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

Evropský prostor pro zdravotní data 

Komise 3. května zřídila evropský prostor 
pro zdravotní data (EHDS), což má být 
jedním z ústředních stavebních kamenů silné 
Evropské zdravotní unie. 
Ochrana dětí na internetu 

Komise 11. května navrhla nové právní předpisy EU pro 
předcházení pohlavnímu zneužívání dětí na internetu  
a boj proti němu. 
REPower EU 

Komise 18. května představila formou sdělení plán 
REPowerEU, tj. plán na rychlé snížení závislosti na rus-
kých fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické 
transformaci, včetně souvisejících iniciativ a legislativních 
návrhů. 
Mimořádná paušální částka 

Komise 20. května navrhla výjimečnou jednorázovou 
podporu pro zemědělce, které postihují vzhledem 
k okolnostem na trhu rostoucí ceny, zejména za energii, 
hnojiva a krmiva, což dle Komise narušuje fungování 
zemědělského odvětví a venkovských komunit. 
Zmrazit a zabavit 

Komise 25. května navrhla pravidla pro zmrazování  
a konfiskaci majetku oligarchů, kteří porušují omezující 
opatření, a pachatelů trestné činnosti. 
 

 

 

Eurojust 

Rada 6. května přijala mandát týkající se 
nových pravidel umožňujících agentuře 
Eurojust uchovávat, analyzovat a evidovat 
důkazy týkající se mezinárodních zločinů, 
jako jsou např. válečné zločiny. 

Cesta k digitální dekádě 

Rada se 11. května dohodla na mandátu pro jednání  
o návrhu nařízení č. 574/2021 o politickém programu 
do roku 2030 nazvaném Cesta k digitální dekádě 
s cílem zajistit, aby EU splnila své cíle ohledně digitální 
transformace v souladu se svými hodnotami. 
Nařízení DORA 

Instituce se 11. května předběžně dohodly o nařízení 
č. 595/2020 o digitální provozní odolnosti (nařízení 
DORA), jež má v EU zajistit odolný finanční sektor, který 
bude schopen provádět operace i v případě závažného 
narušení provozu.   
Vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti 
Instituce se 13. května dohodly na opatřeních k zajištění 
vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé 
EU s cílem dále zlepšit odolnost veřejného i soukromého 

sektoru i EU jako celku a jejich schopnost reagovat na 
incidenty.  

Jednotný portál pro celnictví 
Zástupci Evropského parlamentu a Rady 19. května 
dosáhli politické dohody na zřízení jednotného portálu 
EU pro oblast celnictví, která mění nařízení 
č. 952/2013.  

Europol 

Rada 24. května přijala nařízení, kterým se mění naří-
zení o Europolu. 
SIL/Dá'iš a al-Káida 

Rada 30. května rozhodla, že na seznam osob a sub-
jektů, na něž se vztahují omezující opatření vůči ISIL/
Dá'iš a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a sub-
jektům, které jsou s nimi spojeny, bude doplněna 1 sku-
pina a 2 osoby.  

Omezující opatření – Sýrie 

Rada 31. května prodloužila platnost omezujících opat-
ření EU vůči tamnímu režimu o další rok s ohledem na 
pokračující represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. 
 

 

 

 

 

Jarní hospodářská prognóza 

Komise 16. května zveřejnila jarní hospo-
dářskou prognózu. Vychází ze souboru 
metodických předpokladů, pokud jde o 
směnné kurzy, úrokové sazby a ceny ko-
modit, s datem uzávěrky 29. dubna 2022. 

Sankční mechanismus – kybernetické útoky 

Rada 16. května rozhodla, že prodlouží platnost rámce 
omezujících opatření proti kybernetickým útokům ohro-
žujícím EU nebo její členské státy o další 3 roky, kon-
krétně do 18. května 2025. 
Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny 

Správní rada Evropské investiční banky 19. května 
schválila podporu formou úvěrů v hodnotě 4 mld. eur 
na integraci uprchlíků z Ukrajiny. 
Makrofinanční pomoc 
Komise 20. května vyplatila 600 mil. eur v rámci mak-
rofinanční pomoci. 
Jarní balík evropského semestru 

Komise 23. května představila jarní balík evropského 
semestru. 

Evropský mírový nástroj 
Rada se 24. května dohodla na dalším navýšení pomo-
ci v rámci Evropského mírového nástroje. 
 

Chystá se 

V legislativním procesu 

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_2976
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3264
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/06/eurojust-council-adopts-its-mandate-on-new-rules-allowing-the-agency-to-preserve-evidence-of-war-crimes/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/11/programme-d-action-a-l-horizon-2030-la-voie-a-suivre-pour-la-decennie-numerique-le-conseil-adopte-sa-position/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/13/renforcer-la-cybersecurite-et-la-resilience-a-l-echelle-de-l-ue-accord-provisoire-du-conseil-et-du-parlement-europeen/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/24/europol-le-conseil-adopte-une-legislation-confiant-de-nouvelles-taches-a-l-agence/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/30/eu-fight-against-terrorism-one-group-and-two-individuals-added-to-the-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/31/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/16/cyber-attacks-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2025/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3202
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3182
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/24/eu-support-to-ukraine-council-agrees-on-further-increase-of-support-under-the-european-peace-facility/
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Liberalizace obchodu s Ukrajinou 

Rada 24. května schválila dočasnou liberalizaci obchodu 
s Ukrajinou. 

Čerpání fondů – ČR 

Komise 24. května přijala partnerskou dohodu s ČR, která 
je podmínkou pro nastavení programového období na 
čerpání kohezních fondů EU v období 2021–2027 v hod-
notě 21,4 mld. euro. 

Strategie bezpečnostní unie 

Komise 25. května zveřejnila zprávu o pokroku při 
provádění strategie bezpečnostní unie EU. 

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Daně Revize nového celounijního systému pro zamezení dvojí-
ho zdanění – srážkové daně 

26. 6. 2022 

Spotřebitelé Posouzení zprávy o mimosoudních řešení spotřebitel-
ských sporů 

27. 6. 2022 

Spotřebitelé Hodnocení vymáhání práva na ochranu spotřebitele v 
zahraničí 

27. 6. 2022 

Energetika Přezkum energetické účinnosti 30. 6. 2022 

Energetika Hodnocení požadavků na označování energetickými 
štítky u vysavačů 

30. 6. 2022 

Daně Hodnocení sazeb spotřební daně a daňové struktury – 
spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů 

4. 7. 2022 

Spravedlnost a lidská práva Přezkum akčního plánu EU – boj s nezákonným obcho-
dováním s kulturními statky 

15. 7. 2022 

Doprava Hodnocení pravidla pro užitková vozidla – hmotnosti a 
rozměry 

19. 7. 2022 

Zemědělství a rybolov Posouzení nové iniciativy týkající se udržitelného potra-
vinového systému EU 

21. 7. 2022 

Zemědělství a rybolov Přezkum právních předpisů pro rostliny vytvořené po-
mocí určitých nových genomických technik 

22. 7. 2022 

Zemědělství a rybolov Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a 
mléka ve školách – podpora z EU 

28. 7. 2022 

 

Hodnocení pravidla pro užitková vozidla – hmotnosti a roz-
měry 

 
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 květen 2022, redakční uzávěrka 31. května 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://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/05/24/ukraine-council-adopts-temporary-trade-liberalisation-with-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3264
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Srazkove-dane-novy-celounijni-system-pro-zamezeni-dvojiho-zdaneni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Srazkove-dane-novy-celounijni-system-pro-zamezeni-dvojiho-zdaneni_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-zprava-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-zprava-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Vymahani-prava-na-ochranu-spotrebitele-v-zahranici_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Vymahani-prava-na-ochranu-spotrebitele-v-zahranici_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12832-Energeticka-ucinnost-pozadavky-na-ekodesign-vysavacu-prezkum-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12833-Pozadavky-na-oznacovani-energetickymi-stitky-u-vysavacu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12833-Pozadavky-na-oznacovani-energetickymi-stitky-u-vysavacu_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Spotrebni-dan-z-alkoholu-a-alkoholickych-napoju-hodnoceni-sazeb-spotrebni-dane-a-danove-struktury_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Spotrebni-dan-z-alkoholu-a-alkoholickych-napoju-hodnoceni-sazeb-spotrebni-dane-a-danove-struktury_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Boj-s-nezakonnym-obchodovanim-s-kulturnimi-statky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Boj-s-nezakonnym-obchodovanim-s-kulturnimi-statky-akcni-plan-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Uzitkova-vozidla-hmotnosti-a-rozmery-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Uzitkova-vozidla-hmotnosti-a-rozmery-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Nova-iniciativa-tykajici-se-udrzitelneho-potravinoveho-systemu-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Nova-iniciativa-tykajici-se-udrzitelneho-potravinoveho-systemu-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Pravni-predpisy-pro-rostliny-vytvorene-pomoci-urcitych-novych-genomickych-technik_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Pravni-predpisy-pro-rostliny-vytvorene-pomoci-urcitych-novych-genomickych-technik_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Prezkum-programu-EU-na-podporu-ovoce-zeleniny-a-mleka-ve-skolach-podpora-z-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Prezkum-programu-EU-na-podporu-ovoce-zeleniny-a-mleka-ve-skolach-podpora-z-EU_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Uzitkova-vozidla-hmotnosti-a-rozmery-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Uzitkova-vozidla-hmotnosti-a-rozmery-hodnoceni-_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

