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PERISKOP EU 
Koukáme se za vás Unii pod prsty, abyste vy měli čas na to, na čem vám záleží  

Kodex policejní spolupráce 

Komise 8. prosince představila návrh kode-
xu policejní spolupráce EU, který má posílit 
spolupráci donucovacích orgánů mezi člen-
skými státy a poskytnout policistům v EU 
modernější nástroje pro výměnu informací.  

Seznam trestných činů 

Komise 9. prosince předložila iniciativu na rozšíření se-
znamu trestných činů EU tak, aby zahrnoval nenávistné 
verbální projevy a trestné činy z nenávisti, jak oznámila 
předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém 
projevu o stavu Unie v roce 2020. 

Akční plán na podporu sociální ekonomiky  
Komise 9. prosince představila akční plán, který má 
evropské sociální ekonomice pomoci prosperovat,  
a to díky využití jejího potenciálu v oblasti hospodářství 
a tvorby pracovních míst a jejího přispění ke spravedli-
vému a inkluzivnímu oživení a k ekologické a digitální 
transformaci. 

Dlouhodobé dluhopisy 

Komise 14. prosince oznámila plány emisí dluhopisů na 
pokrytí potřeb financování v rámci nástroje Next Gene-
ration EU v první polovině roku 2022 v návaznosti na 
úspěšné zahájení půjček z tohoto nástroje na financová-
ní oživení v červnu 2021 a v souladu se svou strategií 
otevřené a transparentní komunikace vůči finančním 
trhům. 
Schengen 

Komise 14. prosince navrhla aktualizaci pravidel pro 
posílení správy schengenského prostoru. 
Balík zelených návrhů 

Komise 14. prosince představila balík čtyř návrhů v ob-
lasti dopravy s cílem modernizovat odvětví a přiblížit se 
k cíli Zelené dohody pro Evropu v podobě snížení emisí 
o 90 %.  

Zelená dohoda pro Evropu 

Komise 15. prosince přijala balík tří legislativních návrhů 
v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jedná se  
o revizi směrnice o energetické náročnosti budov, sděle-
ní s názvem „Udržitelné koloběhy uhlíku” a návrh nové 
směrnice EU k potírání trestné činnosti proti životnímu 
prostředí. 
Energetická tranzice 

Komise 15. prosince předložila balík návrhů zaměře-
ných na dekarbonizaci trhu se zemním plynem, podporu 
využívání vodíku a snížení emisí metanu. 
Priority 2022 

Vedoucí představitelé institucí EU 16. prosince podepsa-
li společné prohlášení určující klíčové legislativní priority 
pro rok 2022 a uvítali pokrok v prioritách pro rok 
2021. 

 

Polsko 

Komise se 22. prosince rozhodla zahájit proti Polsku 
řízení o nesplnění povinnosti kvůli vážným obavám oh-
ledně polského ústavního tribunálu a jeho nedávné judi-
katury. 

Spravedlivé zdanění 
Komise 22. prosince přijala dvě iniciativy na podporu 
spravedlivého zdanění v EU. První se týká využívání 
fiktivních subjektů pro daňové účely. 

Digitalizace justičních systémů 

Komise 1. prosince přijala několik iniciativ, 
jejichž cílem je digitalizovat justiční systémy 
v EU a učinit je přístupnější  
a účelnější. Také Rada a Evropský parla-
ment 8. prosince dosáhly předběžné doho-
dy o návrhu nařízení o systému e-CODEX.  

Bělorusko 

Komise 1. prosince předložila soubor dočasných opat-
ření v oblasti azylu a navracení s cílem pomoci Lotyš-
sku, Litvě a Polsku řešit mimořádnou situaci na vnější 
hranici EU s Běloruskem. Dále EU 2. prosince přijala 
pátý balík sankcí v souvislosti s pokračujícím porušová-
ním lidských práv a zneužíváním migrantů k politickým 
účelům v souvislosti s děním v Bělorusku. Dodatečně Ko-
mise 15. prosince přijala kroky ke zvýšení finanční po-
moci o 30 mld. eur na podporu lidí z Běloruska. 
Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 
Rada 2. prosince formálně schválila podobu SZP pro 
období 2023-2027. Navázala tak na formální schvá-
lení Evropského parlamentu v listopadu 2021  
a uzavření předběžné dohody vyjednavačů Evropské-
ho parlamentu a Rady v červnu 2021. 
Kybernetická bezpečnost 
Rada se 3. prosince dohodla na svém postoji k opatře-
ním na zajištění vysoké společné úrovně kybernetické 
bezpečnosti v celé EU s cílem dále zlepšit odolnost ve-
řejného i soukromého sektoru i EU jako celku  
a jejich schopnost reagovat na incidenty. 

Agentura EU pro azyl 

Rada 8. prosince přijala nařízení  č. 131/2016, kterým 
se zřizuje agentura EU pro azyl. Cílem je zlepšit uplat-
ňování azylové politiky v EU přeměnou stávajícího EA-
SO v plnohodnotnou agenturu. 

Mobilní roaming 

Rada a Evropský parlament 9. prosince zveřejnily 
předběžnou dohodu, ve které uvádí, že by měl být 
režim EU pro roaming za domácích podmínek prodlou-
žen do roku 2032. 
Digitální certifikáty 

Komise 21. prosince přijala pravidla týkající se digitál-
ního certifikátu EU covid, která stanoví závaznou dobu 
uznávání certifikátů o očkování v délce 9 měsíců. 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6645
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6827
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6776
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6682
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/16/eu-institutions-agree-priorities-for-2022-for-a-resilient-and-reinvigorated-eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_7070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_7027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6387
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6447
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/03/strengthening-eu-wide-cybersecurity-and-resilience-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/09/migration-and-asylum-pact-council-adopts-eu-asylum-agency-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/09/mobile-roaming-with-no-extra-fees-to-continue-as-presidency-reaches-deal-with-european-parliament/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6837
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Jednotný trh 

Komise 2. prosince podnikla právní kroky 
proti 18 členským státům, které nezajistily 
řádné provádění pravidel EU pro posuzová-
ní přiměřenosti nové právní úpravy povolání.  
Rok mládeže 2022 

Rada a Evropský parlament 6. prosince dosáhly předběž-
né dohody o rozhodnutí ohledně dalšího postupu v souvis-
losti s návrhem na zřízení roku 2022 Evropským rokem 
mládeže. 
Odměňování žen a mužů 

Rada se 6. prosince dohodla na postoji k návrhu zákona 
o transparentnosti odměňování, který by pomohl řešit stá-

vající platovou diskriminaci na pracovišti a přispěl by k 
odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. 
Pravidla DPH 

Rada 7. prosince přijala dohodu o aktualizaci pravidel a 
sazeb DPH v souladu s aktuálními potřebami členských 
států, zejména v možnosti větší flexibility pro aplikaci 
nulové či snížené sazby DPH. 
Chorvatsko a Schengen acquis 

Rada 9. prosince zveřejnila závěry, ve kterých uvádí, že 
Chorvatsko splnilo nezbytné podmínky pro uplatňování 
všech částí schengenského acquis. 

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

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 ener-
getiky 

24. 1. 2022 

Zemědělství Kontrola účelnosti předpisů EU týkajících se dobrých 
životních podmínek zvířat 

21. 1. 2022 

Energetika Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví ener-
getiky 

24. 1. 2022 

Zemědělství Hodnocení návrhu směrnice týkající se podnikového 
výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání 

4. 2. 2022 

Jednotný trh Přezkum návrhu nařízení týkající se kotačního zákona – 
zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro spo-
lečnosti v EU a usnadnění přístupu MSP ke kapitálu 

11. 2. 2022 

Doprava Přezkum pravidel EU týkající se doby řízení a odpočin-
ku – řidiči autobusů a autokarů 

15. 2. 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 prosinec 2021, redakční uzávěrka 31. prosince 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.  

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_6389
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/06/eu-to-designate-2022-as-the-european-year-of-youth/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-common-position-to-tackle-gender-pay-gap/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/07/council-reaches-agreement-on-updated-rules-for-vat-rates/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/09/council-concludes-croatia-has-fulfilled-the-necessary-conditions-for-the-full-application-of-the-schengen-acquis/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Jakost-vod-ke-koupani-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-zmena-pravnich-predpisu-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-zmena-pravnich-predpisu-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizace-odvetvi-energetiky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizace-odvetvi-energetiky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Kontrola-ucelnosti-predpisu-EU-tykajicich-se-dobrych-zivotnich-podminek-zvirat_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Kontrola-ucelnosti-predpisu-EU-tykajicich-se-dobrych-zivotnich-podminek-zvirat_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizace-odvetvi-energetiky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizace-odvetvi-energetiky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Podnikove-vykaznictvi-zlepseni-jeho-kvality-a-vymahani_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Podnikove-vykaznictvi-zlepseni-jeho-kvality-a-vymahani_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Kotacni-zakon-zvyseni-atraktivity-verejnych-kapitalovych-trhu-pro-spolecnosti-v-EU-a-usnadneni-pristupu-malych-a-strednich-podniku-ke-kapitalu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Kotacni-zakon-zvyseni-atraktivity-verejnych-kapitalovych-trhu-pro-spolecnosti-v-EU-a-usnadneni-pristupu-malych-a-strednich-podniku-ke-kapitalu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Kotacni-zakon-zvyseni-atraktivity-verejnych-kapitalovych-trhu-pro-spolecnosti-v-EU-a-usnadneni-pristupu-malych-a-strednich-podniku-ke-kapitalu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Ridici-autobusu-a-autokaru-pravidla-EU-tykajici-se-doby-rizeni-a-odpocinku_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12488-Ridici-autobusu-a-autokaru-pravidla-EU-tykajici-se-doby-rizeni-a-odpocinku_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

