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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
v prvním březnovém týdnu se uskuteční 
celá řada jednání a zasedání, jejichž 
hlavním a ve většině případů jediným 
tématem nemůže být nic jiného, než 
ruská agrese vůči Ukrajině. Reakcí na 
ní se v posledních dnech zabývali na 
mimořádných jednáních členové Evrop-
ské rady, ministři zahraničních věcí, 
ministři vnitra a spravedlnosti a také 
ministři financí na svém neformálním 
zasedání v Paříži.  
Na úrovni Rady EU je tento týden na 
programu šest zasedání, z toho dvě 
neformální pořádaná francouzským 
předsednictvím. Hned v pondělí se 
uskutečnila mimořádná videokonferenč-
ní Rada pro zahraniční věci ve formátu 
pro obranu, která se zaměřila na pod-
poru Ukrajiny prostřednictvím Evrop-
ského mírového nástroje (EPF) a na ná-
rodní příspěvky jednotlivých členských 
států k obranyschopnosti Ukrajiny for-
mou dodávek vojenského materiálu. 
Mimořádně proběhla v pondělí 
v Bruselu také Rada pro dopravu, tele-
komunikace a energetiku (část energe-

tika). Ministři se věnovali jedinému bodu, 
a sice energetické situaci v Evropě 
v souvislosti s krizí na Ukrajině a možné 
pomoci Ukrajině v oblasti energetiky.  

Ve středu se videokonferenčně uskuteční 
Rada pro zemědělství a rybolov a plá-
nované je také jednání ministrů financí 
a hospodářství navazující na jejich nefor-
mální setkání v minulém týdnu.  
Ve čtvrtek a v pátek se pak v Bruselu 
uskuteční Rada pro spravedlnost a vnitř-
ní věci, která má na programu mimo jiné 
aktivaci mechanismu dočasné ochrany 
pro osoby prchající před válkou na 
Ukrajině. Poprvé bude zasedat nově 
ustavená Schengenská rada, ve které by 
členské státy EU a státy přidružené 
k Schengenu měly realizovat „politickou 
kontrolu“ stavu Schengenu.  
Neformálně se v pondělí a v úterý 
v Rouenu setkávají ministři odpovědní za 
politiku soudržnosti a diskutují například 
o aspektech 8. zprávy o hospodářské, 
sociální a územní soudržnost nebo o stu-
dii OECD „Jak vytěžit maximum z veřej-
ných investic k řešení megatrendů, regio-
nálních nerovností a budoucích šoků“.  
Ve čtvrtek a v pátek se v Arles koná 
neformální Rada pro obecné záležitosti. 
Ministři se vedle současné bezpečnostní 
situace budou věnovat reflexi mechanis-
mů EU v oblasti právního státu nebo dal-
šímu vývoji Konference o budoucnosti 
Evropy směrem k jejímu zakončení. 
Evropský parlament na úterý svolal mi-
mořádné plenární zasedání do Bruselu, 
na kterém budou poslanci diskutovat 
spolu s předsedkyní Komise Ursulou von 
der Leyenovou, předsedou Evropské 
rady Charlesem Michelem a vysokým 
představitelem Unie Josepem Borrellem 
o ruské agresi vůči Ukrajině a sankcích, 
které EU vůči Rusku přijala a připravuje. 
Kromě toho V pondělí diskutoval Výbor 
pro mezinárodní obchod s místopředse-
dou Komise Valdisem Dombrovskisem 
o reakci EU na agresi Ruska proti Ukraji-
ně.  

Úvodník 

Vnitřní trh v globální konkurenci 
V pátek 25. února se uskutečnil ku-
latý stůl Národního konventu  na 
téma „Teritoriální rozměr vnitřního 
trhu v globální konkurenci.“ Odbor-
ným garantem byl Institut pro ev-
ropskou politiku Europeum.  

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) 

Jaké jsou aktuální trendy mezinárod-
ního obchodu ovlivňující fungování vni-
třního trhu EU? (2) Jaké nástroje by mě-
la Evropská unie v obchodní politice 
využívat a jak v rámci nich vhodně vy-
balancovat prioritní důraz na volný 
obchod s akcentem na udržitelnost? /
Pokr. na s. 2 /  
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(3) Jaká je budoucnost vztahů s evropskými partnery 
mimo Evropský hospodářský prostor? 
Kulatý stůl zahájil Ondřej Matoušek, vedoucí Oddělení 
koordinace sektorových politik Coreper II, který zdůraz-
nil, že globální ekonomické trendy významným způso-
bem ovlivňují a do značné míry také mění pole, na němž 
až dosud obchodní politika EU působila.  
Podkladový materiál představil Vít Havelka za Europe-
um, který podtrhl, že v posledních letech dochází ke 
změnám struktury globalizované ekonomiky. Dochází 
k zavádění protekcionistických opatření ze strany silných 
aktérů na mezinárodním obchodním poli či využívání 
obchodních vazeb v politických a diplomatických spo-
rech.  

První stanovisko odprezentoval Martin Bednář 
z Ministerstva průmyslu a obchodu, který vztáhl téma 
kulatého stolu k aktuálnímu dění na Ukrajině. Uvedl, že 
ruská invaze na Ukrajinu nám ukazuje, že EU musí umět 

jednat i za nepředvídatelných situací. Tato globální 
krize se podepíše i do vnitřního trhu a globální ekono-
miky, dodal.  

Druhé stanovisko představila za Hospodářskou komo-
ru ČR Alena Mastantuono, která podotkla, že někte-
ré aspekty v balíčku Fit for 55 budou muset být upo-
zaděny a budeme se muset věnovat aktuální situaci 
ohledně dodávek ropy a plynu. Bude potřeba stabili-
zovat a diverzifikovat zdroje a diskutovat s ostatními 
importéry z jiných kontinentů, dodala. 
Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípa-
dě na účtech a sítích Twitter (@konventeu), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(@narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypraco-
vána doporučení, která budou představena vládě 
České republiky a dalším tvůrcům české evropské po-
litiky. /K. Bartáková/ 

Akt o datech > Komise 

Dne 23. února vydala Komise očekávaný Akt  
o datech, který obsahuje konkrétní opatření pro zajiště-
ní přístupu k datům a jejich využití. 
Opatření zahrnují mj. sdílení dat mezi podniky (tzv. B2B), 
mezi podniky a veřejnou správou (tzv. B2G) a zpřístupně-
ní dat pro uživatele (tzv. B2C), a to při dodržování existu-
jících standardů jako obecného nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR), směrnice o ochraně obchodních infor-
mací, nebo směrnice o soukromí a elektronických komuni-
kacích (tzv. ePrivacy). 
Předmětem návrhu jsou neosobní data generovaná 
z připojených produktů a služeb, například virtuálních 
asistentů a tzv. chytrých zařízení (internet věcí). Uživatelé 
těchto produktů a služeb by měly mít plná práva nad da-
ty, která jsou generována. V praxi ale tyto práva nejsou 
úplně jasná, nebo zařízení nejsou navržena tak, aby uži-
vatelé mohli využívat plný potenciál dat s ohledem na 
další rozvoj a jejich hodnotu. 
Návrh představuje harmonizovaná pravidla zpřístupnění 
dat generovaných na základě používání produktů nebo 

souvisejících služeb, zpřístupnění dat od držitelů dat 
pro příjemce dat, a zpřístupnění dat veřejným orgá-
nům členských států a EU v případech výjimečné potře-
by pro plnění úkolů ve veřejném zajmu. Součástí návr-
hu je také zjednodušení přenositelnosti dat mezi služ-
bami, sdílení dat na vyžádání státní správy v případě 
krizové situace nebo zajištění interoperability dat.  
Dle Komise by měl Akt o datech v konečném důsledku 
přispět k férovému rozdělení přidané hodnoty mezi 
jednotlivými aktéry datové ekonomiky a podpořit roz-
voj inovací a nových technologií, jejichž vývoj stojí 
právě na dostupných datech. Za tímto účelem jsou 
z rozsahu působnosti návrhu vyjmuty mikro a malé 
podniky. V patrnosti je vedena taktéž potřeba chránit 
obchodní tajemství podniků, aby nebyla snížena kon-
kurenceschopnost na mezinárodním trhu. V souvislosti 
s Aktem o datech se v určitých ohledech reviduje také 
směrnice o právní ochraně databází. V oblasti zdra-
votnických dat se předpokládá zveřejnění sektorově 
specifického návrhu. Uvažuje se také o dalších oblas-
tech jako např. mobilita a zemědělství. /B. Fajnorová/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

V pondělí dne 21. února se v Bruselu uskutečnilo za-
sedání Rady pro zahraniční věci. Hlavními tématy jed-
nání byly evropská bezpečnostní situace, klimatická 
diplomacie, Bosna a Hercegovina a vztahy se zeměmi 
Zálivu. Diskuze k bezpečnosti v Evropě se částečně 
účastnil také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kule-
ba. Delegaci České republiky vedl ministr zahraničí 
Jan Lipavský. 
V úvodu debaty k evropské bezpečnostní situaci vy-
stoupil ministr zahraničí Ukrajiny D. Kuleba. Poděkoval 
EU za dosavadní podporu a požádal, aby EU v této situ-
aci nabídla Ukrajině věrohodnou evropskou perspektivu. 
Dále požádal o přijetí preventivních sankcí vůči Rusku  
a vyzval k zastavení certifikace plynovodu Nord Stream 
2. Poslední prosba se týkala bilaterální vojenské pomoci 
Ukrajině. V následných vystoupeních všichni ministři člen-
ských zemí vyjádřili podporu Ukrajině a shodli se na po-
třebě ekonomické pomoci a pokračování v jasné strate-
gické komunikaci směrem k Rusku. Řada ministrů zdůraz-
nila nutnost konkrétní asistence ze strany EU v oblastech 
kybernetické odolnosti či bezpečnostní a obranné politi-

ky. Několik vystupujících rovněž podpořilo přijetí 
sankcí i za situace, kdy nedojde k masivní invazi.  
V rámci diskuze ke klimatické diplomacii vystoupil 
místopředseda Komise Frans Timmermans, jenž vy-
zdvihl výsledky dosažené na klimatické konferenci 
COP26. Zdůraznil, že je třeba dělat více pro mitigaci 
změny klimatu a klást větší velké emitenty. Důraz rov-
něž kladl na klimatické finance pro nejvíce postižené 
země, které se zároveň na emisích podílí nejméně. 
Členské země se shodly na potřebě větších ambicí ze 
strany velkých emitentů a rezonovaly rovněž geopoli-
tický aspekt klimatických otázek, konkrétně závislost 
na fosilních palivech z Ruska. 

V úvodu diskuze k Bosně a Hercegovině shrnul vyso-
ký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku J. Borrell intenzivní vnitřní krizi v zemi. Zdůraz-
nil, že cílem EU je vést politický dialog, avšak je důle-
žité diskutovat použití sankcí, přestože by byly až tou 
poslední možností. Komisař Oliver Várhelyi upozornil 
na politickou polarizaci a rozkoly v zemi. Jakékoliv 
řešení volební a ústavní reformy by /Pokr. na s. 3/ 
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Dne 21. února se v Bruselu uskutečnilo formální zase-
dání Rady pro zemědělství a rybolov. Delegace ČR 
byla vedená ministrem Zdeňkem Nekulou.  
Z jednání  vyplynulo, že pro řadu členských států zůstá-
vá důležité téma dodržení reciprocity a zachování stej-
ných podmínek pro producenty v EU a dovozce ze tře-
tích zemí ve vztahu k naplňování environmentálních, 
zdravotních a dalších standardů.  
Zároveň proběhla diskuse k návrhu nařízení o dodávání 
produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním 
lesů na trh EU a o jejich vývozu. Některé členské státy 
navrhly rozšíření nařízení na rašeliniště, savany, travní 
porosty a mokřady a v oblasti komodit na kukuřici, kau-
čuk a cukrovou třtinu. Státy a Komise si vyměnili informa-
ce ohledně situace na trhu, kde zazněl opět bod ke kri-
tické situaci na trhu s vepřovým masem. V rámci tohoto 
bodu Polsko také informovalo o důsledcích běloruského 
embarga na polský trh s ovocem. Polsko se rovněž vy-
hradilo proti vyčlenění některých sektorů jako víno 
a maso z propagační politiky EU.  

S narůstajícími náklady na energie a další zeměděl-
ské vstupy se rakouská delegace rozhodla představit 
v rámci dokument podporující spravedlivé příjmy 
zemědělců. Taktéž zazněla diskuze ohledně označo-
vání vajec a na téma Potenciální nepříznivé dopady 
přezkumu způsobilosti produktů v rámci propagační 
politiky EU. Španělsko a Portugalsko informovali 
o současné situaci na Pyrenejském poloostrově způso-
bené suchem.  
Delegace vedly rozpravu o posílení soudržnosti mezi 
Zelenou dohodou, Společnou zemědělskou politikou a 
obchodní politikou na podporu přechodu k udržitel-
ným potravinovým systémům. Komise pak přednesla 
zprávu o souboru fytosanitárních opatření při dovozu 
do Unie a o rozšíření používání rostlinolékařského 
pasu v Unii. Na žádost dánské delegace byl zařazen  
bod o právních předpisech EU týkajících se držení psů 
pro komerční účely a jejich prodeje. Během neformál-
ního oběda probíhala diskuze ohledně rybolovu.  
/F. Mocák/ 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Dne 22. února se uskutečnilo jednání Rady pro obecné 
záležitosti zaměřené na  výměnu názorů k anotované 
agendě březnové Evropské rady. Ministři diskutovali 
také o Konferenci o budoucnosti Evropy, posílení odol-
nosti EU a právním státu v Polsku. ČR zastupoval mi-
nistr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. 
Prvním bodem jednání byla výměna názorů k tématu po-
sílení připravenosti, řízení krizí a odolnosti. Komise 
v úvodu poskytla přehled probíhajících prací v různých 
oblastech včetně legislativních návrhů. Členské státy obec-
ně i v kontextu současné situace na východě Evropy kvito-
valy zařazení tohoto tématu na pořad jednání a zdůraz-
ňovaly, že je potřeba pracovat na posílení připravenosti 
EU na krize různého typu, stejně jako na odolnosti jednot-
livých sektorů, s důrazem zejména na oblast kybernetické 
bezpečnosti.  
Diskuze k přípravě Evropské rady byla z velké části za-
měřena na současnou válku na Ukrajině. Ministři jedno-
myslně odsoudili agresivní chování Ruska a podpořili su-
verenitu i teritoriální integritu Ukrajiny a přijetí balíčku 
tvrdých sankcí vůči Rusku. Z dalších témat rezonovaly 
zejména žádosti velké řady států o zařazení bodů k vnitř-
nímu trhu a k energiím na agendu. Ve světle současných 
událostí také řada ministrů apelovala na přijetí ambicióz-
ního Strategického kompasu a deklarace EU-NATO. Oh-
ledně covidu-19 rezonovala v diskuzi zejména nutnost 
posílení globální solidarity, co se týče sdílení vakcín a 
apel na prodloužení platnosti nařízení o digitálním covid 
certifikátu. 

V rámci bodu Konference o budoucnosti Evropy byla 
na Radě vedena diskuze nad dalším postupem v rámci 
Konference a to jak do 9. května, kdy by se měl usku-
tečnit slavnostní ceremoniál, tak v rámci implementač-
ního období na něj navazujícího. Některé delegace 
včetně ČR vyjadřovaly obavy nad odklonem od již 
schváleného postupu obsaženého v jednacím řádu 
Konfernce, jakož i společného prohlášení Komise, Par-
lamentu a Rady.  

V rámci bodu k právnímu státu informovala Komise  
o aktuálním stavu dění v Polsku v oblastech, které byly 
obsaženy v odůvodněném návrhu, jímž bylo toto řízení 
v roce 2017 zahájeno. Polsko se opětovně vymezilo 
proti bezvýslednému pokračování řízení dle čl. 7 
Smlouvy o EU, které dle jeho názoru pouze prohlubuje 
mezery mezi členskými státy. Preferuje oddělení poli-
tických, právních a ekonomických mechanismů a upo-
zorňuje na aplikaci dvojích standardů. V diskuzi vy-
stoupilo celkem 12 ministrů, kteří vyjádřili podporu 
krokům Komise a znepokojení nad situací v Polsku. 
V rámci bodu „Různé“ vyzvalo Slovensko u příležitosti 
čtvrtého výročí zavraždění Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírové ke koordinaci úsilí k zajištění vysoké úrovně 
ochrany novinářů a svobody médií. Místopředseda 
Komise Maroš Šefčovič také krátce informoval o aktu-
álním vývoji vztahů EU se Spojeným královstvím.  
/R. Franěk/ 

Zasedání ministrů pro zemědělství a rybolov > Rada 

mělo být akceptovatelné pro všechny tři konstitutivní ná-
rody. Ministři se shodli  na závažnosti situace v zemi  
a podtrhli nutnost pokračovat v angažovanosti EU a jed-
notném vystupování.  
Následně se konala společná rada EU a Rady pro spo-
lupráci v Zálivu (GCC). Vysoký představitel uvedl, že 
v květnu bude předložena nová strategie EU k Zálivu 
a zdůraznil potřebu posílení spojenectví a zintenzivnění 
spolupráce např. v oblasti energetické transformace. 

Ministr zahraničí Saúdské Arábie jako spolupředse-
dající zdůraznil strategickou vazbu mezi oběma regi-
ony a apeloval na využití příležitostí v oblasti digi-
tální transformace, klimatických změn a zelené trans-
formace. Zástupce Spojených arabských emirátů při-
pomněl útoky ze strany Húthíjů na civilní obyvatelstvo 
a apeloval na právo sebeobrany. Ministři podpořili 
užší spolupráci s GCC a odsoudili útoky na Saúdskou 
Arábii a Spojené arabské emiráty. /L. Hadrava/ 
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Dne 24. února se v Bruselu uskutečnilo formální zase-
dání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu vnitř-
ní trh a průmysl. Vedoucím delegace ČR byl ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela.  
Program zahrnoval jak legislativní, tak nelegislativní 
body a nesl se i v duchu reakce na ruskou agresi na 
Ukrajině, která začala v noci před jednáním. Většina 
členských států spolu s ČR během rozpravy rovněž ve 
svých vystoupeních odsoudila invazi ruských vojsk na 
Ukrajinu a vyjádřila solidaritu s ukrajinským lidem.  
Prvním bodem na programu byl návrh nařízení o zahra-
ničních subvencích narušujících vnitřní trh. Návrh 
obecně vychází z premisy, že zatímco subvence člen-
ských států jsou v rámci EU ošetřeny pravidly pro státní 
podpory, subvence třetích zemí, které často mohou vý-
znamně narušovat soutěž na vnitřním trhu, ošetřeny nej-
sou, což znevýhodňuje domácí subjekty.  
Prvním bodem v části „Různé“ bylo představení Aktu 
o čipech ze strany Komise. Předsednictví následně  infor-
movalo o posunu při vyjednávání návrhu směrnice o jed-

notné nabíječce. Komise dále představila zprávu 
k vnitřnímu trhu a zprávu o strategických závislostech, 
informovala o probíhajících a chystaných iniciativách 
k zajištění dodávek kritických surovin a představila 
nově vydanou strategii pro normalizaci. Proběhla tak-
též politická diskuze na téma budoucnosti ekosystému 
mobility v kontextu zelené transformace.  
Jako poslední legislativní bod představilo předsednic-
tví návrh obecného přístupu ke směrnici o podávání 
zpráv o udržitelnosti. Členské státy vyjádřily kom-
promisnímu znění návrhu podporu. ČR pak ve svém 
vystoupení informovala o prohlášení do zápisu Rady, 
které adresuje hlavní obavy související především 
s dodatečnou administrativní zátěží na podnikatelské 
prostředí. Komisař Didier Reynders představil taky 
návrh směrnice o udržitelném řízení podniků a náležité 
péči (due diligence), který Komise předložila den 
před zasedáním Rady pro konkurenceschopnost.  
/F. Mocák/ 

Neformální zasedání ministrů pro hosp. a finanční záležitosti > Rada 

Dne 25. února proběhlo neformální zasedání Rady pro 
hospodářské a finanční záležitosti v Paříži. Vedle 
ostatních ministrů  se připojilo i 27 guverérů národních 
centrálních bank, Christine Lagardeová, prezidentka 
Evropské centrální banky, Valdis Dombrovskis, výkon-
ný místopředseda Komise, evropští komisaři Paolo 
Gentiloni a Mairead McGuinnessová a Werner Hoyer, 
prezident Evropské investiční banky. Delegaci ČR vedl 
náměstek ministra financí Roman Binder.  
S ohledem na invazi Ruska na Ukrajinu došlo v agendě 
neformální Rady k výrazným změnám: původně plánova-
né dvoudenní jednání bylo zkráceno na jeden den, nově 
byl zařazen diskusní blok ministrů financí k situaci na 
Ukrajině a reakci EU. Ukrajina byla rovněž tématem uza-
vřeného oběda ministrů financí a výrazně rezonovala 
i v rámci odpoledního společného jednání ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank.  
V rámci mimořádného bloku nejprve zástupci Komise  
a Evropské centrální banky shrnuli dosavadní vývoj, reak-
ci EU a přijaté sankce.  Diskutovaná byla situace na Ukra-
jině s důrazem na hospodářské a finanční dopady ruské 
agrese a na posilování strategické autonomie EU zejména 
v energetické oblasti. Ministři potvrdili potřebu silné reak-
ce EU a zavedení restriktivních opatření vůči Rusku, na 

kterých se shodli vedoucí představitelé na mimořád-
ném zasedání Evropské rady v předcházející den. De-
batována byla intenzivně i otázka odstřižení RU od 
systému SWIFT. Výstupem z diskuse bylo společné tis-
kové prohlášení.  
V rámci společného jednání s guvernéry centrálních 
bank proběhla diskuse o nastavení hospodářských 
politik za účelem zachování dlouhodobého růstu při 
dosažení klimatických cílů a cílů digitální transformace. 
Diskuse byla založena na úvodní prezentaci hlavní 
ekonomky OECD, Laurece Booneové, která upozornila 
na výzvy, kterým EU čelí, a jejímž hlavním poselstvím 
bylo, že pouze dostatečné množství investic umožní EU 
energetickou soběstačnost, digitalizaci a zelenou tran-
zici.  

Předmětem diskusí bylo také posílení evropských kapi-
tálových trhů jako zdroje financování dalšího ekono-
mického rozvoje a naplňování strategických cílů EU. 
V diskusi se však rovněž debatovala válka na Ukrajině 
a dopady na růst cen energetických surovin a dalších 
komodit, dopady na inflaci, dopady na možnost finan-
cování dvojí tranzice, zvláštního zacházení s výdaji na 
obranu a vhodného nastavení EU ETS s ohledem na 
současný vývoj. /M. Ondičová/ 

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost > Rada 

Reakce Evropského parlamentu na dění na Ukrajině > Evropský parlament 

Předsedkyně Evropského parlamentu a předsedové 
politických frakcí přijali prohlášení o ruském vojen-
ském útoku na Ukrajinu, ve kterém vyjádřili plnou so-
lidaritu a podporu Ukrajině a jejímu lidu, a oznámili 
záměr uspořádat mimořádné plenární zasedání na 
příští úterý. 
Zasedání konference předsedů Evropského parlamentu 
svolala předsedkyně Roberta Metsolová ve čtvrtek ráno, 
aby projednala reakci Evropského parlamentu na ruskou 
invazi na Ukrajinu. V rámci čtvrtečního setkání proběhla 
i výměna názorů s předsedou Evropské rady Charlesem 
Michelem a předsedkyní Komise Ursulou Von der Leyeno-

vou. Konference předsedů odsoudila ruský útok na 
Ukrajinu. Konstatuje, že Ukrajina je nezávislý a suve-
rénní stát a o její územní celistvosti nelze vyjednávat. 
Invazi označuje za neoprávněnou a nezákonnou a za 
hrozbu pro evropskou a regionální stabilitu i pro svě-
tový řád založený na pravidlech. Útok tak míří na 
evropský model demokratické společnosti a nemůže 
zůstat bez odpovědi, shodli se účastníci jednání. 
Dále byla konstatováno pevná jednota a odhodlání 
v reakci na nevyprovokovanou ruskou agresi. Evrop-
ský parlament podporuje bezprecedentní evropskou 
a  mezinárodní reakci, /Pokr. na s. 5/ 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-press-statement-from-the-eu-ministers-for-finance-european-commission-and-the-european-central-bank/
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Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku 
soudržnosti ve dnech 28. února a 1. března 

Jednání se zaměří na výměnu názorů o některých aspek-
tech 8. Zprávy o hospodářské, sociální a územní soudrž-
nosti  

Mimořádné miniplenární zasedání Evropského parla-
mentu, 1. března 

Mimořádné plenární zasedání se bude věnovat reakci EU 
na ruskou agresi proti Ukrajině včetně sankcí EU. 
Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 
3. až 4. března 

Očekává se, že na Radě bude schválena aktivace mecha-
nismu dočasné ochrany pro osoby prchající před válkou na 
Ukrajině. 
Mimořádné videokonferenční jednání ministrů financí 
a hospodářských záležitostí EU dne 2. března 

Diskutovány budou především ekonomické důsledky války 
na Ukrajině.  

Neformální zasedání ministrů pro evropské záleži-
tosti ve dnech 3. a 4. března 

Ministři se budou neformálním jednání věnovat reflexi 
dosavadních mechanismů EU v oblasti právního státu.  
Neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve 
formátu ministrů pro rozvoj ve dnech 6. a 7. března  
Ministři by měli diskutovat geopolitický rozměr politik 
EU v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje  
Neformální zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, 
kulturu a sport (část kultura) ve dnech 7. a 8. břez-
na 

Ministři kultury budou diskutovat opatření k posílení 
evropské kulturní suverenity v digitálním věku. 

Program evropských institucí od 1. až 7. března > Informace 

Týden v Evropské unii 

Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k Evropskému prohlášení o digitálních 
právech a zásadách pro  digitální dekádu (vypracoval 
Úřad vlády ČR) 
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 
2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a 
o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolí-
vii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a 
množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přad-
ných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva olejnin a 
přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii (vypracovalo 
Ministerstvo zemědělství) 
Rámcová pozice ke sdělení Komise k politice hospodář-
ské soutěže připravené na nové výzvy (vypracoval 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) 
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady EU o Agentuře Evropské unie pro drogy 
(vypracoval Úřad vlády ČR) 

Rámcová pozice k Akčnímu plánu na podporu dál-
kové a přeshraniční železniční dopravy 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise „Nový rámec EU 
pro městskou mobilitu“ (vypracovalo Ministerstvo 
dopravy) 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému par-
lamentu a Radě o opatřeních v rámci pravomocí Ko-
mise, která může Komise přijmout, pokud v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochra-
ně Unie a jejích členských států před hospodářským 
nátlakem třetích zemí rozhodne, že Unie přijme re-
akční opatření s cílem bojovat proti opatření hos-
podářského nátlaku třetí země (vypracovalo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu)  
 

včetně nových a přísných sankcí, které zajistí, že Kreml 
ponese odpovědnost za své činy, zdůraznili členové kon-
ference ve svém prohlášení. Konference předsedů na 

čtvrtečním zasedání též rozhodla uspořádat mimo-
řádnou plenární rozpravu Evropského parlamentu 
v úterý 1. března 2022. /J. Linková/ 


