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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  
minulý týden ve velkém odstartovala 
neformální zasedání ministrů pořádaná 
v rámci českého předsednictví v Radě 
EU. Do Prahy se tak sjelo několik desí-
tek delegací z členských států EU spolu 
s dalšími hosty, mezi něž patřili zástup-
ci Komise, členové ukrajinské vlády, 
zástupci kandidátských států, Eurojustu 
nebo Mezinárodní trestní soud. 
Hned na začátku minulého týdne se 
konalo jedno z největších neformálních 
setkání, zasedání ministrů vnitra  
a spravedlnosti, tedy neformální Rada 
pro spravedlnost a vnitřní věci.  
Mezi témata jednání patřily ruská ag-
rese na Ukrajině, především vyšetřová-
ní válečných zločinů a zločinů proti lid-
skosti, nebo digitalizace mezinárodní 
justiční spolupráce.  

Ve středu a ve čtvrtek Prahu navštívili 
ministři životního prostředí, k nimž se mi-
mo jiné připojil výkonný místopředseda 
Komise Frans Timmermans. Tématy nefor-
málního zasedání byly ochrana přírody  
a biodiverzity nebo dopady války na 
Ukrajině na životní prostředí. Týden pak 
uzavřelo neformální zasedání ministrů pro 
evropské záležitosti, na které přijala po-
zvání místopředsedkyně ukrajinské vlády 
Olha Stefanišina. Debatovalo se mimo 
jiné o reformě voleb do Evropského par-
lamentu a také o ochraně novinářů a ne-
závislého mediálního prostředí. Více si  
o jednotlivých zasedáních dalších člán-
cích.  
V tomto týdnu budou neformální zasedá-
ní pokračovat jednáním ministrů odpo-
vědných za vnitřní trh a průmysl, kteří se 
v Kongresovém centru Praha setkají 
v úterý a ve středu, a jednáním ministrů 
odpovědných za výzkum, jejichž setkání 
proběhne ve čtvrtek a v pátek. Řešit se 
budou například inovativnost a konkuren-
ceschopnost regionů EU, digitalizace  
a dekarbonizace dosud zaostávajících 
regionů nebo odolnost vnitřního trhu 
v kontextu války na Ukrajině. 
Další dvě zasedání jsou tento týden na 
programu také v Bruselu. Hned v pondělí 
proběhla Rada pro zahraniční věci, která 
jednala o situaci na Ukrajině, digitální 
diplomacii a vztazích EU s Latinskou Ame-
rikou a Karibikem. Rovněž v pondělí se 
uskutečnila také Rada pro zemědělství 
a rybolov, poprvé pod vedením českého 
ministra. Na programu měla návrh naří-
zení o udržitelném používání přípravků 
na ochranu rostlin, současnou situaci na 
zemědělských trzích v kontextu ruské in-
vaze na Ukrajinu, nebo soubor závěrů 
o akvakultuře.  

Úvodník 

Zpráva o právním státu > Komise 

Dne 13. července již potřetí vydala 
Komise zprávu o stavu právního 
státu v členských státech EU.  
Souvisle zaznamenává trendy právní-
ho státu v Unii ve čtyřech oblastech: 
nezávislost soudnictví, protikorupční 
rámec, svoboda médií a další instituci-
onální otázky. Červencová zpráva je 
rovněž podkladem pro sérii diskuzí na 
Radě pro obecné záležitosti, jakož  
i v Evropském a národních parlamen-
tech. Každý ze států řeší v některém 

ze sledovaných odvětví nedostatky, sou-
hrnný monitoring a srovnání je tak pro 
diskuzi přínosem.  
Česko ani podle letošní zprávy nečelí 
systematickému problému, naopak 
v řadě ohledů (např. v otázce justičních 
reforem) se zpráva vyjadřuje pochval-
ně. Na řešení většiny zmíněných problé-
mů ČR pracuje, je však pravdou, že řa-
da z nich je z různých důvodů řešena 
delší než adekvátní dobu.  
/Pokr. na s. 2/ 
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Například reforma výběru soudců, která byla Komisí 
hodnocena pozitivně, by měla v důsledku vést ke zrych-
lení elektronizace soudních procesů a zkrátit i průtahy 
v některých typech řízení. Další výtky souvisí s veřejnými 
projevy individuálních osob (prezident, ombudsman). 
Novinkou oproti předchozím ročníkům jsou specifická 
doporučení každému členskému státu. Zhodnocení toho, 
jak s nimi členský stát naložil, bude předmětem příští 
zprávy. Česku bylo mezi jiným doporučeno zřídit Národ-
ní lidskoprávní instituci (de facto rozšíření úřadu ombud-
smana), přijmout opatření k efektivnějšímu stíhání korup-
ce na vysoké úrovni a završit revizi zákonů k majetkové-
mu přiznání a střetu zájmů. 

Nejkritičtěji zpráva hodnotí stav právního státu 
v Polsku a Maďarsku, dvou členských zemích, s nimiž 
probíhá řízení podle čl. 7 Smlouvy o EU. Varšavě Ko-
mise vytýká zejména nedostatky ohledně nezávislosti 
justice, v aspektech, jako jsou disciplinární řízení se 
soudci či institucionální oddělení justice od exekutivy. 
Budapešť čelila výtkám rovněž z hlediska nezávislosti 
soudnictví a nedostatky Komise shledala též v oblasti 
svobody médií, přičemž poukázala na nerovné pod-
mínky podpory a nedostatečnou redakční a finanční 
nezávislost. V případě Slovenska zpráva Komise oce-
nila probíhající úsilí o reformu justičního systému.  
/ I. Procházková, P. Pospíšil / 

Neformální zasedání ministrů vnitra > Rada 

V pondělí 11. července proběhlo setkání ministrů vni-
tra, kterému předsedal ministr Vít Rakušan. 
Zúčastnili se jej ministři vnitra členských států EU i přidru-
žených schengenských zemí, komisařka pro vnitřní věci 
Ylva  Johanssonová, zástupci Evropského parlamentu  
a dalších unijních institucí a agentur. První blok věnovaný 
dopadům války na Ukrajině na oblast vnitřní bezpeč-
nosti proběhl též za účasti ministrů vnitra Ukrajiny a Mol-
davska. Z vystoupení vyplynula široká shoda na téma-
tech vytyčených v diskusním dokumentu českého předsed-
nictví. Jako zásadní témata pro další práci byly zdůraz-
ňovány obchod se zbraněmi, obchodování s lidmi, hyb-
ridní hrozby či důslednost při uplatňování sankcí.  
Ministři se dále shodli na tom, že zásadní bude také za-
jistit koordinaci pomoci a podpory Ukrajině a Moldavsku 
na unijní úrovni tak, aby byla co nejefektivnější. Jako 
klíčová byla též potvrzena potřeba úzké operativní spo-
lupráce s ukrajinskými a moldavskými úřady, zahrnující 
systematickou výměnu údajů o vyšetřování závažné krimi-
nality vztahující se k dopadům války na Ukrajině. Během 
pracovního oběda proběhla široká diskuse  

o budoucích výzvách v oblasti migrace a dalším 
postupu při projednávání reformy azylové a migrační 
politiky EU, kde české předsednictví potvrdilo své od-
hodlání pokračovat ve vyjednávání legislativních ná-
vrhů v rámci Paktu o migraci a azylu. 
V rámci odpoledního bloku byla pozornost věnována 
tématu posilování boje proti sexuálnímu zneužívání 
dětí, a to v kontextu legislativního návrhu představe-
ného v květnu t. r. Komisí. Ministři se shodli na tom, že 
je třeba dále zlepšovat prevenci této velmi závažné 
trestné činnosti a potřebě stanovení povinností pro 
poskytovatele online služeb, jejichž činnost při detekci  
a oznamování závadového obsahu na internetu je 
nenahraditelná. Některé členské státy připomněly, že 
je potřeba nalézt rovnováhu mezi stanovením této 
povinnosti a respektováním základních práv. Byla též 
vyjádřena podpora vzniku národních koordinačních 
orgánů, jejichž hlavním cílem má být dle navrženého 
nařízení koordinace boje proti sexuálnímu zneužívání 
dětí na vnitrostátní úrovni a spolupráce s novým Cen-
trem EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí 
a boj proti němu. /M. D. Ličková/ 

Specifická doporučení pro ČR v rámci evropského semestru > ČR a EU 

Rada EU ve formátu ministrů financí dne 11. a 12. 
července schválila letošní specifická doporučení pro 
jednotlivé členské státy EU. Tato doporučení reflektují 
priority stanovené na úrovni EU a jsou zároveň uzpů-
sobeny specifikům jednotlivých zemí. Prostřednictvím 
schválení doporučení byl završen každoroční cyklus 

koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropský 
semestr.  

Letošní evropský semestr reflektoval zejména proces 
hospodářské obnovy po pandemii covidu-19 a imple-
mentace tzv. plánů pro oživení a odolnost , na zákla-
dě kterých mohou členské státy čerpat /Pokr. na s. 3/

Neformální zasedání ministrů spravedlnosti > Rada 

V úterý 12. července vedl zasedání ministrů spravedl-
nosti ministr Pavel Blažek. V Kongresovém centru v 
Praze se sešli zástupci členských států, evropských 
institucí a jako hosté ze třetích zemí se zúčastnily de-
legace Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.  

Hlavními tématy jednání byla společná reakce na aktu-
ální geopolitické výzvy, především v kontextu ruské ag-
rese na Ukrajině, tj. vyšetřování válečných zločinů a zlo-
činů proti lidskosti, digitalizace mezinárodní justiční spo-
lupráce a také ochrana zranitelných osob a obětí trest-
ných činů. V první části jednání ministři spravedlnosti dis-
kutovali o občansko-právní ochraně zranitelných osob, 
tedy takových osob, které z důvodu postižení, nedosta-
tečně vyvinutých schopností nebo vysokého věku samy 
nedokážou chránit své zájmy a které se navíc ocitly na 
území cizího státu, což jejich situaci ještě více ztěžuje. 
Ministři si vědomi, že se jedná o osoby, které se pohybu-
jí nejen napříč EU, ale stále častěji přicházejí na území 

EU ze třetích zemí. Zvláštní pozornost proto byla věno-
vána i situaci zranitelných osob v pozici uprchlíků.   
V dalším dopoledním bloku ministři diskutovali mož-
nosti rozšíření elektronické komunikace v rámci justiční 
spolupráce v trestních věcech ve vztahu ke třetím stá-
tům. Modernizace a digitalizace komunikace mezi jus-
tičními orgány vyvstala jako nutnost během pandemie  
a následně rovněž v průběhu krize na Ukrajině. Do 
diskuse o právních, ale také technických a bezpečnost-
ních aspektech této problematiky se zapojili i ministři 
spravedlnosti Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Elektro-
nickou komunikaci se zeměmi mimo EU totiž limituje 
zejména velmi omezený mezinárodní smluvní základ. 
Pracovní oběd ministři zasvětili diskuzi na téma shro-
mažďování a uchovávání důkazů trestných činů spá-
chaných v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině.  
/M. D. Ličková/ 
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Ve dnech 13. a 14. července v Praze probíhala nefor-
mální Rada ministrů pro životní prostředí. Ministři 
a další vysocí představitelé zemí EU diskutovali 
o ochraně přírody a biodiverzity, dopadech války na 
Ukrajině na životní prostředí a adaptaci na změnu 
klimatu. 

Ministři také jednali o mezinárodních závazcích EU. Čes-
ká republika bude zastupovat EU na konferenci o bio-
logické rozmanitosti COP 15 v Montrealu.  Komisař pro 
životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius 
zdůraznil, že během konference se bude nutné dohod-
nout na Globálním rámci pro biologickou rozmanitost po 
roce 2020, což je klíčová strategie pro zachování a ob-
novu biologické rozmanitosti a ekosystémů ve světě na 
příštích deset let. Ministři se proto shodli na tom, že stej-
ně jako v oblasti klimatu musí být Evropa v oblasti biolo-
gické rozmanitosti světovým lídrem a usilovat o ambici-

ózní globální cíle. Diskuse ministrů EU o omezování, 
monitorování a následném napravování vážných envi-
ronmentálních škod způsobených ruskou invazí na 
Ukrajině byla zahájena výčtem škod na životním pro-
středí přítomným ukrajinským ministrem životního pro-
středí Ruslanem Striletsem.  
Dne 14. července bylo na programu uzavřené jednání 
pouze zemí EU. Ministři diskutovali postoje států pro 
společný unijní mandát na konferenci OSN o změně 
klimatu (COP 27). Oficiálně bude pozice EU schvále-
na v říjnu a samotná konference COP 27 se bude ko-
nat v listopadu v Šarm el Šejku.  
Unie chce pokračovat v plnění závazků ke snižování 
emisí skleníkových plynů a zvyšování ochrany před 
dopady klimatické změny. Setkání se  zúčastnil také 
první místopředseda Komise Frans Timmermans. /M. 
Sitta/ 

Zasedání Rady pro evropské záležitosti > Rada 

Dne 15. července se v Praze uskutečnilo neformální 
jednání ministrů pro evropské záležitosti, kterému 
předsedal ministr Mikuláš Bek. Tématem bylo předsta-
vení priorit českého předsednictví, posílení demokra-
tických institucí a follow-up Konference o budoucnosti 
Evropy. První části jednání se účastnila ukrajinská vi-
cepremiérka pro evropskou a euroatlantickou integraci 
Olha Stefanišina. 
Ministr Bek na úvod přivítal ukrajinskou vicepremiérku, 
stručně představil pět priorit programu ČR a konstatoval, 

že jejich tvorba byla zásadně ovlivněna ruskou agresí 
vůči Ukrajině. Za hlavní prioritu pro následující půlrok 
označil obranu suverenity a teritoriální integrity Ukra-
jiny a poskytnutí všech forem pomoci, které bude 
Ukrajina potřebovat. Ukrajinská vicepremiérka ná-
sledně ocenila zaměření priorit českého předsednictví 
a veškeré formy poskytnuté pomoci včetně solidarity 
s uprchlíky. Přivítala zejména nedávné rozhodnutí Ev-
ropské rady o udělení kandidátského statusu, které 
považuje za /Pokr. na s. 4/ 

Zasedání Rady pro životní prostředí > Rada 

Zasedání Euroskupiny a Rady pro hospodářské a finanční věci > Rada 

Dne 12. července proběhlo první jednání ministrů fi-
nancí EU, kde se ministr financí Zbyněk Stanjura ujal 
roli předsedy a představil priority českého předsednic-
tví pro nadcházející půl rok. Jednalo se 
o hospodářských důsledcích války Ruska na Ukrajině. 
V tomto kontextu byla schválená další  makrofinanční 
pomoc Ukrajině ve výši 1 mld. eur. Ministři EU také 
schválili přistoupení Chorvatska do eurozóny od led-
na 2023.  

Jednání svázané s Radou začala již 11. července 2022, 
kdy zasedala Euroskupina v standardním formátu. Eu-
roskupina jednala o makroekonomickém vývoji a politic-
kých výzvách v eurozóně v současném globálním kontex-
tu. V návaznosti na březnové prohlášení Euroskupiny tý-
kající se fiskálních pokynů pro rok 2023 ministři jednali o 
rozpočtové situaci v eurozóně a o směrech fiskálních poli-
tik pro rok 2023.  

Řádné jednání Rady dne 12. července bylo započato 
představením priorit českého předsednictví v oblasti 
hospodářských a finančních věcí a pracovního programu 

do prosince 2022. Následovala diskuze k hospodář-
ským a finančním dopadům ruské agrese na Ukrajině. 
Rada rozhodla, že Ukrajině urychleně poskytne další 
makrofinanční pomoc, a to ve výši 1 miliardy eur. 
Spolu s mimořádnou makrofinanční pomocí ve výši 1,2 
miliardy eur, která byla vyplacena v první polovině 
tohoto roku, nyní celková makrofinanční pomoc od EU 
pro Ukrajinu od začátku války dosahuje 2,2 miliardy 
eur a předpokládá se, že se v příštích měsících bude 
dále zvyšovat. Touto finanční pomocí se doplňuje další 
podpora, kterou EU Ukrajině poskytuje v humanitární, 
rozvojové, celní a obranné oblasti. Přijatá makrofi-
nanční pomoc má za cíl řešit okamžité a nejnaléhavější 
finanční potřeby Ukrajiny a zajistit, aby ukrajinský stát 
mohl i nadále plnit své nejzásadnější funkce. Má formu 
výrazně zvýhodněné dlouhodobé půjčky. V posledním 
řádném bodu agendy schválila Rada zprávu o fiskál-
ní udržitelnosti 2021, kterou představila Komise.  Po 
skončení zasedání Rady následoval slavnostní cere-
moniál k přijetí eura Chorvatskem. Chorvatsko se tak 
stane 20.  členem eurozóny. /M. Ondičová/ 

finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost. 
Tyto finanční prostředky mají členským státům pomoci 
s přípravou a implementací dlouhodobých reforem, 
zejména v oblastech zelené a digitální tranzice.  
Evropský semestr byl však nucen současně reagovat na 
probíhající válku na Ukrajině a na dopady tohoto konflik-
tu na jednotlivé členské státy. V této souvislosti šlo přede-
vším o potřebu omezení závislosti na importu fosilních pa-
liv z Ruska a podporu využívání alternativních zdrojů 

energie. V rámci letošních doporučení by se ČR měla 
v nadcházejících měsících zaměřit mj. na provádění 
fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných 
fiskálních pozic, přijmout opatření k zajištění dlouho-
dobé fiskální udržitelnosti a pokračovat v provádění 
svého Národního plánu obnovy. Zároveň by ČR měla 
usilovat o posílení poskytování sociálního a cenově 
dostupného bydlení, snížit závislost na fosilních pali-
vech, diverzifikovat jejich dovoz a urychlit zavádění 
obnovitelných zdrojů energie. /T. Nalejvač/ 
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Dne 10. června byla v kontextu implementace Národ-
ního plánu obnovy (NPO) podepsána mezi ČR a Ko-
misí  tzv. provozní ujednání (Operational Arran-
gements). Provozní ujednání specifikují jednotlivé 
milníky a cíle Národního plánu obnovy, upřesňují 
harmonogram jejich monitorování a  doplňují bližší 
informace k jejich řádnému plnění. Podpis provozních 
ujednání tak představuje významný milník v procesu 
implementace Národního plánu obnovy.  
Národní plán obnovy, schválený Radou EU v září loňské-
ho roku, umožňuje ČR čerpat finanční podporu ve formě 
grantů a půjček z Nástroje pro oživení a odolnost 
(Recovery and Resilience Facility, RRF), který vznikl 
v reakci na hospodářské a sociální dopady pandemie 
covidu-19.  

Nástroj pro oživení a odolnost poskytuje možnost 
členským státům souběžně realizovat nezbytná aktu-
ální opatření související s hospodářskou a sociální ob-
novou EU společně s dlouhodobými cíli, zejména 
v oblastech zelené a digitální transformace.  

Podpis provozních ujednání je důležitý pro podání 
první žádosti o platbu z Nástroje pro oživení a odol-
nost, ke které má dojít začátkem letošního podzimu. 
Představuje tak jeden z nezbytných kroků vedoucích 
k úspěšnému čerpání prostředků z tohoto nástroje, 
realizaci potřebných reforem a investic souvisejících 
s procesem hospodářské a sociální obnovy ČR a posí-
lení její odolnosti v reakci na současné i budoucí vý-
zvy. /J. Truchlá/ 

Představení priorit českého předsednictví > Evropský parlament 

V posledním pracovním týdnu Evropského parlamentu  
před srpnovou pauzou byli přizvání čeští ministři  
a ministryně, aby na příslušných výborech představili 
agendu českého předsednictví v Radě EU. 
Čeští ministři vystoupili na výborech pro zemědělství  
a rozvoj venkova (AGRI), rozvoj (DEVE), rybolov (PECH), 
dopravu a cestovní ruch (TRAN), vnitřní trh a ochranu spo-
třebitelů (IMCO) anebo práva žen a rovnost pohlaví 
(FEMM). Dále vystoupili na výborech pro zaměstnanost  
a sociální věci (EMPL), životní prostředí, veřejné zdraví  
a bezpečnost potravin (ENVI), regionální rozvoj (REGI), 
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), kulturu a vzdělávání 
(CULT), mezinárodní obchod (INTA), zahraniční věci 
(AFET) a v hospodářském a měnovém výboru (ECON). 
Vystoupení ministrů vyžaduje představení priorit českého 
předsednictví na období do konce roku 2022 a dále 
vedení debaty s poslanci příslušného výboru. Poslanci 
mají v rámci debaty volnou ruku a můžou se ptát přísluš-
ného ministra na směr, kterým chce jeho předsednictví 
vést různé legislativní návrhy. Tato interakce může být 
obohacující i pro samotné ministry, jelikož získají důleži-
tou zpětnou vazbu a možnost pochopit pozice jednotli-
vých frakcí a politických skupin v Evropském parlamentu 
k důležitým legislativním prioritám a návrhům.  

Během svého vystoupení na výboru AGRI uvedl ministr 
zemědělství Z. Nekula, že se české předsednictví bude 
snažit o brzké zahájení uplatňování nové Společné 
zemědělské politiky. V reakci na jeho vystoupení vy-
zvala řada poslanců ke zlepšení fungování tras soli-
darity pro zemědělský vývoz z Ukrajiny a k dosažení 
rovnováhy mezi produkcí potravin v EU a navrhova-
ným snížením používání pesticidů.  
Na dalším důležitém výboru, výboru TRAN, vystoupili 
ministr dopravy M. Kupka i místopředseda vlády pro 
digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, I. Bartoš, a  
zdůraznili, že předsednictví se zaměří na opatření k 
dekarbonizaci dopravy, podporu železnic, zajištění 
funkčnosti solidárních pruhů pro Ukrajinu a zvýšení 
odolnosti odvětví cestovního ruchu. Ministr Kupka po-
slancům slíbil, že pokročí práce na nových pravidlech 
jednotného evropského nebe, infrastruktuře pro alter-
nativní paliva, udržitelných palivech pro letectví a 
námořní dopravu, inteligentních dopravních systémech 
a revizi TEN-T.  

Dále vystoupil na důležitém výboru IMCO ministr prů-
myslu a obchodu, J. Síkela, který uvedl, že předsed-
nictví bude věnovat zvláštní pozornost lepšímu prosa-
zování nástrojů a služeb /Pokr. na str. 5/ 

Implementace Národního plánu obnovy > ČR a EU 

důležitý symbolický krok spojující ukrajinské občany 
a motivující k dalšímu pokroku v reformách. V následné 
diskuzi členské státy jednomyslně podpořily priority čes-
kého předsednictví. Přivítaly účast ukrajinské vicepremi-
érky a vyjádřily odhodlání poskytnout Ukrajině veškerou 
potřebnou pomoc. Shoda panovala také na nutnosti co 
nejrychlejšího zahájení procesu rekonstrukce ve spolu-
práci s mezinárodními partnery a její provázanosti 
s nutnými reformami. 
Ministři posléze v rámci diskuze k posílení odolnosti 
demokratických institucí přivítali novou každoroční 
zprávu o právním státu, která letos poprvé obsahuje 
doporučení pro jednotlivé státy. Vyzvali také české 
předsednictví k další práci na volebním balíčku, který by 
měl posílit transparentnost a integritu voleb. Co se týče 
reformy voleb do Evropského parlamentu, většina států 
se s poukazem na nutnost respektování národních voleb-
ních systémů a zásady subsidiarity vyjadřovala skeptic-
ky zejména k zavedení nadnárodních kandidátních listin, 

pro jejich zavedení se otevřeně vyjádřily pouze Ně-
mecko a Francie. Pokud jde o svobodu médií,  pano-
vala v diskuzi shoda ohledně důležitosti dalšího posíle-
ní jejich nezávislosti, plurality a také ochrany novinářů. 
V rámci pracovního oběda proběhla debata ke Kon-
ferenci o budoucnosti Evropy. Až na dílčí výjimky 
zaznívala opatrnost, co se týče zahájení Konventu ke 
změně smluv. Mezi argumenty byla citována zkušenost 
se sjednáváním Lisabonské smlouvy, včetně zakotvení 
flexibilit, aby se nemusel tento proces opakovat, jakož 
i nelehká geopolitická situace v Evropě a potřeba vě-
novat energii čelení jejím dopadům, namísto zdlouha-
vé debaty o změně institucionální rovnováhy. V otázce 
odklonu od jednomyslnosti směrem ke hlasování kvali-
fikovanou většinou se většina delegací vyjadřovala 
opatrně. Nepanovala ani obecná shoda nad oblastmi, 
kterých by se tento odklon měl týkat.  
/R. Franěk/ 
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Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschop-
nost, 19. až 20. července 

Tématem hlavního jednacího dne bude zvyšování přidané 
hodnoty, inovativnosti a konkurenceschopnosti celé EU, se 

zaměřením na regiony, které v těchto ohledech dosud 
zaostávaly. Tyto regiony jsou definovány pomocí unij-
ního Regionálního inovačního skóre, zaostávající jsou 
často venkovské regiony či regiony na geografických 
periferiích.  

Společného zasedání Výboru pro zahraniční věci (AFET) 
Evropského parlamentu a Podvýboru pro bezpečnost a 
obranu (SEDE) se 13. července zúčastnil generální ta-
jemník NATO Jens Stoltenberg. K hlavním tématům 
debaty patřily summit Severoatlantické aliance ve špa-
nělském Madridu a spolupráce mezi EU a NATO. Bě-
hem středečního zasedání výboru AFET proběhla též 
výměna názorů s ministrem zahraničních věcí ČR Ja-
nem Lipavským o prioritách českého předsednictví 
v Radě EU. 
Generální tajemník NATO J. Stoltenberg v rozhovoru se 
členy Evropské parlamentu označil summit NATO v Madri-
du za historický a transformační. Uvedl, že Ukrajina může 
počítat s podporou NATO, „jak dlouho bude potřeba“, 
neboť silná a nezávislá Ukrajina je zásadní pro bezpeč-
nost euroatlantického prostoru a pro globální stabilitu. 
Stoltenberg též zdůraznil, že na summitu spojenci rozhodli 
o přizpůsobení se nové bezpečnostní realitě.  
V současné době je v aliančních armádách vyčleněno 
40 tisíc vojáků jako pohotovostní síly rychlé reakce. Tyto 
pohotovostní síly byly využity např. v rámci posílení ali-
ančních partnerů na východním křídle Aliance po ruské 
invazi. Nově by tento počet měl být navýšen na celkem 

300 tisíc vojáků schopných nasazení do 30 dnů. Záro-
veň by mělo na východním křídle Aliance dojít k 
předsunutému umístění techniky a vybavení pro poho-
tovostní síly tak, aby se zjednodušilo jejich nasazení. 
NATO potvrdilo politiku otevřených dveří a přijme 
mezi sebe nové spojence. Žádost Finska a Švédska o 
členství v NATO je podle něj dobrým krokem pro sta-
bilitu v celé euroatlantické oblasti. Generální tajemník 
vyzdvihl přijetí nového strategického konceptu a do-
dal, že strategický koncept NATO a Strategický kom-
pas EU jsou různé dokumenty odrážející stejnou reali-
tu. 

Středeční schůze výboru AFET zahrnovala i předsta-
vení priorit českého předsednictví EU v oblasti vnějších 
vztahů. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský infor-
moval členy výboru též o akcích, které se během 
předsednictví uskuteční. Po vystoupení následovala 
debata se členy výboru. ,,České předsednictví bude 
podporovat jednotnou, silnou a efektivní EU. Naším 
hlavním úkolem je řešení ruské agrese na Ukrajině. 
Mezi naše hlavní priority patří Ukrajina, energetika, 
obrana, ekonomika a demokracie,‘‘ uvedl ministr Li-
pavský ve svém projevu. /J. Linková/ 

Setkání generálního tajemníka NATO s europoslanci > Evropský parlament 

jednotného trhu, hlubší integraci trhu a vysoké ochraně 
spotřebitelů, včetně zvyšování povědomí spotřebitelů 
o udržitelné spotřebě a rizicích na internetu. Poslanci na 
výboru IMCO priority českého předsednictví uvítali, ale 
chtěli vědět také více o tom, jak zajistí české předsednic-
tví posílení postavení spotřebitelů v souvislosti se souběž-
nou kvalitou anebo na názor českého předsednictví na 
provádění pravidel dvojí kvality výrobků.  
Velmi očekávané bylo i vystoupení ministryně životního 
prostředí A. Hubáčkové na výboru ENVI. Ta zde uvedla, 
že prioritami v oblasti životního prostředí jsou dosažení 
dohody o balíčku Fit for 55, právní rámec pro obnovu 
přírody, ochrana zranitelných domácností během ekolo-
gické transformace a globální spolupráce v oblasti kli-
matu a životního prostředí. Poslanci se následně ministry-
ně ptali na přípravu konferencí OSN o změně klimatu 
(COP27) a biodiverzitě (COP15) a také na dopady 
ruské války na životní prostředí.  
Důležité bylo i vystoupení ministra financí Z. Stanjury, 
který uvedl, že většina priorit předsednictví se bude tý-
kat ruské války na Ukrajině a rostoucí inflace. Prioritou 

předsednictví bude dosažení dohody o pravidlech EU 
pro globální minimální daň pro velké nadnárodní spo-
lečnosti, zelené dluhopisy, pravidla proti praní špinavých 
peněz a zdanění energií. Předsednictví bude také usilo-
vat o zprostředkování jednání o začlenění plánu 
RePower EU do Nástroje pro oživení a odolnost s cílem 
odstranit ruský vliv z ekonomiky EU a o aktualizaci fis-
kálních pravidel EU. Poslanci se následně zaměřili na to, 
co konkrétně hodlá předsednictví udělat pro záchranu 
pravidel pro globální minimální daň, jakým směrem bu-
de směřovat jednání o revizi fiskálních pravidel a do 
jaké míry je možné řešit inflaci, aniž by byla narušena 
nezávislost centrálních bank. Hrozící ekonomické potíže 
a debata kolem jednomyslného hlasování v oblasti daní 
byly rovněž zmíněny řadou poslanců. Představení priorit 
českého předsednictví pokračovalo i v dalších výborech 
Evropského parlamentu, kde přítomní ministři čelili někdy 
i těžkým otázkám. Nejlepším výstupem z těchto vystou-
pení pro české předsednictví bude soustavná a těžká 
práce v Radě, která povede k co největšímu počtu uza-
vřených a ukončených legislativních záležitostí./J. Janek/ 


