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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
aktuální číslo newsletteru je přímo nabi-
té články a reportážemi z uplynulých 
dní. Vedle pravidelných zpráv 
s výsledky jednání Rady EU, která 
v říjnu zasedá v Lucemburku, a nedáv-
no vydaných sdělení Komise se tento-
krát můžete více dočíst o doporučeních 
posledního Národního konventu o EU. 
Ten se konal v pátek 1. října a věnoval 
se přípravě program předsednického 
tria Francie – ČR – Švédsko, tedy té-
matu nadmíru aktuálnímu.  
Dále pro vás máme shrnutí výsledků 
neformální pracovní večeře Evropské 
rady a summitu EU – západní Balkán, 
které se minulý týden uskutečnily ve 
slovinském Brdu. Členové Evropské ra-
dy se v úterý večer věnovali roli EU ve 
světě, tedy především strategické au-
tonomii EU, vztahům s Čínou či USA, 
a diskutovali také problém rychle ros-
toucích cen energií. Summit EU – zá-
padní Balkán ve středu měl především 
znovu potvrdit evropskou perspektivu 
partnerů z regionu západního Balkánu 
a zintenzivnit vzájemnou spolupráci.  

 

V neposlední řadě si můžete přečíst 
o výsledcích prvního říjnového plenárního 
zasedání Evropského parlamentu, které 
se zabývalo mimo jinou kauzou Pandora 
Papers, situací v Bělorusku, kybernetic-
kou bezpečností, arktickou oblastí a ce-
nami energií.  
Rada EU se tento týden sejde fyzicky 
Lucemburku i neformálně prostřednictvím 
videokonference. Ministři zemědělství  
a rybolovu mají na programu pondělního 
a úterního zasedání v Lucemburku rybo-
lovná práva na rok 2022, přípravu stra-
tegických plánů v rámci nové Společné 
zemědělské politiky na období 2023–
2027 nebo Lesní strategii EU do roku 
2030. V pátek čeká ministry odpovědné 
za oblast zaměstnanosti a sociální politi-
ky v Lucemburku diskuze o evropském 
semestru a bezpečnosti a ochraně zdraví 
v kontextu budoucnosti práce. Videokon-
ferenčně se tento týden setkávají ministři 
pro rozvoj, ministři zdravotnictví a mini-
stři pro telekomunikace.  
V úterý 12. října se v Kyjevě uskuteční 
23. summit EU a Ukrajiny. EU na něm 
bude zastupovat předseda Evropské 
rady Charles Michel a předsedkyně Ko-
mise Ursula von der Leyenová. 
Poslanci Evropského parlamentu se 
v tomto týdnu připravují na druhé říjnové 
plenární zasedání, které proběhne 
v příštím týdnu, a pracují ve výborech. 
Ty mají na programu schůzí například 
přípravu pozice EU na klimatický summit 
COP26, výběr kandidátů na Sacharovo-
vu cenu 2021 nebo ochranu kritické in-
frastruktury v EU. V pátek a v sobotu se 
pak ve Štrasburku uskuteční poslední 
čtvrtý občanský panel Konference o bu-
doucnosti Evropy, který se zaměří na roli 
EU ve světě nebo migraci.  
Pracovní týden uzavřeme dalším kulatým 
stolem Národního konventu o EU. Tento-
krát nás čeká diskuze na téma udržitelné 
mobility v kontextu balíčku Fit for 55. 

Úvodník 

Neformální jednání členů Evropské rady 

Ve dnech 5. a 6. října proběhlo 
v Brdu neformální jednání členů 
Evropské rady následované summi-
tem EU – západní Balkán, jakožto 
vrchol slovinského předsednictví 
v Radě EU. ČR zastupoval předseda 
vlády Andrej Babiš. 
Neformální jednání členů Evropské 
rady o roli EU ve světě probíhalo za 

zavřenými dveřmi. Tématy diskuse by-
ly vztahy EU-Čína, transatlantické 
vztahy nebo situace v Afghánistánu. 
Primárním motivem večera bylo posíle-
ní odolnosti EU a snížení závislostí 
v kritických oblastech, jako energetika, 
digitální oblast, kybernetická bezpeč-
nost, polovodiče, ale také důležité 
posílení vnitřního trhu. /Pokr. na s. 2/
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Řeč byla i o potřebě asertivnější a efektivnější Únie na 
mezinárodní scéně, která ale musí zůstat otevřená, tedy 
bojovat proti protekcionismu a podporovat multilatera-
lismus a řád založený na pravidlech. V závěru předse-
da vlády ČR otevřel téma aktuálního prudkého nárůstu 
cen energií. Ve svém vystoupení zdůraznil vážnost situa-
ce a požádal Komisi o urychlené představení návrhů 
řešení. 
Druhý den se konal summit EU – západní Balkán, který 
odstartovala diskuse se zástupci v regionu aktivních fi-
nančních institucí, např. Světovou bankou, Evropskou in-
vestiční bankou nebo Evropskou bankou pro obnovu 
a rozvoj. Diskutovalo se o možnostech spolupráce a roz-

voji regionu západního Balkánu na základech hospo-
dářského a investičního plánu.  
Odpoledne byla na programu diskuse ve formátu 
27+6, tedy členů Evropské rady a představitelů všech 
6 zemí západního Balkánu. Lídři diskutovali o společ-
ných výzvách a možnostech hlubší spolupráce. Výstu-
pem diskusí a celého summitu je přijaté společné pro-
hlášení, které je kompromisem, který obsahuje jasný 
odkaz na rozšíření EU, ale zároveň zmiňuje podmínky, 
např. potřebu EU prohloubit svůj vlastní rozvoj a zajis-
tit tak svou schopnost nové členy integrovat.  
/L. Lukačovič/ 

Doporučení Národního konventu > ČR a EU 

Národní konvent vydává doporučení vzniklá na zákla-
dě kulatého stolu z 1. října, jehož tématem byl pro-
gram předsednického tria Francie-Česká republika-
Švédsko.  
Diskuze proběhla hybridní formou, tj. prezenčně 
v Lichtenštejnském paláci a zároveň online skrze Webex 
Teams. Debaty se zúčastnili zástupci státní správy, akade-
mické, sociální a hospodářské sféry, společně 
s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru 
a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu 
byl Institut pro evropskou politiku Europeum. 

Debata u kulatého stolu se zaměřila na tři otázky: (1) 
Jaké jsou společné a rozdílné programové priority tria? 
(2) Na jaké priority by se měl osmnáctiměsíční program 
zaměřit? (3) Jak by měly země tria spolu komunikovat 
a koordinovat činnost během výkonu předsednictví? 
Předkladatelé stanovisek i diskutující se shodovali, že 
Česká republika zastává se Švédskem v řadě témat 
shodné postoje, které se však liší od francouzského pohle-
du. Nicméně dle diskutujících záleží vždy na konkrétním 
aspektu daného tématu. To platí i ve vztahu Francie ke 
Švédsku, či Francie k České republice.  
Kulatý stůl v podobném duchu schválil celkem pět doporu-
čení. Česká republika by měla ve společném programu 
tria prosazovat priority jako vnitřní trh, digitalizaci, ote-
vřenou a ambiciózní obchodní politiku, stabilizaci západ-

ního Balkánu, vnitřní a vnější bezpečnost, multilateralis-
mus a racionální klimatickou politiku. Dále by měla 
Česká republika prosazovat obecnou formulaci priorit 
na takové úrovni, aby zahrnovala postoje všech zemí 
tria. V případě, že to nebude možné, měly by být tyto 
priority či jejich konkretizace zakomponovány do pro-
gramu pro národní předsednictví.  
Podle třetího doporučení by Česká republika měla za 
účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na 
přípravu a výkon týmového předsednictví i nadále 
posilovat budování osobních vztahů na pracovní úrovni. 
Dle čtvrtého doporučení, týkajícího se politické repre-
zentace, by Česká republika měla týmové předsednic-
tví chápat jako důležitou součást českého předsednictví 
a komunikovat program tria směrem k českým obča-
nům i vůči ostatním politickým aktérům v České republi-
ce. Poslední doporučení následně vyzývá ke komunika-
ci otázek předsednictví s veřejností nejenom v Praze, 
ale také v regionech a k vhodnému propojení s deba-
tami probíhajícími v rámci Konference o budoucnosti 
Evropy. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU na-
leznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě 
na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(@Narodnikonvent). /K. Bartáková/ 

Strategie EU pro boj proti antisemitismu > Komise 

Dne 5. října Komise přijala první komplexní strategii 
EU pro boj proti antisemitismu a pro podporu židovské-
ho života.  
Antisemitismus, který je v Evropě i mimo ni na vzestupu, je 
neslučitelný se základními hodnotami Evropy. Představuje 
hrozbu nejen pro židovské komunity a život Židů, ale i pro 
otevřenou a rozmanitou společnost, demokracii a evrop-
ský způsob života a Evropská unie je odhodlána proti 
němu bojovat. Evropští Židé dle Komise přispívají k rozvo-
ji Evropy již více než dvě tisíciletí a jsou neoddělitelnou 
součástí evropské identity. V EU nyní žije odhadem 1,5 
milionů Židů. Předloženou strategií chce Komise výrazně 
posílit boj proti antisemitismu, aby zajistila perspektivu 
pro budoucnost Židů v Evropě.  
Jak uvádí Komise, dle výzkumů až 38 % Židů uvažovalo 
o emigraci z EU, protože se jako Židé v EU necítí bez-
pečně. Strategie stanoví řadu opatření k předcházení 
všem formám antisemitismu, k zajištění a podpoře židov-
ského života, k podpoře vzpomínek a vzdělávání o holo-
caustu. Opatření strategie zahrnují: omezování antisemitis-
mu na internetu, poskytování finančních prostředků na 
ochranu veřejných prostor a míst konání bohoslužeb, zří-

zení evropského výzkumného centra pro antisemitismus 
a život Židů a vytvoření sítě míst, „kde se stal holo-
caust“. 
Strategie je postavena na třech pilířích a usiluje o to, 
aby se EU pevně postavila do čela celosvětového boje 
proti antisemitismu. Jedná se o (1) prevenci a boj proti 
všem formám antisemitismu, aby EU byla bez antise-
mitských nenávistných projevů a trestných činů z nená-
visti, online i offline, (2) ochranu a podporu židovského 
života v EU, kde je cílem evropská společnost, která si 
je vědoma židovského života, kultury, historie i součas-
nosti, kde se Židé cítí bezpečně a (3) vzdělávání, vý-
zkum a připomínání holocaustu, kde je cílem Evropa, 
která si pamatuje svou minulost a hledí do budoucnosti 
prostřednictvím výzkumu a vzdělávání.  
Strategie bude realizována v období 2021-2030. 
Komplexní zprávy o provádění budou zveřejněny 
v letech 2024 a 2029. Cílem Unie je vést celosvětový 
boj proti antisemitismu a využívat všechny dostupné 
nástroje, spolupracovat s Izraelem, dalšími partnerský-
mi zeměmi a mezinárodními organizacemi.  
/P. Fábry/ 
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Mise EU > Komise 

V kontextu nových hrozeb a krizí, kterým EU a její ob-
čané čelí, pověřili Evropský parlament a Rada Komisi, 
aby představila nový způsob spolupráce na evropské 
úrovni napříč jednotlivými oblastmi. Pandemie covidu-
19 jednoznačně prokázala, že krizi je nejlepší řešit so-
lidaritou a koordinovanou činností. 
Mise EU vycházejí z myšlenky, že společenské výzvy, ja-
kými je právě pandemie covidi-19 anebo ochrana klima-
tu vyžadují koordinované úsilí. Mise EU stanovují ambici-
ózní, ale zároveň měřitelné cíle v rámci programu Hori-
zont Evropa, který navazuje na program Horizont 2020. 
Jedním z nových prvků nového programu jsou právě tzv. 
mise, neboli akce v oblasti výzkumu a inovací. Mise 
budou představovat koordinované úsilí Komise, kdy mají 
shromažďovat a mobilizovat zdroje a zároveň spolupra-
covat s veřejnými a soukromými aktéry, jako jsou členské 
státy, regionální samosprávy, výzkumné ústavy, podnika-
telé apod.  
Mise mají podporovat priority EU jako je Zelená dohoda 
pro Evropu, boj proti rakovině, evropský Bauhaus, cíle 
udržitelného rozvoje OSN a také obnovená agenda pro 

konkurenceschopnost. Komise zatím představila pět 
hlavních misí EU: (1) adaptace na změnu klimatu včet-
ně společenských změn, (2) rakovina, (3) zdravé oceá-
ny, moře a pobřežní vnitrozemské vody, (4) klimaticky 
neutrální a chytrá města a (5) zdravá půda a potravi-
ny. 

Mise by měly přispět k řešení klíčových globálních 
výzev do roku 2030. Například mise Adaptace na 
změnu klimatu plánuje uvolnit 100 milionů eur na aktivi-
ty zaměřené na řešení závažných klimatických rizik, 
jako jsou povodně, přizpůsobená místním podmín-
kám. V rámci mise Rakovina se plánuje zavedení nové-
ho společného modelu správy, který zajistí systematic-
kou a efektivní integraci výzkumu, inovací a vývoje po-
litiky v oblasti rakoviny v Evropě. 
Každá mise bude fungovat jako portfolio akcí, jako 
jsou výzkumné projekty, nebo politická opatření  
k dosažení měřitelného cíle, jehož by nebylo možné 
dosáhnout prostřednictvím jednotlivých akcí. Komise 
udělila oficiální souhlas se zahájením misí 29. září 
2021. /D. Březina/ 

Zasedání Euroskupiny a Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

Na zasedání Rady pro hospodářské a  finanční věci 
dne 5. října diskutovali ministři o změnách regulace 
v oblasti pojišťovnictví a růstu cen energií. Česká re-
publika podpořila návrh prohlášení Francie na společ-
ný evropský postup při řešení tohoto problému. 
V předvečer jednání Rady se uskutečnilo zasedání Eu-
roskupiny v řádném formátu, na kterém byl projednán 
makroekonomický vývoj v eurozóně, včetně inflace a 
cen energií. Delegaci ČR na jednání Rady vedla ná-
městkyně Lenka Dupáková. 
V rámci jednání Euroskupiny v debatě k makro-
ekonomické situaci v eurozóně vystoupil ředitel Agentury 
EU pro spolupráci energetických regulačních orgánu 
Christian Zinglersen a informoval o nedávnem vývoji cen 
energií. S Komisí a Evropskou centrální bankou se shodli 
na tom, že významná část současného vývoje je pravdě-
podobně dočasné povahy a inflace by měla příští rok 
začít opět klesat. V tomto kontextu se ministři dohodli na 
potřebě sledování vývoje cen energií a zohlednění jejich 
cen při tvorbě rozpočtové politiky, aby nedošlo 
k narušení započatého oživení.  
Ministři poté na základě prezentace Komise zhodnoti-
li provádění priorit eurozóny v plánech pro oživení 
a odolnost. Vyměnili si rovněž názory na budoucí priority 
hospodářské politiky pro eurozónu. Euroskupina ve for-
mátu Bankovní unie vyslechla hodnocení aktuální situace 
z úst předsedu Rady dohledu Evropské centrální banky 
a předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí.  
Tématu aktuální ekonomické situace se zaměřením na in-
flaci a dopad zvýšených cen energií se věnovali i mini-
stři financí na pracovní snídaní v rámci jednání Rady. 
V návaznosti na to předložil francouzský ministr financí 
Bruno Le Maire výzvu ke společnému postupu při řešení 
rychlého růstu cen energií. Česká republika spolu s dalšími 
zeměmi výzvu podpořila. Společný dokument vyzývá k 
postupnému snižování závislosti EU na dovozu energií a k 
většímu úsilí o dosažení energetické soběstačnosti EU pro-
střednictvím investic do diverzifikace lokálních zdrojů 
energie. Rovněž vyjadřuje podporu větší regulaci trhu s 
emisními povolenkami za účelem snížení volatility cen 

energií a zajištění předvídatelnosti cenového vývoje 
povolenek.  

V rámci legislativních bodů představila Komise legis-
lativní návrh k revizi obezřetnostních pravidel pro po-
jišťovny a zajišťovny (Solvency II). Ministři obecně uví-
tali směřování návrhu, který představuje spíše cílené 
změny funkčního rámce. 
V rámci nelegislativních bodů ministři jednali o pro-
vádění nástroje pro obnovu a odolnost (RRF) a přijali 
prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje ná-
rodní plán obnovy a odolnosti Malty. Komise předsta-
vila druhou půlroční zprávu o provádění Evropského 
nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik 
v nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku roz-
šíření onemocnění covidu-19 (SURE) a proběhla disku-
se ohledně pozitivních dopadů na udržení zaměstna-
nosti a budoucnosti tohoto nástroje. EU dosud 19 člen-
ským státům poskytla podporu ve výši téměř 90 mili-
ard eur, aby jim pomohla ochránit pracovní místa a 
příjmy zaměstnanců. Odhaduje se, že SURE v roce 
2020 podpořila přibližně 31 milionů lidí a 2,5 milionu 
firem.  

Ministři si rovněž vyměnili názory na poučení z evrop-
ského semestru 2021 a na možný další postup v sou-
vislosti s vnitrostátními plány obnovy. Diskuse se zamě-
řila na možnosti sladění provádění nástroje pro obno-
vu a odolnost s dalším cyklem evropského semestru.  
Ministři dále pokračovali v přípravách na setkání mi-
nistrů financí a guvernérů centrálních bank G20 pláno-
vané na 13. až 14. října 2021 a na výroční zasedání 
Mezinárodního měnového fondu. Také schválili závěry 
o financování opatření v oblasti klimatu před 26. 
konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy Organiza-
ce spojených národů o změně klimatu (COP26) v Glas-
gowu. Závěry zdůrazňují pokračující silnou podporu ze 
strany EU a jejích členských států při plnění cílů Paříž-
ské dohody. Zdůrazňují také svůj závazek zvýšit svůj 
příspěvek k mezinárodnímu financování opatření v 
oblasti klimatu a potřebu posílit mobilizaci soukromých 
financí v rámci tohoto úsilí. /M. Ondičová/ 
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Zasedání Rady pro životní prostředí > Rada 

Na zasedání Rady pro životní prostředí 6. října se pro-
jednával především balíček Fit for 55, kde je také zahr-
nutá i revize stávajícího systému obchodování s emis-
ními povolenkami a redukce produkce skleníkových 
plynů v rámci využívání půdy, změny ve využívání 
půdy a lesnictví. ČR zastupoval náměstek Vladislav 
Smrž.  
Ministři dále projednali vytvoření sociálně-klimatického 
fondu a společné EU stanovisko pro nadcházející summit 
ao klimatu COP26. ČR se zúčastnila rozpravy ohledně 
nové EU strategie pro lesnictví do roku 2030. Vůči strate-
gii vyjádřila kritické stanovisko vzhledem na to, že byla 
zveřejněna bez připomínkování jednotlivých členských 
států.  

Na zasedání vystoupil i výkonný místopředseda Komise 
Frans Timmermans, který představil balíček Fit for 55 
a společně s komisařem pro životní prostředí Virginiju-
sem Sinkevičiusem akcentovali, že jenom díky zelené 
transformaci je možné dosáhnout energetické soběstač-
nosti EU a nebýt tedy závislí na dodávkách zemního 
plynu. Rada zároveň připomněla, že EU a členské státy 
jsou největšími poskytovatelem finančních prostředků na 
opatření v rámci klimatu. Závěry následně potvrdily 
odhodlání EU zintenzivnit mobilizaci mezinárodních fi-
nančních prostředků na opatření v oblasti klimatu.  
/F. Mocák/ 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada 

Ve dnech 7. a 8. října se  konalo zasedání Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci. V části Spravedlnost vedl 
delegaci ČR náměstek ministryně spravedlnosti Michal 
Franěk a v části Vnitřní věci pak náměstek ministra 
vnitra Jiří Nováček. 
Zasedání ministrů spravedlnosti 
Diskutovány byla iniciativa Komise na úpravu ochrany 
před tzv. SLAPP žalobami. Jedná se o šikanózní žaloby, 
které nesledují legitimní cíl, naopak je jejich cílem poško-
dit morálku a vyčerpat finanční prostředky protistrany  
a mohou využívat i přeshraniční prvek. Pro tento druh ža-
lob je charakteristická výrazná asymetrie mezi postave-
ním žalobce, který tvoří ve většině případů finančně silný 
subjekt a na druhé straně subjekt s omezenými finančními 
možnostmi. Příkladem jsou žaloby proti novinářům či nezi-
skovým organizacím. Členské státy vnímají důležitost pro-
blému, nepanuje však zatím jednotný postoj k tomu, zda 
případně jak problém řešit např. legislativní cestou na 
úrovni EU.  
Ministři v návaznosti na závěry Rady z prosince 2018  
o podpoře vzájemného uznávání a závěry Rady o alter-
nativních opatřeních ke zbavení svobody z r. 2019 po-
kračovali v diskuzi na téma vyšetřovací vazby. Podpořili 
standardy stanovené zejména instrumenty Rady Evropy 
a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 
a doporučili zaměřit se v budoucích aktivitách v této ob-
lasti na sdílení dobré praxe mezi členskými státy.  
Slovinské předsednictví informovalo ministry o stavu vy-
jednávání jednotlivých legislativních návrhů, např. 
o přípravě trialogů s Evropským parlamentem o návrhu 
nařízení e-Codex či návrhu nařízení o právu rozhodném 
pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany. Ministři 
si dále vyslechli informaci o videokonferenci o regulaci 
umělé inteligence, kterou slovinské předsednictví zorgani-
zovalo v červenci a informaci Komise o výsledcích šestého 
hodnocení kodexu chování při potírání nelegálních nená-
vistných projevů online.  
Diskutována byla také situace afghánských členů justice, 
zejména žen a jejich současné postavení v Afghánistánu a 
možnosti členských států jim pomoci. Evropská veřejná 
žalobkyně ministry v pravidelné informaci podala zprávu 
o aktuálním stavu a aktivitách Úřadu. Po čtyřech měsících 
provozu se Úřad zabývá více než 2000 trestních oznáme-
ní a 350 vyšetřováními. Návrh závěrů Rady o Strategii 
EU o právech dítěte nebyl pro nedostatek konsenzu mezi 
členskými státy schválen a bude dále projednáván na 
pracovní úrovni. 

Zasedání ministrů odpovědných za vnitřní věci 
Komise a předsednictví nejdříve informovaly ministry 
o pokroku při vypracovávání akčních plánů pro posíle-
ní komplexních partnerství s prioritními zeměmi původu 
a tranzitu. Efektivní spolupráce v oblasti migrace tvoří 
hlavní pilíř nových partnerství. Již proběhlo několik 
jednání na úrovni pracovních skupin, kde jsou dolaďo-
vány poslední detaily akčních plánů pro Afghánistán, 
Bosnu a Hercegovinu, Tunisko, Niger, Nigérii a Irák. V 
tomto týdnu začne projednávání plánů pro Libyi  
a Maroko. Jedním z klíčových témat je i zlepšení spolu-
práce se třetími zeměmi, mimo jiné pokud jde o navra-
cení migrantů, kteří nelegálně překračují hranice a ne-
mají nárok na mezinárodní ochranu.  
Ministři si rovněž vyměnili názory na situaci na různých 
migračních trasách. EU aktuálně čelí zvýšenému mi-
gračnímu tlaku, především na Centrální středomořské 
trase, ale musí se i potýkat  hybridní hrozbě na hrani-
cích s Běloruskem. Členské státy ostře odsoudily pokusy 
běloruského režimu o instrumentalizaci migrace  
a vyjádřili solidaritu s Polskem a Litvou. 
Dále  jednali o prověřování a zajišťování migrantů 
na hranicích. Shodli se na tom, že zvýšené bezpeč-
nostní a zdravotní výzvy vyžadují urychlené společné 
kroky. K dosažení cíle zajištění bezpečnosti v Schen-
genském prostoru jsou nezbytná harmonizovaná pravi-
dla pro bezpečnostní a zdravotní kontroly na vnějších 
hranicích. Některé státy však také zdůraznily, že je 
třeba zachovat určitou míru flexibility, aby bylo možné 
přizpůsobit se různé povaze vnějších hranic a vnitro-
státním podmínkám.  
Několik ministrů rovněž poukázalo na to, že je třeba 
zajistit soudržnost s celkovou reformou azylového sys-
tému a pracovat na všech návrzích souběžně. Předsed-
nictví dospělo k závěru, že nezbytná řešení je třeba 
hledat v rámci návrhu nařízení o prověřování, a bude 
pokračovat v řízení úsilí o nalezení řešení na technické 
úrovni. 
V neposlední řadě byla na programu jednání zhoršují-
cí se bezpečnostní a humanitární situace v Afghánistá-
nu. V současné době probíhají práce na realizaci růz-
ných prvků uvedených v prohlášení přijatém ministry 
vnitra na mimořádném zasedání dne 31. srpna. Pokud 
jde o aspekt migrace a nuceného vysídlení, Komise  
a ESVA předložily aktualizovaný akční plán pro Af-
ghánistán, který Rada dne 17. září projednala na 
technické úrovni. /Pokr. na s. 5/  
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Komise rovněž informovala o fóru na vysoké úrovni  
o přesídlování týkajícím se Afghánistánu, jež se konalo 
dne 7. října 2021. Pokud jde o bezpečnostní aspekt, 
protiteroristický koordinátor EU v úzké spolupráci s 
členskými státy, orgány a agenturami EU vypracoval 
protiteroristický akční plán. 
Posledním bodem jednání byl digitální rozměr vyšetřo-
vání pohlavního zneužívání dětí. Zástupci se zaměřili  
zejména na to, jakým způsobem lze příslušným orgánům 

zaručit přístup k datům, aby bylo možné účinně bojo-
vat proti těmto trestným činům. Jednali rovněž o roli 
proaktivních opatření ze strany platforem sociálních 
médií, hostingových služeb a poskytovatelů elek-
tronických komunikací při řešení tohoto specifického 
fenoménu. /M. D. Ličková s využitím materiálů Minis-
terstva spravedlnosti a T. Kamal/ 

  

Výsledky plenárního zasedání > Evropský parlament 

Od pondělí 4. do čtvrtka 7. října se uskutečnilo plenár-
ní zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Me-
zi hlavní projednávaná témata patřily rostoucí ceny 
energií, zjištění projektu „Pandora Papers“ nebo bu-
doucnost vztahů s USA. 
Poslanci během plenárního zasedání diskutovali o bu-
doucnosti transatlantického partnerství, potřebě větší au-
tonomie EU a spolupráci s vládou prezidenta Joea Bide-
na. Předmětem parlamentní rozpravy byly i rostoucí ce-
ny energií. Poslanci debatovali nejen o tom, jak situaci 
řešit a jak se vypořádat s energetickou chudobou, ale 
také o roli obnovitelné energie a energetické účinnosti.  
Na pořad jednání byla mimořádně zařazena i debata 
týkající se odhalení projektu „Pandora Papers“ upozorňu-
jící na skrývání aktivit vlivných osobností skrze offshorové 
společnosti. Poslanci v diskusi zejména kritizovali nečinnost 
členských států v oblasti boje proti daňovým podvodům. 
Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni informoval  
poslance o aktuálním stavu schvalování národních plánů 
obnovy. Celkem 22 z 25 předložených národních plánů 
obnovy bylo již schváleno. Bulharské a nizozemské plány 
dosud nebyly předloženy a maďarské, polské a švédské 
plány čekají na vyhodnocení a schválení Komise. Poslanci 
ve svých vystoupeních zejména požadovali, aby byl 
schvalovací proces plánů obnovy transparentnější.  
Na plenárním zasedání proběhla také výměna názorů 
týkající se Úřadu připravenosti a reakce EU na mimořád-
né situace v oblasti zdraví (HERA). Velká část poslanců 
kritizovala rozhodnutí Komise o zřízení HERA a její návrh 
příslušného nařízení. Poslanci zejména varovali před mož-
ným překrýváním kompetencí  mezi  HERA  

a stávajícím Evropským střediskem pro prevenci a kon-
trolu nemocí a Evropskou lékovou agenturou.  
Evropský parlament rovněž diskutoval o plánech na 
přeměnu Evropského podpůrného úřadu pro otázky 
azylu na novou nezávislou azylovou agenturu. Ta 
by měla disponovat dodatečnými finančními a lidský-
mi zdroji a získat větší množstvím operačních a tech-
nických pravomocí.  
V otázce dopravní bezpečnosti je jedním z cílů EU do 
roku 2050 nulový počet úmrtí na evropských silnicích. 
Na základě toho přijali poslanci Evropského parla-
mentu usnesení, ve kterém požadují větší investice 
do bezpečnějších silnic, zavedení rychlostního limitu 
30 km/h v obytných oblastech a na silnicích 
s vysokým počtem cyklistů a chodců a nulovou tole-
ranci k řízení pod vlivem alkoholu.  

Evropský parlament také přijal návrhy na posílení 
obrany EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poža-
duje posílení spolupráce a společné reakce na kyber-
netické útoky a pokyny pro to, jak by mohla být umě-
lá inteligence využívána policií.  
Poslanci také diskutovali o humanitární krizi u hranic 
EU s Běloruskem a hybridní válce běloruského režimu 
proti EU. V přijatém usnesení vyjádřili solidaritu s bě-
loruským obyvatelstvem a demonstranty, kteří se za-
sazují o svobodné a demokratické Bělorusko. Apelo-
vali na členské státy a orgány EU, aby se naléhavě 
zabývaly krizí na běloruských hranicích, a vyzvali  
k razantnějšímu přístupu co se týče sankcí proti bělo-
ruskému režimu. /J. Linková/ 

Debata o vztazích s USA > Evropský parlament 

Během plenárního zasedání Evropského parlamentu  
poslanci velkou většinou schválili usnesení o budouc-
nosti vztahů mezi EU a USA.  
Usnesení vyzývá EU, aby posílila vlastní strategickou au-
tonomií a zlepšila koordinaci s USA ohledně vztahu 
s Čínou, aby se v transatlantickém partnerství předešlo 
napětí, které vyvolal pakt AUKUS.  

Poslanci v usnesení uvítali návrat USA k multilateralismu 
založenému na pravidlech. Tento krok představuje příle-
žitost pro obnovení spolupráce EU a USA jako dvou rov-
nocenných partnerů. Usnesení uvádí, že by EU měla nadá-
le vztah s USA prohlubovat, ale nezapomenout také na 
vlastní strategickou autonomií, která by sloužila k účelu 

sledování vlastních legitimních diplomatických, bezpeč-
nostních a hospodářských zájmů, jež můžou být ve 
srovnání s USA odlišné. Dále vyzvali poslanci k větší 
spolupráci mezi EU a USA ve vztahu k Číně. Podle 
poslanců by se budoucí spolupráce měla soustředit na 
ochranu lidských práv, práv menšin a zmírnění napětí 
v oblasti Jihočínského a Východočínského moře, Hong-
kongu a Tchajwanské úžiny.  
V závěru usnesení vyzvali poslanci k hluboké trans-
atlantické reflexi o poznatcích z mise v Afghánistánu s 
cílem vyvodit nezbytné závěry pro budoucí úsilí smě-
řující k podpoře stability, bezpečnosti a řádné správy 
věcí veřejných ve světě. /J. Janek/ 

European Youth Event 2021 > Evropský parlament 

Po loňském odkladu se setkala 8. a 9. října evropská 
mládež ve Štrasburku. Mladí lidé z celé EU si mohli 
vyměnit zkušenosti a názory s odborníky a také mezi 
sebou navzájem.  

Setkání proběhlo hybridně v Evropském parlamentu  
a také virtuálně, aby mohli účastníci společně diskuto-
vat a sdílet nápady týkající se budoucnosti Evropy.  
/Pokr. na s. 6/  
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Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 11. až 12. 
října 

Hlavním tématem jednání bude politická dohoda o mož-
nostech rybolovu v Baltském moři pro rok 2020 a dále 
téma rybolovu ve spojitosti se Spojeným královstvím. 
Neformální zasedání ministrů zdravotnictví, 11. až 
12. října  
Ministři se budou soustředit na téma odolné, soudržné 
a silné Evropské zdravotní unie. Ta zahrnuje potřebu spo-
lečných řešení ke zlepšení přístupnosti a dostupnosti léči-
vých přípravků, připravenosti a odpovědi na přeshranič-
ní zdravotní krize stejně jako společnou práci a investice 
do zdraví podporující implementaci inovativních řešení 
pro posílení zdravotních systémů.  
Summit EU - Ukrajina, 12. října 

Na summitu bude znovu zdůrazněn trvalý závazek posi-
lovat politické přidružení a hospodářskou integraci Ukra-
jiny s Evropskou unií a Unie opětovně potvrdí svou pod-
poru nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukra-
jiny.  

Neformální videokonference ministrů pro telekomu-
nikace, 14. října 

Ministři budou diskutovat především o návrhu nařízení 
o umělé inteligenci.  
Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele, 15. října  
Rada projedná soubor dokumentů k evropskému se-
mestru týkajících se pokroku směrem k dosažení cílů 
zaměstnanosti strategie Evropa 2020 a trendů v soci-
ální oblasti včetně dopadů pandemie covidu-19.  

Zasedání Rady pro zahraniční věcí, 18. října  
Ministři budou diskutovat zejména o Východním part-
nerství. Výměna názorů by měla přispět k přípravě 
říjnové Evropské rady, listopadové ministeriády a pře-
devším summitu Východního partnerství, který proběhne 
na okraji prosincové Evropské rady. 

Program evropských institucí od 12. do 18. října > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Účastníci mohli participovat na panelových debatách, 
workshopech, sportovních aktivitách a různých uměleckých 
vystoupení.  
Celkově bylo prezenčně ve Štrasburku až 4000 účastní-
ků, kteří se zaměřili na témata jako je životní prostředí, 
demokracie a její posílení a zotavení z krize covidu-19, 
sociální nerovnost. Představeno bylo 2000 nápadů, které 
se budou  dále sdílet na platformě Konference o budouc-
nosti Evropy. Mezi nápady byl například plán, jak usnad-

nit recyklaci v rámci EU, chránit hodnoty EU reformovat 
jazykové vzdělávaní ve školách s cílem podpořit mno-
hojazyčnost, plán na boj proti diskriminaci a další.  
Nejlepších 20 nápadů evropského setkání mládeže 
2021 budou prezentovat dva zástupci setkání na příš-
tím plenárním zasedání Konference o budoucnosti Ev-
ropy, která se bude konat 22. a 23. října ve Štrasbur-
ku. /D. Březina/ 


