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

 

Evropský plán boje proti rakovině 

Komise 2. února zahájila řadu nových 
iniciativ pod Evropským plánem boje 
proti rakovině.  

Zelené financování – zemní plyn a jaderná energie 

Komise 2. února předložila doplňkový akt v přene-
sené pravomoci o taxonomii pro oblast klimatu. 
Akt o čipech 

Komise 8. února navrhla soubor opatření, jejichž 
účelem je zajistit odolnost dodávek do EU, nezávis-
lost EU na poli technologií a aplikací a její vedoucí 
postavení v této oblasti.  
Evropská obrana 

Komise 15. února nastínila řadu iniciativ v oblas-
tech, které mají zásadní význam pro obranu  
a bezpečnost EU. 
 

 

Digitální certifikát EU COVID 

Komise 3. února předložila návrh naří-
zení č. 50/2022 na prodloužení digi-
tálního COVID certifikátu EU o jeden 
rok do 30. června 2023. 
 

Finanční pomoc Ukrajině 

Rada 11. února rozhodla o navýšení finanční po-
moci Ukrajině v hodnotě 1,2 mld. eur v souvislosti s 
aktuální krizí. 
Balík sankcí – Rusko 

Rada 23. února přijala balík sankcí v reakci na 
uznání Doněcké a Luhanské oblasti za nezávislé 
republiky ze strany Ruska. 

Ekonomika založená na datech 

Komise 23. února navrhla opatření pro spravedli-
vou a inovativní ekonomiku založenou na datech. 
 

Seznam teroristů 

Rada 3. února aktualizovala seznam 
teroristů vedený EU, v němž jsou uve-
deny osoby, skupiny a subjekty, na 
něž se vztahují omezující opatření za-
měřená na boj proti terorismu. 

Next Generation EU 

Komise 8. února oznámila, že získala ve své 
1. syndikaci dluhopisů v roce 2022 dalších 5 mld. 
eur  pro fondy Nástroje EU na podporu oživení 
(NextGenerationEU). 

Pracovní program Evropské rady pro inovace 

Komise 9. února přijala pracovní program Evrop-
ské rady pro inovace (ERI) na rok 2022. Pro rok 
2022 má přinést možnosti financování ve výši přes 
1,7 mld eur. 

Hodnocení politiky soudržnosti 
Komise 9. února zveřejnila osmou zprávu  
o soudržnosti. Podle ní politika soudržnosti pomoh-
la snížit územní a sociální rozdíly mezi regiony v 
EU. 

EU-Afrika summit 

EU a Africká unie se 17.–18. února sešly na v po-
řadí šestém summitu za účasti hlav států a předse-
dů vlád. Výsledkem je dohoda na „společné vizi 
obnoveného partnerství”. 
Mechanismus civilní ochrany 

EU 19. února aktivovala mechanismus civilní ochra-
ny pro Ukrajinu. 

Rozšíření sankcí – Rusko  

EU se 25. února rozhodla rozšířit sankce i na pre-
zidenta Ruské federace Vladimira Putina a minis-
tra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje La-
vrova.  

Chystá se 

V legislativním procesu 

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_924
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_744
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/11/council-supports-1-2-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1113
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/03/eu-s-response-to-terrorism-council-renews-terrorist-list/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_762
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1222
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
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Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Jednotný trh  Přezkum novým pravidel – ochrana svobody    
sdělovacích prostředků v EU  

21. 3. 2022  

Spravedlnost a lidská  
práva 

Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování 
s lidmi 

22. 3. 2022 

Zemědělství Přezkum revidovaných pravidel – rozmnožovací 
materiál rostlin a lesních dřevin 

27. 3. 2022 

Spravedlnost a lidská  
práva 

Hodnocení justiční spolupráce v občanských věcech 
– celounijní ochrana dospělých osob v ochranném 
režimu 

29. 3. 2022 

Spotřebitelé Přezkum podpory oprav a opětovného použití – 
udržitelná spotřeba zboží 

5. 4. 2022 

Spravedlnost a lidská  
práva 

Hodnocení modernizace práva obchodních      
společností 

8. 4. 2022 

Spravedlnost a lidská 
práva 

Revize směrnice o rasové rovnosti a odstranění 
případných nedostatků 

11. 4. 2022 

Energetika Přezkum povolovacího řízení a smlouvy o nákupu 
elektřiny – projekty v oblasti energie                   
z obnovitelných zdrojů 

12. 4. 2022 

Energetika Hodnocení strategie EU v oblasti solární energie 12. 4. 2022 

Životní prostředí Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní 
prostředí bez toxinů 

15. 4. 2022 

Daně Hodnocení DPH v digitálním věku 15. 4. 2022 

Životní prostředí Přezkum pravidel EU – certifikace pohlcování    
uhlíku 

2. 5. 2022  

Životní prostředí  Přezkum právních předpisů EU – rtuť  3. 5. 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 únor 2022, redakční uzávěrka 28. února 2022. Šířeno výhradně elektro-
nicky. 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.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-svobody-sdelovacich-prostredku-v-EU-nova-pravidla_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-svobody-sdelovacich-prostredku-v-EU-nova-pravidla_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Boj-proti-obchodovani-s-lidmi-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Boj-proti-obchodovani-s-lidmi-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Rozmnozovaci-material-rostlin-a-lesnich-drevin-revidovana-pravidla-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Rozmnozovaci-material-rostlin-a-lesnich-drevin-revidovana-pravidla-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Justicni-spoluprace-v-obcanskych-vecech-celounijni-ochrana-dospelych-osob-v-ochrannem-rezimu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Justicni-spoluprace-v-obcanskych-vecech-celounijni-ochrana-dospelych-osob-v-ochrannem-rezimu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Justicni-spoluprace-v-obcanskych-vecech-celounijni-ochrana-dospelych-osob-v-ochrannem-rezimu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Udrzitelna-spotreba-zbozi-podpora-oprav-a-opetovneho-pouziti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Udrzitelna-spotreba-zbozi-podpora-oprav-a-opetovneho-pouziti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizace-prava-obchodnich-spolecnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizace-prava-obchodnich-spolecnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13178-Odstraneni-pripadnych-nedostatku-ve-smernici-o-rasove-rovnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13178-Odstraneni-pripadnych-nedostatku-ve-smernici-o-rasove-rovnosti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekty-v-oblasti-energie-z-obnovitelnych-zdroju-povolovaci-rizeni-a-smlouvy-o-nakupu-elektriny_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekty-v-oblasti-energie-z-obnovitelnych-zdroju-povolovaci-rizeni-a-smlouvy-o-nakupu-elektriny_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekty-v-oblasti-energie-z-obnovitelnych-zdroju-povolovaci-rizeni-a-smlouvy-o-nakupu-elektriny_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-Strategie-EU-v-oblasti-solarni-energie_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revize-narizeni-REACH-chemicke-latky-zivotni-prostredi-bez-toxinu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revize-narizeni-REACH-chemicke-latky-zivotni-prostredi-bez-toxinu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-DPH-v-digitalnim-veku_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certifikace-pohlcovani-uhliku-pravidla-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certifikace-pohlcovani-uhliku-pravidla-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Rtut-prezkum-pravnich-predpisu-EU_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

