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

Chystá se
Zelená dohoda
Komise 17. listopadu předložila tři iniciativy, které mají přispět k naplnění
cílů Zelené dohody pro Evropu. Jedná
se o nový legislativní návrh na omezení
odlesňování v EU, změnu pravidel pro usnadnění
přepravy odpadů uvnitř EU a novou Půdní strategii
EU do roku 2030.
Transparentnost voleb a politická reklama
Komise 25. listopadu předložila návrh týkající se
transparentnosti a cílení politické reklamy jako součást opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou, demokratickou debatu.

V legislativním procesu
Podzimní evropský semestr
Komise 24. listopadu zahájila podzimní
cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik 2022.
Balík unie kapitálových trhů
Komise 25. listopadu přijala balík opatření, která
mají zlepšit schopnost podniků získávat kapitál
v celé EU a zajistit, aby občané EU měli nejlepší
nabídky pro své úspory a investice.
Volný pohyb v EU
Komise 25. listopadu navrhla aktualizaci pravidel
pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU
zavedených v reakci na pandemii covidu-19.

Cestování ze zemí mimo EU

pro výzkum a vytváření nových inovativních služeb
a produktů.

Pro informaci
Bělorusko
Rada 9. listopadu přijala rozhodnutí
o částečném pozastavení uplatňování
dohody o usnadnění udělování víz mezi EU a Běloruskem Následně Rada
15. listopadu změnila svůj sankční režim vzhledem
k situaci na hranicích EU s Běloruskem, aby mohla
reagovat na zneužívání migrantů pro politické účely ze strany běloruského režimu.
Podzimní hospodářská prognóza 2021
Komise 11. listopadu zveřejnila hospodářskou prognózu na podzim 2021. Ekonomika EU se z recese
způsobené pandemií zotavuje rychleji, než se očekávalo.
Konference OSN o změně klimatu

Komise 13. listopadu podpořila konsensus 190
všech zúčastněných zemí na zasedání Konference
OSN o změně klimatu 2021 (COP26). Tzv. Glasgow Climate Pact zahrnuje mj. dojednání technických ustanovení Pařížské dohody a potvrzení cílů
této dohody.
Rozpočet na rok 2022
Evropský parlament a Rada 15. listopadu dosáhly
neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok
2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027. Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 mld. eur
a platby ve výši 170,6 mld. eur.

Komise 25. listopadu představila aktualizovaný
rámec pro cestování ze zemí mimo EU, který upřednostňuje očkované cestující.
Akt o správě dat
Rada a Evropský parlamentu 30. listopadu dosáhly
předběžné dohody o nových právních předpisech
na podporu dostupnosti dat a vytvoření důvěryhodného prostředí, které má usnadnit jejich využití
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Otevřené veřejné konzultace

Oblast

Název

Uzávěrka

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
namířených proti novinářům a obráncům lidských práv
– doporučení

10. 1. 2022

Spravedlnost a lidská práva Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů
namířených proti novinářům a obráncům lidských práv nařízení

10. 1. 2022

Vnější obchodní vztahy

10. 1. 2022

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

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

Zemědělství

Kontrola účelnosti předpisů EU týkajících se dobrých
životních podmínek zvířat

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 listopad 2021, redakční uzávěrka 31. listopadu 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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