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

Strategie pro oblast lidských zdrojů  
Komise 5. dubna přijala novou strategii 
pro oblast lidských zdrojů, s jejíž pomo-
cí se má stát moderním pracovištěm  
a nabídnout perspektivu naplňující kari-

éry, která by přilákala špičkové talenty ze všech 
členských států. 
Regulace F-plynů 

Komise 5. dubna představila v rámci Zelené doho-
dy pro Evropu další balík návrhů vztahujících se 
tentokrát k regulaci fluorovaných skleníkových ply-
nů (F-plynů) a látek poškozujících ozonovou vrstvu 
s cílem dosáhnout postupného ukončení používání. 
Strategické rezervy 

Komise 6. dubna zveřejnila, že EU vytváří strate-
gické rezervy pro případ mimořádných chemických, 
biologických, radiologických a jaderných událostí. 
Ochrana řemeslných a průmyslových výrobků 

Komise 13. dubna navrhla rámec na ochranu du-
ševního vlastnictví pro oblast řemeslných a průmys-
lových výrobků. 
Digitalizace udělování schengenských víz 

Komise 27. dubna navrhla digitalizaci procesu udě-
lování schengenských víz, nahrazení vízového štítku 
a zavedení možnosti žádat o vízum on-line pro-
střednictvím evropské on-line vízové platformy. 
 

 

 

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 

Rada 4. dubna přijala nařízení, kte-
rým se uvolní 17 mld. eur z fondů EU 
na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. 
Mobilní roaming 

Rada 4. dubna schválila pokračování mobilního 
roamingu za vnitrostátních podmínek do roku 2032. 
5. soubor sankcí proti Rusku 

Rada se 8. dubna rozhodla uvalit pátý soubor hos-
podářských a individuálních sankcí vůči Rusku. 
Ukrajinské hřivny 

Rada se 13. dubna dohodla na doporučení o smě-
ně ukrajinských bankovek denominovaných v hřiv-
nách za měny zemí EU v zájmu podpory lidí prcha-
jících před válkou na Ukrajině. 
 

Evropský mírový nástroj 
Rada se 13. dubna dohodla na trětí tranši podpo-
ry v rámci Evropského mírového nástroje ve výši 
1,5 mld. eur.  

Akt o digitálních službách 

Zástupci Evropského parlamentu a Rady 23. dub-
na dosáhli předběžné politické dohody o aktu  
o digitálních službách. 
 

 

 

Pokyny pro členské státy 

Komise 5. dubna vydala pokyny pro 
členské státy EU týkající  se posuzová-
ní hrozeb pro bezpečnost a veřejný 
pořádek v EU ze strany ruských a bě-

loruských investic a předcházení jim. 
Zmrazení majetku 

Komise 8. dubna oznámila, že členské státy pomocí 
pracovní skupiny „Freeze and seize” (Zmrazit  
a zabavit) zabavily majetek ruských a běloruských 
oligarchů a subjektů v hodnotě 30 mld. eur. 
Ruské aerolinky 

Komise 11. dubna přidala na seznam EU pro le-
teckou bezpečnost 20 ruských aerolinek. 
Humanitární mise – Moldavsko 

EU 12. dubna rozšířila své humanitární operace 
v Moldavsku vzhledem ke vzrůstajícímu počtu 
uprchlíků z Ukrajiny. 
Nástroj EIGE 

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) 
13. dubna spustil nástroj GEAR na posílení gende-
rové rovnosti v akademické a výzkumné sféře. 
Bezvízový režim pro Kuvajt a Katar 
Komise 27. dubna navrhla bezvízový režim pro 
občany Kuvajtu a Kataru. 
 

 

 

 

Chystá se 

V legislativním procesu 

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_1783
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2218
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2406
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2582
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-council-unlocks-17-billion-of-eu-funds-to-help-refugees/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/04/mobile-roaming-with-no-extra-fees-to-continue-as-council-approves-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/13/council-paves-the-way-for-enabling-ukrainians-to-exchange-their-currency-hryvnia-in-all-eu-countries-at-a-fair-exchange-rate/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/13/eu-support-to-ukraine-council-agrees-on-third-tranche-of-support-under-the-european-peace-facility-for-total-1-5-billion/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2332
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2373
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2396
https://eige.europa.eu/news/eige-launches-enhanced-gender-equality-academia-and-research-gear-tool
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2506


Periskop                                                                                                                                                                   Číslo 4/2022 

 

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Doprava Revize směrnice o řidičských průkazech 20. 5. 2022 

Doprava Hodnocení přeshraničního vymáhání pravidel silničního 
provozu 

20. 5. 2022 

Hospodářská soutěž Revize pokynů k odchylce od antimonopolních pravidel 
–  dohody o udržitelnosti v zemědělství 

23. 5. 2022 

Spravedlnost a lidská práva Závěrečné hodnocení programu na podporu strukturál-
ních reforem 

24. 5. 2022 

Vnitřní trh Hodnocení zjednodušení a aktualizace pravidel EU  – 
detergenty 

25. 5. 2022 

Vnitřní trh Revize směrnice o bezpečnosti hraček  – ochrana dětí 
před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného 
trhu v daném odvětví 

25. 5. 2022 

Informační společnost Posouzení aktu o kybernetické bezpečnosti – nová pra-
vidla kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty 
a podpůrné služby 

25. 5. 2022 

Doprava Revize nařízení o leteckých službách 26. 2. 2022 

Doprava Revize směrnice o kombinované dopravě  – udržitelná 
doprava 

30. 5. 2022 

Spravedlnost a lidská práva Aktualizace pravidla EU týkající se práv obětí – trestní 
soudnictví 

31. 5. 2022 

Životní prostředí Přezkum omezení požívání nebezpečných látek v elek-
tronických zařízení 

2. 6. 2022 

Veřejné zdraví Závěrečné hodnocení 3. programu v oblasti zdraví 
(2014–2020) 

3. 6. 2022 

Životní prostředí Revize iniciativy EU týkající se opylovačů 9. 6. 2022 

Hospodářská soutěž Hodnocení pravidel státních pro banky v obtížích 9. 6. 2022 

Zaměstnanost a sociální věcí Přezkum rámce pro kvalitu stáží 13. 6. 2022 

Spravedlnost a lidská práva Přezkum právních předpisů EU ohledně boje proti po-
hlavnímu zneužívání dětí 

13. 6. 2022 

Doprava Přezkum mandátu Evropské agentury pro námořní bez-
pečnost  

20. 6. 202 

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 duben 2022, redakční uzávěrka 30. dubna 2022. Šířeno výhradně elektronic-
ky. Kontakt: brezina.david@vlada.cz. Další informace o aktuálním dění naleznete každý týden v našem pře-

hledu anebo každý den v rámci čerstvého zpravodajství na Euroskop.cz a jeho sociálních sítích.  

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://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Dohody-o-udrzitelnosti-v-zemedelstvi-pokyny-k-odchylce-od-antimonopolnich-pravidel_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Dohody-o-udrzitelnosti-v-zemedelstvi-pokyny-k-odchylce-od-antimonopolnich-pravidel_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12790-Zaverecne-hodnoceni-programu-na-podporu-strukturalnich-reforem_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12790-Zaverecne-hodnoceni-programu-na-podporu-strukturalnich-reforem_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Detergenty-zjednoduseni-a-aktualizace-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13116-Detergenty-zjednoduseni-a-aktualizace-pravidel-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Ochrana-deti-pred-nebezpecnymi-hrackami-a-posileni-jednotneho-trhu-v-danem-odvetvi-revize-smernice-o-bezpecnosti-hracek_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Ochrana-deti-pred-nebezpecnymi-hrackami-a-posileni-jednotneho-trhu-v-danem-odvetvi-revize-smernice-o-bezpecnosti-hracek_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Ochrana-deti-pred-nebezpecnymi-hrackami-a-posileni-jednotneho-trhu-v-danem-odvetvi-revize-smernice-o-bezpecnosti-hracek_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Akt-o-kyberneticke-odolnosti-nova-pravidla-kyberneticke-bezpecnosti-pro-digitalni-produkty-a-podpurne-sluzby_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Akt-o-kyberneticke-odolnosti-nova-pravidla-kyberneticke-bezpecnosti-pro-digitalni-produkty-a-podpurne-sluzby_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Akt-o-kyberneticke-odolnosti-nova-pravidla-kyberneticke-bezpecnosti-pro-digitalni-produkty-a-podpurne-sluzby_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Revize-narizeni-o-leteckych-sluzbach_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Udrzitelna-doprava-revize-smernice-o-kombinovane-doprave_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Udrzitelna-doprava-revize-smernice-o-kombinovane-doprave_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Trestni-soudnictvi-pravidla-EU-tykajici-se-prav-obeti-aktualizace-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Trestni-soudnictvi-pravidla-EU-tykajici-se-prav-obeti-aktualizace-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13137-Review-Restriction-of-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13137-Review-Restriction-of-the-use-of-hazardous-substances-in-electronics_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Treti-program-v-oblasti-zdravi-2014-2020-zaverecne-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Treti-program-v-oblasti-zdravi-2014-2020-zaverecne-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Treti-program-v-oblasti-zdravi-2014-2020-zaverecne-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Treti-program-v-oblasti-zdravi-2014-2020-zaverecne-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-tykajici-se-opylovacu-revize_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13324-Pravidla-statni-podpory-pro-banky-v-obtizich-hodnoceni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Ramec-pro-kvalitu-stazi-prezkum-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Prezkum-pravnich-predpisu-EU-ohledne-boje-proti-pohlavnimu-zneuzivani-deti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Prezkum-pravnich-predpisu-EU-ohledne-boje-proti-pohlavnimu-zneuzivani-deti_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13049-Prezkum-mandatu-Evropske-agentury-pro-namorni-bezpecnost_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13049-Prezkum-mandatu-Evropske-agentury-pro-namorni-bezpecnost_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

