
Periskop                                                                                                                                                                   Číslo 6/2022 

 

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

Rozpočet 2023 

Komise 7. června navrhla roční rozpočet EU 
na rok 2023 ve výši 185,6 mld. eur, který 
doplní z nástroje NextGenerationEU 
ve výši přibližně 113,9 mld. eur. 

Mezinárodní trestní soud 

EU 8. června zahájila nový projekt na podporu vyšetřo-
vání ruských válečných zločinů na Ukrajině Mezinárod-
ním trestným soudem (MTS) s částkou 7.25 mil. 
Začínající ukrajinské podniky 

Komise 9. června zveřejnila, že EU podpoří ukrajinské 
začínající podniky 20 mil. eur.  
Porušení antimonopolních pravidel 
Komise 10. června oznámila českému a rakouskému že-
lezničnímu podniku zaslání prohlášení o námitkách 
vůči porušení antimonopolních pravidel. 
Pesticidy a ochrana přírody 

Komise 22. června předložila v rámci Zelené dohody 
pro Evropu další 2 návrhy na ochranu životního prostře-
dí, tentokrát návrh snížit do roku 2030 používání che-
mických pesticidů a riziko s nimi spojené o 50 % a návrh 
na právní rámec pro obnovu přírody. 

Statistika v zemědělství 
Zástupci Rady a Evropského parlamentu se 
2. června dohodli na novém nařízení  
o statistice zemědělských vstupů a výstupů. 
Šestý sankční balík 

Rada 3. června přijala šestý sankční balík 
v souvislostis ruskou agresí vůči Ukrajině. 
Omezující opatření – Bělorusko 

Rada 3. června rozhodla o uložení omezujících opatření 
vůči dalším 12 osobám a 8 subjektům za to, jakou úlohu 
sehrávají při probíhajících vnitřních represích a porušo-
vání lidských práv v Bělorusku. 
Jednotná nabíječka 

Rada a Evropský parlament 7. června dosáhly před-
běžné politické dohody o návrhu směrnice o jednotné 
nabíječce. 
Minimální mzdy v EU 

Rada a Evropský parlament 7. června dosáhly před-
běžné politické dohody o návrhu směrnice o přiměře-
ných minimálních mzdách v EU. 
Globální odlesňování 
Rada 8. června přijala vyjednávací postoj k návrhu tý-
kajícímu se odlesňování a znehodnocování lesů předlo-
ženého Komisí v listopadu 2021. 
Spotřebitelské úvěry 

Rada se 9. června dohodla na postoji k revizi směrnice 

o spotřebitelských úvěrech.  
Ochrana občanů EU před terorismem 

Rada 9. června přijala závěry o dosažených výsledcích 
a dalších krocích, pokud jde o ochranu občanů EU před 
terorismem.  

Agentura EU pro drogy 

Rada 9. června přijala v zájmu zintenzivnění boje 
proti nelegálním drogám mandát k jednání o návrhu 
týkajícím se Agentury EU pro drogy, jehož cílem je uči-
nit ze stávajícího Evropského monitorovacího centra 
pro drogy a drogovou závislost plnohodnotnou agentu-
ru a posílit jeho úlohu.  
Výměna informací 
Rada 9. června přijala mandáty k jednání o návrhu 
týkajícím se elektronické výměny informací v případech 
terorismu a o návrhu na zřízení platformy pro spolu-
práci společných vyšetřovacích týmů v zájmu posílení 
boje proti přeshraniční trestné činnosti. 
Policejní spolupráce a výměna informací 
Rada 10. června přijala obecné přístupy týkající se 
směrnice o výměně informací a nařízení Prüm II, dopo-
ručení o operativní policejní spolupráci v zájmu účinné-
ho boje proti trestné činnosti a za účelem reakce 
na nové hrozby vyplývající z trestné činnosti.  
Evropský semestr 2022 

Rada se 17. června dohodla na doporučeních pro jed-
notlivé země k národním programům reforem členských 
států na rok 2022 a na stanoviscích Rady k aktualizo-
vaným programům stability nebo konvergenčním pro-
gramům.  
Aktualizovaná pravidla pro hedgeové fondy 

Rada se 17. června dohodla na postoji k aktualizova-
ným pravidlům pro hedgeové fondy, soukromé dluhové 
fondy a jiné alternativní investiční fondy. 
Pojišťovny 

Rada se 17. června dohodla na postoji ke změnám 
směrnice Solventnost II, která je hlavním právním před-
pisem EU v oblasti pojišťovnictví. 
Uskladňování plynu 

Plénum Evropského parlamentu schválilo 23. června  
návrh o pravidlech pro naplnění plynových zásobníků 
v EU, který Komise předložila v březnu 2022. Rada 
oficiálně dokončila legislativní proces schválením návrhu 
27. června.  
Přeshraniční zdravotní hrozby 

Rada a Evropský parlament 23. června dosáhly shody 
ohledně návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdra-
votních hrozbách.  
Odolnost kritických subjektů 

Rada a Evropský parlament 28. června dosáhly politic-
ké dohody o navrhované směrnici o posílení odolnosti 
kritických subjektů. 

Chystá se 

V legislativním procesu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_22_3694
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/03/belarus-eu-adopts-new-round-of-restrictive-measures-over-internal-repression/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/07/chargeur-universel-le-conseil-et-le-parlement-europeen-parviennent-a-un-accord-politique-provisoire/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/28/council-agrees-on-new-rules-to-drive-down-deforestation-and-forest-degradation/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/09/consumer-protection-council-adopts-its-position-on-new-rules-for-consumer-credits/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-protect-europeans-from-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/09/eu-drugs-agency-council-adopts-negotiating-mandate-strengthening-its-role/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/09/judicial-cooperation-council-adopts-negotiating-mandate-two-proposals-improve-information-exchange/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/10/council-adopts-recommendation-two-negotiating-mandates-improve-operational-police-cooperation-information-exchange/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/17/solvency-ii-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-insurance-companies/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220616IPR33214/parlament-schvalil-plany-na-naplneni-plynovych-zasobniku-pred-zimou
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/23/provisional-agreement-on-new-eu-law-on-serious-cross-border-threats-to-health/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/28/eu-resilience-council-presidency-and-european-parliament-reach-political-agreement-to-strengthen-the-resilience-of-critical-entities/
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Flexibilní pomoc (FAST-CARE) 

Komise 29. června přijala flexibilní pomoc územím (FAST-
CARE), aby pomohla členským státům, regionálním a míst-
ním orgánům a partnerům řešit následky agrese Ruska 
proti Ukrajině. 
Podpora moldavských ozbrojených sil 
Rada 30. června přijala opatření pomoci v rámci Evrop-
ského mírového nástroje (EPF) v hodnotě 40 mil. eur 
ve prospěch ozbrojených sil Moldavské republiky. 

 

 

Sankce – Ukrajina 

Rada 3. června uvalila sankce na dalších 
65 osob a 18 subjektů v souvislosti s ruskou 
agresí vůči Ukrajině. 
Kosmický program Copernicus 
Rada 10. června přijala dva soubory závě-

rů. 1. přijaté závěry se týkaly programu Copernicus 
do roku 2035 a 2. závěry přístupu EU k řízení kosmického 
provozu. 

Chorvatsko v eurozóně 

Euroskupina 16. června potvrdila doporučení členských 
států eurozóny Radě o přijetí Chorvatska jako 20. člena 
eurozóny. 
Kodex zásad proti dezinformacím 

Komise 16. června přivítala zveřejnění posíleného kode-
xu zásad boje proti dezinformacím.  
Ochrana novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků 

Rada 21. června schválila závěry o ochraně a bezpeč-
nosti novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků. 
Status kandidátské země 

Evropská rada na základě doporučení Komise 
23. června rozhodla o udělení statutu kandidátských 
zemí Ukrajině a Moldavsku, nikoliv však Gruzii. 
Digitální certifikát EU COVID 

Rada 29. června prodloužila o rok platnost nařízení č. 
953/ 2021, kterým se zavádí digitální certifikát EU 
COVID.  

Otevřené veřejné konzultace 

Oblast Název Uzávěrka 

Vnitřní trh Přezkum rámce pro otevřené financování – možnost 
sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním  

odvětví 

2. 8. 2022 

Vnitřní trh Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb 2. 8. 2022 

Vnitřní trh Přezkum nařízení o přístupu k údajům, funkcím a  
zdrojům vozidla 

2. 8. 2022 

Životní prostředí Hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní  
prostředí 

4. 8. 2022 

Energetika Přezkum požadavků na uvádění spotřeby energie na 
energetických štítcích lokálních topidel 

15. 8. 2022 

Zemědělství a rybolov Hodnocení cílů v oblasti snižování množství potravino-
vého odpadu 

16. 8. 2022 

Životní prostředí Revize rámce EU pro nakládání s odpady – dopad 
nakládání s odpady na životní prostředí 

16. 8. 2022 

 

 17. 8. 2022 

 

 26. 8. 2022 

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 červen 2022, redakční uzávěrka 30. června 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.  

Pro informaci 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_4043
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/30/european-peace-facility-council-adopts-assistance-measure-in-support-of-the-moldovan-armed-forces/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-the-eu-targets-additional-65-individuals-and-18-entities/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/10/european-space-and-a-vision-for-copernicus-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-endorses-welcoming-croatia-as-20th-member-country-of-the-euro-area/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_3664
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/21/council-pushes-for-further-actions-to-protect-journalists-and-media-professionals/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/06/28/covid-19-council-extends-the-regulation-establishing-the-eu-digital-covid-certificate/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Ramec-pro-otevrene-financovani-moznost-sdileni-udaju-a-pristupu-tretich-stran-ve-financnim-odvetvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Ramec-pro-otevrene-financovani-moznost-sdileni-udaju-a-pristupu-tretich-stran-ve-financnim-odvetvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Ramec-pro-otevrene-financovani-moznost-sdileni-udaju-a-pristupu-tretich-stran-ve-financnim-odvetvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Prezkum-predpisu-EU-tykajicich-se-platebnich-sluzeb_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajum-funkcim-a-zdrojum-vozidla_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajum-funkcim-a-zdrojum-vozidla_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernice-o-odpovednosti-za-zivotni-prostredi-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernice-o-odpovednosti-za-zivotni-prostredi-hodnoceni-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Pozadavky-na-uvadeni-spotreby-energie-na-energetickych-stitcich-lokalnich-topidel-prezkum-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Pozadavky-na-uvadeni-spotreby-energie-na-energetickych-stitcich-lokalnich-topidel-prezkum-_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Potravinovy-odpad-cile-v-oblasti-snizovani-jeho-mnozstvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Potravinovy-odpad-cile-v-oblasti-snizovani-jeho-mnozstvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Potravinovy-odpad-cile-v-oblasti-snizovani-jeho-mnozstvi_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Dopad-nakladani-s-odpady-na-zivotni-prostredi-revize-ramce-EU-pro-nakladani-s-odpady_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Dopad-nakladani-s-odpady-na-zivotni-prostredi-revize-ramce-EU-pro-nakladani-s-odpady_cs
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu
https://www.euroskop.cz/13/sekce/monitoring-legislativy-eu

