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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a milí čtenáři,  
tentokrát se zaměříme na některá za-
sedání evropských institucí z minulého 
týdne. O zasedání Evropské rady, kte-
ré se konalo ve čtvrtek a pátek 
v Bruselu, si můžete přečíst hned 
v úvodní části. Na programu Evropské 
rady byla mimo jiné válka Ruska na 
Ukrajině a s ní spojovaná agenda. Za 
zmínění jistě stojí jednání o rozšíření 
Evropské unie a udělení kandidátského 
statusu Ukrajině. Ve spojitosti s Ruskou 
agresí, podaly žádost o členství 
v Evropské unii také Moldavsko a Gru-
zie. Lídři evropských zemí se rozhodli 
vyhovět požadavku Moldavska, ale 
Gruzii prozatím kandidátský status 
udělen nebyl.    
Více informací se též dozvíte o zase-
dání Rady pro zahraniční věci a Rady 
pro obecné záležitosti, která se 
v pondělí a úterý konala v Lucemburku. 
V návaznosti na agresi Ruska, a s ní 
spojenou hrozbou potravinového zajiš-
tění, přijala Rada závěry, které mají 

za cíl zajistit potravinou stabilitu nejen 
v Evropě, ale také v zemích Afriky. Dále 
se Rada věnovala strategickému partner-
ství se státy Perského zálivu a řešení tero-
ristických a násilných hrozeb. Během Ra-
dy pro obecné záležitosti byl například 
projednáván Evropský semestr 2022, 
v rámci kterého ministři potvrdili doporu-
čení pro země EU na rok 2022 a postou-
pili je Evropské radě.   
Minulý týden byl zajímavý i z pohledu 
environmentální problematiky. Evropský 
parlament se věnoval balíčku Fit for 55  
a na programu Komise byla ochrana pří-
rody a zelený ekonomický růst.  
Tento týden nás čeká neméně zajímavý 
program. 1. července navštíví Českou 
republiku Komise a zúčastní se jedné 
z prvních akcí českého předsednictví, kte-
ré oficiálně odstartuje právě v pátek. 
Slavnostní den, kdy Česká republika pře-
vezme pomyslnou předsednickou štafetu, 
bude zakončen Koncertem pro Evropu na 
Zámeckém nádvoří zámku Litomyšl, kde 
vystoupí Česká filharmonie.  
Od neděle do pondělí probíhal v Bavor-
sku Summit G7, na kterém Evropskou unii 
zastoupili předseda Evropské rady Char-
les Michel a předsedkyně Komise Ursula 
von der Leyenová. Na programu měl dů-
sledky ruské války proti Ukrajině, udrži-
telnost, potravinové zabezpečení, ener-
getiku a klima nebo digitální transforma-
ci.  

Radu EU čekají poslední dvě červnová 
zasedání v Lucemburku, budou to také 
poslední dvě zasedání, kterým bude 
předsedat Francie. Rada pro dopravu, 
telekomunikaci a energetiku (ve formátu 
pro energetiku), v pondělí jednala o ce-
nách energií a balíčku Fit for 55. Úterní 
Rada pro životní prostředí se zaměřila 
rovněž na balíček Fit for 55 a také na 
problematiku odlesňování a znehodnoco-
vání lesů. 

Úvodník 

Zasedání Evropské rady a Eurosummitu 

Ve dnech 23. a 24. června se konalo 
v Bruselu zasedání Evropské rady a 
eurosummitu a setkání vedoucích 
představitelů EU a zemí západního 
Balkánu.  
Zasedání Evropské rady  se věnovalo 
širší Evropě, Ukrajině, přihláškám 
Ukrajiny, Moldavské republiky a Gru-
zie o členství v EU, západnímu Balká-
nu, hospodářským záležitostem, Kon-

ferenci o budoucnosti Evropy a  vnějším 
vztahům. Eurosummit se zaměřil na další 
kroky směrem k posilování bankovní 
unie a aktuální ekonomickou situaci 
v návaznosti na ruskou agresi vůči Ukra-
jině. Delegaci ČR vedl předseda vlády 
Petr Fiala. 

Ve čtvrtek 23. března proběhlo setkání 
vedoucích představitelů EU a zemí 
západního Balkánu. /Pokr. na s. 2/ 
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Jednání bylo plánováno bez písemného výstupu. Rezo-
novala na něm frustrace partnerů z pomalého postupu 
v procesu integrace. Diskutována byla i situace Bosny a 
Hercegoviny. Instituce EU a členské státy vyjádřily ujiště-
ní, že brzy bude dosaženo pokroku.  
Samotná Evropská rada začala ve čtvrtek odpoledne 
diskusí s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou 
Metsolaovou. Velkým tématem byla diskuse o udělení 
kandidátského statusu Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. 
Členské státy i navzdory předchozím výhradám souhlasi-
ly se stanoviskem Komise. Přijetí závěrů ale předcházela 
dlouhá diskuse o zemích západního Balkánu, tedy 
zejména Severní Makedonii a Albánii, ale také Bosně  
a Hercegovině. Posílen byl jazyk směrem k rychlému 
vyřešení sporu mezi Bulharskem a Severní Makedonií a 
přidán byl odstavec o připravenosti Evropské rady udě-
lit Bosně a Hercegovině kandidátský status v případě 
naplnění klíčových priorit stanových v dřívějším stanovis-
ku Komise.  

Evropská rada přijala závěry také k ruské agresivní 
válce proti Ukrajině a zopakovala podporu Ukrajině ve 
všech dimenzích, včetně důrazné podpory v oblasti vo-
jenské. Evropská rada opětovně rázně odsoudila agresi 
a útoky na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu. Dále ta-
ké připomněla přijetí šestého sankčního balíčku a zavá-
zala se k další práci na sankcích a zamezování jejich 
obcházení. Evropská rada připomněla i schválenou mak-
rofinanční pomoc ve výši 9 miliard euro a vyzvala Komi-
si k urychlenému představení konkrétního návrhu na re-
konstrukci Ukrajiny.  

Evropská rada se také vyjádřila k odpovědnosti Ruska 
za potravinové krize způsobené blokacemi vývozu, 
zejména přes přístavy, a krádežemi zemědělských pro-
duktů Ukrajiny. V tomto kontextu podpořila snahy o za-
bezpečení vývozu a podporu produkce skrze různé inici-
ativy, např. G7 nebo OSN.  
V oblasti vnějších vztahů informovalo Řecko a Kypr o 
vývoji vztahů s Tureckem. Evropská rada se vyjádřila i k 
situaci v Bělorusku, zejm. připomněla demokratické prá-
vo běloruského lidu na nové, svobodné a spravedlivé 
volby. Zde také vyzvala k dodržování lidských práv a 
principů demokracie a právního státu. 
V rámci večeře proběhla otevřená diskuse s názvem 
„širší Evropa“ o vztazích EU s jejími partnery v Evropě. 

Diskuse se odehrála v kontextu iniciativy francouzské-
ho prezidenta Emmanuela Macrona na vytvoření ev-
ropského politického společenství. Nejasnosti panova-
ly ohledně formátu a zemí, které by měly být zahrnu-
ty. V rámci debaty se narýsovala shoda, že summit v 
Praze bude klíčovým momentem, kde by mohlo pro-
běhnout první setkání v tomto formátu. Prozatímní do-
hoda zní, že by se summit měl konat 2x ročně. Většina 
členských států preferovala formát co nejmíň instituci-
onalizovaný, který nesmí nahrazovat proces rozšíření. 
Závěry ke Konferenci o budoucnosti Evropy byly 
přijaty bez diskuze – Evropská rada vzala na vědomí 
doporučení uvedená ve zprávě o výsledcích Konfe-
rence o budoucnosti Evropy a vyzvala instituce, aby 
zajistily účinnou implementaci v návaznosti na tuto 
zprávu, každá v rámci svých pravomocí a v souladu 
se Smlouvami. 

Druhý den červnové Evropské rady se věnoval ekono-
mickým otázkám. Lídři v rámci eurosummitu diskuto-
vali o aktuální ekonomické situaci v návaznosti na rus-
kou agresi vůči Ukrajině, která výrazně přispívá k 
rostoucím cenám energií, komodit a potravin a zvyšuje 
nejistotu, což jsou faktory, které tlumí růst a zhoršují 
inflační tlaky v celosvětovém měřítku. Lídři se také 
věnovali dalším krokům směrem k posilování bankovní 
unie a unie kapitálových trhů. Eurosummit přivítal do-
hodu Euroskupiny o zaměření se v oblasti bankovní 
unie na společný rámec pro řešení bankovních krizí  
a vnitrostátních systémů pojištění vkladů. 
Dále v rámci diskuse o hospodářských otázkách Ev-
ropská rada odsouhlasila vstup Chorvatska do eu-
rozóny a vyzvala Radu k dokončení všech potřebných 
kroků. Formálně také Evropská rada potvrdila speci-
fická doporučení Rady pro rok 2022 v rámci evrop-
ského semestru.  
V určité míře pokračovala také diskuse z květnového 
summitu k cenám energií a o možnostech, jak lze vý-
voj na trhu ovlivňovat, na čemž nepanuje mezi člen-
skými státy shoda. Do závěrů byla následně doplněna 
pouze obecná výzva Radě a Komisi k tomu, aby při-
jaly vhodné kroky s cílem zajistit bližší koordinaci 
v oblasti energetiky mezi členskými státy.  
/L. Lukačovič/ 

Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin > Komise 

Komise zveřejnila dne 22. června návrh nařízení, kte-
rým stanovují pravidla pro udržitelné používání pří-
pravků na ochranu rostlin. Návrh navazuje na existu-
jící legislativu regulující používání pesticidů (SUD) 
z roku 2009 a převádí stávající směrnici na nařízení, 
které bude přímo použitelné ve všech členských stá-
tech.  

Členské státy budou muset předkládat Komisi podrobné 
výroční zprávy o pokroku a provádění. Společně 
s právním rámcem o obnově přírody (Nature Restoration 

Law) z 22. června, jehož součástí je i nařízení o obnově 
přírody, se jedná o stěžejní legislativní návrhy navazující 
na Strategii pro biologickou rozmanitost a Strategii od 
zemědělce k spotřebiteli, jejichž účelem je zajistit odol-
nost a bezpečnost dodávek potravin v EU a na celém 
světě. 
Nařízením se stanovuje celounijní cíl snížení používání 
chemických přípravků na ochranu rostlin o 50 % do roku 
2030 ve srovnání s průměrem let 2015 - 2017. Chemic-

ké pesticidy kontaminují půdu, vodu i vzduch a tím sni-
žují biologickou rozmanitost v zemědělství. Návrh dále 
stanoví požadavky na používání, skladování, prodej a 
likvidaci pesticidů, ochranné přípravky a aplikační za-
řízení, zajištění školení a zvyšování povědomí a zajiš-
tění implementace integrované ochrany proti škůdcům.  
Součásti návrhu je i zákaz všech pesticidů v citlivých 
oblastech, jako jsou městské zelené plochy, včetně ve-
řejných parků nebo zahrad, dětská hřiště, školy, spor-
toviště, veřejné cesty a chráněná území v souladu s 
Naturou 2000 a další ekologicky citlivé oblasti. 
V souladu s politikou udržitelného používání pesticidů 
má Komise v plánu navrhnout i opatření, které navazu-
je na její závazek zohledňovat při rozhodování o ma-
ximálních limitech reziduí v potravinách globální ohle-
dy na životní prostředí. Toto opatření povzbudí třetí 
země, aby také omezily používání těchto pesticidů, 
které jsou již v EU zakázány. /F. Mocák/ 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
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Komise dne 22. června vydala sdělení „The power of 
trade partnerships: together for green and just economic 
growth“, které do značné míry reviduje stávající pří-
stup EU k vymáhání závazků kapitol k obchodu a 
udržitelnému rozvoji (Trade and Sustainable Develop-
ment“-TSD) v rámci dohod o volném obchodu  (FTAs). 

Komise ve svém sdělení uvádí šest tematických priorit v 
oblasti obchodu a udržitelnosti. Jedná se o důraz na 
proaktivní spolupráci s partnerskými zeměmi při im-
plementaci mnohostranných dohod v oblasti ochrany 
životního prostředí a konvencí Mezinárodní organiza-
ce práce (incentivizace, technická a finanční podpora 
třetích zemí za účelem snazšího slaďování jejich norem s 
mezinárodními standardy, ale také s požadavky auto-
nomních nástrojů EU v oblasti nucené práce, úniku uhlíku 
nebo odlesňování), dále se Komise zaměří na case-by-
case přístup vůči jednotlivým partnerům (zejména lep-
ší zacílení dopadových studií, případně vypracování 
detailní a časově závazné sady specifických implemen-
tačních priorit pro jednotlivé země s ohledem na jejich 
rozdílný stupeň rozvoje), mainstreaming udržitelnosti i 
do jiných částí obchodních dohod, posílení kolektivní-
ho monitoringu plnění závazků udržitelnosti a posíle-
ní role občanské společnosti a jejího zapojení v rámci 
celého „životního cyklu“ obchodních dohod, a konečně 
pak na asertivnější vymáhání závazků, včetně mož-
nosti aplikace sankcí jako nástroje poslední instance v 
případě vážného porušení Pařížské dohody či funda-
mentálních principů Mezinárodní organizace práce. 
Posledně uvedený návrh na možné užití sankcí (resp. 
možnost znovuzavedení či navýšení cel) představuje zá-
sadní změnu stávajícího přístupu EU založeného výhrad-
ně na tzv. kooperativním modelu (EU již nyní může při 

vymáhání TSD závazků přistoupit k ustavení panelu, 
který daný spor rozřeší, až dosud však neměla mož-
nost tyto závěry sankčně vymáhat). Naopak k tzv. 
sankčnímu modelu se ve svých FTAs typicky přiklání 
USA. Lze proto očekávat, že tato část sdělení vzbudí 
největší diskuze. 
Pozice ČR k zavedení sankcí je velmi obezřetná. FTAs 
totiž vnímá primárně jako nástroj otevírání nových trhů 
a strategickou páku v oblasti udržitelnosti, zatímco 
„přetěžování“ FTAs v podobě sankcí může třetí země 
od sjednávání FTAs naopak odradit a pozici EU vůči 
konkurentům tak ve finále spíše oslabit. Mezi další 
související sporná témata sdělení patří také otázka 
možného rozšíření rozsahu klíčových závazků (zmíněna 
např. biodiverzita), kvantifikace „závažného“ poruše-
ní klíčových dohod a stanovení odpovídajících sankcí 
či uplatnění nového přístupu na již dojednané dohody, 
které ale nebyly zatím předloženy k ratifikaci. Klad-
ně lze naproti tomu hodnotit diferenciovaný přístup 
k jednotlivým zemím a snahu o komplexní identifikaci 
jejích potřeb již v raných fázích vyjednávání FTA. 
Cílem pro české předsednictví bude připravit návrh 
závěrů Rady, které ČR – byť se k některým prvkům 
sdělení staví rezervovaně, chápe v případě dosažení 
konsenzu všech členských států jako možnost rozhýbá-
ní některých dlouhodobě blokovaných jednání se třetí-
mi zeměmi. TSD je přitom často jednou z překážek 
schvalovacího procesu, a to jak na straně Rady, tak 
některých třetích zemí (v zásadě se jedná o druhou 
stranu téže mince). Cílem českého předsednictví tak 
bude skrze nový přístup k udržitelnosti využit plného 
potenciálu FTAs a posílit ofenzivní obchodní agendu.  
/E. Drnovská/ 

Zasedání Rady pro zahraniční věci > Rada 

Hlavním tématem červnového jednání Rady pro za-
hraniční věci 20. června byla reakce na ruskou agresi 
na Ukrajině. Ministři se dále věnovali vztahům 
s Egyptem a oblastí Afrického rohu. ČR na jednání 
zastupoval ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. 
Prvním bodem jednání Rady pro zahraniční věci byla 
reakce na ruskou agresi na Ukrajině. Ministři diskutovali 
o Akčním plánu k důsledkům ruské invaze na Ukrajinu pro 
třetí země a shodli se, že je nutné s partnery zejména 
v Africe a na Blízkém východě intenzivněji komunikovat a 
vyvracet dezinformace šířené Ruskem.  
Většina států také podpořila mobilizaci dalších prostřed-
ků v rámci Evropského mírového nástroje a asistenci 
Ukrajině při vývozu zemědělských produktů. 
Dalším tématem jednání byly vztahy EU s Egyptem. Vy-
soký představitel J. Borrell zdůraznil úzkou spolupráci v 
rámci příprav na COP27. Komisař O. Várhelyi akcento-
val Egypt jako spolehlivého partnera a představil různé 
formy podpory, které EU Egyptu poskytuje. Také zdůraz-
nil novou etapu vzájemných vztahů, především v oblasti 
energetiky.  

Během oběda proběhla neformální diskuze s ministrem 
zahraničí Egypta S. Šukrím, která se zaměřila především 
na otázku potravinového zabezpečení a na nadcházející 
COP27 ke klimatu, který hostí právě Egypt. 

Následně se ministři rok po přijetí Strategie EU pro 
Africký roh věnovali vývoji v tomto regionu. Důraz byl 
v diskuzi kladen především na aktuální vývoj v Somál-
sku, Súdánu a Etiopii. Ministři upozornili na křehkosti 
regionu (konflikty, změna klimatu, zabezpečení potra-
vinami), který je geostrategicky klíčový jak z hlediska 
bezpečnostních, tak obchodních zájmů.  
EU by měla hrát v regionu aktivnější a viditelnější roli, 
mimo jiné v kontextu posilování zájmu a vlivu třetích 
aktérů, zejména Ruska a Číny. Klíčové bude efektivně 
čelit ruskému narativu a dezinformacím v regionu.   
V rámci aktuálních otázek řada států včetně ČR ape-
lovala na brzké svolání Rady přidružení EU–Izrael. 
Řecko poté informovalo o vojenských a politických 
provokacích ze strany Turecka, které stále eskalují. 
Proběhla také krátká diskuze k situaci v Zálivu, kon-
krétně k potřebě vrátit jednání o jaderné dohodě 
s Íránem na správnou kolej a k nutnosti strategičtější 
spolupráce se zeměmi Rady pro spolupráci v Zálivu 
(GCC), včetně bezvízového styku. /R. Franěk/ 

Obchodní partnerství > Komise 
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Hlavním tématem červnového jednání Rady pro obec-
né záležitosti (GAC) 21. června byla příprava nadchá-
zející Evropské rady. Ministři se dále věnovali evrop-
skému semestru, Konferenci o budoucnosti Evropy, 
vztahům se Spojeným královstvím a návrhu revize 
nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. 
ČR na jednání zastupoval ministr pro evropské zále-
žitosti Mikuláš Bek. 
V rámci přípravy Evropské rady ministři prodiskutovali 
aktuální návrh Závěrů. V rámci bodu k evropskému se-
mestru Rada GAC schválila specifická doporučení Rady, 
jejichž finální přijetí by mělo proběhnout v červenci na 
Radě pro hospodářské a finanční věci.  
Na neformálním obědě ke Konferenci o budoucnosti Ev-
ropy téměř všechny delegace upozornily na skutečnost, 
že většinu návrhů vzešlých z Konference lze realizovat v 
současném právním rámci a zabývat se nyní změnami 
Smluv není žádoucí i s ohledem na současnou situaci 
(zejména s ohledem na válku na Ukrajině). Delegace se 
také v té souvislosti vyjadřovaly k tématům, kterým by 
bylo žádoucí se věnovat prioritně a kde je možné využití 
současných nástrojů. Shoda panovala na potřebě infor-
mování občanů, které evidentně chybí a k němuž by mě-
la posloužit také tzv. follow-up událost na podzim 2022. 

Během informačního bodu ke vztahům se Spojeným 
královstvím místopředseda Komise M. Šefčovič připo-
mněl zveřejnění návrhu zákona, kterým chce Spojené 
království vnitrostátně zavést změny do Protokolu o 
Irsku a Severním Irsku. Zdůraznil především, že navr-
hovaná úprava jde nad rámec očekávání, neboť ve-
dle samotných odchylek od ustanovení Protokolu ob-
sahuje i další zmocnění pro ministry britské vlády. Těm 
by byla svěřena pravomoc přijímat opatření o dalších 
odklonech od Protokolu o Irsku a Severním Irsku, při-
čemž by jimi mohli zneplatnit i mechanismus demokra-
tického souhlasu, který je v něm zakotvený. Druhým 
zásadním aspektem (mimo zjevné porušení meziná-
rodních závazků) je skutečnost, že vláda Spojeného 
království by prostřednictvím této legislativy de facto 
určovala podmínky přístupu na vnitřní trh EU. 
Na závěr jednání francouzské předsednictví informo-
valo o pokroku ve vyjednávání o revizi nařízení 
k transparentnosti a cílení politické reklamy. I přes 
snahu předsednictví se nepodařilo naplnit ambici při-
jmout částečný obecný přístup, neboť si řada delega-
cí vyžádala více času na prozkoumání návrhu. Dosáh-
nutí kompromisu tak bude zřejmě úkolem pro české 
předsednictví. /R. Franěk/ 

Plenární zasedání > Evropský parlament 

Ve dnech 22. a 23. června se uskutečnilo miniplenární 
zasedání Evropského parlamentu v Bruselu. K hlav-
ním bodům na jeho agendě patřilo hlasování o třech 
návrzích balíčku Fit for 55, hlasování o skladování 
plynu a rozprava s chorvatským premiérem A. Plenko-
vićem.  
Poslanci během miniplenárního zasedání přijali postoj ke 
třem klíčovým předpisům, které jsou součástí balíčku 
„Fit for 55“. Plán má pomoci snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 
1990 a do roku 2050 dosáhnout hospodářství s nulovými 
čistými emisemi skleníkových plynů. Evropský parlament 
usiluje o podporu průmyslových odvětví, aby dále snižo-
vala své emise a investovala do nízkouhlíkových techno-
logií. Systém obchodování s emisemi (systém ETS) by měl 
být reformován tak, aby nový systém ETS II zahrnoval 
budovy a silniční dopravu a nevztahoval se do roku 
2029 na občany. Cílová hodnota pro snížení emisí sklení-
kových plynů by měla být do roku 2030 navýšena ze 61 
% na 63 %. Poslanci Evropského parlamentu též vyzývají 
k širšímu a rychlejšímu uplatňování mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích a souhlasí se zřízením Sociálního 
klimatického fondu na pomoc lidem, kteří jsou nejvíce 
postiženi energetickou chudobou. 
Evropský parlament schválil i plány na naplnění plyno-
vých zásobníků před zimou. Cílem je zajištění dodávek 
energie v reakci na ruskou válku proti Ukrajině. Plynové 

zásobníky by měly být do 1. listopadu 2022 naplně-
ny nejméně z 80 %. Členské státy a provozovatelé by 
však měli usilovat o dosažení 85 %. V nadcházejících 
letech bude cíl zvýšen na 90 %, aby byli občané EU 
chráněni před výkyvy v dodávkách. Zásobníky plynu 
se stanou součástí kritické infrastruktury a všichni pro-
vozovatelé zásobníků budou muset projít novou povin-
nou certifikací. Návrh usnesení vyzývá země EU 
k diverzifikaci zdrojů dodávek plynu a ke zvýšení 
energetické účinnosti. Do srpna 2022 navíc Komise 
zveřejní pokyny, jak mohou členské státy plyn nakupo-
vat společně.  
Na plénu též vystoupil chorvatský premiér Andrej 
Plenković v rámci bloku „Toto je Evropa“. Premiér 
Plenković uvedl, že dnešní výzvy – agrese proti Ukra-
jině, nárůst cen energií a krize potravinové bezpeč-
nosti – je třeba řešit se stejným odhodláním a kreativi-
tou, jako EU čelila pandemii covidu-19. Přivítal závěry 
Konference o budoucnosti Evropy a zdůraznil potřebu 
sdílených kompetencí v oblasti zdraví. Poslanci během 
rozpravy vyjádřili podporu chorvatskému přijetí eura 
a vstupu do Schengenu. Poslanci dále vedli debatu  
o přípravách a zasedání Evropské rady a přijali usne-
sení k udělení statusu kandidátské země Ukrajině, 
Moldavsku a Gruzii. Plénum schválilo i dohodu s člen-
skými státy o prodloužení právního rámce digitálního 
certifikátu EU COVID o 12 měsíců. /J. Linková/ 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti > Rada 

Udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku > Evropský parlament 

Paralelně se zasedáním Evropské rady v Bruselu,  
i poslanci Evropského parlamentu na svém mini-
plenárním zasedání dne 23. 6. schválili usnesení, kte-
ré vyzývá Komisi a Radu, aby  jednomyslně schválily 
kandidátský status pro Ukrajinu a Moldavsku.   
Příslušné usnesení schválilo plénum většinou 529 hlasů a 
bylo určené jako politický signál evropským lídrům, kteří 

o otázce měli na svém zasedání rozhodnout ještě ten 
den. Usnesení vyzývá hlavy států a předsedy vlád, 
aby „neprodleně“ udělili Ukrajině a Moldavské repub-
lice status kandidátských zemí EU. Totéž by měli učinit 
v případě Gruzie, „jakmile její vláda splní“ priority 
uvedené ve stanovisku Komise. /Pokr. na s. 5/ 

Tento krok je podle poslanců nutným a důležitým sig-
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Program evropských institucí od 28. června do 4. července > Informace 

Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady o stanovení pra-
videl týkajících se úlevy ke snížení zvýhodnění dluhu oproti 
vlastnímu kapitálu a o omezení odpočitatelnosti úroků pro 
účely daně z příjmu právnických osob (DEBRA) ( vypra-
covalo Ministerstvo  financí) 
Rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o pod-
poře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 
2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti (vypracovalo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu) 
Rámcová pozice k doporučení k rozhodnutí Rady o zmoc-
nění k zahájení jednání o statusové dohodě mezi Evrop-
skou unií a Mauritánskou islámskou republikou o činnosti 
prováděné Evropskou agenturou pro pohraniční a po-
břežní stráž v Mauritánské islámské republice 
(vypracovalo Ministerstvo vnitra) 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o zařaze-
ní porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti 
trestné činnosti stanovené v čl. 83 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a souvisejícímu sdělení 
(vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti) 

Rámcová pozice k návrhu rozhodnutí Rady o hlav-
ních směrech politik zaměstnanosti členských států 
2022 (vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních 
věcí) 

nálem pro země, které bojují s ruskou agresí a pro jejich 
obyvatele. Zároveň ale usnesení zdůrazňuje, že pro vstup 
do EU nesmí mít vytvořen žádný zrychlený postup a že si 
kandidátské země budou muset svůj vstup do Unie odpra-
covat na příslušných reformách. Z pohledu ČR, která dlou-
hodobě silně podporuje rozšíření EU, je zajímavá část 
usnesení, která uvádí, že neexistuje alternativa k rozšíření, 
které je „více než kdy jindy geostrategickou investicí do 
stabilní, silné a jednotné EU“. Vyhlídka na členství v EU 

pro země, které o to usilují, je v politickém, hospodář-
ském a bezpečnostním zájmu Unie. ČR od svého vstu-
pu do EU v roce 2004 podporuje evropské aspirace 
dalších evropských zemí, zejména i v regionu západ-
ního Balkánu. Během prvního českého předsednictví 
v Radě, v roce 2009, založila Rada na český popud 
formát Východního partnerství, ve kterém byly zahr-
nuté i Ukrajina, Moldavsko a Gruzie. /J. Janek/ 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Zasedání Rady pro životní prostředí, 28. června, 
Ministři životního prostředí budou usilovat o dosažení 
obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku 
„Fit for 55“ a týkají se trhu s uhlíkem, propadů uhlíku, sdí-
lení úsilí mezi členskými státy, výkonnostních norem pro 
emise CO2 pro osobní automobily a dodávky a Sociálního 
fondu pro klimatická opatření.  

Plenární zasedání Evropského parlamentu, 4. čer-
vence 

Poslanci budou na plenárním zasedání ve dnech 22. a 
23. června hlasovat o plánech na snížení emisí uhlíku, 
skladování plynu a o tématech souvisejících se situací 
na Ukrajině.  
 


