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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
první dubnový týden bude patřit zase-
dáním Rady, která se v dubnu tradičně 
konají v Lucemburku, plenárnímu zase-
dání Evropského parlamentu ve Štra-
sburku a také kulatému stolu Národního 
konventu o EU. 

Hned v pondělí proběhlo v Lucemburku 
jednání Euroskupiny, která se věnovala 
dopadům války na Ukrajině na eurozó-
nu v krátkodobém a střednědobém 
horizontu, koncepci digitálního eura 
nebo bankovní unii.  
Od pondělí do úterý pak zasedá Rada 
pro vzdělávání, mládež, kulturu 
a sport. Ve formátu pro kulturu a sport 
diskutovali ministři v pondělí o situaci 
na Ukrajině a možnostech její podpory 
v daných sektorech nebo o návrhu zá-
věrů Rady k posílení mezikulturních vý-
měn prostřednictvím mobility umělců 
a kulturních profesionálů a prostřednic-
tvím mnohojazyčnosti v digitálním světě 
a návrhu závěrů Rady k budování ev-
ropské strategie ekosystému kulturních 
a kreativních průmyslů. V úterý pak ve 
formátu pro vzdělávání mají na pro-
gramu návrh doporučení Rady o budo-

vání mostů pro efektivní spolupráci ev-
ropského vysokého školství, návrh závěrů 
Rady o Evropské strategii pro univerzity 
pro budoucnost Evropy a návrh závěrů 
Rady o posílení evropské mobility učitelů 
během jejich počáteční přípravy a další-
ho vzdělávání.  
Na jednání euroskupiny v úterý navazuje 
Rada pro hospodářské a finanční věci, 
která se věnuje návrhu provést v právu 
EU globální dohodu dosaženou na úrovni 
OECD, přípravě zasedání skupiny G20 
a Mezinárodního měnového fondu nebo 
strategické autonomii EU v hospodář-
ských a finančních záležitostech.  
Ve čtvrtek uzavře jednání Rady pro ten-
to týden Rada pro zemědělství a rybo-
lov. Ministry čeká diskuze o zajištění po-
travinového zabezpečení a posílení 
odolnosti potravinových systémů, situaci 
na trzích se zemědělskými produkty ne-
bo o probíhající revizi nařízení o využí-
vání půdy, změnách ve využívání půdy 
a lesnictví. 
Hned v pondělí také Rada přijala legis-
lativní změny, které členským státům 
umožní přesměrovat zdroje z fondů poli-
tiky soudržnosti a Fondu evropské pomo-
ci nejchudším osobám (FEAD) na pomoc 
uprchlíkům, kteří prchají před ruskou vo-
jenskou agresí vůči Ukrajině. 
Poslanci Evropského parlamentu mají na 
programu plenárního zasedání ruskou 
vojenskou agresi vůči Ukrajině se zamě-
řením na pomoc dětem, které před ní 
prchají, výsledky březnové Evropské 
rady, rozpravu s předsedkyní Komise  
o implementaci politických priorit Komi-
se, klimatickou změnu nebo stav právní-
ho státu v Polsku a Maďarsku. 
Konec týdne uzavřeme kulatým stolem 
Národního konventu o EU na téma bu-
doucnost energetického trhu. Diskutovat 
se bude o slabinách fungování evropské-
ho energetického trhu, zvýšení energetic-
ké bezpečnosti nebo prioritách ČR. 
O průběhu a výsledcích debaty si bude-
te moct přečíst v příštích číslech newslet-
teru. 

Úvodník 

Balíček k oběhovému hospodářství 
Komise 30. března zveřejnila za-
střešující sdělení k učinění udržitel-
ných výrobků normou k prvnímu 
balíčku oběhového hospodářství.  
Ve sdělení Komise zdůrazňuje potře-
bu lepšího využívání zdrojů pro 
zboží každodenního užití a možností 

oběhového hospodářství s cílem oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů  
a poškozování životního prostředí. Sdě-
lení vyzývá ke zvýšení investic do obě-
hových obchodních modelů jako opětov-
né použití, oprava nebo výroba na vy-
žádání /Pokr. na s. 2/  
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s cílem snížit poptávku po energii a zdrojích a oddělení 
růstu od využívání primárních zdrojů. Součástí bude vy-
tvoření jak Evropského centra pro oběhové hospodářství, 
tak příprava pokynů pro podporu cirkulárního podniká-
ní. Navíc EU posílí svou spolupráci se zeměmi mimo EU 
na globální, regionální a bilaterální úrovni, kde bude 
usilovat o podporu na přechod k udržitelnosti a dodržo-
vání nových pravidel.  
Součásti prvního balíčku baličku oběhového hospodář-
ství, které samotné sdělení k učinění udržitelných výrobků 
normou představuje, jsou návrh nařízení o ekodesignu 
udržitelných produktů, návrh nařízení o stavebních vý-
robcích, návrh směrnice k právům spotřebitelů v zelené 
transformaci a sdělení o strategii pro udržitelný a obě-
hový textil.  

Návrh nového nařízení o ekodesignu udržitelných 
výrobků je stavebním kamenem Komise k ekologicky 
udržitelnějším a oběhovým výrobkům. Návrh vychází 
ze stávající směrnice o ekodesignu, která se v součas-
né době vztahuje pouze na výrobky spojené se spo-
třebou energie. 
Návrh vytváří rámec pro stanovení požadavků na 
ekodesign konkrétních skupin výrobků s cílem výrazně 
zlepšit jejich oběhovost, snížit energetickou náročnost 
a posílit tak jejich environmentální udržitelnost. Návrh 
umožní stanovit požadavky na kvalitu a informace 
pro téměř všechny kategorie fyzického zboží uvádě-
ného na trh EU. Pro skupiny výrobků, které mají spo-
lečné vlastnosti, umožní rámec rovněž stanovit horizon-
tální pravidla. /M. Sitta/ 

Návrh o stavebních výrobcích > Komise 

Návrh nařízení o stavebních výrobcích zajišťuje hlad-
ké fungování jednotného trhu a volný pohyb staveb-
ních výrobků v EU prostřednictvím harmonizovaných 
technických specifikací.  
Aby se mohly stavební výrobky volně pohybovat v rámci 
jednotného trhu, musí nést označení CE, které udává, že 
splňují deklarované vlastnosti. Členské státy EU nesmějí 
vyžadovat žádné další značky, certifikáty nebo zkoušky. 
Návrh ale nestanovuje žádné požadavky na produkt.  
Zpráva z roku 2016 odhalila značný počet problémů 
návrhu o stavebních výrobcích, jako je přijímání relevant-
ních harmonizovaných norem, poměrně vysoká zátěž pro 

mikropodniky a oblast dozoru a vymáhání. Navíc do-
stupné harmonizované metody posuzování vlastností 
stavebních výrobků sice pokrývají některé prvky sou-
visející s dopady na životní prostředí (znečištění), 
avšak nebyly stanoveny s ohledem na udržitelné vyu-
žívání přírodních zdrojů (které jsou důležité pro stimu-
laci poprávky po stavebních výrobcích s nízkým obsa-
hem uhlíku nebo ukládajících uhlík).  
Revize návrhu má za cíl dosáhnout dobře fungujícího 
jednotného trhu se stavebními výrobky a přispět 
k cílům zelené a digitální tranzice. /F. Mocák/ 

Strategie pro udržitelný a oběhový textil > Komise 

Cílem strategie pro udržitelný a oběhový textil je, aby 
do roku 2030 byly textilní výrobky uváděné na trh EU 
trvanlivé a recyklovatelné, do značné míry vyrobené 
z recyklovaných vláken, bez nebezpečných látek a s 
ohledem na sociální práva a životní prostředí.  
Spotřebitelé by měli mít delší prospěch z vysoce kvalit-
ních textilií, rychlá móda by již neměla být „v módě“  
a ekonomicky ziskové služby opětovného použití a oprav 
by měly být široce dostupné. Cirkulární textilní ekosystém 
by měl fungovat díky dostatečným kapacitám pro inova-
tivní recyklaci, zatímco spalování a skládkování textilií by 
mělo být omezeno na minimum. 
Komise vypracuje závazné požadavky na ekodesign 
specifický pro výrobky z textilu. V rámci nařízení o eko-
designu udržitelných výrobků navrhuje Komise povinnost 
transparentnosti, která vyžaduje, aby velké společnosti 
zveřejnily počet výrobků, které vyřadí a zničí, včetně 
textilií, a jejich další zpracování z hlediska přípravy na 

opětovné použití, recyklace, spalování nebo skládko-
vání. Komise rovněž zakáže ničení neprodaných vý-
robků. Zaměří se i na to, jak by digitální technologie 
mohly snížit vysoké procento návratnosti oděvů 
zakoupených online, podpořit např. zakázkovou 
výrobu oděvů na vyžádání, čímž by se potenciálně 
mohla snížit uhlíková stopa online nakupování.  
Komise mimo jiné zavede digitální pas pro textilie, 
který bude obsahovat povinné informace o cirkulaci  
a dalších klíčových environmentálních aspektech. Proto 
také zvažuje, aby byli výrobci odpovědní za odpad, 
který jejich produkty vytvářejí. Tento nástroj se ukázal 
jako účinný při zlepšování tříděného sběru odpadů. 
Dále Komise navrhuje, aby členské státy přijaly přízni-
vé daňové opatření pro odvětví opětovného použití 
a oprav. Bude taktéž potřeba zefektivnit postupy 
dozoru nad trhem. /F. Mocák/ 

Návrh směrnice k právům spotřebitelů v zelené transformaci > Komise 

Návrh směrnice k právům spotřebitelů v zelené trans-
formaci představuje revizi směrnic 2005/29 o neka-
lých obchodních praktikách a 2011/83 o právech spo-
třebitelů, pokud jde o informování o ekologických 
vlastnostech výrobků. 
V případě nekalých obchodních praktik dochází k dílčím 
úpravám vybraných ustanovení směrnice a k doplnění 
přílohy č. 1 o případy zavádějících praktik ohledně in-
formování spotřebitelů nebo opomenutí informovat je  
o vlastnostech výrobků. Z hlediska směrnice o právech 
spotřebitelů se doplňují nové požadavky na informování 

spotřebitelů například ohledně obchodních záruk, ak-
tualizací softwaru nebo opravitelnosti výrobků.  
Aktualizovaná pravidla spotřebitelům umožní činit při 
nakupování informovaná a ekologicky uvědomělá 
rozhodnutí. Spotřebitelé budou mít právo na informa-
ce o životnosti kupovaného výrobku a o jeho případné 
opravitelnosti. Pravidla navíc posílí ochranu spotřebi-
tele před nedůvěryhodnými nebo falešnými environ-
mentálními tvrzeními, neboť zakážou tzv. lakování na-
zeleno a praktiky, které spotřebitele uvádějí v omyl 
ohledně životnosti výrobku. /M. D. Ličková/ 
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Zasedání Rady pro vnitřní věci > Rada 

V pondělí 28. března ministři vnitra mimořádně jednali 
o další koordinaci v oblasti přijímání ukrajinských 
uprchlíků. Od 24. února 2022 vstoupilo na území Ev-
ropské unie přibližně 3,8 milionu osob – převážně žen 
a dětí – prchajících před válkou na Ukrajině. Delegaci 
za ČR vedl ministr vnitra Rakušan. 
Ministři posoudili materiální a finanční prostředky, které 
byly zatím v rámci podpory poskytnuty, a to z hlediska 
jejich objemu, ale i flexibility. Jednali o případné potřebě 
dalších finančních prostředků, jakož i o možných nedostat-
cích v podpoře poskytované agenturami. Diskuse o tom, 
jaká pomoc bude zapotřebí ve střednědobém a dlouho-
dobém horizontu, bude pokračovat na úrovni odborníků. 
Ministři se rovněž zabývali prováděním rozhodnutí o do-
časné ochraně a vyslovili se pro intenzivnější koordinaci 
v otázce přesměrování a přesunů v rámci EU. Konkrétně 
vyzvali Komisi, aby ve spolupráci s agenturou eu-LISA co 
nejrychleji pokročila v práci na IT řešení, jež by umožnilo 
na celoevropské úrovni centralizovat registraci ukrajin-
ských uprchlíků. Tato celounijní konsolidace registrací pro-
vedených ve vnitrostátních databázích usnadní ochranu 
uprchlíků, zejména nezletilých osob bez doprovodu, 
a jejich přesuny v rámci EU.  

Ministři se rovněž věnovali návrhům a pilotním projek-
tům zaměřeným na koordinaci železniční a autobusové 
dopravy mezi členskými státy.  
Dále vzali na vědomí závazky týkající se přijímání 
uprchlíků přicházejících z Moldavska, pro které již bylo 
zajištěno 14 500 míst. Ocenili rovněž operační postupy 
pro provádění těchto evakuačních operací, které schvá-
lila Komise. V neposlední řadě pak ministři znovu zdů-
raznili, že je nezbytné i nadále důsledně provádět 
kontroly na vnějších hranicích.  
Ministři rovněž podpořili aktivaci platformy EU pro boj 
proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT) 
s cílem zamezit tomu, aby stávající situace nebyla zne-
užita pachateli trestné činnosti, mimo jiné k obchodová-
ní s lidmi, k podvodům na internetu, ke zpronevěře fi-
nančních prostředků určených na podporu uprchlíků či 
k obchodování se zbraněmi.  
Po skončení zasedání předložila Komise společný dese-
tibodový akční plán, vypracovaný v koordinaci s fran-
couzským předsednictvím Rady EU, jenž má pomoci 
operativně reagovat na situaci. /T. Kamal/ 

 

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví > Rada 

Dne 29. března se uskutečnilo zasedání Rady EU pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spo-
třebitele, část zdraví. Delegaci České republiky na jed-
nání vedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.   
Dopolední část zasedání zahájilo francouzské předsednic-
tví diskuzí o zdravotních výzvách v členských státech 
souvisejících s válkou na Ukrajině. Ministři navázali na své 
neformální zasedání konané formou videokonference dne 
15. března a projednali dopady války na Ukrajině v ob-
lasti zdraví a možné způsoby, jak na ně koordinovaně  
a inkluzivně reagovat.  
Komise zmínila nástroje a finanční zdroje, které již teď 
mají členské státy k dispozici, a to především fondy ko-
hezní politiky a shrnula hlavní výstupy ze sdělení, která 
k této problematice Komise vydala 23. března. Na zá-
kladě následné debaty ministrů avizovala, že se zaměří 
i na střednědobé a dlouhodobé výzvy, které uprchlická 
krize v oblasti zdravotnictví přinese. Polsko společně 
s dalšími 11 členskými státy (včetně České republiky) vy-
zvalo Komisi k vytvoření speciálního fondu pro financo-
vání zdravotní péče uprchlíků. Česká republika poděko-
vala za zařazení tohoto bodu a akcentovala dopady 
uprchlické krize na zdravotní systémy.  
Rada vzala na vědomí zprávu o stavu projednávání návr-
hu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hroz-
bách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU. Dále vza-
la na vědomí informace týkající se nedávno přijatého roz-

hodnutí o zmocnění k zahájení jednání o mezinárodní 
dohodě o prevenci pandemií a připravenosti a reakci 
na ně, jakož i k jednání o doplňujících změnách Meziná-
rodních zdravotnických předpisů. Komise bude vyjed-
návat jménem EU dle schváleného rozhodnutí, pod do-
hledem členských států.  
Francouzské předsednictví informovalo o konferencích 
v oblasti zdravotnictví, které se doposud uskutečnily. 
Během pracovního oběda si ministři vyměnili názory na 
evropskou reakci na vzácná onemocnění, první konkrét-
ní aplikace unie veřejného zdraví.  
Odpolední diskuze ministrů se věnovala dalším výzvám 
strategie solidarity v oblasti očkování proti covidu-19. 
Cílem bylo nalezení společného přístupu ohledně na-
kládání s nevyčerpanými dávkami vakcín proti covidu-
19, co je aktuální problém téměř všechny členské státy. 
Další oblastí, ke které se ministři vyjadřovali, bylo da-
rování vakcín do třetích zemí, resp. snižující se zájem 
mnoha třetích zemí přijímat dávky z EU s ohledem na 
malý zájem populace nechat se očkovat nebo na chy-
bějící infrastrukturu na podporu očkování. V následné 
diskusi mnoho ministrů apelovalo na koordinovaný pří-
stup EU k použití čtvrté dávky s ohledem na udržení 
důvěry veřejnosti v očkovací látky. V diskusi také rezo-
novala potřeba řešit dodávky vakcín v letošním roce 
tak, aby měly členské státy možnost ovlivňovat jejich 
objem i načasování. /M. Žiga/ 

Kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem > Kulatý stůl 
Ve dnech 29. a 30. března uspořádal Úřad vlády kulaté 
stoly k přípravě Národního programu reforem (NPR) 
2022. NPR je každoročně připravovaným dokumentem 
popisujícím opatření, která vláda plánuje uskutečnit 
v nadcházejícím roce. Jedná se o klíčový dokument 
v rámci každoročního cyklu koordinace hospodářských 
politik EU, tzv. evropského semestru. 

Národní program reforem reaguje na aktuální hospo-
dářskou a sociální situaci  ve vztahu k pravidelně publi-
kovaným dokumentům Komise v rámci tzv. evropského 
semestru, jako je např. Roční analýza udržitelného 
růstu. /Pokr. na s. 4/ 
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Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metso-
lová přicestovala 1. dubna do Kyjeva, kde se setkala 
s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. 
Předsedkyně vyjádřila podporu ukrajinskému lidu a 
důrazně odsoudila ruskou agresi. V sobotu 2. dubna 
se spolu s polským premiérem Mateuszem Morawiec-
kým vydala za ukrajinskými uprchlíky do centra ne-
daleko Varšavy. 
Předsedkyně Evropského parlamentu přicestovala do 
Kyjeva na pozvání předsedy ukrajinské Nejvyšší rady 
(parlamentu) Ruslana Stefančuka. Prohlásila, že Ukrajin-
ce Evropané nikdy neopustí, jelikož pro ní, pro Evropu 
i pro svět jsou Ukrajinci hrdinové. Nebojují jen za ochra-
nu svých domovů a svého území, ale i za to, v co věří 
všichni Evropané, tedy za svobodu, demokracii a právní 
stát. Ruskou invazi na Ukrajinu označila 
za neoprávněnou a nepřijatelnou. 
Předsedkyně zdůraznila, že EU nenechá tuto agresi bez 
odezvy. Hovořila o potřebě dalších sankcí proti Moskvě 
a potvrdila podporu Evropského parlamentu ukrajinské 
aspiraci stát se kandidátskou zemí pro vstup do EU. Dle 
ní je Ukrajina Evropa a země více než kdy předtím dívá 
na EU jako na svůj cíl. Přislíbila též pomoc pro ukrajinské 

rodiny, které byly nuceny uprchnout, dokud se nebu-
dou moci bezpečně vrátit do svých domovů. Přislíbila 
vytvoření Svěřenského fondu solidarity pro Ukrajinu 
a uspořádání mezinárodní konferenci dárců.  
V Kyjevě R. Metsolová hovořila také s ukrajinským 
prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem 
Denysem Šmyhalem. 
Během návštěvy v Polsku poděkovala vládě, míst-
ním orgánům, i nevládním organizacím 
a dobrovolníkům za mimořádné úsilí při přijímání 
ukrajinských rodin prchajících před válkou. Konstato-
vala, že Polsko nese největší váhu důsledků války 
mimo Ukrajinu. Proto je nutné zajistit více podpory 
pro Polsko a další země, které přijímají lidi zasaže-
né válkou na Ukrajině.  
V uprchlickém centru blízko Varšavy diskutovala 
s ukrajinskými rodinami i dobrovolníky a komunitními 
pracovníky, kteří se do pomoci Ukrajincům zapojili. 
Ocenila, že Ukrajinci prchající před válkou, z nichž 
90 % tvoří ženy a děti, vědí, že jsou v Polsku přijí-
máni „s otevřenou náručí“. /J. Linková/ 

Předsedkyně Parlamentu v Kyjevě > Evropský parlament 

Delegace do Moldavska > Evropský parlament 

Ve dnech 31. března až do 2. dubna podnikla delega-
ce Evropského parlamentu, složená ze zástupců Vý-
boru pro zahraniční věci (AFET) a Podvýboru pro bez-
pečnost a obranu (SEDE), pracovní cestu v Moldavsku 
za účelem zjištění důsledků ruské agrese v regionu 
kolem západních hranic Ukrajiny.  
Delegace byla vedena místopředsedou AFET, Urmasem 
Paetem (EE, Renew) a předsedkyní SEDE, Nathalie Loise-
auovou (FR, Renew), a měla celkem sedm členů. Cílem 
vyslání delegace je zjištění, jaké má ruská agrese dopa-
dy na dění v regionu, který sousedí s Ukrajinou.  

Ze všech zemí, které sousedí s Ukrajinou, to je právě 
Moldavsko, které je s přijetím až 300 tisíc ukrajinských 
uprchlíků nejvíc sociálně a ekonomicky zasaženou 
zemí v regionu. Další sousední země, jako je Slovensko, 
Polsko anebo Rumunskou, jsou členské státy EU a tudíž 
mnohém líp připravené na přijetí velkého počtu ukrajin-
ských uprchlíků. Ve světle současných událostí na Ukraji-
ně požádalo dokonce Moldavsko, spolu s Gruzií a Ukra-
jinou, začátkem března o členství v Evropské unii.  
Během své návštěvy navštívila delegace Evropského 
parlamentu prezidentku země, Maiu Sanduovou, premi-
érku Moldavska, Natalii Gavrilituovou, a předsedu mol-
davského parlamentu, Igora Grosua a další významné 
moldavské představitele.  

Evropská unie (EU) se od začátku krize na Ukrajině 
zabývá i pomoci zemím, jako je Moldavsko. Dne 
24. března schválil Evropský parlament, na návrh 
Komise, finanční podporu pro zemi ve výši 150 milio-
nů eur. Podpora je určena k pomoci zvládání násled-
ků uprchlické krize, ale taky následků pandemie covi-
du-19 a sucha, které zemi v roce 2021 postihlo. Fi-
nanční podpora od EU je dále navázaná na nutnost 
přijetí reforem a plnění makroekonomického plánu, 
který byl pro zemi schválen Mezinárodním měnovým 
fondem. EU dále Moldavsku poskytla pomoc pro-
střednictvím agentury EMA, která bude zemi pomáhat 
střežit své hranice, a to i hranice s Ukrajinou.  

/J. Janek/  

Do letošního NPR je integrována zpráva o pokroku při 
implementaci Národního plánu obnovy (NPO) a doku-
ment rovněž obsahuje kapitolu specificky zaměřenou na 
opatření vlády v reakci na situaci na Ukrajině. 
Proběhlá diskuse reflektovala aktuální výzvy, kterým ČR 
čelí (nejen  v souvislosti s probíhajícím válečným konflik-
tem), jako například oblast energetiky, vzdělávání, za-
městnanosti či bydlení. V rámci kulatých stolů byly záro-
veň představeny možnosti využití podpory z přímo říze-
ných programů EU. V této souvislosti byla prezentována 
například mimořádná výzva Nástroje pro technickou 

podporu k technické asistenci při přípravě reforem 
v oblasti integrace osob ze třetích zemí. 
Stejně jako v minulých letech probíhá příprava NPR 
2022 velmi inkluzivně se zapojením hospodářských 
a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR, krajů 
a obcí a dalších relevantních aktérů, kteří mají mož-
nost připravovaný NPR připomínkovat. Po zapraco-
vání připomínek bude finální verze NPR předložena 
ke schválení Výboru pro EU na vládní úrovni a ná-
sledně odevzdána Komisi. /T. Nalejvač/ 
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Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 
4. a 5. dubna 

Dopolední část jednání začne agendou kultury 
a audiovize, kde Rada projedná návrh závěrů k posílení 
mezikulturních výměn prostřednictvím mobility umělců 
a kulturních profesionálů a prostřednictvím mnohojazyčnosti 
v digitálním světě a návrh závěrů k budování evropské 
strategie ekosystému kulturních a kreativních průmyslů.  
Plenární zasedání Evropského parlamentu 4. až 7. dub-
na 

Na plenárním zasedání se budou řešit energetické sítě, 
revize rezerv tržní stability a podpora Ukrajiny 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci 5. dub-
na 

Euroskupina v klasickém formátu se bude se zabývat mak-
roekonomickou situaci. Předmětem dizkuze bude i dopad 

války na UA na eurozónu v krátkodobém a středně-
dobém horizontu.  
Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 7. dubna 

Ministři zemědělství budou diskutovat zejména 
o zemědělských aspektech revize nařízení LULUCF, 
situaci na zemědělských trzích, a to především 
v souvislosti s invazí na Ukrajinu. 
Zasedání Rady pro zahraniční věci 11. dubna 

Ministři zahraničí budou opět diskutovat o ruské agresi 
proti Ukrajině, přičemž se zaměří především na aktu-
ální situaci, podporu a pomoc Ukrajině, společné di-
plomatické kroky proti Rusku v multilaterální oblasti, 
strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím.  

Program evropských institucí od 5. až 11. dubna > Informace 
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Schválené rámcové pozice > Informace 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 514/2014  
o obecných ustanoveních o Azylovém, migračním 
a integračním fondu a o nástroji pro finanční podporu 
policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, bo-
je proti trestné činnosti a řešení krizí a o změně naří-
zení (EU) č. 516/2014 o zřízení Azylového, migračního 
a integračního fondu a o změně nařízení (EU) 
2021/1147 o zřízení Azylového, migračního a integrač-
ního fondu (vypracovalo Ministerstvo vnitra) 
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropské komise 
k Bezpečné konektivitě (Secure Connectivity) 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy) 

Rámcová pozice ke společnému sdělení Evropskému par-
lamentu a Radě k přístupu EU k řízení kosmického pro-
vozu, příspěvek EU k řešení globální výzvy 
(vypracovalo Ministerstvo dopravy)  

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, kte-
rý má být zaujat jménem Evropské unie na 15. konferen-
ci smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zne-
škodňování, pokud jde o některé změny čl. 6 odst. 2 této 
úmluvy (vypracovalo Ministerstvo životního prostředí) 

Rámcová pozice ke zprávě Komise Evropskému par-
lamentu a Radě „Zpráva o stavu energetické unie 
2021“ (vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obcho-
du) 

Rámcová pozice ke zprávě Komise Evropskému par-
lamentu a Radě „Pokrok v oblasti konkurence-
schopnosti technologií čisté energie“ (vypracovalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud 
jde o zvýšení předběžného financování ze zdrojů 
REACT-EU (vypracovalo Ministerstvo pro místní roz-
voj)  

Rámcová pozice k návrhu Doporučení Rady o evrop-
ském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní 
vzdělávání a zaměstnatelnost (vypracovalo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýhovy)  


