a rozvoje aktivního občanství. 
Tento přístup je i základní osou nové Stra-
tegie vzdělávací politiky ČR do roku 
2020, která se k cílům strategického rám-
ce ET2020 a závazkům z nich plynoucím 
plně hlásí a v následujících letech bude 
usilovat o jejich naplňování. V linii s jejími 
strategickými prioritami ČR se proto vláda 
může identifikovat s většinou základních 
zjištění zprávy. 
Předpokládaný další vývoj 
Po projednání Výborem pro vzdělávání 
bude zpráva, s ohledem na synchronizaci 
s prací Evropského semestru, předložena 
k přijetí listopadové Radě ministrů EU zod-
povědných za vzdělávání a odbornou pří-
pravu. /M. Beranová/ 
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Evropská komise 

19.–25.března 

 

Výsledky neformálního zasedání ministrů obrany > Rada 

Ministři obrany se sešli ve dnech 2. a 3. září 2015 
v Lucemburku, aby projednali výsledky Evropské 
rady konané v červnu a vyslechli si informace o ak-
tuálním stavu plnění mandátů operací Společné bez-
pečnostní a obranné politiky. Zasedání se uskutečnilo 
za přítomnosti náměstka generálního tajemníka NA-
TO Heinricha Brausse Českou delegaci vedl stálý 
představitel ČR v Politickém a bezpečnostním výboru 
David Konecký.  

Klíčové body 

Ministři nejdříve diskutovali o implementaci výstupů 
Evropské rady k bezpečnosti a obraně v červnu 2015. 
Zabývali se zejména stavem implementace a zvýšením 
efektivity, viditelnosti a vlivu Společné bezpečnostní 
a obranné politiky. Dále se ministři věnovali vizi předse-
dy Komise pro budoucnost evropské obrany a možnos-
tem nasazení EU Battle Groups ve prospěch OSN. 

Ve druhé části setkání byly diskutovány vojenské ope-
race v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky. 
Velitelé jednotlivých misí informovali ministry o aktuál-
ním stavu plnění mandátů svých operací. 

Východiska pozice ČR 

Cílem vystoupení české delegace bylo zdůraznit potře-
bu uspořádání Evropské rady k tématu obrany a bez-
pečnosti v prosinci 2016, vytvoření harmonogramu prá-
ce na nové Evropské globální strategii zahraniční a bez-
pečnostní politiky a pravidelného konzultování členských 
států EU.  

Předpokládaný další vývoj 

Další zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu 
ministrů obrany je plánováno na 17. listopadu.  

/M. Nemkyová/ 

Diskuse o budoucnosti vztahu Spojeného království a EU > Evropský parlament 

Ve čtvrtek 3. září 2015 se ve Výboru pro ústavní zá-
ležitosti Evropského parlamentu (AFCO) uskutečnila 
výměna názorů o opětovném projednání ústavního 
vztahu Spojeného království s Evropskou unií: pro-
gram, rizika a důsledky.  

Kontext 

Hlavními řečníky výměny názorů byl ředitel Centra pro 
evropskou reformu Charles Grant a bývalý generální 
ředitel právní služby Rady Jean-Claude Piris.  

Na úvod předsedkyně výboru Danuta Hübner (EPP, PL) 
zmínila, že požadavky britského premiéra pro vyjedná-
ní nových podmínek členství Spojeného království (UK) 
jsou nejasné. V úvodu vystoupil rovněž Guy Verfofstadt 
(ALDE, NL), který oznámil, že britský premiér David Ca-
meron byl pozván na jedno z nadcházejících plenárních 
zasedání EP. Dodal také, že jednání o potenciálních 
změnách se nesmí konat za zavřenými dveřmi a dle 
předsedy frakce ALDE je též zcela zásadní porozumět 
požadavkům Spojeného království.  

Klíčové body 

Ve své stručné prezentaci Charles Grant členům výboru 
AFCO představil řadu faktorů, které mohou ovlivnit vy-
jednávání o opětovném projednání ústavního uspořádá-
ní vztahu Spojeného království s Evropskou unii. Za zá-
sadní Ch. Grant považuje: (1) interní dynamiku vládnou-
cí konzervativní strany (euroskeptické křídlo bude vyví-
jet tlak na premiéra, aby postupoval agresivněji), dále 
(2) problematiku migrace (ve Spojeném království do-
chází ke směšování volného pohybu pracovníků v EU se 
současnou migrační a uprchlickou krizí), (3) podobu 
kampaně pro setrvání Spojeného království v Evropské 
unii (jaký vliv na veřejné mínění bude mít skutečnost, že 
velké banky podporují setrvání Spojeného království v 
EU), a dokonce (4) nejednotnost labouristické strany 

v otázce evropské integrace (nový předseda labouristů 
bude muset řešit interní spory).   

Jean-Claude Piris navázal představením možných scé-
nářů vyjednávání ústavního vztahu Spojeného království 
s Evropskou unii. Ve svém vystoupení J.-C. Piris uvedl, že 
tzv. princip „pick and choose“ bude neakceptovatelný 
pro ostatní členské státy Unie. Dle J.-C. Pirise by jaká-
koliv změna zakládajících Smluv v současném politickém 
kontextu byla ostatními členskými státy zamítnuta. 
V souvislosti s referendem o setrvání Spojeného králov-
ství v Unii bude podle obou řečníků muset premiér Da-
vid Cameron vydávat i drobné požadavky za radikální 
změny. Jako vstřícný krok Unii k Spojenému království 
by se podle J.-C. Pirise dalo uvažovat o přijetí 
„kalendáře“ pro dokončení vnitřního trhu se službami, 
umožnit větší zapojení vnitrostátních parlamentů do pro-
jektu evropské integrace, či definovat ochranu práv 
nečlenských zemí eurozóny.     

Východiska pozice ČR 

Vláda ČR v současnosti není nakloněna změnám primár-
ního práva. Dlouhodobě ovšem podporuje posílení role 
národních parlamentů v unijním legislativním procesu, 
avšak bez změny Smluv. Vláda se také staví proti jaké-
mukoli omezování práva na volný pohyb – jedná se o 
základní svobodu, kterou je potřeba respektovat. 

Předpokládaný další vývoj 

Výbor AFCO se bude i nadále soustředit na konkretiza-
ci požadavků premiéra Davida Camerona pro vyjedná-
ní vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. 
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a před-
seda frakce ALDE požádali premiéra D. Camerona o 
vystoupení na plénu Evropského parlamentu.   

/V. Bláha/ 
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Evropská komise 

19.–25.března 
 

Hospodářská a měnová unie. Neformálnímu setkání 
ministrů financí by mělo dominovat téma prohlubování 
hospodářské a měnové unie. Podkladem pro diskusi 
bude sdělení „Dokončení evropské hospodářské a mě-
nové unie“, označované jako Zpráva pěti předsedů. 
Zpráva byla zveřejněna dne 22. června 2015 a jejím 
autorem je předseda Komise v úzké spolupráci 
s předsedou Evropské rady, předsedou Euroskupiny, 
prezidentem Evropské centrální banky a předsedou 
Evropského parlamentu. Hlavním cílem iniciativy na pro-
hloubení hospodářské a měnové unie je zajistit, aby její 
rámec směřoval k plné kompatibilitě s požadavky na 
sdílení jednotné měny a zajišťoval odolnost proti budou-
cím šokům, které mohou ohrozit hospodářskou a politic-
kou stabilitu Unie.  

Klimatické otázky. Dalším tématem bude financování 
související se změnou klimatu. EU a její členské státy se v 
současné době připravují na nadcházející 21. zasedání 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(COP21), které se bude konat v Paříži dne 30. listopa-

du – 11. prosince 2015. Zde by měla být uzavřena 
nová mezinárodní dohoda o ochraně klimatu v období 
po roce 2020. Rozhodnutí Rady pro hospodářské a 
finanční věci a Rady pro životní prostředí budou tvořit 
mandát pro mezinárodní vyjednávání, přičemž Rada 
pro hospodářské a finanční věci je zodpovědná za fi-
nanční aspekty oblasti klimatu.  
Daňová problematika. Posledním tématem neformální-
ho jednání bude Akční plán ke zdanění právnických 
osob, který Komise zveřejnila 17. června 2015. Konsta-
tuje v něm, že zdanění právnických osob sice probíhá na 
národní úrovni, ale vzhledem k tomu, že ekonomické 
prostředí se stává stále více globalizované, některé 
nadnárodní společnosti toho využívají k umělému přesu-
nování zisků do jurisdikcí s velmi nízkým zdaněním. Proto 
je nutno přijmout adekvátní opatření, jejichž cílem je 
znovuvytvořit vztah mezi zdaněním a místem, kde se 
uskutečňuje příslušná ekonomická aktivita.  
/S. Machová/ 

Agenda Rady pro obecné záležitosti, 14. září > Informace 

Pracovní program lucemburského předsednictví.  Sou-
časné předsednictví představí na jednání Rady pro 
obecné záležitosti svůj pracovní program. Mezi jeho 
priority patří podpora investic s cílem posílit růst a za-
městnanost, prohloubení sociální dimenze hospodářské a 
měnové unie, řízení migrace (soulad mezi svobodou, 
právy a bezpečností), oživení vnitřního trhu s důrazem 
na digitální dimenzi, podpora evropské konkurence-
schopnosti a udržitelného rozvoje v globálním a trans-
parentním rámci a posílení přítomnosti EU na globální 
úrovni.     
Příprava říjnové Evropské rady: anotovaný návrh 
agendy. Ministři projednají anotovaný návrh agendy 
Evropské rady, která se koná ve dnech 15. a 16. října 
v Bruselu. První návrh byl rozeslán 7. září. Mezi otázky, 
kterými se Evropská rada bude zabývat, patří migrace 
(veškeré aspekty migrační krize, follow-up červnové 
Evropské rady a také přípravy summitu ve Vallettě a 

konference v Budapešti – západobalkánská trasa). Dal-
ším tématem říjnového zasedání bude debata o zprávě 
5 předsedů k posílení hospodářské a měnové unie v 
návaznosti na práci Rady a Komise. Předseda Evropské 
rady bude informovat o stavu projednávání technických 
aspektů britské otázky (referendum o členství v EU) a 
nastíní další kroky. Evropská rada se také může vyjádřit 
k aktuálním zahraničněpolitickým tématům.  
Roční programování: pracovní program Komise pro 
rok 2016. Ministři povedou diskusi na základě „letter of 
intent“, naznačující priority Komise v legislativní oblasti 
pro příští rok. Komise potvrdila, že dopis bude členským 
státům rozeslán ihned po projevu předsedy Jeana-
Clauda Junckera ke stavu Unie v Evropském parlamentu 
dne 9. září.  
/K. Schneiderová/ 

Agenda mimořádné Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 14. září > Informace 

Migrace. Letos již druhé mimořádné zasedání Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci je svoláno v reakci na eskalu-
jící migrační krizi. Půjde pouze o odpolední jednání i za 
účasti přidružených schengenských států, zaměřeno bu-
de ryze na aktuální migrační situaci. Program bude 
představen na výboru Coreper II dne 10. září. Lze oče-
kávat, že jádrem agendy by měl být nový balíček osmi 
opatření, který by měla Komise zveřejnit dne 9. září. 

Součástí balíčku má být mj. nové provizorní relokační 
opatření, návrh permanentního relokačního schématu, 
nová opatření v návratové politice nebo stanovení se-
znamu bezpečných zemí původu. Součástí jednání by 
měla být rovněž reflexe příprav listopadového migrač-
ního summitu ve Vallettě.  
/V. Bernas/ 

Agenda neformální Rady pro hospodářské a finanční věci, 11.–12. září > Informace 

Agenda neformální Rady pro zemědělství a rybolov, 14.–15. září > Informace 

Zemědělství a klimatické změny. Na neformálním za-
sedání Rady pro zemědělství a rybolov budou ministři 
diskutovat téma „Zemědělství zohledňující klimatické 
změny“ (Climate Smart Agriculture). Delegace se budou 
snažit zejména odpovědět na otázku, jak může země-
dělství přispět k boji s klimatickými změnami. V tomto 

ohledu bude prostor věnován také vlivům zemědělské 
činnosti na klimatické změny, vlivům klimatických změn 
na zemědělství, a v neposlední řadě rovněž potravinové 
bezpečnosti spojené s klimatickými otázkami.   
/K. Maťátková/ 
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Evropská komise 

19.–25.března 
 

Zpráva o stavu Unie. Ve středu 9. září vystoupí před 
poslanci Evropského parlamentu předseda Komise Jean
-Claude Juncker a přednese svoji první zprávu o stavu 
Unie. Bezprostředně po představení zprávy se uskuteční 
přednostní rozprava.  

Migrace. V návaznosti na vystoupení předsedy Komise 
si poslanci vyslechnou prohlášení Rady a Komise ohled-
ně migrace a uprchlíků v Evropě. Otázkám migrace se 
budou poslanci věnovat i v úterý 8. září, kdy projednají 
zprávu z vlastní iniciativy „Dočasná opatření v oblasti 
mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka“.  

Společné rozpravy: politika soudržnosti a pracovní 
trh EU. Po projednání návrhu zprávy o klonování zvířat 
chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely 
povede plénum EP společnou rozpravu týkající se politi-
ky soudržnosti. V rozpravě se plénum zaměří na měst-
skou dimenzi politik EU či na investice pro růst a zaměst-
nanost. Ve středu 9. září budou v rámci další společné 
rozpravy poslanci Evropského parlamentu diskutovat o 
pracovním trhu EU a projednají návrh zprávy české po-
slankyně Martiny Dlabajové „Vytvoření konkurence-
schopného pracovního trhu EU pro 21. století".   

Zahraničněpolitické otázky: Blízký východ, Bělorusko 
a Írán. V zahraničněpolitické oblasti se budou poslanci 
ve středu 9. září zabývat úlohou EU v mírovém procesu 
na Blízkém východě a budoucností vztahů mezi EU 
(prohlášení Vysoké představitelky Federiky Mogherinio-
vé), situací v Bělorusku nebo dohodou s Íránem 
v jaderné oblasti. Evropský parlament bude ve čtvrtek 
10. září také vést rozpravu o případech porušování 
lidských práv, demokracie a právního státu v Ruské fe-
deraci, Angole či Ázerbájdžánu. Otázka dodržování 
základních práv, tentokráte v EU, bude rovněž projed-
nána plénem Parlamentu, a to v pondělí 7. září. 

Další témata. Mezi ostatní projednávané body se řadí 
především představení postoje Rady k návrhu souhrnné-
ho rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (úterý 8. září), 
zpráva české poslankyně Michaely Šojdrové o podpoře 
podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a 
odborné přípravy (pondělí 7. září), či přijetí 30. a 31. 
výroční zprávy o kontrole uplatňování práva EU v letech 
2012 až 2013.   

/V. Bláha/ 

175. zasedání Výboru pro EU na vládní úrovni > Informace 

Dne 31. srpna 2015 se konalo 175. zasedání vládní-
ho Výboru pro EU (VV-EU).  

Výbor se nejprve zabýval pozicí vlády ČR k letnímu 
energetickému balíčku Komise. Jednalo se o tři rámco-
vé pozice, předložené ministrem průmyslu a obchodu 
Janem Mládkem a ministrem životního prostředí Richar-
dem Brabcem, týkající se revize směrnice o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise skle-
níkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Ra-
dy 96/61/ES, sdělení „Realizace nové politiky pro spo-
třebitele energie“ a návrhu nařízení stanovující rámec 
pro označování energetické účinnosti štítky a rušící směr-
nici 2010/30/EU. Po krátké debatě, která se soustředi-
la na odhad finančních dopadů a vlivu na konkurence-
schopnost průmyslu a zemědělství v souvislosti s revizí 
směrnice o vytvoření systému pro obchodování s emisní-
mi povolenkami, byly rámcové pozice schváleny 
v předloženém znění.  

Také další rámcovou pozici, předloženou prvním místo-
předsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí 
Andrejem Babišem, VV-EU schválil. Týkala se sdělení 
„Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů práv-
nických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, 
kde je třeba jednat (Akční plán)“.  

V rámci bodu Různé vzal Výbor na vědomí aktuální 
vývoj v oblasti migrace: ministr zahraničí Lubomír Zao-
rálek shrnul návrhy některých členských států na řešení 
migrační krize (podpora společné azylové politiky, po-
sílení ochrany hranic, zlepšení návratové politiky a vy-
tvoření seznamu bezpečných zemí původu, zřízení regis-
tračních center pro uprchlíky v Itálii a Řecku, rovnoměr-
né rozložení břemene mezi členské státy) a informoval o 
možném návrhu na mimořádné zasedání Evropské rady 
k migraci ještě před 30. zářím 2015. Následná diskuse 
se týkala řešení problematiky jak na úrovni EU, soused-

ních členských států a ČR (podmínky v zařízeních pro 
zajištění cizinců na území ČR, judikatura v otázce zajiš-
tění cizinců, postup proti nárůstu xenofobie), tak v ze-
mích původu a tranzitu migrantů. Ministr vnitra Milan 
Chovanec poté přislíbil předložit VV-EU mandát na mi-
mořádné jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 
které se koná dne 14. září v Bruselu.  

Ministr dopravy Dan Ťok pak informoval o výběrovém 
řízení na logistické centrum systému Galileo. Ministerstvo 
příslušnou výzvu Komise zprostředkovalo krajům a ob-
drželo nabídky, které jsou nyní v jednání.  

Ministr zemědělství Marian Jurečka pak referoval 
o situaci na trhu s mlékem a mléčnými produkty. Kvůli 
nízkým výkupním cenám mléka je příslušný sektor ohro-
žen, což se snaží ČR spolu s dalšími členskými státy 
na úrovni EU aktivně řešit. Ministr sdělil, že k tématu 
proběhne mimořádné jednání ministrů zemědělství EU. 
Dále uvedl, že v případě, že se nepodaří situaci vyřešit 
na ministerské úrovni, navrhne projednání situace na 
úrovni Evropské rady, a nastínil možnost jednání o fi-
nanční kompenzaci na národní úrovni.  

Nakonec vzal výbor na vědomí informaci ministryně pro 
místní rozvoj Karly Šlechtové k problematice cestovního 
ruchu na Bledském strategickém fóru, které se konalo ve 
Slovinsku ve dnech 31. srpna a 1. září 2015. Ministryně 
sdělila, že se jednání účastnila spolu s ministrem dopra-
vy Danem Ťokem a informovala o prvním setkání minis-
trů V4+ pro oblast cestovního ruchu, které ČR svolalo v 
rámci českého předsednictví V4 na 2. září 2015.  

Další, 176. jednání VV-EU, se uskuteční dne 9. září 
2015.   

/K. Schneiderová/ 

Agenda plenárního zasedání Evropského parlamentu, 7.–10. září > Informace 
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532. zasedání Výboru pro EU na pracovní úrovni > Informace 
Dne 1. září 2015 se konalo 532. zasedání Výboru pro 
EU na pracovní úrovni (PV-EU).  

Na úvod informoval zástupce Úřadu vlády o průběhu 
a výsledcích 175. zasedání Výboru pro EU na vládní 
úrovni (VV-EU). Poté byla schválena rámcová pozice 
k Úmluvě HNS, zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti 
a Ministerstvem dopravy, a rámcová pozice k návrhu 
nařízení EU, kterým se mění nařízení č. 1303/2013, 
pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko, zpracovaná 
Ministerstvem pro místní rozvoj.  
Schválen byl rovněž mandát na neformální zasedání 
Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany ve 
dnech 2. a 3. září 2015 v Lucemburku (Ministerstvo ob-
rany). Mandát na neformální zasedání Rady pro zahra-
niční věci ve dnech 4. a 5. září 2015 v Lucemburku 
(Ministerstvo zahraničních věcí) a mandát na zasedání 
Rady pro zemědělství a rybářství dne 7. září 2015 
v Bruselu (Ministerstvo zemědělství) byly projednány. 
V části věnované aktuálním evropským otázkám infor-
movala zástupkyně Úřadu vlády o kandidatuře na po-
zici výkonného ředitele Evropského monitorovacího cen-
tra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a zá-
stupce Ministerstva životního prostředí seznámil 
s návrhem kandidáta Ministerstva životního prostředí na 
místo národního experta týmu MIME Právní služby Ko-
mise. Zástupce Úřadu vlády pak informoval o aktuální 
agendě Evropského parlamentu.  
V části věnované českému předsednictví Visegrádské 
skupiny avizoval zástupce Ministerstva zahraničních 
věcí setkání ministrů zahraničních věcí V4 a Lucemburska 

dne 11. září, zástupce Úřadu vlády mimořádný summit 
V4 k migraci dne 4. září 2015 a jednání státních tajem-
níků pro evropské záležitosti zemí V4 na Štiříně ve 
dnech 10. a 11. září 2015. Zástupce Ministerstva život-
ního prostředí informoval o koordinaci témat v oblasti 
životního prostředí během českého předsednictví V4 
a zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj referovala 
o jednání ministrů pro cestovní ruch V4+ v rámci Bled-
ského strategického fóra.  
Zástupce Úřadu vlády pak upozornil na harmonogram 
přípravy říjnové Evropské rady. Byl také schválen pří-
spěvek do veřejné konzultace ke smluvním podmínkám 
pro on-line nákupy digitálního obsahu a hmotných pro-
duktů na internetu, zpracovaný Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, a zástupce Ministerstva životního prostředí 
upozornil na veřejnou konzultaci v gesci Českého statis-
tického úřadu.  
V bodě Různé informoval zástupce Úřadu vlády o pří-
pravě dokumentu Priority ČR v agendě vnitřního trhu 
pro období 2015–2020. Zástupkyně Ministerstva práce 
a sociálních věcí znovu otevřela otázku rezortních ex-
pertů na Stálém zastoupení ČR při EU. Zástupce Minis-
terstva životního prostředí avizoval audienci ministrů 
životního prostředí u papeže dne 16. září 2015. Zá-
stupce Ministerstva zahraničních věcí upozornil na obno-
vený provoz Extranetu EU a zástupce Úřadu vlády pak 
informoval o schválení Akčního plánu pro rozvoj digitál-
ního trhu vládou dne 26. srpna 2015. 
Na závěr byly schváleny instrukce na jednání výboru 
Coreper II (2. září). /E. Macálková/ 

Rámcové pozice schválené v 36. týdnu > Informace 
Rámcová pozice k návrhu Evropské Komise na revizi 
směrnice Evropského Parlamentu a Rady  2003/87/
ES   ze dne   13.  října  2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obcho-
du a Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů „Realizace nové politiky pro 
spotřebitele energie“ (vypracovalo Ministerstvo prů-
myslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice  k návrhu  naříze-
ní  Evropského   parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
rámec pro označování energetické účinnosti štítky a 
zrušuje směrnice 2010/30/EU (vypracovalo Minister-

stvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního pro-
středí) 

Rámcová  pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu a Radě:   Spravedlivý a efektivní systém daně 
z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčo-
vých oblastí, kde je třeba jednat (Akční plán) 
(vypracovalo Ministerstvo financí) 

Rámcová pozice k Úmluvě HNS (vypracovalo Minister-
stvo spravedlnosti) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení EU, kterým se mění 
nařízení č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření 
pro Řecko (vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj) 

/I. Blahušiak/ 

 


