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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři, 
přesně po roce byla v pondělí, symbo-
licky v Den Evropy, oficiálně zakončena 
Konference o budoucnosti Evropy. 
Předsedové výkonné rady Konference 
během zakončovací akce ve Štrasburku 
předali předsedkyním Evropského par-
lamentu a Komise a francouzskému 
prezidentovi, coby představiteli Rady, 
finální zprávu obsahující celkem 49 
návrhů, které vzešly z doporučení ob-
čanů. Těmi se nyní budou všechny tři 
instituce postupně zabývat. 
Den Evropy byl letos využit také 
k dalšímu vyjádření podpory Ukrajině. 
Předseda Evropské rady Charles Mi-
chel navštívil Oděsu, kde s ukrajinským 
premiérem Denysem Šmyhalem hovořil 
o pokračování humanitární, ekonomické 

a vojenské pomoci Ukrajině ze strany EU. 
Stálí představitelé členských států EU 
v Bruselu tento týden pokračují 
v přípravě šestého balíčku sankcí vůči 
Rusku, který by měl obsahovat postupné 
ukončení dovozu ruské ropy, a tak je do-
sažení shody na něm komplikovanější. 
Ve čtvrtek se v Tokiu uskuteční 28. summit 
EU – Japonsko, jehož hlavními tématy 
budou prohloubení spolupráce mimo jiné 
v oblasti bezpečnosti a obrany, obchodu, 
klimatu či energetické a potravinové bez-
pečnosti. Očekává se také diskuze o užší 
spolupráci v reakci na vojenskou akci 
Ruska vůči Ukrajině. EU budou zastupovat 
předseda Evropské rady Charles Michel 
a předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová. 
Evropský parlament se v tomto týdnu 
schází ve výborech. Výbor pro zahraniční 
věci ve čtvrtek přijme doporučení adreso-
vaná Radě a vysokému představiteli tý-
kající se posílení akceschopnosti EU 
v oblasti globální bezpečnosti a bude 
diskutovat s finským ministrem zahraničí 
Pekkou Haavistem o možném vstupu Fin-
ska do NATO. Vyšetřovací výbor pro 
prošetření používání špionážního softwa-
ru Pegasus a ekvivalentního špionážního 
softwaru uspořádá tento týden své první 
slyšení, a to s odborníky na IT a kyberne-
tickou bezpečnost. Ustavující schůze čeká 
ve čtvrtek zvláštní výbor pro zahraniční 
vměšování do všech demokratických pro-
cesů v Evropské unii, včetně dezinformací. 
Kromě práce ve výborech se poslanci EP 
budou tento týden také připravovat na 
dílčí plenární zasedání, které se uskuteční 
v Bruselu 18. a 19. května. 

Úvodník 

Doporučení Národního konventu o EU 

Již tuto středu vydá Národní kon-
vent o Evropské Unii doporučení 
vzniklá na základě kulatého stolu 
z 29. dubna, jehož tématem byly 
vztahy EU s indopacifickou oblastí z 
pohledu ČR. Diskuze proběhla onli-
ne skrze Webex Teams. Debaty se 
zúčastnili zástupci státní správy, 
akademické, sociální a hospodářské 
sféry, společně s reprezentanty ev-
ropských institucí, neziskového sek-
toru a dalšími účastníky. Odborným 
garantem kulatého stolu byl Institut 
pro evropskou politiku EUROPEUM.  

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Jak 
se nový geopolitický kontext v důsledku 
války na Ukrajině projeví v indopacific-
ké oblasti, včetně vztahů s Čínou, a jak 
by měla EU reagovat? (2) S kterými 
dalšími partnery by měla EU spolupra-
covat a na které by se měla přednostně 
zaměřit ČR v rámci svého předsednictví 
Rady EU? (3) Na které sektory v rámci 
evropské indo-pacifické strategie by se 
měla EU nejvíce zaměřit a které by mě-
la ČR preferovat v rámci předsednictví 
Rady? /Pokr. na s. 2/  
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Předkladatelé jednotlivých stanovisek i další diskutující 
se shodli na politice vůči Indo-Pacifiku jako jednom z 
nejdůležitějších témat tohoto roku na evropské úrovni, 
ale i v rámci českého předsednictví v Radě EU. Z ekono-
mického hlediska by měl pro ČR být cílem důraz na po-
kročení či dokončení jednání o smlouvách o volném ob-
chodu (např. s Novým Zélandem, Austrálií), ale i doho-
dách o strategickém partnerství a spolupráci na nižší 
úrovni jako např. v rámci smíšených bilaterálních komisí. 
Všichni účastníci se též shodli na důrazu na spolupráci s 
ASEANem jako celkem i s jednotlivými státy ASEANu, 
které mohou vytvářet jak politickou, tak ekonomickou 
protiváhu vůči roli Číny. Podobně je vnímána i spoluprá-
ce s dalšími klíčovými partnery v regionu (např. Indie, 
Japonsko, Jižní Korea).  
Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyply-
nuly následující čtyři doporučení.  Česká republika by 
měla v rámci svého nadcházejícího předsednictví Rady 
EU v oblasti Indo-Pacifiku podporovat volný obchod,  
a to jak snahu pokročit či dokončit jednání o smlouvách  
o volném obchodu, tak podporovat ekonomickou diplo-
macii a spolupráci na „nižší“ úrovni (např. bilaterální 
smíšené komise), a tím přispět k diverzifikaci zdrojů  
a větší strategické autonomii EU.  
ČR by se v tomto směru zároveň měla soustředit na zací-
lený okruh prioritních zemí. Česká republika by měla 
v rámci svého nadcházejícího předsednictví Rady EU 
podporovat centralitu ASEANu, resp. podporovat strate-
gickou práci s těmi zeměmi, ve kterých EU, resp. ČR, dis-
ponuje historickými vazbami a know-how, a na základě 
dialogu jim nabídnout smysluplnou spolupráci (např. pro-

střednictvím dohod o strategickém partnerství posky-
tujících právní základ pro rozvoj vztahů v řadě sekto-
rů), spíše než tyto partnery stavět před nutnost ge-
ostrategické volby (např. vymezením se vůči Číně).  
V otázce vztahů EU s Čínou by si měla Česká republi-
ka stanovit realistické cíle, zároveň by se měla sou-
středit na upevňování strategických vztahů s dalšími 
klíčovými partnery (např. Indie, ASEAN, Austrálie, 
Japonsko, Korea) s cílem posílení geopolitické rovno-
váhy regionu. Česká republika by měla využít svého 
předsednictví Rady EU též k prohloubení vztahů v 
rámci předsednického tria (zejména s Francií), popř. 
dalšími partnery.  
V tomto směru by měla naplno využít „Prague High-
Level Dialogue on the Indo-Pacific“ plánovaný během 
posledního měsíce francouzského předsednictví, a to k 
formulaci klíčových principů a východisek pro další 
práci s partnery v regionu a implementaci strategie 
EU.  

Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípa-
dě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(@Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypraco-
vána doporučení, která budou představena vládě 
České republiky a dalším tvůrcům české evropské po-
litiky. /K. Bartáková/ 

Nejvzdálenější regiony EU > Komise 

Komise dne 3. května zveřejnila novou strategii pro 
nejvzdálenější regiony EU. Sdělení (COM (2022) 198 
final) představuje priority pro činnost EU pro nejvzdá-
lenější regiony s cílem podpořit jejich sociální a eko-
nomický rozvoj, jakož i doporučení pro spolupráci nej-
vzdálenějších regionů se svými státy - Francií, Portu-
galskem a Španělskem.  
Mezi nejvzdálenější regiony EU se řadí devět regionů 
nacházejících se v Atlantském a Indickém oceánu, 
v Karibském moři a v Jižní Americe, které tvoří integrální 
součást členských států EU. Konkrétně se jedná o Guade-
loupe, Francouzsku Guyanu, Martinik a Svatý Martin pat-
řící k Francii, Azory a Madeiru patřící k Portugalsku  
a Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. Cel-
kem zde žije pět milionů obyvatel. 
Strategie navrhuje konkrétní opatření zaměřené na pře-
konání rozdílů v kvalitě života mezi nejvzdálenějšími re-
giony a zbytkem EU, aby všichni v těchto regionech měli 
odpovídající bydlení, vodu, přístup ke vzdělání, odborné 
přípravě, zdravotní péči a dopravě. S důrazem na eko-
logickou a digitální tranzici se snaží vyrovnat s největšími 
překážkami dalšího rozvoje těchto regionů, kterými jsou 
nadprůměrná míra chudoby, nízké HDP či vysoká neza-
městnanost. Regiony byly rovněž silně zasaženy koro-

navirovou pandemií.  
Zároveň strategie staví na jejich jedinečných přednos-
tech: mladém obyvatelstvu, bohaté biologické rozma-
nitosti, strategické poloze pro vesmírné a astrofyzikál-
ní aktivity, rozsáhlé námořní ekonomické zóně. Nej-
vzdálenější regiony tudíž mají také velký potenciál 
pro další rozvoj klíčových odvětví, jako je modrá eko-
nomika, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje 
energie, vesmírné aktivity, výzkum nebo ekoturistika. 
Prostřednictvím nové strategie Komise vytváří nové 
příležitosti v oblasti financování nejvzdálenějších regi-
onů. Ty zahrnují nově vyhlášené specializované výzvy 
k předkládání projektů určených výhradně pro nej-
vzdálenější regiony, například na podporu místních 
mladých lidí při vytváření místních projektů, na pod-
poru strategií modré ekonomiky, regionálních inovací, 
výzkumu a biologické rozmanitosti. 
Sdělení je rovněž zaměřeno na posílení regionální 
spolupráce nejvzdálenějších regionů EU se sousedními 
zeměmi a posílení partnerství a dialogu mezi těmito 
regiony a zbytkem EU. Mimo jiného se jedná o speci-
alizovanou podporu administrativních kapacit či opat-
ření na zvýšení informovanosti s cílem posílení účasti 
regionů v různých programech EU. /L. Hadrava/ 

Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví > Komise 

Komise vydala dne 3. května balíček k Evropskému 
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví (EHDS), 
který obsahuje sdělení Komise a návrh nařízení. Cí-
lem nařízení je ustanovit jednotný evropský prostor 
pro sdílení zdravotních dat a údajů.  

Nařízení má ambici nastavit právní rámec a podpořit 
výstavbu infrastruktury pro výměnu zdravotních dat  
a údajů, a to jak pro primární využití (využití za úče-
lem poskytování zdravotní péče), tak pro sekundární 
využití dat (využití pro účely výzkumu /Pokr. na s. 3/ 
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inovací, tvorby politik, personalizovanou péči). Rámec 
EHDS by měl rovněž zlepšit přístup jednotlivce k vlastním 
zdravotním údajům a posílit kontrolu nad jejich využitím. 
Návrh nařízení sleduje čtyři cíle: zlepšení přístupu paci-
enta k vlastním zdravotním údajům, rozšíření systému 
přeshraniční výměny zdravotních údajů, rámec pro 
sekundární využití zdravotních údajů a změna dosavad-
ního modelu spolupráce v oblasti eHealth. 
Zlepšení přístupu pacienta k vlastním zdravotním 
údajům a kontrole nad nimi má pomoci nastavení jed-
notných pravidel pro elektronický zdravotní záznam pa-
cienta (EHR), který by sdružoval veškeré zdravotní údaje 
a data v elektronické podobě. Pacient tak získá rychlý  
a bezpečný přístup ke svým datům, možnost udělení sou-
hlasu či naopak zákazu využití jeho dat pro poskytnutí 
zdravotní péče (ze strany zdravotnických pracovníků  
a lékárníků) a možnost doplňovat data do EHR. Nařízení 
specifikuje požadavky a standardy EHR tak, aby byl 
systém bezpečný, interoperabilní, uživatelsky přívětivý  
a zajišťoval vysokou míru ochrany dat. 
Posílení a rozšíření dosavadního systému pro pře-
shraniční výměnu zdravotních údajů probíhá pro-
střednictvím platformy MyHealth@EU. Návrh nařízení 
stanovuje povinné zapojení všech členských států (dosud 
systém fungoval na dobrovolné bázi) a rozšiřuje typy 
zdravotních údajů, které by měly být mezi členskými 
státy sdíleny, o lékařské snímky, propouštěcí zprávy, 
laboratorní výsledky a e-povolenky. Doposud byly v 
systému sdíleny pacientské záznamy a e-recepty. 

Vytvoření rámce pro sdílení zdravotních údajů pro 
sekundární využití má dojít prostřednictvím stanovení 
společných pravidel a standardů. Zapojení členských 
států do systému má být povinné. V každém členském 

státě má vzniknout národní kompetentní orgán, který 
bude shromažďovat žádosti o využití dat pro sekun-
dární účely a dle nastavených pravidel bude data v 
zabezpečené a anonymizované formě daným subjek-
tům poskytovat. Konkrétní nastavení systému a jeho 
možná decentralizace by měly být v kompetenci člen-
ských států. Národní kompetentní orgány budou sdru-
ženy v rámci EU sítě a bude tak umožněno sdílení dat 
mezi členskými státy v rámci celé EU.  
Změna dosavadního modelu spolupráce členských 
států v oblasti eHealth probíhá prostřednictvím eHe-
alth Network na základě čl. 14 směrnice 2011/24/
EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdra-
votní péči. Tento článek má být nařízením EHDS zru-
šen a má vzniknout nový poradní orgán Komise – Vý-
bor pro digitální zdravotní údaje, kterému bude 
předsedat Komise a bude sdružovat zástupce člen-
ských států. 
Česká republika patří mezi země, které dobrovolně 
využívají infrastrukturu digitálních zdravotnických slu-
žeb, a aktivně se podílela na přípravě návrhu naříze-
ní Společná akce na budování Evropského prostoru 
zdravotních dat (TEHDAS). Nařízení bude projedná-
váno na pracovní skupině Rady I02 (Pracovní skupina 
pro veřejné zdraví) a následně schvalováno řádným 
legislativním postupem.  
Nařízení patří mezi nejdůležitější sektorové priority 
Ministerstva zdravotnictví pro české předsednictví 
(nejvyšší priorita). Vzhledem k velkému rozsahu bude 
nařízení projednáváno po kapitolách. Cílem českého 
předsednictv í  je uzavř ít  1 -2 kapito ly  
a podat zprávu o pokroku. /M. Žiga/ 

Zasedání ministrů pro energetiku > Rada 

Dne 2. května proběhlo za účasti ministra průmyslu  
a obchodu Josefa Síkely mimořádné zasedání Rady 
pro energetiku. Tématem jednání byla aktuální energe-
tická situace v Evropě v důsledku válečného konfliktu 
na Ukrajině s ohledem na nejnovější vývoj u dodávek 
zemního plynu z Ruska.  
Ministři se ve svých vystoupeních věnovali zejména čty-
řem tématům: 1) posouzení dalších možných opatření pro 
zajištění bezpečnosti dodávek, tranzitu a zásob zemního 
plynu, 2) výměně informací o stavu připravenosti zásob 
plynu na další zimu, 3) posílení koordinace v rámci Ev-
ropské unie a 4) platbám za kontrakty zemního plynu v 
návaznosti na ruský prezidentský dekret. 
V úvodu svého vystoupení komisařka pro energetiku Ka-
dri Simsonová odsoudila neopodstatněné přerušení do-
dávek zemního plynu do Bulharska a Polska,  toto dle 
jejích slov značí definitivní potvrzení toho, že Ruská fede-
race není spolehlivým dodavatelem.  Komise zmínila spo-
lečné prohlášení prezidenta USA J. Bidena a předsedky-
ně Komise U. von der Leyenové zajišťující dalších 15 bcm 
LNG pocházejících od amerických exportérů. Komise 
stručně přiblížila podobu akčního plánu REPowerEU, jejž 
hodlá předložit v druhé polovině května. Plán by měl 
obsahovat konkrétní opatření, mimo jiné směrem k diver-
zifikaci dodávek plynu, urychlení rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie, další podporu energetické účinnosti  
a úspor energie a odpovídající posílení energetické in-
frastruktury.   

Členské státy ve svých vystoupeních taktéž odsoudily za-
stavení dodávek plynu z Ruské federace a vyjádřily Pol-

sku a Bulharsku solidaritu. Shodly se na tom, že již 
svolání mimořádné Rady je projevem jednoty  
a solidarity EU. Ministři vyslali signál nejen k směrem k 
Rusku, ale také trhu a spotřebitelům v EU. Dali najevo, 
že EU bude aktivně a jednotně řešit případné přeru-
šení dodávek paliv a jeho negativní dopady v podo-
bě růstu cen energií. Zastavení dodávek ze strany 
Gazpromu bylo většinou členských států označeno 
jako explicitní porušení platných kontraktů. Zazněly 
apely na jednotnou a jasnou reakci.  

Pokud jde o připravenost na případné přerušení do-
dávek energetických surovin, jednotlivé státy předsta-
vily opatření přijímaná na národní úrovni, jež spočívají 
v navyšování importních a tranzitních kapacit, posilo-
vání interkonektivity i zvyšování skladových zásob. 
Zejména s ohledem na poslední zmíněné zaznívala ze 
strany většiny států, včetně České republiky, nutnost 
urychlené finalizace návrhu nařízení o zásobách ply-
nu. Řada států uvedla, že na národní úrovni již dochá-
zí k zajišťování zásob před topnou sezonou, včetně 
předběžné implementace cílů naplněnosti na národní 
úrovni či nákupů strategických zásob plynu. Většinu 
alternativních importních kapacit představuje LNG. 
Co se týče zabezpečení dodávek za dostupné ceny, 
uvítaly členské státy představení Energetické platfor-
my pro společné nákupy a požádaly o její co nejrych-
lejší spuštění a následně i o aktivní zapojení samot-
ných tržních aktérů. /Ze zápisu SZEU M. Sitta/ 
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Hlavním bodem neformální videokonference Rady 
ECOFIN  dne 3. května byla výměna názorů ministrů 
financí a hospodářství k prováděcímu rozhodnutí Ra-
dy o schválení posouzení národních plánů obnovy 
(RRP) Bulharska a Švédska. Euroskupina v rozšířeném 
formátu se zabývala přípravou pracovního plánu do-
končení bankovní unie. ČR zastupoval ministr financí 
Zbyněk Stanjura. 
V rámci neformální videokonference Rady ECOFIN byli 
ministři informováni o stavu provádění Nástroje pro oži-
vení a odolnost. Ministři dále diskutovali návrhy na pro-
váděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu ob-
novy pro Švédsko a Bulharsko. Provádění nástroje pro 
oživení a odolnost dosáhlo fáze, kdy doposud předloži-
lo své plány pro oživení a odolnost 26 z 27 unijních stá-
tů (doposud nepředložilo jenom Nizozemsko). Komise 
postupně jednotlivé plány obnovy posuzuje. Následně 
Rada ECOFIN přijímá prováděcí rozhodnutí, jimiž schva-
luje hodnocení Komise a také příslušný finanční příspě-
vek. Rada doposud přijala prováděcí rozhodnutí pro 22 
států včetně ČR. Komise prozatím nedokončila hodnocení 
plánů Polska a Maďarska. 
V rámci jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu před-
seda Paschal Donohoe stručně prezentoval upravenou 
verzi pracovního plánu dokončení bankovní unie, který 
vychází z dosavadních diskusí se skupinami ministrů či 
mnohých bilaterálních jednání. Eurosummit v prosinci 
2020 pověřil Euroskupinu, aby na základě konsensu vy-

tvořila pracovní plán s jednotlivými kroky a harmono-
gramem, pokud jde o všechny zbývající prvky potřeb-
né k dokončení bankovní unie. Tento plán se však do-
sud nepodařilo předložit a Eurosummit svou výzvu 
ministrům pravidelně opakuje. Paschal Donohoe je 
tentokrát plně odhodlaný na tomto plánu skutečně do 
června 2022 nalézt mezi ministry shodu, neboť je 
podle něho tento pokus již poslední možný, aby se 
stihly projednat návazné legislativní návrhy ještě za 
současného funkčního období Evropského parlamentu.  
Návrh stále stojí na úvodním politickém prohlášení  
a rozdělení opatření do čtyř tematických pilířů  
(1. zavedení EDIS - evropského systému pojištění vkla-
dů; 2. revize legislativního rámce krizového řízení 
bank; 3. posíleni přeshraniční integrace bankovních 
skupin, neboli jednotného trhu bankovních služeb; 4. 
regulace držby svrchovaných expozic (státních dluho-
pisů) bankami) s dvoufázovou implementací opatření.  
Mezi těmito fázemi má proběhnout politické vyhodno-
cení první fáze. Bankovní unie zůstává velmi složitým 
projektem, jak technicky, tak politicky, projektem, ve 
kterém se nadále členské státy snaží dosáhnout po-
kroku ve velmi náročných časech. Pascal Donohoe se v 
dalších týdnech zaměří na otázku procesu a bude 
pokračovat v bilaterálních diskusích s ministry či skupi-
nami ministrů. /M. Ondičová/ 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

Ve dnech 2. – 5. května se konalo ve francouzském 
Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. 
K hlavním bodům agendy patřily: sociální a ekono-
mické důsledky války na Ukrajině, nová pravidla pro 
volby do Evropského parlamentu, Konference o bu-
doucnosti Evropy a návštěva italského premiéra 
M. Draghiho. 

V pondělí 2. května poslanci diskutovali o zprávě Výboru 
pro ústavní záležitosti (AFCO), který navrhl reformu vo-
lebního práva EU zrušením současné legislativy z roku 
1976. Ve velmi polarizované diskuzi, ve které převažo-
vali zastánci reformy, byl největší spor o zavedení 
transnacionálního volebního obvodu a společných kandi-
dátek při volbách do Evropského parlamentu. K dalším 
diskutovaným tématům patřil postup výběru předsedy 
Komise (Spitzenkandidaten), nastavení uzavírací klauzule 
pro zisk mandátu, genderové zastoupení 
na kandidátkách a znevýhodnění méně lidnatých států 
EU.  

Politické frakce Renew, S&D a Greens/EFA předloženou 
zprávu podpořily. Proti se vyslovily frakce ECR a ID. Zá-
stupci EPP a GUE/NGL zůstali v těchto tématech nejed-
notní. Místopředsedkyně Komise V. Jourová apelovala, 
že je třeba urychleně přijmout legislativu, aby nová pra-
vidla platila již pro evropské volby v roce 2024. 
V úterý 3. května vystoupil na plenárním zasedání ital-
ský premiér Mario Draghi v rámci nové řady debat or-
ganizovaných Evropským parlamentem pod názvem „This 
is Europe“. 
V úterý poslanci dále diskutovali o výstupech Konference 
o budoucnosti Evropy. Postoje poslanců Evropského par-

lamentu ke Konferenci o budoucnosti Evropy  
a související rezoluci byly napříč frakcemi rozdílné. 
Skupiny EPP, S&D, Renew, Greens/EFA a GUE/NGL 
vyjádřily podporu doporučením občanů a navrhly 
pokračování diskuzí formou konventu, který by před-
ložil návrhy na změnu smluv. Poslanci těchto skupin 
zdůraznili, že je nutné navázat i na návrhy, které 
změnu smluv nevyžadují. Zástupci frakcí ECR a ID legi-
timitu a výsledky Konference o budoucnosti Evropy 
zpochybnili a postavili se proti uspořádání konventu. 
Poslanci ve svých vystoupeních označili za klíčové do-
poručení v oblastech demokracie, sociální politiky, 
digitalizace a vnější činnosti.  
Ve středu 4. května se uskutečnila rozprava nazvaná 
„Sociální a ekonomické důsledky ruské války 
na Ukrajině pro EU – posílení akceschopnosti EU“. 
Komise představila šestý balíček sankcí proti Rusku a 
balíček obnovy pro Ukrajinu. Zástupci Rady i Komise 
zdůraznili, že jednota a solidarita EU jsou nyní klíčové 
i pro budoucí rekonstrukci Ukrajiny.  
Představitelé politických skupin Evropského parlamen-
tu se ve svých vystoupeních zaměřili na ekonomický 
dopad války na domácnosti a podniky, ocenili jednotu 
EU v podpoře Ukrajiny a žádali o podporu pro člen-
ské státy, které byly válkou přímo zasaženy (např. 
vzhledem k jejich větší závislosti na ruské energii nebo 
v důsledku přijímání velkého počtu ukrajinských uprch-
líků). Zástupci frakcí EPP, ECR a ID apelovali na Komi-
si, aby přizpůsobila svůj přístup ke konkrétním strate-
giím a legislativním návrhům ve světle aktuální situace 
členských zemí.  /J. Linková/ 

Zasedání Euroskupiny a ministrů hospodářství a financí > Rada 
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Program evropských institucí od 10. do 16. května > Informace 

Summit EU - Japonsko, 12. května, 
Dne 12. května 2022 se v Tokiu uskuteční 28. summit EU
–Japonsko. EU budou zastupovat předseda Evropské 
rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise 
Ursula von der Leyenová. Japonsko bude zastupovat 
premiér Fumio Kišida. 
 

 

 

 

 

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 16. května, 
Ministři zahraničních věcí budou diskutovat 
o aktuálních záležitostech , včetně nedávné ná-
vštěvy vysokého představitele pro  zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku Josepa Borrella v Chile.  

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opat-
ření ke zmírnění důsledků vojenské agrese Ruska pro-
ti Ukrajině na rybolovné činnosti a ke zmírnění dopadů 
narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na 
dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury 
(vypracovalo Ministerstvo zemědělství) 
Rámcová pozice k revizi nařízení o centrálním depozi-
táři cenných papírů (CSDR) (vypracovalo Ministerstvo 
financí) 

Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropské 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1727, pokud jde o 
shromažďování, uchovávání a analýzu důkazů 
souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti a 
válečnými zločiny Eurojustem (vypracovalo Minis-
terstvo spravedlnosti) 

Dne 3. května se na půdě Evropského parlamentu ko-
nala druhá ze série debat pod názvem „This is Euro-
pe“. Debaty organizuje plenární zasedání a zve na ně 
evropské lídry, aby s nimi poslanci diskutovali o spo-
lečné budoucnosti Evropy a EU. Na úterý obdržel po-
zvánku na tuto debatu předseda italské vlády a býva-
lý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi.  
Předsedu vlády na debatě nejprve uvítala a představila 
předsedkyně Evropského parlamentu, Roberta Metsolao-
vá (MT, EPP), která připomněla roli Draghiho ve vedení 
Evropské centrální banky během finanční krize v roce 
2008. Tyto zkušenosti jsou podle předsedkyně Evropské-
ho parlamentu v dnešní Evropě zásadní, jelikož dnes Ev-
ropa a EU zažívá krize ještě větší. Ve svém vystoupení 
navázala R. Metsolaová na blížící se závěr Konference  
o budoucnosti Evropy, kde evropští občané vyzívají EU 
k některým velkým změnám. Metsolaová ve svém vystou-
pení navázala na dlouhodobý postoj Evropského parla-
mentu během Konference, který prosazuje velké institucio-
nální změny v EU, spolu s možnosti otevření evropských 
Smluv.  

Mario Draghi zahájil své vystoupení shrnutím krizí, kterým 
nyní Evropa čelí a zmínil zde válku na Ukrajině, vysokou 
inflaci a zdražování, a velký příliv ukrajinských uprchlíků. 
Ve svém projevu zmínil M. Draghi jak je důležité, aby 
v tomto čase krize ukázala EU svojí rozhodnost a udělala 

všechno proto, aby se tyto krize podařilo zvládnout a 
zároveň pomohla vlastním občanům. V této části své-
ho projevu navázal M. Draghi na Konferenci  
o budoucnosti Evropy a uvedl, že by se podle něj 
měla Unie posunout dál a více integrovat. Zmínil zde 
například změnu v hlasování o zahraničněpolitických 
otázkách anebo o energetice v rámci Rady, které by 
podle něj měly být na základě většinového hlasování 
a nikoliv na základě jednomyslnosti. M. Draghi tak 
navázal na některé konkrétní návrhy, které v rámci 
Konference zazněly.  
M. Draghi ve svém vystoupení a v souvislosti 
s ukončením Konference dne 9. května uvedl, že by se 
měla probrat na evropské úrovni otázka otevření a 
změny Smluv, což některé členské státy Unie odmítají. 
V následné diskuzi chválili poslanci vystoupení italské-
ho premiéra a volali po větší spolupráci a solidaritě 
v rámci EU. Poslanci ocenili přístup italské vlády 
k různým současným krizím a připomněli další výzvy, 
které Evropu v dalších letech čekají, zejména rekon-
strukci poválečné Ukrajiny anebo přechod na zeleněj-
ší hospodářství. Poslanci se ve svých vystoupeních dá-
le shodli s některými závěry Konference o budoucnos-
ti Evropy a vyzvali k reformě evropských Smluv.  
/J. Janek/ 

Projev M. Draghiho > Evropský parlament 


