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Koukáme se za Vás Unii pod prsty, abyste vy měli čas na to, na čem Vám záleží

Chystá se

Strategie v boji proti antisemitismu
Komise 5. října představila historicky
první unijní strategii zaměřenou na boj
proti antisemitismu a rozvoj židovského
života.
Protokol o Irsku/Severním Irsku
Komise 13. října informovala o balíku individuálních
opatření, jimiž chce reagovat na obtíže, se kterými
se lidé v Severním Irsku potýkají v důsledku brexitu,
a to dalším usnadněním pohybu zboží ze Spojeného království do Severního Irska.
Bankovní balík
Komise 27. října představila návrh přezkumu bankovních pravidel EU, které mají zajistit, aby evropské banky byly odolnější vůči potenciálním budoucím hospodářským otřesům, a zároveň přispět k
oživení EU po pandemii covidu-19 a k přechodu ke
klimatické neutralitě.

V legislativním procesu
Směrnice o modré kartě
Rada 8. října přijala směrnici, kterou se
mají stanovit podmínky pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí přicházejících do
EU za účelem pobytu a práce.
Evropské partnerství v oblasti meteorologie
Předsednictví Rady 8. října podpořilo politickou
dohodu o Evropském partnerství v oblasti meteorologie dosažené s Evropským parlamentem 28. září.
Ceny energií
Komise 13. října přijala sdělení o cenách energie,
které obsahuje soubor opatření, která mohou EU a
její členské státy přijmout k řešení bezprostředního
dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči
budoucím cenovým otřesům.
Evropská agentura pro léčivé přípravky
Zástupci Rady a Evropského parlamentu 28. října
dosáhli předběžné dohody ohledně posílení úlohy
Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků. Komise politickou dohodu taktéž uvítala.
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Kybernetická bezpečnost
Komise 28. října přijala opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti bezdrátových zařízení dostupných na trhu EU.

Pro informaci
Centrum kompetencí pro participativní
a poradní demokracii
Komise 6. října zveřejnila, že bude otevírat nové Centrum kompetencí pro
participativní a poradní demokracii,
které by podporovalo partnerství a
zprostředkovalo nástroje a zdroje, jak posílit zapojení občanů EU do procesu vytváření politik.
Zelený dluhopis
Komise 12. října vydala první zelený dluhopis
Next Generation EU. Získala tak 12 mld. eur, které
jsou určeny výhradně na zelené a udržitelné investice v celé EU. Jedná se o vůbec největší emisi zelených dluhopisů na světě.
Evropský rok mládeže 2022
Komise 14. října oznámila, že chce rok 2022 vyhlásit Evropským rokem mládeže. Komise oficiálně
přijímá svůj formální návrh na vyhlášení roku 2022
Evropským rokem mládeže.
Správa ekonomických záležitostí EU
Komise 19. října přijala sdělení, v němž hodnotí
změnu okolností pro správu ekonomických záležitostí v situaci po krizi covidu-19 a obnovuje veřejnou diskusi o přezkumu rámce EU pro správu ekonomických záležitostí.
Konference o budoucnosti EU
Dne 23. října se konalo 2. plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o
příspěvcích občanů. Členy plenárního zasedání
bylo i 80 zástupců panelových diskusí občanů EU
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Otevřené veřejné konzultace

Oblast

Název

Uzávěrka

Jednotný trh

Přezkum návrhu nařízení službách cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů

13. 12. 2021

Životní prostředí

Revize pravidel EU týkající se kvality ovzduší

16. 12. 2021

Vnější obchodní vztahy

Hodnocení obchodu s 6 zeměmi Střední Ameriky

20. 12. 2021

Veřejné zdraví

Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých
přípravků

21. 12. 2021

Statistiky

Posouzení nového rámce evropské statistiky týkající se obyvatelstva

23. 12. 2021

Životní prostředí

Revize akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

28. 12. 2021

Životní prostředí

Hodnocení akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

28. 12. 2021

Zaměstnanost a sociální věci

Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace na
období 2014–2020

28. 12. 2021

Doprava

Přezkum Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a
inteligentní mobility v Evropě

31. 12. 2021

Spravedlnost a lidská práva Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namíře-

10. 1. 2022

Spravedlnost a lidská práva Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namíře-

10. 1. 2022

ných proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

ných proti novinářům a obráncům lidských práv - nařízení

Vnější obchodní vztahy

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Spravedlnost a lidská práva Přezkum rámce o občanskoprávní odpovědnosti – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

10. 1. 2022
10. 1. 2022

Životní prostředí

Přezkum pravidel EU o jakosti vod ke koupání

20. 1. 2022

Zemědělství

Posouzení změny právních předpisů EU – dobré životní podmínky pro zvířata

21. 1. 2022

Energetika

Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetiky

24. 1. 2022

Monitoring evropské legislativy
Vaše oči a uši v Bruselu
Periskop EU - Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje
Euroskop.cz. Přehled informací za říjen 2021, redakční uzávěrka 30. října 2021. Šířeno výhradně elektronicky. Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem přehledu anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.
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