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

Podpora pro uprchlíky před válkou na 
Ukrajině 

Komise 8. března předložila návrh vel-
mi významné podpory pro lidi prchají-
cím před válkou na Ukrajině, jakož 
i zemím EU, které je přijímají. 

Závislost na ruském plynu 

Komise 8. března představila ambici vypracovat 
plán REPowerEU, který má dosáhnout nezávislosti 
na dovozu ruských fosilních paliv, a to ještě v do-
statečném předstihu před rokem 2030. Fit for 55 
stanovuje cíl snížit spotřebu fosilních paliv do 2030 
o 30 %.  

Centrální depozitář cenných papírů 

Komise 16. března předložila návrh úpravy naříze-
ní o centrálních depozitářích cenných papírů s cílem 
zvýšit účinnost trhů EU pro vypořádání obchodů 
s cennými papíry a zároveň zajistit zachování fi-
nanční stability.  
Operační pokyny 

Komise 18. března představila operační pokyny na 
podporu členských států při uplatňování směrnice  
o dočasné ochraně.  
Kybernetická bezpečnost 
Komise 22. března předložila návrh pravidel, jimiž 
se mají zřídit společná opatření v oblasti kyberne-
tické bezpečnosti a zabezpečení informací ve všech 
orgánech, institucích a jiných subjektech EU. 
Zelená dohoda 

Komise 30. března předložila balík návrhů v rámci 
Zelené dohody, který obsahuje návrh nařízení o 
ekodesignu a udržitelných výrobcích, Strategii EU 
pro udržitelné a oběhové textilní výrobky a návrh 
revize nařízení o stavebních výrobcích. 
Ochrana spotřebitele 

Komise 30. března předložila návrh revize pravi-
del na ochranu spotřebitele, která má vést k zajiš-
tění větší informovanosti v otázce ekologických do-
padů jejich rozhodnutí. 
 

Omezující opatření vůči Bělorusku 

Rada 2. března rozhodla, že budou za-
vedena opatření vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní ce-
listvost, svrchovanost a nezávislost Ukra-

jiny, namířená proti běloruským činitelům. 

Schengenský mechanismus hodnocení a sledování 
Rada 3. března přijala obecný postoj k nařízení 
Rady, kterým se reformuje schengenský mechanis-
mus hodnocení a sledování. 
Čtvrtý sankční balík 

Rada 15. března zavedla čtvrtý sankční balík roz-
šiřující seznam osob a subjektů, na něž platí ome-
zující opatření 
Nařízení mechanismu úpravy uhlíkových hranic 

Rada se 15. března dohodla na obecném přístupu 
ohledně nařízení. 
Strategický kompas 
Rada 21. března formálně schválila Strategický 
kompas, který má sloužit k posílení bezpečnostní 
a obranné politiky EU do roku 2030. 
Evropský mírový nástroj 
Rada 23. března přijala další 2 opatření v rámci 
Evropského mírové nástroje (EPF). 
Ekonomika založená na datech 

Komise 23. března navrhla opatření pro spravedli-
vou a inovativní ekonomiku založenou na datech. 
Akt o digitálních trzích 

Rada a Evropský parlament 25. března dosáhly 
předběžné politické dohody o aktu o digitálních 
trzích, jehož cílem je zajistit, aby digitální odvětví 
bylo spravedlivější a konkurenceschopnější.  
 

 

 

Mechanismus podmíněnosti 
Komise 2. března přijala pokyny 
k obecnému režimu podmíněnosti, kte-
rý má za cíl chránit rozpočet EU před 
porušováním zásad právního státu. 

Omezující opatření vůči Rusku 

Rada 2. března zavedla další omezující opatření 
v reakci na neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska 
vůči Ukrajině. 
Mezinárodní proti-pandemická smlouva 

Rada 3. března přijala rozhodnutí o zmocnění Ko-
mise k zahájení jednání o mezinárodní dohodě  
o prevenci pandemií a připravenosti a reakci na 
ně.  
Fiskální politika na rok 2023 

Rada 14. března jednala ve formátu ministrů fi-
nancí o koordinaci fiskálních politik pro rok 2023 
s cílem zajistit v eurozóně hospodářské oživení.  
 

Chystá se 

V legislativním procesu 

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1866
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2098
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/03/schengen-area-council-adopts-general-approach-on-an-enhanced-evaluation-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/15/fourth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-15-additional-individuals-and-9-entities-subject-to-eu-restrictive-measures/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/23/eu-support-to-ukraine-council-doubles-funding-under-the-european-peace-facility/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1113
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1468
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-start-negotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1476
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Rozpočet EU 2023 

Rada 15. března stanovila své priority pro rozpočet 
EU na rok 2023.  

„Freeze and Seize (Zmrazit a zabavit)” 
 Komise 17. března zřídila pracovní skupinu „Freeze 
and Seize (Zmrazit a zabavit)” ve spolupráci se svý-
mi mezinárodními partnery za účelem vymáhání 
sankcí proti Rusku a Bělorusku 

Technická podpora 

Komise 21. března zavedla nástroj pro technickou 
podporu s cílem pomoci členským státům, které přijí-
mají uprchlíky z Ukrajiny. 
Boj proti rasismu a antisemitismu 

Rada 22. března přijala závěry Rady o boji proti 
rasismu a antisemitismu. 

Transparentnější financování evropských politic-
kých stran 

Rada 22. března dosáhla politické dohody 
(částečného obecného přístupu) o přepracovaném 
znění nařízení o statutu a financování evropských 
politických stran a evropských politických nadací. 
Nástroj SURE 

Komise 24. března zveřejnila svou třetí pololetní 
zprávu o implementaci a dopadu nástroje SURE 
na ochranu pracovních míst a příjmů ohrožených 
pandemií covidem-19 s rozpočtem 100 mld. eur.  

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Životní prostředí Přezkum pravidel EU – certifikace pohlcování uhlíku 2. 5. 2022 

Životní prostředí Přezkum právních předpisů EU – rtuť 3. 5. 2022 

Statistiky Hodnocení statistik evropského trhu práce týkající se 
podniků 

4. 5. 2022 

Jednotný trh Přezkum nového rámce pro patenty, jejichž využití je 
nezbytné k dodržení technických norem – duševní   
vlastnictví 

9. 5. 2022 

Spotřebitelé Přezkum pravidel EU – souborné služby pro cesty 10. 5. 2022 

Životní prostředí 

  

Hodnocení opatření ke snížení dopadu znečištění      
mikroplasty na životní prostředí 

17. 5. 2022 

Doprava Revize směrnice o řidičských průkazech 20. 5. 2022 

Doprava Hodnocení přeshraničního vymáhání pravidel silničního 
provozu 

20. 5. 2022 

Monitoring evropské legislativy 

Vaše oči a uši v Bruselu 

Periskop EU - Měsíční monitoring toho nejdůležitějšího, co se v EU děje a co se Vás dotýká, připravuje Euro-
skop.cz. Přehled informací za březen 2022, redakční uzávěrka 31. března 2022. Šířeno výhradně elektro-
nicky. Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem 
přehledu anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.  

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/15/council-sets-its-priorities-for-the-2023-eu-budget/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1867
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/04/council-adopts-conclusions-on-combating-racism-and-antisemitism/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/22/the-council-of-the-eu-moves-towards-more-transparent-funding-of-european-political-parties/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/03/22/the-council-of-the-eu-moves-towards-more-transparent-funding-of-european-political-parties/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1987
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certifikace-pohlcovani-uhliku-pravidla-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Rtut-prezkum-pravnich-predpisu-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13266-Statistiky-evropskeho-trhu-prace-tykajici-se-podniku_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13266-Statistiky-evropskeho-trhu-prace-tykajici-se-podniku_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Dusevni-vlastnictvi-novy-ramec-pro-patenty-jejichz-vyuziti-je-nezbytne-k-dodrzeni-technickych-norem_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Dusevni-vlastnictvi-novy-ramec-pro-patenty-jejichz-vyuziti-je-nezbytne-k-dodrzeni-technickych-norem_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Dusevni-vlastnictvi-novy-ramec-pro-patenty-jejichz-vyuziti-je-nezbytne-k-dodrzeni-technickych-norem_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Souborne-sluzby-pro-cesty-prezkum-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Opatreni-ke-snizeni-dopadu-znecisteni-mikroplasty-na-zivotni-prostredi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Opatreni-ke-snizeni-dopadu-znecisteni-mikroplasty-na-zivotni-prostredi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12978-Revize-smernice-o-ridicskych-prukazech_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2131-Cross-border-enforcement-of-road-traffic-rules_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2131-Cross-border-enforcement-of-road-traffic-rules_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

