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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
naneštěstí již nekolikátý týden dominuje 
agendě jednání prakticky na všech 
úrovních EU ruská agrese vůči Ukrajině, 
řešení jejích dopadů a politická, finanč-
ní, materiální a humanitární podpora 
Ukrajiny. Na konci minulého týdne byla 
tato klíčová témata náplní tří summitů, 
a sice summitu NATO, Evropské rady 
a setkání skupiny G7. 
Vedoucí představitelé EU měli minulý 
čtvrtek možnost jednat o vojenské ag-
resi Ruska vůči Ukrajině, podpoře 
Ukrajiny a transatlantické spolupráci 
osobně s prezidentem USA Joem Bide-
nem, prostřednictvím videokonference 
se pak k lídrům připojil také ukrajinský 
prezident Volodymyr Zelenský. O vý-
sledcích jednání Evropské rady a dal-
ších tématech, kterým se lídři během 

dvou dní věnovali, si můžete více přečíst 
v titulním článku tohoto newsletteru. 
Tento týden zahájili v Bruselu ministři 
vnitra mimořádným zasedáním Rady pro 
spravedlnost a vnitřní věci. Na programu 
měli podporu osob prchajících před vál-
kou na Ukrajině ze strany EU, koordinaci 
jejich přijímání jednotlivými členskými 
státy EU a ochranu vnějších hranic EU. 
K ministrům se prostřednictvím videokon-
ference připojil ukrajinský protějšek De-
nys Monastyrsky. V úterý se pak 
v Bruselu setkávají ministři zdravotnictví 
na zasedání Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu spo-
třebitele. Diskutovat budou o humanitár-
ní situaci na Ukrajině, společném postoji 
k nařízení o vážných přeshraničních 
zdravotních hrozbách, jednání o meziná-
rodní dohodě o prevenci pandemií nebo 
o solidaritě EU v oblasti očkovacích látek 
proti covidu-19. 

Evropský parlament se tento týden věnu-
je práci ve výborech a poslanci se také 
připravují na plenární zasedání, které se 
uskuteční příští týden ve Štrasburku. Ve 
výborech je na programu například 
strukturovaný dialog s vysokým předsta-
vitelem Unie Josepem Borrellem o pra-
covním programu Komise a reakci EU na 
vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině 
nebo s komisařkou Ylvou Johanssonovou 
debata o ženách prchajících před kon-
fliktem na Ukrajině. 
V nadcházejících dnech a týdnech pro-
běhnou ve dvou členských státech důleži-
té národní volby. Již tuto neděli to bu-
dou maďarské parlamentní volby, za 
týden v neděli pak v předsednické Fran-
cii první kolo prezidentských voleb. Vý-
sledky obou z nich budou jistě velmi 
bedlivě sledovány v celé EU a nejen v ní. 

Úvodník 

Výsledky Evropské rady 

Ve dnech 24. a 25. března proběhlo 
v Bruselu zasedání Evropské rady. 
ČR zastupoval předseda vlády Petr 
Fiala.  

Lídři ve čtvrtek diskutovali o situaci na 
Ukrajině také s prezidentem USA Joe 
Bidenem a prezidentem Ukrajiny Vo-
lodymyrem Zelenským. Pátek se nesl 
v duchu dlouhé diskuse o energetice. 
Kromě toho Evropská rada  potvrdila 
přijetí Strategického kompasu (závěry 
k bezpečnosti a obraně) a přijala 
závěry ke covidu-19, hospodářským 
záležitostem i vnějším vztahům. 

Ve čtvrtek 24. března v odpoledních 
hodinách proběhla na úvod zasedání 
diskuse s předsedkyní Evropského parla-
mentu R. Metsolovou. Večer se osobně 
připojil prezident USA J. Biden, který 
absolvoval bilaterální jednání s předse-
dou Charlesem Michelem a následně 
i společnou diskusi se všemi členy. Poté 
se prostřednictvím videokonference čle-
nové spojili i s ukrajinským prezidentem 
V. Zelenským. Na to navázala diskuse 
členů, která vyústila do přijetí závěrů 
Evropské rady k ruské agresi vůči 
Ukrajině. /Pokr. na s. 2/  
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Evropská rada v nich mj. opětovně odsoudila ruskou vál-
ku proti Ukrajině a zopakovala uznání evropských aspi-
rací a evropské volby Ukrajiny. V otázce uprchlíků před 
válkou Evropská rada vyzvala Komisi k urychlenému 
dokončení práce na nedávných návrzích na podporu 
členských států, aby se zajistilo, že finanční prostředky 
EU pro uprchlíky a jejich hostitele bude možné rychle 
mobilizovat. Závěry se také věnují obnově demokratické 
Ukrajiny hned, jak to situace dovolí. Evropská rada 
v tomto kontextu potvrdila vytvoření Svěřeneckého fon-
du solidarity pro Ukrajinu a vyzvala k včasnému uspořá-
dání mezinárodní donorské konference.  
V pátek 25. března byla živě diskutována především 
energetika. Evropská rada opětovně potvrdila shodu na 
potřebě co nejrychlejšího ukončení závislosti na dovozu 
ruského plynu, ropy a uhlí. Komise má za tímto účelem 
předložit do konce května 2022 plán. Evropská rada 
také projednala vysoké ceny energií a jejich negativní 
dopad na občany a podniky. Evropská rada vyzvala 
Radu a Komisi, aby projednaly možnosti snížení ceny 
plynu a řešení jeho negativního dopadu na trhy 
s elektřinou. Dále vyzvala Komisi, aby předložila návrhy 
řešení nadměrných cen elektřiny, které nenaruší integritu 
vnitřního trhu. V oblasti skladování plynu Evropská rada 
pověřila Radu, aby přezkoumala návrhy Komise. Dopl-
ňování zásobníků plynu v celé Unii by mělo plně zohled-
nit vnitrostátní specifika. Členské státy by ve spolupráci 
s Komisí měly mj. spolupracovat na dobrovolném společ-
ném nákupu plynu, LNG a vodíku. Tato společná platfor-
ma bude otevřena také pro země západního Balkánu  
a tři přidružené státy Východního partnerství.  

Po kratší diskusi došlo k přijetí závěrů k hospodář-
ským záležitostem, které se zaměřují na vybudování 
otevřenější a pevnější ekonomické základny, zejména 
snížením strategické závislosti v nejcitlivějších oblas-
tech, prováděním ambiciózní a silné obchodní politiky 
a také podporou investic. Klíčovým prvkem bude fun-
gující vnitřní trh, proto je nutné podniknout kroky 
k jeho prohloubení.  
Závěry k bezpečnosti a obranně se věnují potvrzení 
přijetí Strategického kompasu, který poskytne strate-
gické pokyny pro příští desetiletí. Evropská rada také 
přezkoumala koordinační úsilí v reakci na pandemii 
covidu-19. Dále zhodnotila pokrok v mezinárodní 
spolupráci v oblasti globálního řízení zdraví  
a solidarity a v práci na budoucím nástroji k posílení 
prevence, připravenosti a odezvy pod záštitou Světo-
vé zdravotnické organizace. V otázce vnějších vzta-
hů Evropská rada připravila summit EU-Čína, který se 
bude konat dne 1. dubna 2022. Ve vztazích s Čínou 
bude důležité vyjasnění pozic v kontextu agrese Rus-
ké federace vůči Ukrajině. Evropská rada projednala 
i politickou krizi v Bosně a Hercegovině a zdůraznila 
svůj závazek vůči evropské perspektivě Bosny a Her-
cegoviny a západního Balkánu.  
Evropská rada na okraj znovu zvolila Ch. Michela za 
předsedu na další období, tedy do 30. listopadu 
2024. Následně členové eurozóny potvrdili opětovné 
jmenování Ch. Michela i za předsedu eurosummitu na 
stejné období. /L. Lukačovič/ 

Solidarita s uprchlíky > Komise 

Dne 23. března Komise vydala sdělení nastiňující 
opatření přijatá na podporu členských států přijímají-
cích válečné uprchlíky z Ukrajiny. Zaměřuje se na 
ochrana dětí, přístup ke vzdělání, zdravotní péči, pra-
covním místům, a ubytování. Komise rovněž ve sděle-
ní představuje fungování platformy solidarity  a  mož-
nosti financování.   
Od počátku ruské invaze přišlo do EU přibližně 3,5 milio-
nu osob, zejména žen a dětí. Odhaduje se, že dalších 6,5 
milionu osob je vysídleno. Důležitým krokem byla aktiva-
ce směrnice dočasné ochrany, která nabízí rychlou pomoc 
a jasný právní status. Sdělení Komise přibližuje  dostup-
nou podporu členským státům, která popisuje následující 
oblastí spolupráce.  
Zvláštní ochrana pro děti: Děti představují polovinu 
těch, kteří opustili Ukrajinu kvůli ruské invazi. V této sou-
vislosti je zvláštní pozornost věnována dětem z ústavů  
a dětem ohroženým obchodováním s lidmi. Komise při-
pravuje standardizované operační postupy pro převozy 
nezletilých osob bez doprovodu.  
Přístup ke vzdělání: Pomoc žákům, studentům a učitelům 
je prioritou. Komise propojí členské státy, aby začaly 
sdílet zkušenosti a určily, co je potřeba pro pokračování 
vzdělávání vysídlených dětí. School Education Gateway 
bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro sdílení 
vzdělávacích materiálů z Ukrajiny a členských států 
v ukrajinském jazyce. Taktéž bude nezbytné využít nově 
příchozí ukrajinské učitele, kteří budou podporování pro-
střednictvím komunity eTwinningu.  
Přístup ke zdravotní péči: Díky mechanismu solidarity 
zavedenému Komisí mohou být osoby, které naléhavě 
potřebují specializovanou nemocniční péči, rychle přemís-
těny mezi jednotlivými členskými státy.  Aktuálně je k dis-

pozici 10 000 lůžek. Evropské středisko pro kontrolu 
a prevenci nemocí monitoruje zdravotní situaci v teré-
nu a vydalo pokyny pro prevenci a kontrolu infekčních 
onemocnění. V neposlední řadě přijme cílená opatření 
v oblasti duševního zdraví pro ty, kteří prchají před 
válkou.  
Přístup k pracovním místům: Komise zřídí novou 
„skupinu talentů“ (New Talent Pool), která by měla 
spojovat dovednosti a pracovní profil uchazeče 
s volnými pracovními místy.  Mezi další iniciativy Komi-
se v této oblasti patří vypracování nových pokynů pro 
usnadnění uznávání odborných kvalifikací získaných 
na Ukrajině.  
Přístup k ubytování a bydlení: Vznikne nová iniciati-
va „bezpečné domovy“ (Safe Homes Initiative), která 
bude finančně podporovat Evropany, kteří zpřístupňu-
jí své domovy uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě toho bu-
dou uvolněny prostředky z Azylového, migračního 
a integračního fondu, jakož i z fondů politiky soudrž-
nosti, aby se posílily veřejné přijímací kapacity.  
Komise zřídila platformu solidarity, která koordinuje 
podporu pro zasažené členské státy. Platforma po-
může organizovat přesuny osob v rámci EU do člen-
ských států, které mají přijímací kapacitu, a může rov-
něž facilitovat cesty do zemí mimo EU, které již hostí 
významné ukrajinské komunity. Komise také přijala 
opatření s cílem mobilizovat finanční podporu člen-
ským státům, které hostí uprchlíky. To zahrnuje využití 
nástrojů CARE, REACT-EU či nevyčerpané fondy  vnitř-
ních věcí z období 2014–2020. Skrze nástroje pro 
technickou podporu bude poskytnuta pomoc při budo-
vání institucionálních a operačních přijímacích kapacit, 
které dále podpoří sociální a ekonomickou integraci  
uprchlíků. /T. Kamal/ 
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Mimořádná opatření v oblasti cen energií a zásob plynu > Komise 

V uplynulých 12 měsících vzrostly ceny zemního plynu 
a elektřiny o 65 %, resp. 30 %.  Ruská invaze na Ukra-
jinu navyšuje riziko dodávek energetických surovin do 
EU a zvyšuje tlak na rychlé odstranění závislosti EU na 
energetických surovinách z Ruska. Vysoké ceny energií 
přiživují narůstající inflaci a zpomalují ekonomickou 
obnovu. Na všechny tyto výzvy reaguje Komise svým 
sdělením. 
Sdělení navazuje na sdělení Komise z 13. října 2021, kte-
ré předložilo „tooolbox“ možných opatření k řešení dopa-
du vysokých cen energií na zákazníky, a sdělení 
REPowerEU z 8. března 2022, které představilo návod 
na opatření snižující spotřebu fosilních paliv.  
Krizová opatření v oblasti cen elektřiny 

Opatření, která lze přijmout na úrovni maloobchodního 
trhu, zahrnují především přímou podporu/kompenzaci 
vysokých cen energií koncovým zákazníkům, využití ná-
strojů dočasného rámce pro státní pomoc, snížení jednotli-
vých položek v rámci ceny pro koncové zákazníky, jako 
např. redukce DPH, spotřební daně atd. Za hlavní nevý-
hody považuje Komise především finanční náklady pro 
státní rozpočet, případně nerovné podmínky pro zákazní-
ky v případě, že se nebude jednat o plošné opatření.   
Pokud jde o opatření na velkoobchodním trhu Komise 
navrhuje možnost zavést cenové stropy na energetické 
suroviny pro výrobu elektrické energie (uhlí, ropa, zemní 
plyn), případně přímo stanovení cenových stropů na cenu 
elektrické energie.  
Jako opatření s horizontálním přesahem mezi maloob-
chodním a velkoobchodním trhem vidí Komise možnost 
zavedení institutu agregátora, respektive model jediného 
nákupčího, který by vytvořil regulatorní membránu mezi 

velkoobchodní a maloobchodní cenou elektřiny na 
úrovni celého trhu. Všechna tato opatření sebou podle 
Komise nesou dodatečné finanční náklady.  
Naopak za opatření bez dodatečných nákladů Komise 
považuje stanovení regulovaných/pevných cen pro 
producenty elektrické energie, což by odstranilo pro-
blém nadměrných neočekávaných zisků. Komise však 
v tomto případě vidí nejen značné náklady, včetně ad-
ministrativních, spojené s implementací, ale také nega-
tivní dopad na investice do výroby elektrické energie 
a funkčnost vnitřního trhu s energiemi jako celku.  
Krizová opatření v oblasti zemního plynu 

Komise navrhuje dva možné přístupy: (1) Cenové limi-
ty pro zemní plyn obchodovaný v EU, což by zafixova-
lo cenu zemního plynu v EU a v důsledku také snížilo 
cenu elektřiny, kdy výroba elektřiny z plynu je ve stá-
vajícím modelu EU trhu s elektřinou zásadní cenotvornou 
položkou a (2) Koordinovaná EU platforma pro vy-
jednávání o dodávkách zemního plynu do EU, kdy je 
primárním cílem využít vyjednávací a ekonomický po-
tenciál EU směrem k dodavatelům zemního plynu k uza-
vírání dlouhodobých partnerství pro dodávky LNG, 
vodíku či potrubního plynu. Výsledkem by měly být 
nižší než tržní ceny dováženého zemního plynu sjedna-
né na konkrétní objemy, což by opět mělo vést k pokle-
su ceny zemního plynu, a tedy i elektrické energie v EU.   
Spolu s tímto sdělením Komise představila návrh legis-
lativ, které zajistí, aby podzemní zásobníky zemního 
plynu byly dostatečné naplněné, tak aby byly schopné 
pokrýt zimní spotřebu. Komise navrhuje povinnost, že 
zásobníky musí být k 1. listopadu 2022 plné z 80 % 
(pro každý následující rok 90 %). /Marek Sitta/ 

Soběstačnost v potravinové oblasti > Komise 

Komise dne 23. března zveřejnila sdělení v návaznosti 
na vysoké ceny energií a vojenskou invazi Ruska na 
Ukrajině. Komise konstatuje, že EU je do značné míry 
soběstačná v mnoha zemědělských produktech (obilí, 
ječmen) a zároveň je i čistým vývozcem pšenice.  
EU je však významným čistým dovozcem specifických 
zemědělských produktů, jako jsou například krmné bílko-
viny nebo slunečnicový olej. Zároveň válka na Ukrajině 
odhalila závislost evropského zemědělství na fosilních pa-
livech. Další problém, kterému EU čelí, je v oblasti produk-
ce hnojiv: fosfát a potaš jsou klíčové živiny pro zajištění 
dobrých výnosů vysoce kvalitních plodin na orné půdě. 
Většina zásob je ale v Číně, Rusku, Maroku a Bělorusku. 
Dovoz potaše do EU z Ruska a Běloruska tvoří 60 % ev-
ropské spotřeby, fosfáty 35 %. Také výroba dusíkatých 
hnojiv v EU je závislá na dodávkách zemního plynu (ruský 
plyn tvoří 45 % spotřeby v EU).  

V únoru 2022 stouply ceny potravin v EU oproti létu 
2021 o 5,6 %. Globálně ceny pšenice na trzích stouply 
o 70 %. Z geostrategického hlediska je tedy zásadní, 
aby EU přispěla k pokrytí produkční mezery s cílem řešit 
očekávaný celosvětový nedostatek pšenice způsobené 
ruskou invazí na Ukrajině. Země dovážející velkou část 
svých potravin a zejména pšenici z Ruska a Ukrajiny 
(např. severní Afrika, Blízký východ a některé africké ze-
mě, např. Nigérie) jsou silně ovlivněny a mohou zazname-
nat rostoucí napětí vedoucí k sociálním nepokojům, radi-
kalizaci a nestabilitě, které mohou uvést do pohybu nové 

migrační vlny. Rostou rovněž ceny kukuřice, ječmene 
nebo i krmiv pro dobytek. Země závislé na dovozu 
hnojiv u významné části své zemědělské produkce bu-
dou čelit rostoucím nákladům, které se mohou stát neu-
držitelnými, což vážně ohrozí produkci potravin pro 
několik příštích sklizní. 
Komise odmítá opatření členských států na ochranu do-
mácích dodávek potravin zabráněním jejich vývozu. 
V oblasti potravinové bezpečnosti a cen potravin v EU 
Komise navrhuje např. podpůrný balíček ve výši 500 
milionů eur na podporu zemědělců, snížení přimíchá-
vaní biopaliv, čímž se uvolní další hektary orné půdy, 
reorientaci zemědělství EU na udržitelnost a upuštění 
od využívání fosilních paliv a hnojiv, možnost odpuštění 
těch dluhů, které financují strategie a opatření, aby se 
udržela zelená obnova, povolení rozšíření produkce 
jakýchkoli plodin na půdě ležící ladem bez toho, aby 
přišly členské státy o platby za ekologizaci, anebo 
snížení sazby DPH u potravin.  
Ze střednědobého hlediska Komise vnímá situaci i jako 
příležitost pro implementaci strategie Od zemědělce k 
spotřebiteli, která má za cíl podporu organického ze-
mědělství, tzn. redukci umělých a efektivnější využívaní 
biohnojiv, snížení plýtvání s potravinami nebo spotřeby 
energií a vybudování zdravého a ekologicky přátel-
ského potravinového systému. / F. Mocák/  
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Rada 21. března diskutovala aktuální situaci na ze-
mědělských trzích zejména v souvislosti s dopa-
dy invaze na Ukrajinu. Na úvod jednání se připojil 
i ukrajinský ministr zemědělství Roman Leščenko, 
který popsal stav tamního zemědělství a problémy 
s dodávkami potravin a vody do obléhaných oblastí. 
Delegaci za ČR vedl ministr Zdeněk Nekula. 
Válečný konflikt ještě prohloubil složitou situaci 
v některých odvětvích. Prioritní je potravinové zabezpe-
čení, a to i na globální úrovni. Mezi konkrétní kroky, kte-
ré Komise v reakci přijala nebo přijme, patří svolání 
Pracovní skupiny pro mechanismus krizové připravenosti, 
Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro sektor vepřového 

masa, zavedení mimořádné finanční pomoci, umožnění 
soukromého skladování, využívání půdy ladem pro 
produkci, navýšení záloh přímých plateb a plateb 
z Programu rozvoje venkova. Komise také specificky 
zahrnula odvětví zemědělství a akvakultury do dočas-
ného krizového rámce pro státní podpory, nicméně 
některé členské státy zmiňovaly, že by bylo vhodné 
navýšení stropu. Členské státy vesměs návrhy Komise 
přijaly pozitivně. Některé zmínily, že budou třeba 
vyšší finanční prostředky. Členské státy také očekávají 
sdělení k zajištění potravinového zabezpečení a posí-
lení odolnosti potravinových systém. Shodly se také na 
důležitosti fungování vnitřního trhu. /F. Mocák/ 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Dne 22. března se uskutečnilo jednání Rady pro obec-
né záležitosti, jehož hlavním tématem byla výměna 
názorů k návrhu závěrů březnové Evropské rady. Mi-
nistři diskutovali také o Konferenci o budoucnosti Ev-
ropy nebo o revizi nařízení o statutu a financování 
evropských politických stran a nadací. ČR zastupoval 
ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. 
Na úvod jednání se ministři věnovali přípravě závěrů 
Evropské rady. V rámci bodu k evropskému semestru 
Rada projednala souhrnnou zprávu o příspěvcích Rady 
k evropskému semestru 2022, formálně postoupila návrh 
doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny ke schvá-
lení na březnové Evropské radě a projednala rovněž 
aktualizovaný harmonogram (roadmap) evropského se-
mestru 2022. 

Následně francouzské předsednictví shrnulo aktuální vý-
voj a proběhlé debaty v kontextu uzavření Konference 
o budoucnosti Evropy. V diskuzi byl hlavní výhradou 
delegací navržený způsob prioritizace návrhů ze strany 
pléna.  Pro řadu států bylo zklamáním rovněž nedosta-
tečné zohlednění vstupů z akcí na národní úrovni i pří-
spěvků v rámci online platformy. Delegace se také sho-

dovaly na nutnosti počkat na uzavření Konference a 
nezaujímat k doporučením a návrhům předčasně po-
stoj. 

Poté se jednání Rady zaměřilo na diskuzi o kompro-
misní verzi návrhu k nařízení o statutu a financování 
evropských politických stran a nadací. Francouzské 
předsednictví shrnulo hlavní změny oproti původnímu 
návrhu Komise z listopadu 2021, které zohledňují 
hlavní připomínky delegací vznesené na pracovní 
úrovni. Komise vyjádřila rezervovaný postoj vůči ně-
kterým změnám, obzvláště k rozhodnutí omezit členství 
v evropských politických stranách a nadacích výhrad-
ně na politické subjekty se sídlem v EU. V následné 
krátké výměně názorů vystupující delegace podpořily 
kompromisní text a ocenily práci předsednictví. 
V rámci bodu „Různé“ místopředseda Komise Maroš 
Šefčovič informoval ministry o předložení dvou návrhů 
legislativních aktů, které upravují uplatňování auto-
nomních opatření sjednaných v Dohodě o obchodu 
a spolupráci se Spojeným královstvím. /R. Franěk/ 

Miniplenární zasedání > Evropský parlament 

Ve středu 23. března a čtvrtek 24. března se konalo 
miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Mezi 
hlavní body agendy patřily zasedání Evropské rady, 
akční plán EU k zajištění potravinové bezpečnosti, boj 
proti praní peněz ve třetích zemích a plán 
RePowerEU. Plénum vyslechlo též projev premiéra 
Kanady Justina Trudeaua. 

Během prvního dne debatovali poslanci s předsedou 
Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Ko-
mise Ursulou von der Leyenovou o neformálním summi-
tu EU ve Versailles konaném dne 10. března a o nad-
cházejícím zasedání Evropské rady. Poslanci se shodli na 
podpoře ukrajinského boje za svobodu, odsouzení Puti-
na za způsobené utrpení i na pokračující potřebě pod-
pory uprchlíkům. Poslanci kladli důraz na evropskou jed-
notu, přísnější sankce při přijímání ochranných opatření a 
nutnost posílení autonomie EU do budoucna.  

Před poslanci vystoupil i kanadský premiér J. Trudeau. 
Ve svém projevu se zaměřil na ruskou invazi na Ukrajinu 
a mezinárodní reakci na tuto událost. Hovořil též 
o vztazích mezi EU a Kanadou.  

Poslanci uskutečnili též rozpravu o potřebě naléhavé-
ho akčního plánu EU k zajištění potravinové bez-
pečnosti uvnitř i vně EU s ohledem na ruskou invazi na 
Ukrajinu za účasti komisaře pro zemědělství Janusze 
Wojciechowského. Ten ve svém vystoupení upozornil 
na právě zveřejněné sdělení, jehož cílem je zajistit 
zabezpečení potravin na Ukrajině a ve zbytku světa 
s důrazem na stabilitu potravinového systému EU  
a jeho dlouhodobou udržitelnost. V následné debatě 
byla patrná názorová diskrepance mezi politickými 
skupinami EPP, ECR a ID, které zdůrazňovaly potravi-
novou bezpečnost před environmentálními cíli, a sku-
pinami S&D, Zelení/EFA a GUE/NGL, které naopak 
vyzdvihovaly environmentální a udržitelné aspekty. 
Zástupci frakce Renew kladli důraz na inovativní ře-
šení. Následující den poslanci odhlasovali usnesení, ve 
kterém vyzvali ke zřízení potravinových koridorů na 
Ukrajinu a z Ukrajiny, diverzifikaci zdrojů dovozu 
potravin do EU, podpoře domácí zemědělské produk-
ci a podpoře zasaženým zemědělcům. 
/Pokračování na s. 5/ 
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Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku 
zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví), 29. března 

Na program Rady je zařazena diskuze ministrů zdravot-
nictví k tématu budoucích výzev v rámci strategie solidarity 
EU v oblasti očkování proti covid-19. Druhá diskuze bude 
věnována otázkám Unie veřejného zdraví.  
Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, 
4. až 5. dubna 

Dopolední část jednání začne agendou kultury 
a audiovize, kde Rada projedná návrh závěrů Rady k 
posílení mezikulturních výměn prostřednictvím mobility 
umělců a kulturních profesionálů a prostřednictvím mnoho-

jazyčnosti v digitálním světě a návrh závěrů Rady 
k budování evropské strategie ekosystému kulturních a 
kreativních průmyslů.  

Program evropských institucí od 29. března až 4. dubna > Informace 

Týden v Evropské unii 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k návrhu nařízení evropského parla-
mentu a rady, kterým se stanoví přechodná pravidla pro 
balení a označení na obalu veterinárních léčivých pří-

pravků registrovaných v souladu se směrnicí 
2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004 
(vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví)  

Vystoupení kanadského předsedy vlády > Evropský parlament 

Ve středu 23. března přicestoval do Bruselu předseda 
vlády Kanady, Justin Trudeau, při příležitosti zasedá-
ní G7 a NATO. Při této příležitosti zavítal i do sídla 
Evropského parlamentu, kde už podruhé vystoupil.  
J. Trudeaua nejprve oficiálně přivítala předsedkyně 
Evropského parlamentu, Roberta Metsolová,  
a po jeho vystoupení následovala rozprava za účasti 
zástupců všech frakcí. Na úvod uvedla předsedkyně 
Evropské parlamentu, že Kanada je spojencem  
a cenným partnerem EU. „Naše vztahy prošly zkouškou 
času,“ řekla. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu 
zdůraznila společný závazek, který EU a Kanada přija-
ly, a uvedla, že jejich společné základní hodnoty jsou v 
ohrožení.  
Ve svém vystoupení odsoudil J. Trudeau ruskou agresi a 
připomněl přítomným svůj první projev na půdě Evrop-
ského parlamentu z roku 2017, ve kterém uvedl, že v té 
době číhalo na horizontu něco, co ohrožovalo meziná-
rodní pořádek. Od roku 2017 se podle něj svět vý-
znamně změnil - pod vlivem globální pandemie, recese, 
nebezpečně se projevujícími změnami klimatu, sílící ne-
důvěry vůči vládám a zeslabování demokratických insti-
tucí. J. Trudeau dále uvedl, že Putinův útok na Ukrajinu 

je zároveň útokem na svobodu a demokracii ve svě-
tě, a zdůraznil, že spojenci se mohou spolehnout na 
podporu Kanady – zmínil v této souvislosti kanadské 
velení vícenárodního praporu NATO v Lotyšsku coby 
symbolického potvrzení, že bezpečnost Evropy se 
Kanady také týká. Na závěr svého projevu uvedl, 
že „Ukrajinu nemůžeme zklamat.“ 
V následné diskuzi vystoupili zástupci všech frakcí a i 
zástupce nezařazených poslanců. Většina poslanců 
během svých vystoupení podpořila slova kanadské-
ho premiéra a vyzvali k dalším sankcím proti Rusku. 
Obrana demokracie něco stojí, uvedli, ale cena za 
její absenci by byla vyšší. Poslanci zdůraznili význam 
zelené transformace a energetické nezávislosti, kte-
ré jsou klíčové nejen v boji proti změně klimatu, ale 
také pro zajištění bezpečnosti a stability v EU. Zá-
stupci frakcí dále zdůraznili důležitost rozvoje trans-
atlantických vazeb a posílení investic do společné 
obrany NATO a také ocenili přístup Kanady k přijetí 
ukrajinských uprchlíků.  
/J. Janek/ 

Během pléna se poslanci zaměřili i na problematiku tzv. 
„Suisse secrets“ v návaznosti na nutnost zavedení stan-
dardů proti praní špinavých peněz ve třetích zemích po 
údajných finančních transakcích banky Credit Suisse. De-
baty se zúčastnil francouzský ministr, který zdůraznil, že 
boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu 
je prioritou předsednictví, které pracuje na pokroku u 
balíčku proti praní špinavých peněz.  
Druhý den plénum debatovalo o společné evropské akci 
pro dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii 

v návaznosti na sdělení Komise „REPowerEU“. De-
bata potvrdila shodu mezi institucemi na nutnosti 
odstranit závislost EU na ruské energetice. Poslanci 
ve svých vystoupeních obecně uvítali sdělení Komise.  
Poslanci z frakcí S&D, Renew a Zelení/EFA zdůraz-
nili význam obnovitelných zdrojů v dlouhodobém 
horizontu, zástupci S&D, Renew a ECR kladli důraz 
na diverzifikaci energie. Poslanci EPP pak akcento-
vali důležitost společného nákupu plynu.  
/J. Linková/ 


