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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
máme před sebou krátkou velikonoční 
přestávku, která s sebou sice přináší 
menší počet řádných jednání a zasedá-
ní, nicméně o klidnějších týdnech roz-
hodně hovořit nelze. Reakce na pokra-
čující agresivní válku Ruska vůči Ukraji-
ně EU nadále zaměstnává na všech 
úrovních, ať už jde o přípravu dalších 
přísnějších sankcí, debatu o vyšetření a 
postihu zločinů páchaných ruskou armá-
dou či poskytování finanční, vojenské 
a humanitární pomoci Ukrajině.  
Rada EU tento týden zasedá 
v Lucemburku, a sice pouze ve dvou 
formacích. Hned v pondělí se zde se-
tkali ministři zahraničních věcí, jejichž 
hlavním tématem nemohlo být nic jiného 
než ruská agrese vůči Ukrajině. Hovořili 
o implementaci sankcí, přijetí dalšího 
sankčního balíčku, vyšetřování váleč-
ných zločinů Mezinárodním trestním 
tribunálem, mobilizaci dalších prostřed-

ků v rámci Evropského mírového nástroje 
nebo boji s dezinformacemi. Dále měli 
na programu strategii Global Gateway 
a další aktuální zahraničněpolitické 
otázky, včetně výzvy spojené s rychlou 
změnou klimatu v arktickém regionu.  
V úterý se koná Rada pro obecné zále-
žitosti, která se bude věnovat zejména 
dialogu o právním státu, strategickému 
výhledu a Konferenci o budoucnosti Ev-
ropy. K dalším pravidelným zasedáním 
se Rada vrátí po velikonoční přestávce 
až ve druhé polovině května. 
Evropský parlament se v týdnu před 
Velikonocemi věnuje své vnější činnosti. 
Delegace Podvýboru pro bezpečnost 
a obranu navštívila Gruzii, kde působí 
monitorovací mise EU, aby zhodnotila její 
činnost a případné dopady ruské agrese 
vůči Ukrajině. Delegace Výboru pro roz-
počtovou kontrolu se tento týden vydala 
do Bulharska, a to v souvislosti 
s nedávnými obviněními z korupce 
a zneužití finančních prostředků z fondů 
EU. O vzájemném obchodu a investicích 
mezi EU a Indií a strategii pro Indo-
Pacifik pak v Indii jedná delegace  
Výboru pro mezinárodní obchod. 
V tomto čísle newsletteru si nezapomeňte 
přečíst reportáž z kulatého stolu Národ-
ního konventu o EU, který proběhl minulý 
týden a věnoval se budoucnosti evrop-
ského energetického trhu. Diskuzi o ní do 
nedávna rámoval především balíček Fit 
for 55, nyní do ní zcela zásadně pro-
mlouvá aktuální bezpečnostní situace 
v Evropě, čímž nabyla značného geopo-
litického rozměru. Páteční debata se 
zaměřila mimo jiné na to, jak EU může 
ze současné krize učinit příležitost 
k řešení stávajících slabin, nebo na to, 
jaké nástroje využít k posílení energetic-
ké bezpečnosti EU.  

Úvodník 

Kulatý stůl Národního konventu o EU 

V pátek 8. dubna se uskutečnil další 
kulatý stůl Národního konventu na 
téma „Budoucnost evropského ener-
getického trhu“. Diskuze se zúčast-
nili zástupci státní správy, obou ko-
mor Parlamentu, hospodářské, aka-
demické a sociální sféry, společně 
s odborovými svazy a zástupci ev-
ropských institucí. Odborným ga-
rantem byla Asociace pro meziná-
rodní otázky.  
Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na čtyři diskuzní otázky. 

(1) Jak může EU ze současné krize učinit 
příležitost k řešení slabin fungování ev-
ropského energetického trhu? (2) Které 
nástroje by měly členské státy a unijní 
instituce využít ke zvýšení energetické 
bezpečnosti a nezávislosti na třetích ze-
mích? (3) Ve světle událostí posledních 
týdnů, jakou roli v zajištění evropské 
energetické bezpečnosti může sehrát 
Green Deal? (4) Které priority by Česko 
mělo v souvislosti s evropským energetic-
kým trhem prosazovat? /Pokr. na s. 2/  



Týden v EU — 4. až 10. dubna 2022 

 

Kulatý stůl zahájil Štěpán Černý, ředitel Odboru koordi-
nace evropských politik Úřadu vlády, který zdůraznil, že 
budoucnost evropského energetického trhu byla done-
dávna rámcována úsilím o dosažení uhlíkové neutrality 
v roce 2050 a balíčkem „Fit for 55“. Po invazi Ruska na 
Ukrajinu energetická politika získala silný geopolitický 
rozměr.  
Podkladový dokument představil Jan Svoboda za Aso-
ciaci pro mezinárodní otázky. Uvedl, že energetická 
krize, vysoké ceny energií a s nimi spojené negativní 
sociální dopady vedly k zahájení úvah nad budoucností 
vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem.  
První stanovisko odprezentoval Petr Třešňák za Minis-
terstvo průmyslu a obchodu. Zdůraznil, že v současné 
době v prostředí vysokých cen energie přicházejí výzvy 
k přehodnocení některých základních principů současné 
metody. Jedná se kupříkladu o uplatnění cenových stro-
pů nebo určení ceny podle průměru nákladů jednotlivých 
technologií.  
Další stanovisko představil Jan Harnych ze Svazu prů-
myslu a dopravy ČR, který zdůraznil, že je zapotřebí jít 

ke kořeni problému, jímž je vysoká závislost na jedi-
ném dodavateli. Je potřeba zajistit dodávky zemního 
plynu i mimo Rusko, protože zemní plyn je klíčový pro 
průmysl.  
Jan Osička z Masarykovy univerzity dodal, že v nej-
bližší době bude kritické omezit negativní dopady na 
kupní sílu obyvatel a zároveň zabránit zvedající se 
investiční vlně do fosilních paliv. Poslední stanovisko 
představil Martin Sedlák za Svaz moderní energeti-
ky, který zmínil, že Česko by se mělo zaměřit na spo-
lečný postup při získávání dodávek zemního plynu/
LNG z jiných než ruských zdrojů. Současně je však 
třeba koordinovat také postup v oblasti budoucí pro-
dukce a možného importu zelených plynů.  
Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu a na sítích 
Twitter (@konventeu), Facebook (Národní konvent 
o EU) nebo Instagram (@narodnikonvent). Z kulatého 
stolu budou vypracována doporučení, která budou 
představena vládě a dalším tvůrcům české evropské 
politiky. /K. Bartáková/ 

Emisní balíček > Komise 

Komise 5. dubna zveřejnila nové návrhy, které upra-
vují regulatorní rámec pro emise a polutanty 
v kontextu Zelené dohody pro Evropu. Součástí balíč-
ku je revize směrnice o průmyslových emisích a naří-
zení o reportingu dat v oblasti životního prostředí 
z průmyslových zařízení a ustanovení Portálu pro prů-
myslové emise,   revize nařízení o látkách poškozují-
cích ozonovou vrstvu a revize nařízení o fluorovaných 
skleníkových plynech.  
Revize směrnice o průmyslových emisích a nařízení 
o reportingu dat v oblasti životního prostředí z prů-
myslových zařízení a ustanovení Portálu pro průmys-
lové emise 

Směrnic o průmyslových emisích kontroluje dopady prů-
myslových emisí na životní prostředí přibližně 52 000 
velkých průmyslových zařízení v Evropě s vysokým rizi-
kem znečištění, a to integrovaným způsobem podle jed-
notlivých odvětví. Zahrnuje všechny relevantní znečišťující 
látky potenciálně vypouštěné průmyslovými zařízeními, 
které mají vliv na lidské zdraví a životní prostředí.  
Zařízení spadající do rozsahu směrnice produkují asi 
20 % emisí znečišťujících látek do ovzduší v EU a okolo 
40 % emisí skleníkových plynů. Činnosti regulované směr-
nicí zahrnují elektrárny, rafinerie, zpracování a spalování 
odpadů, výrobu kovů a cementu, skla, chemikálií, celuló-
zy a papíru, potravin a nápojů, jakož i intenzivní chov 
prasat či drůbeže. Zařízení spadající pod tuto směrnici 
musí splňovat emisní podmínky uplatňováním „nejlepších 
dostupných technologii“ specifických pro danou činnost.  
Komise v návrhu revize míří na větší pomoc předním 
inovátorům v EU. Alternativou k povolením založeným 
na zavedených nejlepších technologiích budou přední 
výrobci, kteří budou moci testovat nové technologie 
a využívat flexibilnějších povolení. Inovační centrum pro 
průmyslovou transformaci a emise (INCITE) pomůže prů-
myslu s hledáním řešení pro kontrolu znečištění. A koneč-
ně, do roku 2030 nebo 2034 budou muset provozovate-
lé vypracovat pro své provozy transformační plány, aby 
dosáhli ambicí EU v oblasti nulového znečištění do roku 
2050, oběhového hospodářství a dekarbonizace.   
Cílem je i podpora investic průmyslu do oběhového 
hospodářství. Nové nejlepší dostupné techniky by mohly 

zahrnovat závazné úrovně účinnosti využívání zdrojů. 
Stávající systém environmentálního řízení bude moder-
nizován s cílem snížit používání toxických chemických 
látek.   
Nově se pravidla nařízení o průmyslových emisí mají  
vztahovat také na více zařízení, zejména na velko-
chovy hospodářských zvířat. Podle nových pravidel 
budou postupně zahrnuty největší chovy skotu, prasat 
a drůbeže. Přibližně 13 % evropských komerčních 
farem, které jsou dohromady odpovědné za 60 % 
emisí amoniaku a 43 % metanu z chovu hospodář-
ských zvířat v EU.  
V neposlední řadě nová pravidla zvýší transparent-
nost a účast veřejnosti v povolovacím procesu. Evrop-
ský registr úniků a přenosů znečišťujících látek bude 
navíc přeměněn na portál průmyslových emisí EU, kde 
budou mít občané jednoduchý přístup k údajům o vy-
daných povoleních kdekoli v Evropě a získají přehled 
o znečišťujících činnostech ve svém bezprostředním 
okolí.   
Nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu 

Zavedením nových opatření zaměřených na výrobky, 
v nichž se v minulosti legálně používaly látky poškozu-
jící ozonovou vrstvu, chce EU do roku 2050 zabránit 
emisím odpovídajícím 180 milionům tun CO2 a 32 
tisícům tun látek s potenciálem poškození ozonové 
vrstvy. V návrhu Komise míří primárně na vyšší ambi-
ce, většiny dodatečných úspor emisí by bylo dosaženo 
požadavkem, aby se látky poškozující ozonovou vrst-
vu při renovaci nebo demolici budov z izolačních pěn 
získávaly zpět nebo likvidovaly. 
Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech 

Na úrovni EU představují flourované plyny v současné 
době 2,5 % celkových emisí skleníkových plynů. Posí-
lený návrh týkající se flourovaných plynů ušetří do 
roku 2030 ekvivalent 40 milionů tun emisí oxidu uhliči-
tého Návrh by zrušil některé výjimky a uvedl by po-
stupné snižování emisí fluorovaných uhlovodíků v EU 
plně do souladu s Montrealským protokolem.  
/F. Mocák/ 
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Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport > Rada 

Rada ve dnech 4. a 5. dubna schválila závěry o posí-
lení mezikulturních výměn prostřednictvím mobility 
umělců a pracovníků kulturního a kreativního odvětví 
a prostřednictvím mnohojazyčnosti v digitální éře. De-
legaci ČR vedl v části kultura ministr Martin Baxa a v 
další části ministrem školství Petrem Gazdíkem. 

V části pro kulturu Rada schválila závěry o budování 
evropské strategie pro ekosystém kulturních a kreativních 
průmyslů. Politická rozprava byla věnována Ukrajině, 
a to konkrétně opatřením na ochranu kulturního sektoru 
a jeho aktérů zasažených situací na Ukrajině. V rámci 
bodu „Různé“ podala Itálie informaci o prvním zasedání 
ministrů kultury zemí jižního partnerství EU, které se usku-
teční v Neapoli ve dnech 16. – 17. června 2022. Sloven-
sko informovalo o výběru města Trenčín jako evropského 
hlavního města kultury pro rok 2026. Estonsko, Litva 
a Lotyšsko podaly informaci o koordinaci evropských 
akcí na podporu Ukrajiny v oblasti kultury a sdělovacích 
prostředků. V závěru ČR představila priority svého před-
sednictví v oblasti kultury.  
Dále následovala obědová diskuze ministrů sportu věnu-
jící se tématu postavení žen ve sportovním prostředí, 
zejména ve statutárních orgánech sportovních klubů 
a organizací. Na odpoledním zasedání ministrů zodpo-
vědných za agendu sportu schválili ministři závěry 
o sportu a fyzické aktivitě jako slibnému nositeli změn 

chování k udržitelnému rozvoji. Tématem politické roz-
pravy bylo prosazování hodnot Evropské unie pro-
střednictvím sportu a jeho organizace. Na závěr česká 
delegace informovala o programu svého nadcházejí-
cího předsednictví v oblasti sportu.  
V rámci odpoledního zasedání ministrů školství Ra-
da schválila závěry o posílení mobilit učitelů a školite-
lů, především evropských mobilit, během jejich počá-
tečního a dalšího vzdělávání a přípravy. Dále schváli-
la závěry o evropské strategie posilující vysokoškol-
ské instituce pro budoucnost Evropy. Politická rozpra-
va byla věnována posilování krizového řízení 
a schopnosti předvídání krizí v Evropském prostoru 
vzdělávání. Komise navrhla v rámci programu Eras-
mus+ přesun 200 mil. eur z roku 2027 na rok 2023 
ve prospěch projektů pro Ukrajince. V rámci bodu 
„Různé“ podalo francouzské předsednictví informaci  
o prohlášení k vytvoření společné vize o účinnosti, 
efektivitě a spravedlnosti investic do vzdělávání. 
V závěru Česká republika představila priority svého 
předsednictví v oblasti vzdělávání. 
Souběžně se uskutečnil neformální oběd ministrů pro 
oblast mládeže (Slovinsko, Francie, Česko a Švédsko) 
s mladými delegáty na téma podpora národního  
a nadnárodního dobrovolnictví mládeže za účelem 
posílení pocitu evropské sounáležitosti. /M. Žiga/ 

Zasedání Euroskupiny a Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

Diskuze ministrů hospodářství a financí zemí EU 
5. dubna se zaměřila znovu na hospodářské dopady 
války na Ukrajině a zpřísňování mezinárodních sank-
cích proti Rusku. V tomto kontextu byla diskutována 
i otázka snížení závislosti EU na ruské ropě a plynu. 
Tématem bylo také posílení evropské finanční archi-
tektury pro rozvoj a minimální zdanění velkých nad-
národních společností v EU. Delegaci ČR vedl ministr 
financí Zbyněk Stanjura. 
Den před jednáním Rady zasedala Euroskupina ve 
standardním formátu, která se věnovala hospodářským 
dopadům války na Ukrajině na ekonomiku eurozóny a 
dalším možným sankcím vůči Rusku. Dalšími body agendy 
byla diskuze k digitálnímu euru a vývoji trhu s bydlením.  
Následovalo jednání Euroskupiny ve formátu bankovní 
unie. Zde byly projednány zprávy od předsedů Jednot-
ného dohledového mechanismu a Jednotného rezolučního 
mechanismu.  

Na úvod jednání Rady se uskutečnila videokonference 
s ministrem financí Ukrajiny Serhiyem Marchenkem, který 
informoval o současné hospodářské situaci na Ukrajině 
a stavu veřejných financí. Dále se vyjádřil k rozšíření 
sankcí vůči Rusku a přípravě finanční pomoci na rekon-
strukci Ukrajiny. Rada jednala o provádění sankcí, které 
EU uvalila na Rusko, o jejich účinnosti a o jejich posílení. 

Ministři rovněž jednali o hospodářských otázkách sou-
visejících s přijímáním ukrajinských uprchlíků. Rada 
poté na základě nového posouzení Komise jednala 
o dopadu války na Ukrajině na evropské ekonomi-
ky. Diskuse se zaměřila zejména na opatření přijatá 
na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem řešit nárůst 
cen energie a surovin. Bylo zdůrazněno, že je důležité, 
aby členské státy vzájemně koordinovaly své vnitro-
státní plány podpory.  
V nelegislativních bodech proběhla diskuse ministrů ke 
koordinaci opatření v národních ekonomikách v reakci 
na dopady ukrajinské krize a zejména na vliv zvýše-
ných cen energií a stoupající inflace. Tématem jednání 
byla také problematika směnitelnosti ukrajinských hři-
ven v EU v zemích s největším počtem ukrajinských 
uprchlíků, zejména v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, ale 
i v České republice. Rada ministrů přijala doporučení 
na jednotný postup po vzoru Polska, kde polská cen-
trální banka podepsala dohodu s ukrajinskou centrální 
bankou a spustila program výměny hotovosti. Pro vý-
měnu peněz je stanovený limit 10 tisíc hřiven na osobu 
a nutnost registrovat  žadatele o výměnu, aby se pře-
dešlo zneužití systému. V dalším bodu Rada přijala 
závěry o strategické autonomii evropského hospodář-
ského a finančního sektoru. /M. Ondičová/ 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov > Rada 

Hlavním bodem na programu Rady 7. dubna byla 
politická debata ministrů k revizi nařízení využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví. Delegaci 
za ČR vedl ministr Zdeněk Nekula.  
Francouzské předsednictví k diskuzi k revizi nařízení při-
pravilo podkladový dokument se třemi otázkami zamě-

řenými na metody emisní inventarizace, zohlednění 
přírodních škodlivých činitelů. Některé členské státy 
upozornily na nadměrnou administrativní a finanční 
zátěž související s dodatečným vykazováním.  
Předsednictví informovalo dále informovalo o aktuální 
situaci a výskytu vysoce patogenní chřipky ptáků 
(HPAI) v EU a potřebách ochrany chovů /Pokr. na s. 4/  
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Ve dnech 4. – 7. dubna se konalo plenární zasedání 
Evropského parlamentu. Na programu byly zejména 
rozpravy o ochraně dětí prchajících z Ukrajiny, o sum-
mitu EU – Čína, o sankcích proti Rusku anebo o postu-
pu dle článku 7 Smlouvy o EU v případě Polska a Ma-
ďarska.  
V úterý 5. dubna proběhla rozprava o ochraně dětí pr-
chajících z války na Ukrajině. Poslanci napříč všemi frak-
cemi důrazně odsoudili ruskou agresi způsobující utrpení 
více než 4 milionů dětí a ve svých vystoupeních akcento-
vali především problematiku nezletilých bez doprovodu. 
Podle poslanců je nutné, aby členské státy EU zabezpe-
čily zejména dětským uprchlíkům komplexní podporu 
zahrnující zajištění bezpečné přepravy a humanitárních 
koridorů, řádnou registraci, přístup k potravinám, mož-
nost vzdělávání, úplnou zdravotní péči a psychologickou 
asistenci k usnadnění integrace. Zástupci Komise , místo-
předsedkyně Dubravka Šuica a komisařka Ylva Johans-
sonová, uvedli, že hlavní prioritou je identifikace 
a registrace 2 milionů dětí, které přišly do EU. Plénum 
Evropského parlamentu k té věci následně schválilo usne-
sení dne 7. dubna. 
V úterý rovněž proběhla rozprava s vysokým představi-
telem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
Josepem Borrellem, o výsledcích bilaterálního summitu 
EU – Čína, který se konal 1. dubna. Během svého vystou-
pení uvedl J. Borrell, že summit nedosáhl velkých výsled-
ků a rovněž nedošlo k dohodě o společném postupu oh-
ledně Ukrajiny. I když summit nepřinesl požadované vý-

stupy, frakce EPP, Renew a Zelení/EFA ve svých vy-
stoupeních ocenily předsedkyni Komise a předsedu 
Evropské Rady za jejich přímý přístup k ruské vojen-
ské agresi proti Ukrajině a obraně hodnot EU. Na 
závěr rozpravy uvedl J. Borrell, že summit alespoň 
umožnil EU předat Číně silná poselství a pomohl vy-
jasnit postoje Pekingu k vojenské pomoci Ruska.  
Ve středu 6. dubna se rovněž konala rozprava 
o postupu Komise dle čl. 7 Smlouvy o EU v případě 
Polska a Maďarska. Za Radu vystoupil francouzský 
státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Be-
aune a za Komisi místopředsedkyně Věra Jourová. 
C. Beaune uvedl, že právní stát je společnou evrop-
skou hodnotou a tvoří základ pro vnitřní trh a bez-
pečnost. Francouzské předsednictví je podle něj od-
hodláno pokračovat v postupu dle čl. 7 Smlouvy 
o EU a vede intenzivní dialog s Polskem a Maďar-
skem v této věci. Ve svém následném vystoupení 
uvedla V. Jourová, že všechny členské země i institu-
ce EU musí přispívat k prosazování právního státu. 
Komise proto vydá v červenci 2022 novou zprávu 
o právním státu, která bude obsahovat doporučení 
pro členské země k řešení problémů v oblasti prosa-
zování právního státu. V následné debatě se téměř 
všechny frakce shodly na nutnosti ochrany základ-
ních hodnot Unie, a to především respektu k demo-
kracii a právnímu státu.  
/J. Janek/  
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Poslanci Evropského parlamentu vedli ve středu 
6. dubna debatu s předsedou Evropské rady Charle-
sem Michelem, předsedkyní Komise Ursulou von der 
Leyenovou a vysokým představitelem Unie pro za-
hraniční věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrell-
em (jménem Rady) o aktuální situaci, pokud jde o 
válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku  
a jejich uplatňování. Usnesení primárně zaměřené na 
posílení sankcí bylo přijato ve čtvrtek 7. dubna. 
Předseda Evropské rady Ch. Michel, vysoký představitel 
J. Borrell a předsedkyně Komise U. von der Leyenová 
jednomyslně odsoudili válečné zločiny, kterých se dopus-
tila ruská armáda ve města Buča. Shodli se na pokraču-

jící potřebě podpory pro Ukrajinu a uprchlíky, evrop-
ské jednotě i posílení sankcí vůči Rusku. Předsedkyně 
Komise informovala poslance o pátém balíčku sankcí. 
S odkazem na zasedání poslední Evropské rady zdů-
raznili, že byly podniknuty zásadní kroky k posílení 
evropské suverenity, bezpečnosti, obrany a nezávis-
lost evropských energetických rozhodnutí.  
Ch. Michel oslovil během debaty ruské vojáky: „Pokud 
nechcete být zločinci, tak složte zbraně 
a přestaňte bojovat." U. von der Leyenová zdůrazni-
la, že tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina 
musí být zvýšen, aby se omezily politické                
/Pokr. na s. 5/ 

drůbeže před touto nákazou mj. očkováním a připomně-
lo, že to bylo právě francouzské předsednictví, kdo za-
hájil tuto strategickou diskuzi. Členské státy uvedly, že 
předpokládají zhoršování situace a že kromě vakcinace 
je nutné vzít do úvahy všechny dostupné varianty pre-
vence.  

Komise na jednání představila nový návrh nařízení 
o zeměpisných označeních, který reaguje na identifi-
kovaný prostor k vylepšení opatření. Návrh má tři cíle, 
kterými jsou posílení ochrany zeměpisných označení, zvý-
šení jejich atraktivity a zjednodušení a harmonizace re-
gistračního procesu.  
Komise dále představila sdělení reagující na dopady 
agrese Ruska na Ukrajinu z pohledu potravinového 
zabezpečení a na problémy na komoditních trzích 
z důvodu vyšších cen vstupů. Podle Komise je zásadní 
zachovat volný obchod se třetími zeměmi a funkční vnitř-
ní trh. V tomto ohledu zejména varovala před jakýmiko-

liv exportními restrikcemi. Důležitá je rovněž mezinárod-
ní spolupráce v rámci skupiny zemí G7, G20 nebo FAO. 
Vyzvala k pokračování humanitární pomoci Ukrajině. 
Komise nechce přijímat najednou všechna opatření, 
vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho bude krize 
trvat. V rámci tohoto bodu Chorvatsko dále představilo 
návrh na zavedení specifického opatření rozvoje venko-
va Společné zemědělské politiky pro zmírnění dopadů 
aktuální krize. Jednalo by se o podobné opatření, které 
bylo přijato během pandemie covidu-19.  

Před zahájením diskuze k situaci na zemědělských tr-
zích po invazi na Ukrajinu se prostřednictvím videokon-
ference připojil nový ukrajinský ministr agrární politiky 
a potravinářství Mykola Solskyj, který poděkoval EU za 
dosavadní podporu a vyjádřil se ke své žádosti o fi-
nanční prostředky na dodávky osiv a poskytnutí veteri-
nárních léčiv uvedené v dopise adresovaném Komisaři 
Wojciechowskému. /F. Mocák/ 
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V rámci každoročního dialogu o právním státu povedou 
ministři diskusi na téma právního státu věnovanou jednotli-
vým zemím.  
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Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv 
Unie při provádění a vymáhání Dohody o vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z 
Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou 
energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evrop-
skou unií a Evropským společenstvím pro atomovou 
energii na straně jedné a Spojeným královstvím Velké 
Británie a Severního Irska na straně druhé ( vypraco-
valo Ministerstvo zahraničních věcí)  

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropského Parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociální-
mu výboru a Výboru regionů „Akt o čipech pro Evro-
pu“ (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)  
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro 
posílení evropského ekosystému polovodičů (akt 
o čipech) (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu) 

a ekonomické možnosti Kremlu. Dle J. Borella je třeba mít 
méně potlesku, ale více zbraní pro Ukrajinu.  
V rámci rozpravy se poslanci shodli na naléhavosti ukon-
čení války a na potrestání válečných zločinů. Drtivá větši-
na poslanců ocenila výsledky Evropské rady a vyzvala 
k přísnějším sankcím. Frakce EPP se zaměřila na vojenskou 
podporu, další skupiny kladly důraz na humanitární 
aspekty a větší nezávislost EU v energetice.  
V usnesení přijatém 7. dubna poslanci zdůraznili, že 
v současnosti musí být prioritou účinné uplatňování stávají-
cích sankcí celou EU a jejími mezinárodními spojenci. Po-
slanci vyjádřili rozhořčení a pobouření nad krutostmi, kte-
ré podle dostupných zpráv spáchaly ruské ozbrojené síly 
v řadě okupovaných ukrajinských měst, jako je Buča. Zdů-
razili, že dodávky zbraní musí pokračovat a musí být ze-
síleny, aby se Ukrajina mohla účinně bránit. Vyzvali ve-
doucí představitele EU a dalších států, aby vyloučili Rusko 
ze skupiny G20 a dalších organizací pro mnohostrannou 

spolupráci) Vyzvali k okamžitému úplnému embargu 
na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a zemního 
plynu z Ruska, k úplnému opuštění plynovodů Nord-
stream 1 i 2 a k tomu, aby byl předložen plán na 
pokračující zajištění bezpečnosti dodávek energie v 
EU v krátkodobém horizontu. Vyzvali rovněž k uvale-
ní dalších sankce na veřejné osobnosti, které v Rusku 
šíří agresivní propagandu na podporu ruské agrese 
proti Ukrajině a vytvoření globálního mechanismu 
protikorupčních sankcí.  
Vzhledem k tomu, že v důsledku války bylo téměř 
6,5 milionu ukrajinských občanů vnitřně vysídleno a 
více než 4 miliony uprchly do sousedních zemí, po-
slanci v usnesení apelovali na zřízení bezpečných 
humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů prchají-
cích před bombardováním a posílení sítí humanitární 
pomoci EU na Ukrajině.  
/J. Linková/ 


