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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
tento týden před sebou máme hned 
několik důležitých událostí nejvíce po-
zornosti při tom bude zaměřeno na 
konec týdne, kdy se v Bruselu koná 
Evropská rada. Lídři se tři týdny po 
summitu EU – západní Balkán znovu 
setkají a budou diskutovat zejména  
o rostoucích cenách energií, obchodní 
politice EU nebo digitální transformaci 
Evropy. Na programu mají ale také 
aktuální epidemiologickou situaci  
a stav očkování, migraci a vnější vzta-
hy EU, včetně přípravy na zasedání 
COP26 o změně klimatu. 
Začátek týdne naopak patří Radě EU, 
která, jak je zvykem, v listopadu zase-
dá v Lucemburku. V pondělí do něj od-
cestovali ministři zahraničních věcí, kteří 
se věnovali vztahům EU s Východním 
partnerstvím, zejména tomu, jak země 
Východního partnerství přiblížit ekono-

micky i politicky k EU, unijnímu přístupu 
k oblasti Perského zálivu nebo situaci 
v Etiopii. Mimo plánovaný program pak 
hovořili o dalších sankcích vůči Bělorusku, 
a sice ukončení jakékoliv spolupráce 
společností z EU s běloruskou národní 
leteckou společností Belavia. Na okraji 
Rady pak ministři hovořili s libyjskou mi-
nistryní zahraničních věcí o aktuální situ-
aci v zemi. V úterý pak na Radu pro 
zahraniční věci naváže Rada pro obecné 
záležitosti. Ta se bude věnovat přede-
vším přípravě Evropské rady. Ministři se 
dále zaměří na dialog o právním státě a 
na nejnovější vývoj v  souvislosti 
s Konferencí o budoucnosti Evropy. 
Náročný týden před sebou mají také 
poslanci Evropského parlamentu. Od 
proběhlo ve Štrasburku druhé říjnové 
plenární zasedání. Na programu poslan-
ci mají například stav právního státu 
v Polsku, a to v kontextu verdiktu polské-
ho ústavního soudu zpochybňujícím před-
nost evropského práva před právem 
členských států. Rozpravy se zúčastní 
polský premiér Mateusz Morawiecki  
a předsedkyně Evropské komise Ursula 
von der Leyenová. Dále se budou věno-
vat konferencí o změně klimatu COP26, 
strategii Od zemědělce ke spotřebiteli 
(Farm to Fork) nebo transparentnosti 
nákupu a distribuce vakcín proti koro-
naviru. Rozhodne se také o vítězi letošní 
Sacharovy ceny za svobodu myšlení. 
A co zajímavého jsme si pro vás v tomto 
čísle newsletteru připravili? Přečíst si mů-
žete například o výsledcích summitu EU – 
Ukrajina, který se konal 12. října 
v Kyjevě, sdělení Komise k cenám ener-
gií, které bude jedním z podkladů disku-
ze lídrů na Evropské radě, nebo repor-
táže z ministerských zasedání, která pro-
běhla v Lucemburku minulý týden. 

Úvodník 

Summit EU - Ukrajina 

V úterý 12. října se v Kyjevě usku-
tečnil 23. summit EU a Ukrajiny. EU 
zastupovali předseda Evropské rady 
Charles Michel a předsedkyně Ko-
mise Ursula von der Leyenová, 
Ukrajinu prezident Volodymyr Ze-
lenskyj. Obě strany znovu potvrdily 
pevné partnerství a odhodlání posí-
l i t  p o l i t i c k é  p ř i d r u ž e n í  
a hospodářskou integraci Ukrajiny  
s EU. Na závěr summitu přijali ve-
doucí představitelé společné prohlá-
šení. 

Vedoucí představitelé uvítali výsledky 
dosažené v rámci Asociační dohody 
mezi EU a Ukrajinou a přínos prohlou-
bené a komplexní zóny volného obcho-
du. Od zahájení uplatňování prohlou-
bené a komplexní zóny volného obcho-
du v roce 2016 došlo k výraznému 
nárůstu dvoustranných obchodních toků. 
Dále se zástupci EU a Ukrajiny dohodli 
na dalším posilování hospodářské inte-
grace a spolupráce v rámci Asociační 
dohody v oblastech /Pokr. na s. 2/ 
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sbližování ukrajinských politik a právních předpisů se 
Zelenou dohodou pro Evropu, integrace a modernizace 
energetických systémů či sbližování Ukrajiny s jednot-
ným digitálním trhem EU. 
EU a Ukrajina v rámci summitu rovněž podepsaly doho-
du o civilním letectví, která vytváří nové obchodní pří-
ležitosti pro národní letecké dopravce Ukrajiny a člen-
ských zemí EU, dohodu o přistoupení Ukrajiny k progra-
mu Horizont Evropa a k programu Euratomu pro vý-
zkum a odbornou přípravu a dohodu o přistoupení 
Ukrajiny k programu Kreativní Evropa. Lídři EU také 
ocenili významný pokrok, jehož Ukrajina dosáhla v pro-

cesu reforem, mezi něž patří například historicky vý-
znamné otevření trhu se zemědělskou půdou. Zdůraz-
nili, že toto úsilí je třeba zintenzivnit, zejména pokud 
jde o reformy soudnictví, boj proti korupci a refor-
mu bezpečnostního sektoru. 
EU znovu potvrdila, že je připravena Ukrajinu i nadá-
le významně podporovat s tím, že její podpora je 
jednoznačně vázána na účinné provádění reforem  
a politických opatření. Od roku 2014 poskytla EU  
a evropské finanční instituce Ukrajině podporu ve for-
mě půjček a grantů o objemu přesahujícím 17 miliard 
eur. /L. Hadrava/ 

Kulatý stůl Národního konventu > ČR a EU 

V pátek 15. října se uskutečnil další kulatý stůl na té-
ma: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“. 
Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou ko-
mor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální 
sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evrop-
ských institucí. Odborným garantem byl Institut pro 
evropskou politiku (EUROPEUM). 

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři dis-
kuzní otázky. (1) Jakými kroky lze podpořit nízkouhlíko-
vou transformaci v oblasti meziměstské a městské hro-
madné dopravy? (2) Měla by ČR podpořit návrh stanovu-
jící konec prodeje vozidel spalující fosilní paliva? (3) Jaké 
kroky je potřeba učinit směrem k vybudování adekvátní 
infrastruktury pro alternativní paliva pro osobní automo-
bily v ČR? 
Kulatý stůl již tradičně zahájila státní tajemnice pro ev-
ropské záležitosti Milena Hrdinková, která zdůraznila, že 
návrh, týkající se mobility, zásadně ovlivňuje průmysl  
a energetiku, které tvoří velkou část české ekonomiky. 
Akci moderoval Zdeněk Beránek, ředitel Institutu pro ev-
ropskou politiku (EUROPEUM). Po představení pokladové-
ho materiálu Michalem Hrubým se slova ujal Oldřich Ma-
cák z Ministerstva průmyslu a obchodu. O. Macák podtrh-
nul, že Česká republika dlouhodobě podporuje integro-
vaný přístup. Například jde o podporu výrobců vozidel, 
zlepšování infrastruktury a snižování průměrného stáří 
vozového parku. První stanovisko doplnil Luděk Sosna 

z Ministerstva dopravy, dodal že podpora veřejné 
hromadné dopravy je nejúčinnějším způsobem ke sní-
žení emisí skleníkových plynů a k dosažení energetic-
kých úspor v osobní dopravě. 
Druhé, a zároveň poslední, stanovisko představila Lu-
cie Krčmářová ze Sdružení automobilového průmyslu, 
která zmínila, že hlavní dekarbonizační úsilí je zapo-
třebí soustředit na individuální osobní a nákladní do-
pravu. V případě prostředků hromadné přepravy 
osob tak bude beneficientem zejména lokální prostře-
dí. 
V následné diskuzi se účastníci věnovali například vyu-
žití a rozšíření alternativních paliv či navýšení počtu 
pracovních míst (nejen) v automobilovém průmyslu. 
Účastníci se dále shodli na nutnosti podpory veřejné 
hromadné dopravy.  
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). Z kulatého stolu budou vypracová-
na doporučení, která budou představena vládě České 
republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.  
/K. Bartáková/ 

Sdělení Komise k cenám energií > Komise 

Sdělení k otázce cen energií zveřejnila Komise dne 13. 
října 2021. Cílem sdělení je především předložit člen-
ským státům přehled takových nástrojů, které jsou 
okamžitě implementovatelné, a současně nejsou v 
konfliktu s existujícím evropským legislativním rám-
cem pro fungování trhu s energiemi.  
Komise proto ve svém sdělení analyzuje situaci a před-
kládá konkrétní návrhy kroků pro řešení situace v krátko-
dobém i dlouhodobém horizontu.  
Mezi ně Komise zařadila možnost zavedení přímé po-
moci definovanému spektru zákazníků (zranitelní zá-
kazníci, postižení energetickou chudobou) a jejich ochra-
ny před odpojováním od dodávek energií. Členské státy 
dále získaly možnost  vyjmout nebo uplatňovat sníže-
nou sazbu na elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná pali-
va používaná domácnostmi. Členské státy mohou tato 
osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění uplat-
nit přímo prostřednictvím diferencované sazby, nebo 
vrácením celé částky daně, nebo její části. Snížené sazby 
musí být cílené a zamezit narušení trhu.  
Komise navrhuje diskuzi k možným opatřením, která by 
ve středně a dlouhodobém horizontu posílila odolnost 

evropského energetického systému, především s ohle-
dem na zlepšení fungování vnitřního trhu, navýšení 
skladovacích kapacit zemního plynu i elektřiny  
a efektivnějšího využití přeshraniční infrastruktury.  
Komise zmínila například přezkum případného speku-
lativního obchodování v rámci systému EU ETS, které 
může vést k vyšším cenám povolenek.  
Komise dále slíbila pověřit Agenturu pro spolupráci 
energetických regulátorů (ACER) analýzou odolnosti 
regulatorního prostředí trhu s elektřinou, která vyhod-
notí, zda je v tomto ohledu nutná revize legislativy. 

Komise navrhla také další kroky v oblasti taxonomie  
a zmiňuje konkrétně přínos jaderné energetiky  
a zemního plynu. 
Extrémní situace na trhu vyžaduje podle Komise také 
zesílený dohled nad jeho fungováním s cílem odstranit 
monopolní jednání dodavatelů a odstranit neférové 
jednání se zákazníky. 
Komise upozornila, že současný růst cen považuje za 
dočasný stav, což však nemůže znamenat vyloučení 
vzniku podobných situací v budoucnu.  /Pokr. na s. 3/  
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K posílení odolnosti energetického systému a ochraně 
zákazníků pak mají sloužit finanční nástroje, které Komise 
navrhuje pro zajištění sociálně spravedlivé energetické 
tranzice směrem ke klimatické neutralitě do roku 2050. 
Komise cílí rovněž na opatření, která lze využít pro pod-
poru průmyslu a malých a středních podniků, jež mají 
spíše středně a dlouhodobý charakter a vztahují se pře-
devším ke snižování energetické náročnosti a spotřeby 
energií, státní podpoře, případně zjednodušení národních 

rámců pro uzavírání smluv o prodeji energií s produ-
centy energií. 
Východiskem z této situace je navýšení investic do tran-
sevropských sítí a energetické účinnosti a výkonnosti 
budov, navýšení výroby zařízení pro výrobu obnovitel-
ných zdrojů energie (OZE) společně s ulehčením udělo-
váním povolení pro OZE a tedy podpora investování 
do jejich produkce. /F. Mocák/ 

Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu pro rozvoj > Rada 

Dne 11. října diskutovali ministři EU pro rozvoj na mi-
mořádném videojednání další postup EU v Afghánistá-
nu s ohledem na zhoršující se situaci na místě a potře-
bu odvrátit ekonomický kolaps země s negativními 
dopady na region i Unie. ČR zastupoval náměstek mi-
nistra zahraničních věcí Martin Tlapa. 
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpeč-
nostní politiku Josep Borrell na úvod jednání krátce zhod-
notil kritickou a nadále se zhoršující situaci 
v Afghánistánu (85 % obyvatel závislých na vnější po-
moci, 1 mil. dětí akutně ohroženo smrtí z podvýživy)  
a připomněl dosavadní působení EU. S odkazem na pod-
kladový dokument připravený Evropskou službou pro 
vnější činnost a Komisí požádal členské státy o politickou 
podporu přístupu „humanitární pomoci+“, neboli rozší-
ření dosavadní naléhavé humanitární pomoci o komplex-
nější podporu zdravotních a sociálních služeb, poskytova-
nou v součinnosti zejména s multilaterálními organizacemi 
v místě přímo obyvatelstvu, bez zapojení Tálibánu. Para-
lelně ale musí pokračovat též diskuze s Tálibánem 
s cílem naplnění podmínek stanovených EU (zamezení te-

rorismu, respektování lidských práv, inkluzivní vláda, 
umožnění repatriací a humanitárního přístupu). Komi-
sařka pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Jutta Urpi-
lainenová doplnila informaci o aktivitách Komise, 
zejména navýšení humanitární pomoci z 50 na 300 
mil. eur a rozpracování regionální iniciativy Team 
Europe.  

Nový přístup by se zejména měl zaměřit na obnovu 
zdravotních a nutričních služeb, Komise ale dále pracu-
je i na komplexním balíčku pomoci Afghánistánu. Ná-
sledná diskuse členských států přinesla shodu nad pří-
stupem „humanitární pomoc+“, s důrazem na vzájem-
nou koordinaci v rámci přístupu Team Europe, součin-
nost s OSN a nevládními organizacemi v místě a na 
postup v souladu s podmínkami stanovenými v Závě-
rech Rady k Afghánistánu. Komise teď na základě 
shody připraví podrobnější specifikaci konceptu huma-
nitární pomoci+. /L. Lukačovič s využitím materiálů 
MZV/ 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada 

Ve dnech 11. až 12. října proběhla Rada pro zeměděl-
ství a rybolov, kde se projednával návrh nařízení, kte-
rým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva v Balt-
ském moři. Delegaci za ČR vedl náměstek Patrik Mly-
nar a Jiří Šír. 
Komise upozornila na zhoršující se stav rybích populací  
v Baltském moři a uvedla, že hlavním důvodem je nedodr-
žování environmentální legislativy, které způsobuje 
znečištění moře. Dále představila návrh celkových pří-
pustných odlovů pro jednotlivé druhy ryb. Obecně člen-
ské státy chápou nutnost zavádět opatření za účelem ob-
novy populací, nicméně požadují zohlednit některá národ-
ní specifika.  
Po celonočním jednání současné předsednictví představilo 
na začátku druhého jednacího dne kompromisní návrh, 
který obsahoval řadu prohlášení jak ze strany členských 
států, tak i Komise. Po dílčích úpravách tohoto revidova-
ného dokumentu během dopoledního jednání Rada ná-
sledně kvalifikovanou většinou nařízení schválila. 
Dalším bodem byla konzultace o rybolovných právech se 
Spojeným královstvím pro rok 2022. Taktéž proběhla 
konzultace o rybolovných právech s Norskem a pobřežní-
mi státy. Pokračovalo se přípravou zasedání Mezinárodní 

komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku. Komise infor-
movala o dosavadním průběhu přípravy na zasedání 
Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků, které proběh-
ne ve dnech 15. až 22. listopadu 2021 prostřednic-
tvím videokonference.  
Jednalo se i o situaci v odvětví vepřového masa a na 
žádost Řecka se řešil turecký nelegální, nehlášený a 
neregulovaný rybolov v řeckých vodách.  Ze strany 
Řecka byla přijata řada opatření s cílem chránit rybí 
populace, a to zejména prostřednictvím vytvoření roz-
sáhlých chráněných území. Nezákonné akce Turecka 
však maří úsilí Řecka a jsou velmi negativně vnímány 
veřejností, která kritizuje neschopnost EU chránit a brá-
nit práva členských států. Proběhla i debata ohledně 
cen energií a jejich dopad na zvyšování cen hnojiv  
a příprava strategických plánů Společné zemědělské 
politiky, výměna názorů ministrů k Nové strategii EU 
pro lesy do roku 2030 a revize obchodních norem EU. 
K revizím Komise podotkla, že je jednou z částí imple-
mentace strategie od zemědělce ke spotřebiteli, ale 
normy nejsou jediným nástrojem, kterým se bude cel-
kově řešit udržitelnost jak produkce, tak udržitelnost 
sociální a hospodářská. /F. Mocák/ 

Neformální zasedání ministrů zdravotnictví > Rada 

Ve dnech 11. a 12. října se ve slovinském Brdu při 
Kranju uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdra-
votnictví EU. Českou delegaci vedl ministr Adam Voj-
těch. 

V předvečer jednání se ministři sešli na pozvání svého 
slovinského protějšku ve formátu Double Trio a disku-
tovali o aktuálních otázkách v oblasti zdraví. Během 
samotného zasedání Rady /Pokr. na s. 4/  
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se ministři shodli na potřebě posílení odolnosti a soudrž-
nosti Evropské zdravotní unie. 
V této souvislosti hovořili o možnostech, jak zlepšit dostup-
nost léčivých přípravků tak, aby EU dosáhla v této ob-
lasti větší autonomie. Návazným tématem bylo zvládání 
přeshraničních zdravotních krizí mj. i v souvislosti 
s novým Úřadem EU pro připravenost a reakci na mimo-
řádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož vytvoření 
ministři uvítali. Diskutovalo se i o implementaci inovativních 
řešení pro posílení zdravotních systémů. Ministři také dis-
kutovali současné výzvy v souvislosti s očkováním proti 

covidu-19, zejména dosažení potřebné úrovně prooč-
kovanosti a otázku posilujících třetích dávek. Komisařka 
pro oblast zdraví a bezpečnosti potravin Stella Kyria-
kidesová informovala ministry o dosaženém pokroku 
v oblasti očkování proti covidu-19. Ocenila narůstající 
úroveň proočkovanosti populace na úrovni EU, nicmé-
ně upozornila na stále příliš nízká čísla v některých 
členských státech a varovala před propuknutím pande-
mie neočkovaných. Vyzvala také členské státy, aby 
splnily své globální závazky v oblasti darování vakcín 
do ostatních částí světa. /I. Kopečná/ 

Zasedání Rady pro zaměstnanost a sociální politiku > Rada 

Dne 15. října se v Lucemburku sešla Rada pro zaměst-
nanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
v části Zaměstnanost a sociální věci. Jedním 
z klíčových témat jednání byla budoucnost evropského 
semestru po pandemii covidu-19. Českou republiku na 
jednání zastupovala náměstkyně ministryně práce a 
sociálních věcí Martina Štěpánková. 
V otázce budoucnosti evropského semestru ministři 
uznali, že dočasná změna jeho zaměření s důrazem na 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost byla v kontex-
tu pandemie covidu-19 zcela nutná, nicméně se shodli na 
potřebě návratu k původní praxi evropského semestru se 
silnou sociální dimenzí v duchu Evropského pilíře soci-
álních práv, mj. i v kontextu zelené a digitální tranzice.  
Druhým tématem politické debaty byla bezpečnost  
a ochrana zdraví při práci jako základ budoucnosti prá-
ce. Diskusí rezonovaly mj. otázky duševního zdraví a psy-

chosociální problematiky a potřeba zaměřit se na 
prevenci ve vztahu k ochraně proti nebezpečným lát-
kám na pracovišti. Zazněla rovněž nutnost analyzovat 
dopad pandemie na bezpečnost práce a schopnost 
adekvátně reagovat na výzvy, které v oblasti bezpeč-
nosti práce přináší digitalizace.  
Na Radě byl také projednán návrh rozhodnutí o 
hlavních směrech politiky zaměstnanosti pro rok 
2021 a soubor dokumentů k evropskému semestru tý-
kajících se pokroku směrem k dosažení cílů zaměstna-
nosti strategie Evropa 2020 a trendů v sociální oblasti 
včetně dopadů pandemie covidu-19. Dále Rada přija-
la závěry Evropského účetního dvora o začleňování 
hlediska rovnosti mužů a žen do rozpočtu EU. Během 
pracovního oběda diskutovali ministři další kroky 
k Zelené knize o demografickém stárnutí a připrave-
nost systémů sociální ochrany na stárnutí evropské po-
pulace. /I. Kopečná/ 

Posílení demokracie a svobody tisku v EU > Evropský parlament 

Poslanci výborů pro právní záležitosti (JURI) a občan-
ské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evrop-
ského parlamentu schválili na společném zasedání 
konaném ve čtvrtek 14. října zprávu o posílení demo-
kracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků 
v EU se zaměřením na nevhodné využívání občansko-
právních a trestněprávních žalob k umlčení novinářů, 
nevládních organizací a občanské společnosti. 
V přijaté zprávě poslanci zdůraznili, že nezávislá žurna-
listika a přístup k pluralitním informacím jsou klíčovými 
pilíři demokracie. Poslanci se ve zprávě zaměřili na 
strategické žaloby proti účasti veřejnosti (SLAPP), což 
jsou žaloby, nebo jiné právní nástroje (např. soudní zá-
kazy, zmrazení majetku) založené na občanském a trest-
ním právu (jakož i hrozby takové žaloby), jejichž účelem 
je zabránit podávání zpráv o případech porušení unijní-
ho a vnitrostátního práva, korupce či jiných podvodných 
praktik nebo zamezit účasti veřejnosti.  
Poslanci upozorňují, že SLAPP jsou stále rozšířenější prak-
tikou používanou proti novinářům, akademickým pracov-
níkům, občanské společnosti a nevládním organizacím  

a představují přímý útok na výkon základních práv  
a svobod a jedná se o zneužití soudních systémů  
a právních rámců členských států. 
Podle Evropského parlamentu jsou v online prostředí 
stále častější nenávistné verbální projevy namířené pro-
ti novinářům, nevládním organizacím, představitelům 
akademické obce a občanské společnosti. Podání 
SLAPP je podle nich vedeno často snahou zastrašovat, 
obtěžovat, vyčerpávat, vyvíjet psychologický nátlak 
nebo utrácet finanční prostředky a donutit žalovanou 
stranu prostřednictvím vlastního soudního řízení 
k mlčenlivosti. Běžným rysem strategických žalob proti 
účasti veřejnosti je nerovnováha sil mezi žalobcem  
a žalovaným, pokud jde o jejich finanční zdroje. Poslan-
ci v přijaté zprávě vyzdvihují, že ve všech členských 
státech chybí harmonizované minimální normy, které by 
chránily novináře, akademické pracovníky, občanskou 
společnost a nevládní organizace a zajistily dodržování 
základních práv v členských státech a vyzývají Komisi, 
aby předložila návrh příslušných opatření. O zprávě 
výborů JURI a LIBE bude plénum hlasovat v listopadu.  
/J. Linková/ 

Klimatický summit COP26 > Evropský parlament 

Dne 12. října se sešli poslanci ve Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), 
aby probrali pozice pro summit nadcházející COP26, 
který proběhne mezi 31. říjnem a 12. listopadem 
v skotském Glasgow, summitu se účastní i delegace 
Evropského parlamentu, pod vedením poslance a před-
sedy ENVI Pascala Canfina (FR, Renew).  

V rámci příprav na summit navrhli poslanci ve výboru 
usnesení, o kterém se bude hlasovat na plenárním zase-
dání ve dnech 18. až 21. října. Jádro usnesení tvoří 
apel na všechny země světa, aby pokročily v zelené 
transformaci svých ekonomik a udělaly maximum pro 
splnění cílů Pařížské klimatické dohody do roku 2030.  
/Pokr. na s. 5/  
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Plenární zasedání Evropského parlamentu  18. – 22. 
října 

Mezi hlavní body agendy  patří rozprava s polským 
předsedou vlády  Tadeuszem Morawieckým  
a s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou  
o nedávném rozhodnutí polského ústavního soudu o nad-
řazenosti polského práva nad právem EU. 
Zasedání Rady pro obecné záležitosti 19. října 2021 v 
Lucemburku 

Hlavním tématem nadcházející Rady pro obecné záleži-
tosti bude příprava říjnové Evropské rady. Ministři se 
budou dále věnovat průběhu Konference o budoucnosti 
Evropy a, v návaznosti na vydání druhé výroční zprávy o 
právním státu, povedou také horizontální diskuzi o aktu-
álních trendech v oblasti vlády práva napříč členskými 
státy. 

Zasedání Evropské rady 21. - 22. října 2021 v Bruse-
lu 

Lídři se budou věnovat šesti tematickým okruhům, při-
čemž první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covi-
du-19 s důrazem na očkování, volný pohyb osob v EU  
i ve vztahu k třetím zemím a připravenost EU na krize.  
 

 

Program evropských institucí od 19. do 25. října > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Poslanci usnesení zároveň vyzývají EU, aby se stala svě-
tovým lídrem v boji proti klimatickým změnám  
a přijala ještě ambicióznější cíle než doposud. Poslanci 
proto navrhuji, aby současný desetiletý rámec pro klima-
tické cíle byl zkrácen o pět let a aby státy do roku 2025 
ukončily veškerou přímou i nepřímou státní podporu pro 
fosilní paliva. Usnesení také vyzývá země G20 aby spo-
lupracovaly na globálním řešení tohoto problému a aby 
se kolektivně zavázaly na dosažení klimatické neutrality 

do roku 2050. Poslanci dále vyzvali státy G20, aby 
vytvořily mezinárodní mechanismus uhlíkového vyrovná-
vání na hranicích. Závěr usnesení vyzývá bohaté státy, 
aby zvýšily svou finanční podporu rozvojovým zemím 
pro účel dosažení klimatické neutrality a přijaly 
k tomuto cíli závazné plány financování. 
/J. Janek/ 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetic-
kých produktů a elektřiny (vypracovalo Ministerstvo fi-
nancí) 
Rámcové pozice k legislativním návrhům balíčku Fit for 
55 (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Rámcové pozice k legislativním návrhům balíčku Fit 
for 55 (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 


