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Použití dat veřejného sektoru. Rada 6. 6. 2019 přija-
la směrnici týkající se otevřených dat a opakovaného 
použití dat veřejného sektoru. Cílem směrnice je zaručit 
volný přístup k prakticky veškerému obsahu pocházejí-
címu z veřejného sektoru a usnadnit jeho opakované 
využití.
Digitalizace dopravy. Rada se 6. 6. 2019 dohodla 
na svém postoji k návrhu, kterým se zavádí právní 
rámec pro použití elektronických informací o nákladní 
dopravě ve všech jejích druzích. Podle obecného pří-
stupu Rady mají všechny příslušné veřejné orgány po-
vinny přijmout informace poskytnuté elektronicky pro-
střednictvím certikovaných platforem pokaždé, když 
se společnosti rozhodnou použít tento formát pro po-
skytnutí informací prokazujících plnění legislativních 
požadavků. 
Snaha o nižší emise. Rada 13. 6. 2019 přijala zá-
vazné cíle ohledně vozidel s nulovými a nízkými emise-
mi při zadávání veřejných zakázek v každém členském 
státě. Nová pravidla mají zvýšit tržní jistotu, podnítit 
inovace a podpořit globální konkurenceschopnost ev-
ropského průmyslu. Schválená reforma stanovuje mini-
mální cíle v oblasti veřejných zakázek na vnitrostátní 
úrovni pro čistá lehká vozidla (osobní automobily a 
dodávky) a těžká vozidla (nákladní vozidla, autobusy 
a jiná těžká vozidla. Výrobci těžkých vozidel jsou po-
vinni snížit emise oxidu uhličitého z nových nákladních 
automobilů v porovnání s úrovní v roce 2019 v průmě-
ru o 15 % od roku 2025 a o 30 % od roku 2030.
Otcovská dovolená. Rada 13. 6. 2019 přijala směrni-
ci o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 
rodičů a pečujících osob, jejímž cílem je zvýšit účast žen 
na trhu práce, využívání pracovního volna z rodinných 
důvodů a pružného uspořádání práce. Nový akt by 
měl pracovníkům rovněž umožnit čerpat pracovní volno 
na péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc.
Zřízení ELA. Rada 13. 6. 2019 formálně přijala naří-
zení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záleži-
tosti (ELA). Cílem tohoto nového orgánu je: podporovat 
soulad a koordinaci mezi členskými státy při prosazo-
vání právních aktů EU v oblasti mobility pracovních sil 
a koordinace sociálního zabezpečení; má rovněž po-
skytovat přístup k informacím pro jednotlivce a za-
městnavatele v situacích přeshraniční mobility pracovní 
síly.
Šetrný rybolov. Rada 13. 6. 2019 schválila návrh 
nařízení o zachování rybolovných zdrojů a ochraně 
mořských ekosystémů. Přijatá legislativa se soustředí 
na lov, vykládku rybolovných zdrojů a zařízení, velikost 
ok a oblasti a období zákazu provádění rybolovu. 
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Chystá se
 Komise 5. 6. Rozpočet na rok 2020.

2019 navrhla rozpočet EU na rok 2020, 
poslední v rámci období 2014-2020 
Návrh počítá s částkou 168,3 mld. € 
v závazcích a 153,7 mld. € v platbách.
Komise zareagovala na soud. Komise 

14. 6. 2019 navrhla, v reakci na rozhodnutí Tribunálu, 
znovu vložit do legislativy některé aspekty zkoušek 
emisí v reálném provozu - tzv. faktory shodnosti. Tri-
bunál v rozsudku nezpochybnil technickou nezbytnost 
faktorů shodnosti, ale usoudil, že Komise překročila své 
prováděcí pravomoci, když stanovila faktory shodnosti 
pro emise v reálném provozu postupem projednávání 
ve výboru namísto řádného legislativního postupu. Komi-
se proto předložila návrh řádným legislativním postu-
pem.
Nová strategická agenda. EU představila 20. 6. 2019 
novou strategickou agendu na následující období. Tato 
agenda vytyčuje celkový rámec a směřování EU pro 
činnost orgánů v nadcházejících 5 letech. Zaměřuje 
se na 4 hlavní priority: (1) ochranu občanů a ochranu 
svobod; (2) budování silné a dynamické hospodářské 
základny; (3) budování klimaticky neutrální, ekologické, 
spravedlivé a sociální Evropy a (4) prosazování evrop-
ských zájmů a hodnot na globální úrovni. 

V legislativním procesu
Legální cestování do EU. Rada 6. 6. 
2019 přijala změny nařízení o vízovém 
kodexu, který by měl zlepšit podmínky 
pro legálně cestující osoby. Nová pravi-
dla mají zajistit rychlejší a jasnější postu-
py.

Druhá šance pro podniky. Rada 6. 6. 2019 přijala 
směrnici o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, 
druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů 
restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Obecným 
cílem směrnice je snížit překážky bránící volnému toku 
kapitálu, které vyplývají z rozdílů mezi restrukturali-
začními a insolvenčními rámci členských států.
Nová ID. Rada 6. 6. 2019 přijala nařízení o lepším 
zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a povolení 
k pobytu vydávaných občanům EU a jejich rodinným 
příslušníkům ze třetích zemí. Podle navrhovaných pravi-
del se průkazy totožnosti budou muset vydávat v jed-
notném formátu kreditní karty (ID-1), včetně strojově 
čitelné zóny, a budou muset splňovat minimální bez-
pečnostní normy stanovené Mezinárodní organizací 
pro civilní letectví (ICAO). Doba platnosti průkazů 
totožnosti má být min. 5 let a max. 10 let.
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Panevropský penzijní produkt. Rada 14. 6. 2019 
přijala 2 reformy v rámci unie kapitálových trhů. Jedná 
se o nařízení poskytující větší výběr lidem, kteří si chtějí 
spořit na důchod, a rozšiřující trh s osobními penzijními 
produkty díky vytvoření panevropského penzijního 
produktu (PEPP). PEPP představuje novou celounijní  
možnost spoření, která má doplňovat státní, zaměstna-
necké a vnitrostátní osobní penzijní pojištění. 
Bezpečné výrobky. Rada 14. 6. 2019 přijala nařízení, 
jímž by se měl posílit dozor nad trhem. Nová pravidla 
mají zaručit, že výrobky uváděné na jednotný trh, včet-
ně výrobků prodávaných on-line, odpovídají přísným 
společným pravidlům EU, jsou certikované a splňují 
normy kvality a bezpečnosti.
Náhradní cestovní doklady. Rada 18. 6. 2019 přijala 
směrnici, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU 
(NCD). Cílem je zjednodušit formality pro nezastoupené 
občany EU ve třetích zemích, kteří o cestovní pas nebo 
cestovní doklad přišli. NCD je doklad vydaný pro jedi-
nou cestu, který držiteli umožňuje návrat domů. Neza-
stoupení občané by měli mít možnost požádat o NCD 
EU na velvyslanectví nebo konzulátu kteréhokoli člen-
ského státu EU.
Dohoda s Vietnamem. Rada 25. 6. 2019 schválila 
obchodní dohodu a dohodu o investicích mezi EU 
a Vietnamem. Obchodní dohoda má odstranit téměř 
všechna cla z obchodu se zbožím. Ihned po vstupu do-
hody v platnost má být zrušeno 65 % cel na zboží 
vyvážené z EU do Vietnamu, zbývající cla mají být 
poté postupně zrušena do 10 let. 
Revize Brusel IIa. Rada 25. 6. 2019 přijala revizi tzv. 
nařízení Brusel IIa, jež stanovuje pravidla pro přísluš-
nost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manžel-
ských a ve věcech rodičovské odpovědnosti. Toto naří-
zení je základem přeshraniční soudní spolupráce EU. 

Pro informaci
Počet žádostí o azyl. EASO 24. 6. 2019 
představil Výroční zprávu za rok 2018 
o situaci v oblasti azylu. V roce 2018 bylo 
v zemích EU+ podáno 664 480 žádostí 
o mezinárodní ochranu. Hlavními zeměmi 
původu žadatelů v zemích EU+ byly Sýrie, 

Afgánistán a Irák. Míra uznaných žádostí u rozhodnutí 
v prvním stupni činila 39 %.
Dvojí kvalita potravin. Komise 24. 6. 2019 zveřejnila 
studii posuzující rozdíly ve složení potravin v EU. Bylo 
zjištěno, že 9 % testovaných potravinových výrobků 
mělo rozdílné složení, přestože obal byl téměř identic-
ký a 22 % výrobků mělo zase obal velmi podobný.

 Komise MUNI a UK mezi Evropskými univerzitami.
26. 6. 2019 oznámila jména vysokoškolských institucí 
v EU, které mají být součástí prvních aliancí 
„Evropských univerzit“. Evropské univerzity mají sdružo-
vat různé oblasti odbornosti, platformy a zdroje s cílem 
vytvořit společné osnovy a moduly pro různé obory. Za 
ČR se bude účastnit Masarykova univerzita a Karlova 
univerzita.
Akt o kybernetické bezpečnosti. V EU 27. 6. 2019 
začal platit akt o kybernetické bezpečnosti, který popr-
vé zavádí celounijní pravidla, technické požadavky, 
normy a procesy kyberneticko-bezpečnostní certikace 
produktů, postupů a služeb.
Dohoda s Mercosur. EU a Mercosur 28. 6. 2019 do-
sáhly politické dohody o obchodní dohodě. Obchodní 
dohoda je součástí nové komplexní dohody o přidruže-
ní vyjednávané mezi EU a zeměmi Mercosuru. EU je 
prvním velkým partnerem, který s tímto blokem dojed-
nal obchodní dohodu. Jedná se o největší obchodní 
dohodu, kterou kdy EU uzavřela, jelikož se má dotknout 
až 780 mil. lidí. Dohodou má být odstraněna většina 
cel uplatňovaných na vývoz z EU do zemí Mercosuru.Otevřené veřejné konzultace

Oblast Název Uzávěrka

Zaměstnanost a 
sociální věci

Hodnocení podpory zaměstnanosti mladých lidí 16. 8. 2019
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Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu

Energie Hodnocení pravidel EU pro průmyslové emise 19. 8. 2019

Vnitřní trh Hodnocení požadavků pro trvale udržitelné baterie 8. 8. 2019

Rybolov Hodnocení rybolovných práv na rok 2020 v rámci společné rybářské politiky 20. 8. 2019

Vnitřní trh Standardní nabíječky pro mobilní telefony 6. 8. 2019
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