
Týden v EU — 7. až 13. března 2022 

 

    

TÝDEN V EU  
Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti  

Číslo 464 

14. březina 2022 

Úvodník  

Neformální zasedání Evropské  
rady 

 

Solidarita s uprchlíky  

Vysoké ceny energií  

Genderově podmíněné násilí  

Neformální zasedání ministrů pro  
rozvoj 

 

Neformální zasedání ministrů pro  
kulturu 

 

Plenární zasedání  

Schválené rámcové pozice  

Program evropských institucí  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
agrese Ruska vůči Ukrajině, její důsled-
ky a reakce EU na ni byly spolu 
s prohloubením partnerství s EU 
s Ukrajinou hlavními tématy neformální-
ho setkání vedoucích představitelů EU, 
které pořádalo francouzské předsed-
nictví na konci minulého týdne na zám-
ku ve Versailles. Více si o průběhu  
a hlavně výsledcích tohoto neformální-
ho summitu můžete přečíst v článku na 
titulní straně. Nelze rovněž nezmínit, že 
příští neformální setkání Evropské rady 
už proběhne během českého předsed-
nictví v Radě EU v Praze. 

Témata, jimž se věnovali minulý týden 
ve Versailles lídři EU, budou mít 
v tomto týdnu na programu také mini-
stři na zasedáních Rady EU a poslanci 
Evropského parlamentu, které čekají 
schůze výborů a příprava dílčího ple-
nárního zasedání. 
Hned v pondělí zasedala v Bruselu Ra-
da pro zaměstnanost, sociální politiku, 
zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři 
diskutovali mimo jiné o tom, jak co nej-
lépe pomoci občanům Ukrajiny, kteří 

utíkají před válkou. Dalším tématem, 
kterému bylo věnováno mnoho pozor-
nosti, byla genderová vyváženost v řídí-
cích a dozorčích orgánech společností. 
Rada usilovala o nalezení shody ohledně 
obecného přístupu k navržené směrnici.  
Rovněž v pondělí proběhlo setkání Eu-
roskupiny, která jednala o hospodářské 
situaci vyplývající z vojenské agrese Rus-
ka vůči Ukrajině a vývoji dalších klíčo-
vých makroekonomických ukazatelů.  
V úterý na Euroskupinu navazuje zase-
dání Rady pro hospodářské a finanční 
věci. Ministři se věnují hospodářským 
důsledkům sankcí vůči Rusku, mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích 
(CBAM), globální minimální úrovni zda-
nění právnických osob nebo prioritám 
pro rozpočet na rok 2023.  
Ve čtvrtek je na programu Rada pro 
životní prostředí. Ta by se měla zabývat 
pěti návrhy legislativního balíčku Fit for 
55 (mimo jiné revizí systému EU pro ob-
chodování s emisemi nebo revizí emisních 
limitů CO2 pro osobní automobily a do-
dávky) a novým nařízením o bateriích 
a odpadních bateriích.  
Ve středu a ve čtvrtek pak na minister-
ské úrovni proběhnou ještě dvě video-
konference. Ve středu se online setkají 
ministři zdravotnictví a ve čtvrtek pak 
ministři školství. Věnovat se budou 
zejména opatřením na pomoc ukrajin-
ským občanům. 
Evropský parlament se tento týden při-
pravuje na dílčí plenární zasedání, které 
proběhne v Bruselu příští týden, a konají 
se také schůze jednotlivých výborů. Na 
programu mají ruskou agresi vůči Ukraji-
ně a její dopady. S poslanci by na toto 
téma měl hovořit ukrajinský ministr obra-
ny Oleksij Reznikov. O regulaci krypto-
měn bude diskutovat hospodářský a mě-
nový výbor, výbor pro životní prostředí 
čeká téma taxonomie a výbor pro za-
městnanost a sociální věci rozprava 
s komisařem Schmitem o dopadech bez-
pečnostní situace na pracovní trh v EU. 

Úvodník 

Neformální zasedání Evropské rady 

Ve dnech 10. a 11. března proběhlo 
ve Versailles neformální zasedání 
Evropské rady. ČR zastupoval před-
seda vlády Petr Fiala.  
Lídři ve čtvrtek projednali situaci na 
Ukrajině a obrannou a energetickou 
politiku EU. V pátek se věnovali mak-
roekonomickým dopadům na EU, pod-

poře hospodářského růstu a snižování 
strategických závislostí Unie. Výstupem 
diskusí bylo společné prohlášení 
z Versailles, včetně prohlášení o ruské 
agresi na Ukrajině. Dokument tuto nevy-
provokovanou agresi porušující meziná-
rodní právo i principy OSN rázně odsu-
zuje. /Pokr. na s. 2/  
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Členové Evropské rady v textu požadují okamžité staže-
ní vojsk z celého území Ukrajiny a respektování suvereni-
ty, územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny. EU také 
stvrdila zájem pokračovat v politické, hospodářské, fi-
nanční, materiální i humanitární podpoře a v tlaku na 
Rusko i Bělorusko skrze stále přísnější sankce. Prohlášení 
také vyjadřuje solidaritu ukrajinskému lidu a poskytnutí 
dočasné ochrany uprchlíkům před válkou na Ukrajině. 
Členové Evropské rady uznali evropské aspirace a roz-
hodní Ukrajiny pokračovat v evropské cestě na základě 
podání žádosti o členství dne 28. února 2022. EU bude 
dále posilovat partnerství s Ukrajinou. 

V oblasti posílení obranných schopností prohlášení 
potvrzuje klíčový význam transatlantické vazby a spolu-
práce EU-NATO, v souladu se závěry Evropské Rady 
z prosince 2021, přičemž NATO zůstává základem ko-
lektivní obrany svých členů. Lídři se dále shodli na potře-
bě více investovat do obranných schopností a inovativ-
ních technologii, včetně posílení vlastního obranného prů-
myslu. Prohlášení se věnuje také odolnosti vůči hybridním 
a kybernetickým hrozbám a dezinformacím. Prohlášení 
také vyjadřuje podporu partnerům prostřednictvím všech 
nástrojů, včetně Evropského mírového nástroje. Členové 
Evropské rady se také shodli na významu Strategického 
kompasu, který poskytne pokyny pro potřebná opatření. 
V oblasti snižování závislostí a v kontextu závazku 
klimatické neutrality do roku 2050 volají lídři po potře-
bě přehodnocení cest k zajištění bezpečnosti dodávek 
energií. V této souvislosti se lídři shodli na odbourání 
závislosti Unie na ruském plynu, ropě a uhlí, berouc 
v potaz energetický mix členských států. Cestou má být 
diverzifikace dodávek vč. využití LNG, rozvoj vodíko-
vých technologií a obnovitelných zdrojů, zlepšení ener-
getické infrastruktury, posílení pohotovostního plánování 
EU pro zabezpečení dodávek a zlepšení energetické 

účinnosti. Členové Evropské rady požádali Komisi  
o přípravu plánu navazujícího na sdělení RePowerEU 
a také plánu na zajištění bezpečnosti dodávek a do-
stupných cen energie během příští zimní sezóny. 
Klíčem k budování robustnější ekonomické základ-
ny, jejímž základem je funkční vnitřní trh, by dle pro-
hlášení mělo být snižování strategických závislostí, 
zejm. pokud jde o kritické suroviny, polovodiče, zdra-
votnický materiál, potraviny, ale také závislosti 
v digitální oblasti. Dalším důležitým prvkem je spolu-
práce na podpoře průmyslových iniciativ, mimo jiné 
prostřednictvím důležitých projektů společného evrop-
ského zájmu (IPCEI) a průmyslových aliancí. To souvisí 
s prosazováním ambiciózní a silné obchodní politiky,  
a to jak na mnohostranné úrovni, tak prostřednictvím 
obchodních dohod vč. prosazování norem EU, přístupu 
na trh, udržitelných hodnotových řetězců a konektivity. 
Co se týče podpory investic, členové Evropské rady 
se shodli na potřebě vytvořit prostředí, které usnadní 
a přiláká investice skrze zjednodušení a zrychlení ad-
ministrativních postupů pro schvalování investičních 
projektů, zjednodušení regulačního prostředí, podporu 
dovedností potřebných na trhu práce a zajištění kva-
litních pracovních míst, podporu sociální soudržnosti, 
dokončení jednotného trhu ve všech jeho dimenzích  
a vytvoření integrovanějších evropských finančních 
trhů, které umožní financování inovací a zajistí finanční 
stabilitu prohloubením unie kapitálových trhů a dokon-
čením bankovní unie. Dále lídři vyzvali k podpoře 
inovativních projektů, a to i ve spolupráci s Evropskou 
investiční bankou. Lídři v prohlášení také berou na 
vědomí, že vnitrostátní fiskální politiky budou muset 
vzít v úvahu celkové investiční potřeby v kontextu no-
vé geopolitické situace. /L. Lukačovič/ 

Solidarita EU s uprchlíky > Komise 

Komise 8. března předložila nástin významné podpo-
ry, kterou EU poskytuje, aby pomohla lidem prchajícím 
před válkou na Ukrajině, jakož i zemím EU, které je 
přijímají.  
V důsledku nevyprovokované a neodůvodněné invaze 
Ruska na Ukrajinu pomáhá EU prostřednictvím přímé hu-
manitární pomoci, mimořádné pomoci v oblasti civilní 
ochrany, podpory na hranicích, jakož i formou jasného 
právního postavení, které umožňuje osobám prchajícím 
před válkou získat okamžitou ochranu v EU. Dostupná 
pomoc zahrnuje víceré oblasti.  
Humanitární pomoc: Předsedkyně Komise Ursula von 
der Leyenová oznámila, že bude uvolněno 500 milionů 
eur z rozpočtu EU na řešení tragických humanitárních dů-
sledků války, a to jak na Ukrajině, tak mimo ni. Z toho je 
90 milionů eur vyhrazeno na humanitární pomoc, včetně 
85 milionů eur pro Ukrajinu a 5 milionů eur pro Moldav-
sko. Prostředky jsou určeny na zajištění potravin, vody, 
zdravotní péče a přístřeší a na pokrytí základních potřeb 
nejzranitelnějších osob. Díky dosud největší aktivaci me-
chanismu civilní ochrany EU v reakci na mimořádnou udá-
lost se miliony položek, včetně vozidel, lékařských sou-
prav, stanů, přikrývek a spacích pytlů, dostaly k potřeb-
ným osobám na Ukrajině, přičemž další pomoc je posky-
tována sousedním zemím, tedy Moldavsku, Polsku a Slo-
vensku na podporu všech osob prchajících před válkou.  
Podpora správy hranic: Komise vydala operativní poky-
ny, které mají pohraniční stráži členských států pomoci při 
účinném řízení příchozích na hranice s Ukrajinou a zkráce-

ní čekací doby při současném zachování vysoké úrov-
ně bezpečnosti. Agentury EU rovněž poskytují další 
pracovní sílu a odborné znalosti na podporu členských 
států, například 49 pracovníků agentury Frontex na-
sazených na hranicích Ukrajiny s EU a Moldavskem  
a dalších 162 pracovníků je vysláno do Rumunska. 
Moldavsko rovněž obdrží dalších 15 milionů eur na 
pomoc při řešení situace.  
Ochrana prchajících osob a podporu přijímací ka-
pacity: V rekordním čase se EU jednomyslně dohodla 
na aktivaci směrnice o dočasné ochraně s cílem zajistit 
lidem v nouzi jasnost a jistotu a poskytnout jim práva 
na sociální podporu, přístup na trh práce a ke vzdělá-
vání. Ústředním prvkem tohoto přístupu je solidarita 
mezi členskými státy. Komise bude koordinovat tzv. 
„Platformu solidarity“, kde si členské státy mohou vy-
měňovat informace o své kapacitě pro přijetí osob. 
Finanční prostředky v oblasti vnitřních věcí na období 
2021–2027 rovněž přinesou členským státům značné 
dodatečné zdroje na zajištění odpovídajících přijíma-
cích zařízení a účinných azylových řízení. Komise navr-
huje prodloužit prováděcí období pro finanční pro-
středky, které mají členské státy k dispozici v rámci 
fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020, 
což by uvolnilo přibližně 420 milionů eur. 
Opatření politiky soudržnosti ve prospěch uprchlíků 
v Evropě: Komise rovněž přijímá legislativní návrh 
„Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě“ (CARE). To 
přinese větší flexibilitu při financování /Pokr. na s. 3/ 



Týden v EU — 7. až 13. března 2022 

 

široké škály opatření na podporu lidí prchajících z Ukra-
jiny, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropského sociálního fondu a Fondu evropské pomoci nej-
chudším osobám (FEAD). Tyto fondy soudržnosti mohou 
být například vynaloženy na investice do vzdělávání, 
zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a služeb péče o 
děti a v případě pomoci chudším osobám na základní 
materiální pomoc, jako jsou potraviny a oděvy. V zájmu 

další podpory členských států bude mimořádná 100% 
míra spolufinancování uplatňovaná v reakci na pan-
demii prodloužena o jeden rok. Kromě toho lze snad-
no využít přibližně 10 miliard eur z fondů pomoci na 
podporu při oživení pro soudržnost a území Evropy 
(REACT-EU) na rok 2022, jež lze rovněž použít na 
financování opatření na podporu lidí prchajících 
z Ukrajiny. /T. Kamal/ 

Vysoké ceny energií > Komise 

Komise představila 8. března další sdělení k vysokým 
cenám energií. Sdělení bylo vydáno v kontextu aktuál-
ní situace na Ukrajině a potřeby snížení závislosti na 
dodávkách zejména zemního plynu z Ruska.  
Obsahem sdělení je sada opatření k zvýšení produkce 
zelené energie a diverzifikaci dodávek a snížení po-
ptávky se zaměřením především na plyn, který výrazně 
ovlivňuje i trh s elektřinou. Cílem je také snížení závislosti 
na dodávkách ropy a uhlí z Ruska.  
Sdělení obsahuje také vodítka pro zmírnění dopadů vy-
sokých cen energií na zákazníky a zranitelné společnosti. 
V další části se sdělení věnuje přípravě na příští topnou 
sezónu i na další období, přičemž Komise konstatuje, že 
současné dodávky plynu jsou pro tuto sezónu dodatečné 
i v případě úplného přerušení dodávek z Ruska.  
Komise avizuje vydání legislativního návrhu v průběhu 
dubna, který ustanoví povinnost, aby zásobníky zemního 
plynu na území EU byly naplněny alespoň na 90 % kapa-
city do 1. října každého roku. Zásobníky plynu budou vní-
mány jako kritická infrastruktura a řešena budou také 
vlastnická rizika plynové infrastruktury. 

Sdělení také nastiňuje úroveň závislosti EU na fosilních 
palivech z Ruska. EU dováží z Ruska 40 % své spotře-
by plynu, 27 % spotřeby ropy a 46 % spotřeby uhlí. 
Komise proto navrhuje plán RePowerEU, kterým chce 
dosáhnout postupného odstranění závislosti na fosilních 
palivech z Ruska. Plnou implementací balíčku Fit for 55 
by se do roku 2030 snížila spotřeba plynu o 30 %, 
což odpovídá 100 miliardám m3. Plán  
RePowerEU je založen na 2 pilířích: diverzifikace do-
dávek zemního plynu a urychlená redukce závislosti na 
fosilních palivech, navýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie a odstraňování infrastrukturních překážek. 
Ruský plyn by částečně mohly nahradit nové dodávky 
LNG z USA, Kataru či Egypta nebo navýšení kapacity 
potrubí z Norska, Ázerbájdžánu a Alžírska.  
Díky balíčku Fit for 55 se ztrojnásobí fotovoltaická a 
větrná kapacita EU do roku 2030. Komise taktéž volá 
po dekarbonizaci průmyslu díky novým vodíkovým 
technologiím a pokračující elektrifikaci. /F. Mocák/ 

Genderově podmíněné násilí > Komise 

Komise zveřejnila na Mezinárodní den žen návrh 
směrnice, který obsahuje definice trestných činů souvi-
sejících s genderově podmíněným násilím spáchaných 
jak v offline, tak v online prostředí, preventivní opatře-
ní, podporu obětí a přístup ke spravedlnosti a kompen-
zace.  

Návrh byl představen místopředsedkyní pro hodnoty  
a transparentnost Věrou Jourovou a komisařkou pro rov-
nost Helenou Dalliovou. Členky Komise, že k násilí na že-
nách a domácímu násilí dochází v celé EU a odhaduje se, 
že postihuje každou třetí ženu. Každá druhá žena zažila 
sexuální obtěžování. Každá dvacátá žena uvádí, že byla 
znásilněna. Roste i násilí na internetu a zaměřuje se 
zejména na ženy činné ve veřejném životě, jako jsou novi-
nářky a političky. Genderově podmíněné kybernetické 
násilí zažila každá druhá mladá žena. S násilím se ženy 
setkávají i na pracovišti: přibližně u třetiny žen v EU, které 
čelily sexuálnímu obtěžování, k němu došlo v práci.  
Evropský parlament, jakož i nevládní organizace v celé 
EU a organizace zabývající se právy obětí opakovaně 
požadovaly právní úpravu násilí na ženách a domácího 
násilí, jakož i kybernetického násilí na ženách obecněji. V 
rámci probíhající činnosti Komise zaměřené na boj proti 
genderově podmíněnému násilí a na podporu rovnosti a 
na základě nového programu financování nazvaného Ob-
čané, rovnost, práva a hodnoty, jehož rozpočet dosahuje 
1,55 miliardy eur. 

Navrhovaná směrnice má za cíl kriminalizovat znásilně-
ní na základě absence souhlasu či mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a kybernetické násilí (vč. sdílení intim-

ních snímků bez souhlasu či obtěžování v on-line pro-
středí). Nová pravidla rovněž posilují přístup obětí ke 
spravedlnosti a vybízejí členské státy, aby zavedly 
mechanismus jednotného kontaktního místa pro pomoc. 
Oběti by měly mít možnost požadovat náhradu škody 
v průběhu trestního řízení. Návrh rovněž volá po odpo-
vídající a specializované ochraně a podpoře, tj. napří-
klad po bezplatných linkách pomoci a krizových cen-
trech pro oběti znásilnění. Stanoví též cílenou podporu 
pro skupiny se zvláštními potřebami nebo pro ohrožené 
skupiny, k nimž patří i ženy prchající před ozbrojeným 
konfliktem. 

Členské státy by si měly vyměňovat osvědčené postupy 
a vzájemně se v trestních věcech konzultovat, mimo jiné 
prostřednictvím Eurojustu a Evropské justiční sítě. Za 
účelem sledování pokroku a monitorování situace ve 
všech členských státech Komise rovněž navrhuje, aby 
členské státy povinně shromažďovaly údaje o násilí na 
ženách a domácím násilí, které by sloužily jako pod-
klad pro celounijní průzkum pořádaný každých pět let. 
V souladu se Strategií EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 je pro Komisi také klíčovou priori-
tou dokončení přistoupení EU k tzv. Istanbulské úmluvě, 
neboli Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 
na ženách a domácího násilí. 
České předsednictví bude usilovat o dosažení obecné-
ho přístupu, i když si je vědomo, že vyjednávání budou 
komplikovaná, a to zejména z toho důvodu, že 
v některých navrhovaných oblastech může být sporné, 
zda pro legislativní návrh je dán dostatečný právní 
základ. /M. D. Ličková/ 
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Ve dnech 6. a 7. března proběhlo ve francouz-
ském Montpellier neformální jednání ministrů pro roz-
vojovou spolupráci. Na agendě byla především hu-
manitární situace na Ukrajině a diskuse o geopolitic-
kém rozměru rozvojové spolupráce. Delegaci ČR vedl 
náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák. 
V diskusi o Ukrajině převládal důraz na potřebu dodr-
žovat mezinárodní humanitární právo a nadále vyvíjet 
neustálý tlak na Rusko, aby umožnilo vytvoření humani-
tárních koridorů a bezpečného prostředí pro humanitární 
pracovníky. Důraz byl kladen na koordinaci a využití 
všech dostupných nástrojů včetně pilíře rychlé odezvy 
nástroje NDICI – Globální Evropa. Společnou odezvu EU 
podpoří také Evropská investiční banka i Evropská ban-
ka pro obnovu a rozvoj, které poskytnou Ukrajině 
zejména potřebnou likviditu. Ministři také ocenili solida-
ritu států, které na své území přijaly ukrajinské uprchlíky. 
Pomoc je ale dle diskuse potřebné směrovat i sousedícím 
státům, zejm. Moldavsku, ale také Gruzii. Diskutovalo se 
i o evropských aspiracích těchto zemí. Komisařka pro 
mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová otevřela 
debatu o přehodnocení, jakým způsobem dále spolupra-
covat se zeměmi, které se v rámci hlasování o rezoluci 
Valného shromáždění OSN přiklonily na stranu Ruska, 
případně abstenovaly. 

V diskusi o geopolitickém rozměru rozvojové spolu-
práce se mluvilo o důvěryhodnosti evropské nabídky, 
také v kontextu summitu EU-Afrika a ministerského 
fóra k Indo-Pacifiku. Ministři se shodli, že EU by měla 
přejít ke konkrétním a realistickým nabídkám, které 
přinesou změnu. Z diskuse dále vyplynulo, že EU musí 
být asertivnější a rozhodnější při hájení společných 
hodnot a zájmů a využívat všechny páky a pobídky, 
které má k dispozici. Rezonovala i Global Gateway 
jako příklad pozitivního narativu i hodnotově oriento-
vaného balíčku investic. V tomto kontextu byl vyzdvih-
nut přístup Team Europe, který pomůže k větší vizibili-
tě spolupráce EU, ale také k větším iniciativám se sku-
tečným dopadem. Je třeba se soustředit na kompara-
tivní výhodu EU, tedy důraz na vlastnictví rozvojového 
procesu, právní stát a dodržování hodnot a lidských 
práv. Ve vztahu k Africe ministři opakovaně zdůraznili 
potřebu posunu od vztahu donor-recipient ke skuteč-
nému partnerství. 
Během pracovního oběda ministři diskutovali spolu 
s bývalým prezidentem Nigeru, Mahamadou Issoufou,  
o tom, jak začlenit biodiverzitu do politik rozvojové 
spolupráce a jak může EU přispět k podpoře výzkumu 
udržitelného zemědělství v Africe. 

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj > Rada 

Neformální zasedání ministrů kultury > Rada 

Ve dnech 7. a 8. března se v Angers ve Francii usku-
tečnilo neformální zasedání ministrů pro kulturu  
a média členských států EU. Delegaci ČR na zasedání 
vedla náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková.  
Na začátku zasedání vystoupil Oleksandr Tkachenko, 
ukrajinský ministr kultury a informační politiky. Následně 
evropští ministři zodpovědní za kulturu a média vyjádřili 
solidaritu s Ukrajinou a přijali prohlášení, kterým vyjád-
řili podporu Ukrajině a jejímu lidu, zejména její umělcům, 
novinářům, odborníkům z kultury a ukrajinským médiím. 
Prostřednictvím tohoto prohlášení ministři také vyjádřili 
velké znepokojení nad hrozbami a vážnými škodami na 
bohatém ukrajinském dědictví muzeí, památek a měst.  

Neformální setkání také poskytlo příležitost znovu po-
tvrdit ambici sdílenou všemi členskými státy EU při-
jmout opatření na evropské úrovni k posílení evrop-
ských politik na podporu budoucnosti médií a roz-
manitosti online kulturního obsahu na jedné straně 
a na podporu dědictví na straně druhé. První den pro-
to ministři a eurokomisaři diskutovali o své vizi bu-
doucnosti médií v Evropě a o způsobech, jak zvýšit 
kulturní rozmanitost online. Druhý den se zabývali no-
vými politickými výzvami pro ochranu a propagaci 
kulturního dědictví. /M. Žiga/ 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

Od pondělí 7. do čtvrtka 10. března se uskutečnilo 
plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štra-
sburku. K hlavním bodům patřily zahraniční vměšo-
vání do demokratických struktur, invaze na Ukrajině 
a situace uprchlíků, zákaz zlatých pasů a evropský 
semestr 2022. 

V úterý 8. března diskutovali poslanci o zahraničním 
vměšování do všech demokratických procesů v EU, 
včetně dezinformací na základě zprávy zvláštního vý-
boru INGE. Debata se týkala především dezinformační 
kampaně ze strany Ruska v souvislosti s invazí na Ukraji-
nu. Vysoký představitel Josepp Borrell, francouzská mi-
nistryně Brigitte Klinkertová, místopředsedkyně Komise 
Věra Jourová i zástupci Parlamentu akcentovali odhod-
lání posílit obranu Evropy proti dezinformacím a vůli 
podporovat nezávislá média i mimo EU. Zástupci Rady 
a Komise přivítali zprávu výboru INGE a nastínili opat-
ření, která byla přijata a která se dále plánují. Poslanci 
v následné debatě zejména zdůraznili, že Putinova dez-

informační válka začala před lety a vyvrcholila sou-
časnou vojenskou agresí, připomněli problematiku rus-
ké a čínské propagandy, dezinformací na platformách 
sociálních médií či nutnost posilování infrastruktury ky-
bernetické bezpečnosti EU. Plénum Evropského parla-
mentu následně přijalo zprávu a schválilo prodloužení 
mandátu dočasného výboru INGE.  
V úterý se v rámci plenárního jednání konala též roz-
prava o zhoršení situace uprchlíků v důsledku ruské 
agrese proti Ukrajině. Zástupkyně Rady, B. Klinkerto-
vá, vyjádřila znepokojení nad situací uprchlíků a oce-
nila, že členské státy okamžitě reagovaly na humani-
tární krizi s velkým odhodláním a solidaritou. Komisař-
ka Ylva Johanssonová zmínila potíže, kterým čelí ženy 
a děti, a oznámila zveřejnění nového sdělení Komise 
o evropské solidaritě s uprchlíky a těmi, kteří utíkají 
před válkou na Ukrajině.  
Zástupci frakcí EPP, S&D a Renew v debatě ocenili 
solidární akce EU a členských států a vyzvali k flexibi-
litě financování. /Pokr. na s. 5/  
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Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. 15. 
března 

Euroskupina v rozšířeném formátu se bude zabývat sou-
časným stavem prací na plánu dokončení bankovní unie. 
Následující den bude hlavním tématem snídaně ministrů 
financí vývoj na Ukrajině a hospodářská situace EU ve 
světle války na Ukrajině.  
Neformální zasedání ministrů školství, 16. března 

Ministři budou jednat o koordinované reakci EU na válku 
na Ukrajině z hlediska vzdělávání. 
Zasedání Rady pro životní prostředí, 17. března 

Ministři by se nejprve měli věnovat diskuzi k ruské agresi 
proti Ukrajině. Zaměří se přitom na další kroky společného 
diplomatického postupu vůči Rusku, na společný postup na 
multilaterální úrovni, konzulární koordinaci či boj proti dez-
informacím a strategickou komunikaci vůči ruské veřejnosti.   

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 21. března 

Ministři se budou zabývat aktuálním děním na Ukraji-
ně.  
Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 21. 
března 

Na programu bude informace Komise o pokroku při 
přípravě zprávy o uplatňování zdravotních a environ-
mentálních norem EU na dovážené výrobky, situace 
na zemědělských trzích a informace Komise o schvalo-
vání strategických plánů společné zemědělské politi-
ky.  

Program evropských institucí od 15. až 21. března > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví 
ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené 
předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku (vypracovalo Ministerstvo zemědělství)  
Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby 

použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňo-
vé povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a 
poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem 
podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvo-
dům v oblasti DPH (vypracovalo Ministerstvo financí)  

Ve středu 9. března diskutovalo plénum s předsedkyní 
vlády Estonska Kajou Kallasovou a vysokým představite-
lem J. Borrellem o úloze EU v měnícím se světě a bez-
pečnostní situaci Evropy po ruské agresi a invazi na 
Ukrajinu.  K. Kallasová ocenila vedoucí roli Evropy v re-
akci svobodného světa na imperialistické ambice V. Puti-
na a poznamenala, že pokud jde o obranu a bezpeč-
nost, EU se za posledních několik týdnů změnila více než v 
předchozích třech desetiletích. Vysoký představitel 
J. Borrell poukázal na novou éru historie a zdůraznil po-
třebu sebekritického hodnocení, protože výzvy, kterým 
Evropa čelí, vyžadují pevný postoj a ochotu zaplatit vy-
sokou cenu.  

EU musí být připravena na mnoho výzev, např. ohledně 
dodávek plynu, uprchlíků, obranné a bezpečnostní politi-
ky či fragmentace světové ekonomiky a musí urychleně 
omezit a postupně úplně zrušit svou závislost na Rusku. 
Zástupci všech frakcí vyjádřili plnou podporu Ukrajině  
i všem zemím EU sousedícím s Ruskem a Ukrajinou. Po-

slanci připomněli předchozí neúspěšné snahy o posí-
lení obranyschopnosti EU (EPP, S&D, Greens/EFA a 
ID). Většina vystupujících zdůraznila nutnost omezení 
používání ruského plynu a ropy a zvýšení investic do 
zelených technologií.  
Poslanci ve středu také diskutovali o Evropském se-
mestru s důrazem na zprávy o roční analýze udrži-
telného růstu 2022 a o hledisku zaměstnanosti a so-
ciálním hledisku v roční analýze. Poslanci frakcí S&D, 
Greens/EFA a Renew vyzvali k revizi současného 
mechanismu evropského semestru. Někteří navrhli, že 
nový model by měl být založen na nástroji pro obno-
vu a odolnost.  

Ve stejný den také schválili zprávu z vlastního podně-
tu, v níž vyzvali Komisi, aby do konce svého mandátu 
předložila nová společná pravidla, která by řešila 
problémy spojené s režimy občanství a pobytu pro 
investory (zákaz zlatých pasů). /J. Linková/ 


