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Úvodník

Milé čtenářky a čtenáři,
v tomto čísle newsletteru se vracíme
o kousek zpět a přinášíme vám přehled
doporučení, která jsou výsledkem posledního kulatého stolu Národního konventu o EU. Ten se uskutečnil poslední
únorový pátek. 25. února, věnoval se
teritoriálnímu rozměru vnitřního trhu
v globální konkurenci a reportáž z něj
jste si mohli přečíst již minulý týden.
Tento týden je před námi několik neformálních zasedání Rady EU, neformální setkání členů Evropské rady
a plenární zasedání Evropského parlamentu.
Rada se neformálně setkává na třech
jednáních. Od neděle do pondělí se
v Montpellier uskutečnilo neformální
zasedání ministrů pro rozvoj, kterému
předsedal vysoký představitel Unie
Josep Borrell a věnovalo se rozvojové

spolupráci v kontextu post-pandemické
obnovy.
V pondělí a v úterý probíhá v Angers
neformální zasedání ministrů kultury,
kteří diskutují o posílení evropské kulturní
suverenity v digitálním věku, a to s odkazem na závazek kulturní a jazykové
rozmanitosti EU.
V úterý a ve středu je pak na programu
setkání ministrů odpovědných za telekomunikace v Nevers. V kontextu aktuálního světového dění se ministři spolu
s komisařem Thierrym Bretonem zaměří
na téma odolnosti kritické infrastruktury
a sítí v EU.
Konec týdne bude patřit neformálnímu
summitu, který se uskuteční na zámku ve
Versailles. Členové Evropské rady budou ve čtvrtek a v pátek diskutovat především o současné bezpečnostní situaci
a reakci EU na ruskou agresi vůči Ukrajině, zaměří se i na posílení obranné spolupráce v EU nebo otázky energetiky
v tomto kontextu. Věnovat by se pak
měli také původně plánovanému tématu
summitu, a sice novému modelu evropského hospodářského růstu a investic
v kontextu zelené a digitální tranzice.
Poslanci Evropského parlamentu mají
tento týden na plenárním zasedání ve
Štrasburku na programu situaci na Ukrajině, při čemž se zaměří mimo jiné na
rostoucí počet Ukrajinců prchajících před
válkou. S estonskou premiérkou Kajou
Kallasovou budou ve středu ráno diskutovat o bezpečnosti a roli EU v měnícím
se světě. Čeká je také hlasování o doporučeních na ochranu před dezinformacemi a zahraničním vměšování, rozprava
o evropském semestru nebo tzv. zlatých
pasech a připomenou si Mezinárodní
den žen.

Doporučení Národního konventu o EU
Již tuto středu vydá Národní konvent o Evropské Unii doporučení
vzniklá na základě kulatého stolu
z 25. února, jehož tématem byl Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci. Debaty se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry,
společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru
a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut
pro evropskou politiku Europeum.

Týden v EU — 28. února až 6. března 2022

Debata Národního konventu o EU se
zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Jaké jsou aktuální trendy mezinárodního
obchodu ovlivňující fungování vnitřního
trhu EU? (2) Jaké nástroje by měla Evropská unie v obchodní politice využívat
a jak v rámci nich vhodně vybalancovat
prioritní důraz na volný obchod s akcentem na udržitelnost? (3) Jaká je budoucnost vztahů s evropskými partnery mimo
Evropský hospodářský prostor?
/Pokr. na s .2/

Předkladatelé stanovisek i diskutující se z hlediska obsahového shodovali, že i s ohledem na válečný konflikt na
Ukrajině je důležité se zabývat surovinovou diversifikací Evropské unie, která by snižovala závislost EU.
V této souvislosti byla akcentována potřeba zvýšení investic do nových technologií. Zároveň panovala shoda,
že je důležité prosazovat princip otevřenosti nejenom na
vnitřním trhu, ale také v obchodní politice EU. Rovněž se
diskutující shodli na nutnosti prosazovat v obchodní politice EU rovnováhu mezi otevřenou aktivní obchodní politikou na jedné straně s jednostrannými defenzivními nástroji na straně druhé.
Bylo schváleno celkem pět doporučení, které reflektují
závěry z diskuse. Česká republika by měla prosazovat
surovinovou diverzifikaci a princip otevřenosti jak v obchodní politice EU, tak na vnitřním trhu. Dále by Česká
republika měla v rámci obchodní politiky EU prosazovat
rovnováhu mezi aktivní pozitivní agendou a jednostrannými defenzivními nástroji. Česká republika by měla

v návaznosti na Akční plán Komise vztahující se k udržitelnému rozvoji v dohodách o volném obchodu se
třetími zeměmi prosazovat zachování konkurenceschopnosti EU a zajistit, aby nedocházelo k přenášení
povinností na firmy.
Česká republika by měla pokračovat ve vyjednávání
obchodních dohod se třetími zeměmi během svého
předsednictví. Vybrána by měla být jedna země či
region, na který by se předsednictví mělo zaměřit dle
aktuální situace a přínosu dohody pro EU i Českou
republiku. Česká republika by se měla zasadit při
projednávání protinátlakového obchodního nástroje
(ACI) o větší zapojení členských států EU při implementaci tohoto opatření.
Více informací o činnosti Národního konventu o EU
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook
(Národní konvent o EU) nebo Instagram
(@Narodnikonvent). /K. Bartáková/

Evropský model růstu > Komise
Komise předložila v únoru sdělení o evropském modelu růstu, které připomíná společné cíle, k nimž se EU
a její členské státy zavázaly, v souvislosti s přechodem
k zelenému a digitálnímu prostředí a s posilováním
sociální a hospodářské odolnosti.
Cílem sdělení je poskytnout vstupy pro diskuse o evropském modelu hospodářského růstu, které se uskuteční na
neformálním zasedání hlav států nebo předsedů vlád plánovaném na 10. – 11. března 2022 ve Versailles. Sdělení
shrnuje důležité iniciativy EU v oblasti podpory hospodářského růstu a stanoví klíčové investice a reformy, které
jsou nutné k dosažení společných cílů EU, a zdůrazňuje
význam koordinované činnosti všech příslušných aktérů:
veřejných orgánů na evropské, vnitrostátní a regionální
úrovni, jakož i soukromého sektoru.
Základem evropského modelu růstu jsou investice doprovázené reformami. Komise ve sdělení uvádí, že na to, aby
EU naplnila cíle Zelené dohody pro Evropu, musí v nadcházejícím desetiletí zvýšit roční investice o přibližně 520
miliard eur ročně v období 2021–2030, oproti předchozímu desetiletí. Z těchto dodatečných investic 390 mld. eur

odpovídá potřebám dekarbonizace ekonomiky a zajištění bezpečnosti energetických dodávek.
Digitální kompas navržený Komisí stanoví digitální
cíle Unie pro rok 2030. Je ale potřeba zintenzivnit
investice do klíčových digitálních technologií. Do roku
2030 bude zapotřebí dodatečných investic ve výši
přibližně 125 miliard eur ročně. Aby EU dále posílila
technologický náskok Evropy a podpořila její průmyslovou základnu, bude muset rovněž zvýšit investice do
evropského obranného a kosmického průmyslu, včetně
kybernetické obrany a nadále posilovat naše schopnosti řízení rizik a reakce na mimořádné situace v případě budoucích otřesů nebo pandemií.
Aby se zajistilo příznivé podnikatelské prostředí, EU
by měla posilnit jednotný trh, dokončit bankovou unii
a pokročit i v unii kapitálových trhů. Komise vyzdvihuje
i roli tzv. důležitých projektů společného evropského
zájmu, které umožňují spojovat vědomosti, odborné
znalosti, finanční zdroje a hospodářské subjekty v celé
EU s cílem překonat významné selhávání trhu nebo
systémové selhávání. /F. Mocák/

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada
V pátek 25. února se v Bruselu uskutečnilo mimořádné
zasedání Rady pro zahraniční věci svoláno v reakci
na zahájení invaze na Ukrajinu ze strany Ruska předchozí den. Prostřednictvím videokonference
se k jednání ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Delegaci České republiky vedl ministr zahraničí
Jan Lipavský.
V úvodu zasedání ministři schválili druhý balík sankcí
vůči Rusku, na němž se den předtím shodla Evropská rada. Tento balíček zahrnuje opatření vůči finančnímu sektoru, energetice, dopravě či vývozu zboží dvojího užití
a také zařazení dalších asi 100 osob na sankční seznam
EU včetně ruského prezidenta a ministra zahraničí.
Ukrajinský ministr zahraničí D. Kuleba během svého videokonferenčního vystoupení upozornil, že cílem Ruska
na Ukrajině je dobytí Kyjeva a ustavení nové proruské
vlády, což by mělo dopad i na bezpečnost EU. Poděkoval rovněž za sankce, které EU doposud přijala, a vyzval
ke kompletnímu odpojení Ruska od mezinárodního transakčního systému SWIFT.
Týden v EU — 28. února až 6. března 2022

V rámci interní diskuze ministrů vysoký představitel
Josep Borrell zdůraznil význam působení EU na třetí
země, především na Čínu, Indii, Pákistán či země západního Balkánu. Rovněž vyzval k přijetí sankcí zaměřených na kybernetický prostor a ke konfrontaci ruských dezinformací. Komisař Oliver Várhelyi informoval o makrofinanční i humanitární pomoci Ukrajině,
o podpoře EU v kybernetické oblasti a také o aktivaci
unijního krizového mechanismu (UCMP).
Všichni minstři podpořili přijetí silných sankcí, odsoudili
ruskou agresi na Ukrajinu a vyzvali k další asistenci
této zemi. Většina členských států vyjádřila připravenost přijmout uprchlíky, poskytnout další bilaterální
pomoc a uvalit další sankce, včetně restrikcí ohledně
přístupu Ruska systému SWIFT. Z diskuze zaznívala
jednota nad tím, že bude připraven další balíček
sankcí. Řada zemí vyzývala k pokračování boje
s dezinformacemi, izolaci Ruska také v mezinárodních
organizacích a sledování vývoje na západním Balkáně, v Moldavsku a Gruzii. /L. Hadrava/

Zasedání ministrů pro energetiku > Rada
Dne 28. února proběhlo za účasti ministra průmyslu
a obchodu Josefa Síkely jednání mimořádné Rady
pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formaci
ministrů pro energetiku. Jediným tématem byla energetická situace v Evropě v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.
Diskuze byla strukturována do tří podtémat; zprávy Komise o vývoji bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu a dopadu na ceny energií; dodatečná opatření proti
rostoucím cenám energií a zajištění bezpečnosti dodávek
a koordinace pomoci Ukrajině v energetickém sektoru.
V úvodu jednání Komise zhodnotila současnou situaci
bezpečnosti dodávek přes Ukrajinu a zdůraznila, že
plynárenská i elektrická infrastruktura na Ukrajině aktuálně funguje bez omezení, i když v nízkých objemech.
Zdůraznila roli reverzního toku zemního plynu mezi Evropskou unií a Ukrajinou a jeho vyšší než běžné využití
v průběhu této zimy. Pokud jde o otázku synchronizace
ukrajinské přenosové soustavy s kontinentální Evropou,
jedná se o strategický projekt pro Ukrajinu. Pokud jde
o stav zásob ropy a plynu v EU, prioritním úkolem členských států bude naplnění zásobníků před příští topnou
sezónou. Obecně vzroste role LNG, přičemž Komise již
v posledních týdnech aktivně vyjednávala se všemi alternativními dodavateli.
Komise dále informovala, že pokud jde o bezpečnost
dodávek plynu, neeviduje problémy v zásobování a tok

dodávek je zatím stabilní, a to včetně dodávek
z Ruska. Cílem je jejich krátkodobé nahrazení
v případě výpadku, a to především skrze kooperaci
se zeměmi dovážejícími LNG. Především Španělsko
a Itálie podpořily společné nákupy a strategické zásoby zemního plynu. Pokud jde o střednědobá opatření, zásadní bude využití letní sezóny pro doplnění
zásobníků a jejich efektivní využívání. Z dlouhodobého
hlediska vidí Komise jako zásadní rychlý pokrok
s implementací FitFor55. Podporu obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s energetickou efektivitou dle
Komise umožní ukončení dovozní závislosti na fosilních
palivech.
K opatřením proti vysokým cenám energií Komise
uvedla, že připravuje follow-up ke sdělení z října minulého roku, ve kterém představí další soubor opatření a nástrojů na omezení dopadů cen
energií na domácnosti a průmysl, včetně většího důrazu na ochranu zranitelných zákazníků. Od té doby se
situace vyvinula a krize vysokých cen energií je delší,
než se původně očekávalo, k tomu je nutné se připravit na možnou eskalaci situace.
V otázce podpory Ukrajiny na poli energetiky se
členské státy jednomyslně shodly na potřebě koordinace dodávek pohonných hmot dle žádosti Ukrajiny.
/M. Sitta/

Zasedání ministrů zemědělství > Rada
Ve středu dne 2. března se uskutečnila mimořádná videokonference ministrů zemědělství. Za ČR se účastnil
náměstek Sekce pro zahraniční vztahy a EU Jiří Šír.
Před samotným jednáním se sešel Speciální výbor pro
zemědělství, aby projednal mimořádnou agendu. Na začátku jednání předsednictví nastínilo důsledky pro oblast
zemědělství a možná opatření v návaznosti na situaci na
Ukrajině. Předsednictví vyjádřilo jménem Rady podporu
Ukrajiny a členské státy jednotně vyjádřily maximální
solidaritu s Ukrajinou.
Členské státy sdílely prvotní pozice na sledování oblasti
dodávek, prognózy vývoje cen na zemědělských trzích a
zvážily další postup a možná opatření. V oblasti krátkodobých opatření se jedná o evropský mechanismus připravenosti a reakce na krizové situace v oblasti bezpečnosti potravin a pracovní skupinu na vysoké úrovni pro

sektor vepřového masa, mimořádná tržní opatření
v rámci nařízení o společné organizaci trhu a dále
možnost uvolnění produkčního potenciálu pro tento rok
(proteinové plodiny a využití půdy ponechané ladem).
Řada států rovněž vyzvala k co nejrychlejšímu zavedení dlouhodobější strategie a souboru nástrojů s cílem
zlepšit odolnost a potravinovou soběstačnost EU
a k začlenění potravinové soběstačnosti do Společné
zemědělské politiky EU.
Předsednictví, Komise i členské státy potvrdily důležitost mezinárodního kontextu, pozornost byla věnována
potravinové bezpečnosti ve Středomoří a ve zranitelnějších zemích. ČR společně se Španělskem a Německem připomněly závazek EU zajistit stabilitu v Africe a
dalších závislých regionech. V tomto ohledu státy zdůraznily iniciace mezinárodních fór. /F. Mocák/

Neformální zasedání ministrů financí > Rada
Ministři hospodářství a financí zemí EU jednali prostřednictvím videokonference 2. března o ekonomických a finančních důsledcích současné situace na Ukrajině v návaznosti na invazi Ruska. V reakci na tuto
agresi EU uložila řadu omezujících opatření. Vedle
sankcí vůči konkrétním osobám a subjektům z Ruska
se EU rovněž dohodla na hospodářských sankcích a
omezení ekonomické spolupráce s Ruskem. Za ČR vystoupil ministr financí Zbyněk Stanjura.
Diskuze ministrů financí se zaměřila na koordinaci ekonomických a finančních záležitostí v kontextu situace na
Ukrajině. Diskutovaly se dopady sankcí a možných ruských protiopatření na EU a členské státy, dopady na finanční trhy, ceny energií, inflaci a fiskální politiku.
Týden v EU — 28. února až 6. března 2022

Komise předložila předběžnou analýzu dopadu uvedených opatření vůči Rusku na jeho finanční trhy, měnu,
centrální banku a systém komerčního bankovnictví. Ministři se dohodli na koordinaci vnitrostátních opatření, jak
tomu bylo během krize covidu-19, s cílem chránit Evropany a evropské společnosti v souvislosti s vyššími cenami energií. Členské státy se dohodly, že budou dále
přezkoumávat opatření s cílem zabránit obcházení
sankcí, zejména používáním kryptoaktiv. Potřebu rozšít
záběr bank odstřižených od SWIFT zdůraznily především východní země EU.
Bulharsko, Česko, Polsko, Rumunsko a Slovensko představili společný záměr ukončení členství v Mezinárodní
bance hospodářské spolupráce /Pokr. na s. 4/

a Mezinárodní investiční bance, kde Ruská federace je
hlavním akcionářem obou těchto multilaterálních rozvojových bank. Cílem je zabránit tomu, aby tyto instituce byly využívány k obcházení účinku sankcí Evropské unie.
Ministři uvítali sdělení Komise o orientaci fiskální politiky v roce 2023 a skutečnost, že obecná úniková doložka
zůstane aktivována i v roce 2022, což umožní přizpůsobovat fiskální politiku vyvíjející se situaci. Deaktivace

obecné únikové doložky bude znovu posouzena na
základě hospodářských prognóz Komise z jara 2022.
V neposlední řadě se ministři dohodli na zvýšení finanční podpory Ukrajině a na další koordinaci s Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou bankou pro
obnovu a rozvoj, Evropskou investiční bankou a dalšími
mezinárodními rozvojovými bankami. /M. Ondičová/

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci > Rada
Dne 3. března se konalo řádné zasedání Rady pro
spravedlnost a vnitřní věci (JHA) (část vnitřní věci).
Českou republiku na tomto jednání zastupoval ministr
vnitra Vít Rakušan. V pátek 4. března vedl ministr
spravedlnosti Pavel Blažek českou delegaci na jednání Rady ministrů spravedlnosti.
Rada ve formaci pro vnitřní věci odstartovala prvním
zasedáním tzv. Schengenské rady, která vznikla z iniciativy francouzského předsednictví. Na jejím ustavení se
ministři vnitra shodli již na svém neformálním zasedání
v Lille 3. února 2022. Schengenská rada si dala za cíl
posílit politické řízení Schengenu a zajistit nezbytnou
výměnu názorů na politické úrovni o probíhajících reformách či strategických operativních aspektech Schengenu.
Tato nová formace by se měla scházet při každém zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Rada potvrdila obecný přístup k reformě Schengenského hodnotícího
a monitorovacího mechanismu.
Stěžejním bodem jednání ministrů vnitra bylo spuštění
evropského systému dočasné ochrany pro osoby, které prchají před válkou na Ukrajině. Systém vychází
z legislativy schválené v roce 2001 a jeho hlavním cílem
je poskytnout pomoc osobám v nouzi tím, že jim zajistí
okamžitou možnost pracovat a být ekonomicky nezávislý. V kontextu ruské agrese na Ukrajině se tento mechanismus spouští vůbec poprvé v historii. Dočasná ochrana
má platnost jednoho roku s možností prodloužení.
Rada se také spojila formou videokonference s ukrajinským ministrem vnitra Denysem Monastyrským a vyslechla si velmi silný projev popisující útrapy, jimiž prochází
obyvatelé Ukrajiny. Rada dále přijala návrh závěrů
o opatřeních civilní ochrany v reakci na změnu klimatu
a prohlášení o červených oběžnících Interpolu.
Ministrům spravedlnosti členských států byla předložena zpráva o stavu prací na balíčku předpisů o elektronických důkazech, kde bude francouzské předsednictví
usilovat o dosažení celkového a vyváženého kompromisu
mezi pozicí Rady a Evropského parlamentu. Dále byli

ministři informováni o aktuálním stavu projednávaných
legislativních návrhů.
V rámci diskuze k návrhu rozhodnutí o nenávistných
verbálních projevech a trestných činech z nenávisti
ministr P. Blažek poděkoval francouzským kolegům za
úsilí, které tomuto důležitému tématu věnují.
Ministři také přijali závěry o boji proti rasismu
a antisemitismu. Česká republika vítá, že je boj proti
antisemitismu a jakékoli formě rasismu konstruktivně
řešen konkrétními kroky. Ministři vyslechli informace
polské delegace o případu trestního řízení iniciovaném v Bělorusku proti polskému soudci, který rozhodl
o nepřípustnosti vydání osoby, člena běloruské opozice, do Běloruska.
Během oběda ministři diskutovali možnost pozastavení justiční spolupráce v trestních věcech s Ruskou
federací a Běloruskem, které podnikly invazi na území Ukrajiny. Zároveň se vyjádřili ke spolupráci členských států s žalobcem Mezinárodního trestního soudu
při vyšetřování situace na Ukrajině po jejím vojenském
napadení Ruskou federací. Česká republika pozastavila justiční spolupráci v oblasti extradice s Běloruskem již po neuznaných prezidentských volbách v srpnu
2020 a v současnosti připravuje kroky k pozastavení
této formy spolupráce i s Ruskou federací.
V Bruselu se ministr P. Blažek setkal také na jednání
s místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem, komisařkou pro rovnost Helenou Dalliovou a s komisařem
pro justici Didierem Reyndersem. V průběhu schůzek
došlo i na otázky týkající se současné situace na Ukrajině a téma, jak účinně vymáhat sankce proti Ruské
federaci. V rámci jednání Rady proběhla dvě bilaterální jednání ministra spravedlnosti, a to s německým
ministrem Marco Buschmannem a finskou ministryní
spravedlnosti Annou-Majou Henrikssonovou.
/M. D. Ličková a T. Kamal/

Zasedání ministrů pro obecné záležitosti > Rada
Dne 4. března se ve francouzském Arles uskutečnilo
neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti,
jehož hlavními tématy byly reakce EU na válku na
Ukrajině, právní stát a základní hodnoty EU a Konference o budoucnosti Evropy. ČR na zasedání zastupoval ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.
V rámci diskuze k válce na Ukrajině členské státy jednohlasně odsoudily vojenskou agresi Ruska včetně útoku na
Záporožskou jadernou elektrárnu. Přivítaly také dosavadní jednotu EU, co se týče uvalení sankcí na Rusko
a poskytnutí humanitární a vojenské pomoci Ukrajině.
Země v bezprostřední blízkosti Ukrajiny informovaly
i o poskytnuté bilaterální pomoci včetně administrace
přílivu uprchlíků. Většina vystupujících podpořila posílení
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energetické nezávislosti na Rusku. Zejména země
východního křídla EU podpořily perspektivu členství
Ukrajiny v EU a rychlé udělení kandidátského statusu,
další státy naopak varovaly před vytvářením nerealistických očekávání a ohrožením současné jednoty EU.
Co se týče debaty o právním státu, ministři se shodli
na důležitosti podpory svobody médií a ochrany novinářů. Vyzdvihli také klíčovou roli dialogu o otázkách
právního státu a ocenily vydávání každoroční zprávy.
Řada států také vyzdvihla důležitost diskuze o právním státu v kontextu současného flagrantního porušování všech jeho principů ze strany Ruska. Většina vystupujících přivítala rozsudek Soudního dvora EU týkající se nařízení /Pokr. na s. 5/

o podmíněnosti (kondicionalitě) rozpočtu v oblasti právního státu, Maďarsko a Polsko však varovaly před obecnou politizací v této oblasti, zpochybnily soulad nového
mechanismu se smlouvami a vyzvaly k jeho uplatnění jen
v případě přímého dopadu na rozpočet.
Na úvod diskuze ke Konferenci o budoucnosti Evropy
francouzské předsednictví na základě podkladového
dokumentu představilo navrhovaný dvoustupňový proces
zakončení Konference. Do 9. května se zástupci Rady
v pracovních skupinách a na plénu Konference budou
věnovat přípravě reportu, po 9. květnu přijde fáze implementace návrhů dle kompetencí jednotlivých institucí.

Omluvilo se také za opětovné odložení jednání Výkonné rady, které se mělo konat 1. března. Švédsko
následně s podporou řady dalších států zdůraznilo
nutnost držet se schváleného harmonogramu Konference a odmítlo jakoukoli selekci doporučení občanů.
Prezentace doporučení musí být transparentní a objektivní. Po 9. květnu musí instituce vyhodnotit doporučení v souladu se svými kompetencemi. Dle Německa
by se plénum Konference mělo sejít ještě jednou rok
po zveřejnění závěrečné správy, aby zhodnotilo implementaci doporučení občanů. /R. Franěk/

Mimořádné plenární zasedání k Ukrajině > Evropský parlament
V úterý 1. března se v Bruselu uskutečnilo mimořádné
plenární zasedání Evropského parlamentu, jehož tématem byla reakce EU na ruský útok na Ukrajinu. Během pléna vystoupili v přímém přenosu z Kyjeva
ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a předseda
ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk.
„Nacházíme se dnes v hlubokém stínu, který na nás vrhla
Putinova válka. Je to válka, kterou jsme nevyvolali. Je to
válka, kterou jsme nezahájili. Je to všechny meze překračující invaze do svrchovaného, nezávislého státu. Jménem
Evropského parlamentu co nejdůrazněji odsuzuji ruskou
vojenskou agresi vůči Ukrajině a vyjadřuji svou solidaritu
se všemi trpícími a se všemi padlými.“, prohlásila na úvod
rozpravy předsedkyně Evropského parlamentu Roberta
Metsolová (EPP, MT). „Evropa vysílá jasné poselství: postavíme se tomu a nebudeme odvracet zrak, když ti, kteří
v ulicích bojují za naše hodnoty, čelí masivní Putinově válečné mašinérii.“ pokračovala.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil
v přímém přenosu v přestávce mezi nálety a bombardováním. „Ukrajinští občané dnes brání svou vlast a svobodu a přinášejí za to tu nejvyšší oběť,“ prohlásil ve svém
vystoupení. Zmínil útoku na Náměstí Svobody
v Charkově. „Dnes ráno na toto náměstí Svobody dopadly dvě rakety a zahynuly desítky lidí. To je cena, kterou
platíme za naši svobodu. Od nynějška se všechna náměstí v každém ukrajinském městě budou jmenovat náměstí
Svobody.“ „Bojujeme za svá práva, svobody, životy a v
současné době i za své přežití. Bojujeme také za to, aby-

chom byli rovnoprávnými členy Evropy. Dokažte nyní,
že jste s námi,“ pokračoval. V. Zelenskyj. Předseda
Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk zdůraznil, že „Ukrajina
brání hranice civilizovaného světa. Pokud Ukrajina
padne, nikdo neví, kde se Rusové zastaví.“
Poslanci Evropského parlamentu následně přijali usnesení, ve kterém ostře odsoudili protiprávní, nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské
federace vůči Ukrajině a invazi na její území i zapojení Běloruska. Evropský parlament v textu vyzval Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila veškeré vojenské akce a bezpodmínečně stáhla všechny vojenské
síly z celého mezinárodně uznávaného území Ukrajiny. Rusko by mělo plně respektovat územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.
Poslanci vyzvali k rozšíření sankcí a k tomu, aby byly
zaměřeny na strategické oslabení ruské ekonomiky
a průmyslové základny. Evropský parlament vyzval
k omezení dovozu nejdůležitějšího ruského vývozního
zboží (včetně ropy a zemního plynu), zákazu nových
investic EU v Ruské federaci a ruských investic v EU.
Všechny ruské banky by dle Evropského parlamentu
měly být vyloučeny z evropského finančního systému.
Ze systému SWIFT by kromě Ruské federace mělo být
vyloučeno i Bělorusko. Poslanci také podpořili žádost
Ukrajiny o přidělení statusu kandidátské země EU
a o začlenění Ukrajiny do jednotného trhu EU. Usnesení bylo přijato drtivou většinou poslanců (637 pro, 13
proti, 26 se zdrželo). /J. Linková/

Schválené rámcové pozice > Informace
Rámcová pozice ke sdělení Komise k 8. zprávě o soudržnosti „Soudržnost v Evropě do roku 2050“ a samotné
8. kohezní zprávě (vypracovalo Ministerstvo pro místní
rozvoj)
Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makro-finanční pomoci
Ukrajině (vypracovalo Ministerstvo financí)
Rámcová pozice k doporučení pro Rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání jménem Evropské unie
o uzavření mezinárodní dohody o připravenosti a reakci

na pandemie a rovněž jednání o doplňujících změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů
(2005) (vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví)
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2021/953 a k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
2021/954 (EU Digitální covid Certifikát)
(vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví)

Program evropských institucí od 8. až 14. března > Informace
Neformální zasedání ministrů kultury, 8. března
Neformální setkání ministrů kultury bude příležitostí k
opětovnému potvrzení závazku Evropy ke kulturní a jazykové rozmanitosti jakožto pilíři evropského modelu, a
Týden v EU — 28. února až 6. března 2022

to navržením konkrétních opatření k posílení evropské
kulturní suverenity v digitálním věku.
/Pokr. na s. 6/

Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace,
8. a 9. března
Ministři EU odpovědní za digitální záležitosti a elektronické komunikace se sejdou k neformálnímu setkání, kterého
se účastní také evropský komisař pro vnitřní trh Thierry
Breton.
Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád. 10. a
11. března
Na společném zasedání se bude řešit především energetika a bezpečnost.

Zasedání Euroskupiny, 14. března
Zasedání Euroskupiny se bude věnovat finanční pomoci Ukrajině a dopadům válečného konfliktu.
Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku,
zdraví a ochranu spotřebitele, 14. března
Na pořadu jednání bude genderová agenda a evropský semestr 2022.
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