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

Chystá se

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 vyšetřování ruských válečných zločinů na Ukrajině Mezinárodním 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 železničnímu 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 prostředí, tentokrát návrh snížit do roku 2030 používání chemických pesticidů a riziko s nimi spojené o 50 % a návrh
na právní rámec pro obnovu přírody.

V legislativním procesu
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 porušování lidských práv v Bělorusku.
Jednotná nabíječka
Rada a Evropský parlament 7. června dosáhly předběžné politické dohody o návrhu směrnice o jednotné
nabíječce.
Minimální mzdy v EU
Rada a Evropský parlament 7. června dosáhly předběžné politické dohody o návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU.
Globální odlesňování
Rada 8. června přijala vyjednávací postoj k návrhu týkajícímu se odlesňování a znehodnocování lesů předloženého Komisí v listopadu 2021.
Spotřebitelské úvěry
Rada se 9. června dohodla na postoji k revizi směrnice
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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 učinit ze stávajícího Evropského monitorovacího centra
pro drogy a drogovou závislost plnohodnotnou agenturu 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 spolupráci 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, doporučení o operativní policejní spolupráci v zájmu účinného 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 jednotlivé země k národním programům reforem členských
států na rok 2022 a na stanoviscích Rady k aktualizovaným programům stability nebo konvergenčním programům.
Aktualizovaná pravidla pro hedgeové fondy
Rada se 17. června dohodla na postoji k aktualizovaným 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 předpisem 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 zdravotních hrozbách.
Odolnost kritických subjektů
Rada a Evropský parlament 28. června dosáhly politické dohody o navrhované směrnici o posílení odolnosti
kritických subjektů.
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Flexibilní pomoc (FAST-CARE)
Komise 29. června přijala flexibilní pomoc územím (FASTCARE), aby pomohla členským státům, regionálním a místním orgánům a partnerům řešit následky agrese Ruska
proti Ukrajině.
Podpora moldavských ozbrojených sil
Rada 30. června přijala opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje (EPF) v hodnotě 40 mil. eur
ve prospěch ozbrojených sil Moldavské republiky.

Pro informaci
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 závěrů. 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 kodexu zásad boje proti dezinformacím.
Ochrana novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků
Rada 21. června schválila závěry o ochraně a bezpečnosti 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 potravinového odpadu

16. 8. 2022

Životní prostředí

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

16. 8. 2022

Monitoring evropské legislativy
17. 8. 2022
Vaše oči a uši v Bruselu
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Periskop

Číslo 6/2022

