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V tomto čísle naleznete 

Milé čtenářky a čtenáři,  
máme před sebou jeden z posledních 
pracovních týdnu letošního roku a blíží 
se také poslední letošní Evropská rada, 
program tedy bude značně nabitý.  
Vedle řady zasedání Rady EU se 
v úterý uskuteční summit EU a západní-
ho Balkánu, který se vůbec poprvé bu-
de konat v regionu západního Balkánu, 
a to v Tiraně. Lídři na něm budou řešit 
především důsledky agrese Ruska vůči 
Ukrajině, posílení bezpečnosti a budo-
vání odolnosti vůči zahraničnímu vměšo-
vání nebo řešení výzev, které předsta-
vuje migrace a boj proti terorismu 
a organizované trestné činnosti. Potvrdí 
také zásadní význam strategického 
partnerství mezi EU a západním Balká-
nem.  

Rada EU má s výjimkou středy na pro-
gramu alespoň jedno zasedání denně. 
Týden zahájila schůzka Euroskupiny, 
která řešila návrhy rozpočtových plánů 
členských států eurozóny, doporučení 
pro země eurozóny na rok 2023 nebo 
makroekonomický vývoj a vyhlídky. 
Dále se hned v pondělí uskutečnilo také 
zasedání Rady pro dopravu, telekomu-

nikace a energetiku (TTE), a sice ve for-
mátu pro dopravu. Ministři přijali obecný 
přístup k nařízení o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě 
(TEN-T), schválili Závěry o probíhajícím 
rozvoji vnitrozemské vodní dopravy 
a diskutovali mimo jiné o dopravních 
vztazích s Ukrajinou nebo trendech v ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu. 
V úterý pokračovala Rada TTE ve formá-
tu pro telekomunikace. Na programu by-
lo přijetí obecných přístupů k aktu o umě-
lé inteligenci a nařízení eIDAS nebo dis-
kuze o otázce digitální angažovanosti 
na mezinárodní úrovni. Téhož dne zased-
la také Rada pro hospodářské a finanční 
záležitosti, aby se zabývala finanční po-
mocí Ukrajině, evropským semestrem 
2023, směrnicí o zdanění energie nebo 
ožehavou otázkou opatření na ochranu 
rozpočtu Unie před porušováním zásad 
právního státu v Maďarsku a maďarské-
ho plánu pro oživení a odolnost. Ve čtvr-
tek a v pátek proběhne zasedání Rady 
pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) 
a také Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
(EPSCO). Rada JHA se ve čtvrtek ve for-
mátu pro vnitřní věci bude věnovat situaci 
ukrajinských uprchlíků, vnějšímu rozměru 
migrace a situaci podél hlavních migrač-
ních tras nebo obecné situaci schengen-
ského prostoru. V pátek pak budou mini-
stři odpovědní za spravedlnost diskutovat 
o boji proti beztrestnosti, pokud jde 
o zločiny spáchané v souvislosti s útočnou 
válkou Ruska proti Ukrajině, digitalizaci 
soudnictví nebo trestné činnosti proti ži-
votnímu prostředí. Rada EPSCO má 
ve čtvrtek ve formátu pro zaměstnanost 
a sociální politiku na programu dosažení 
obecního přístupu ke směrnici o zlepšení 
pracovních podmínek při práci prostřed-
nictvím platforem nebo Evropskou strate-
gii v oblasti péče. V pátek pak ve formá-
tu pro zdraví ministři projednají otázky 
očkování a boje proti rakovině. Evropský 
parlament čeká v tomto týdnu práce 
ve výborech a také přípravy na poslední 
letošní plenární zasedání, které proběhne 
příští týden ve Štrasburku.   

Úvodník 

Kulatý stůl Národního konventu o EU 

Ve středu 30. listopadu se uskutečnil 
kulatý stůl Národního konventu 
o EU, tentokrát na téma: Nové para-
digma pro klimatické otázky. Disku-
ze se zúčastnili zástupci státní sprá-
vy, obou komor parlamentu, hospo-
dářské, akademické a sociální sféry, 

společně se zástupci evropských insti-
tucí. Odborným garantem byla Asoci-
ace pro mezinárodní otázky (AMO). 

Debata Národního konventu o EU se 
zaměřila na tři diskuzní otázky.  
/Pokr. na s. 2/  



Týden v EU —28. listopadu. až 4. prosince 2022 

 

Balíček k oběhovému hospodářství > Komise 

V kontextu cílů Zelené dohody pro Evropu a Akčního 
plánu pro oběhové hospodářství zveřejnila Komise 
30. listopadu druhý balíček oběhového hospodářství 
(první balíček byl zveřejněn 5. dubna 2022 a skládal 
se z revize nařízení o ekodesignu a revize Evropského 
registru úniků a přenosů znečišťujících látek).   
Balíček se skládá ze:  
 Sdělení Rámec EU pro bioplasty a biologicky roz-

ložitelné a kompostovatelné plasty  

Cílem sdělení je objasnit, v jakých oblastech mohou bio-
plasty (biologicky založené plasty/ biobased) přinášet 
skutečné výhody pro životní prostředí, za jakých podmí-
nek a při jakých způsobech použití. Komise se domnívá, 
že sjednocené podmínky pro výrobu a používání těchto 
plastů v celé EU zabrání rozdílům na vnitrostátní úrovni 
a roztříštěnosti trhu. Za tímto účelem Komise navrhuje, že 
výrobek označený jako "biologicky založený", 
"biologicky rozložitelný" nebo "kompostovatelný" musí 
splňovat klíčové podmínky - označení "biologicky založe-
ný“ by mělo být používáno pouze tehdy, pokud je uveden 
přesný a měřitelný podíl obsahu biologicky založeného 
plastu ve výrobku, aby spotřebitelé věděli, kolik biomasy 
bylo ve výrobku skutečně použito. Biomasa použitá 
při výrobě navíc musí pocházet z udržitelných zdrojů, aniž 
by bylo poškozeno životní prostředí. U označení 
"biologicky rozložitelný" by mělo být jasně uvedeno, že 
takové výrobky by neměly být odhazovány do směsného 
odpadu a za jak dlouho je výrobek biologicky rozložitel-
ný, za jakých okolností a v jakém prostředí (např. v půdě, 
vodě atd.). O výrobcích, u nichž je pravděpodobné, že 
budou vyhozeny do směsného odpadu, včetně těch, 
na které se vztahuje směrnice o jednorázových plastech, 
nelze tvrdit, že jsou biologicky rozložitelné, ani je tak 
označovat. V případě "kompostovatelných plastů" by 
měly být jako "kompostovatelné" označeny pouze prů-

myslově kompostovatelné plasty, které splňují přísluš-
né normy. Na průmyslově kompostovatelných obalech 
by měl být uveden způsob, jakým by měly být před-
měty likvidovány.  
 Revize směrnice o obalech a obalových od-

padech 

Původní směrnice pochází z roku 1994 a cílem revize 
je vyřešit rostoucí objem odpadu pocházející 
z obalového materiálu. Za tímto cílem Komise před-
kládá nařízení o obalech a obalových odpadech. Dle 
Komise každý Evropan v průměru vyprodukuje téměř 
180 kg obalového odpadu ročně. Obaly jsou jedním 
z hlavních uživatelů primárních materiálů, neboť 40 % 
plastů a 50 % papíru používaného v EU je určeno 
pro obaly. Bez přijetí opatření by EU do roku 2030 
zaznamenala další 19% nárůst obalových odpadů 
a v případě plastových obalových odpadů dokonce 
46% nárůst. 
Revize směrnice má tři hlavní cíle:  
1. Předcházet vzniku obalových odpadů: snížit jejich 
množství, omezit zbytečné obaly a podporovat opa-
kovaně použitelná a plnitelná obalová řešení.  
2. Podpořit vysoce kvalitní recyklaci: do roku 2030 
zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly recyklova-
telné ekonomicky přijatelným způsobem.  
3. Snížit spotřebu primárních přírodních zdrojů 
a vytvořit dobře fungující trh s druhotnými surovi-
nami, a to zvýšením používání recyklovaných plastů v 
obalech prostřednictvím povinných cílů. Komise uvádí, 
že návrh povede ke snížení emisí skleníkových plynů 
vznikajících při výrobě obalů v roce 2030 na 43 mili-
onů tun oproti 66 milionům tun ve scénáři, který 
předpokládá zachování stávajícího stavu. Cílem je, 
aby se sektor obalů dostal /pokr. na str. 3/ 

(1) Jak nejlépe skloubit a vyvážit snahy o posilování 
energetické soběstačnosti a bezpečnosti EU, budování 
odolnosti unijní ekonomiky a naplňování klimatických 
ambicí EU? (2) Jaké jsou možnosti a limity veřejných in-
stitucí připravit se a reagovat na projevy klimatické 
změny, a jak lze jejich akceschopnost zvýšit? (3) Jakými 
způsoby lze o potřebnosti a adekvátnosti navrhovaných 
opatření přesvědčit veřejnost včetně soukromého sekto-
ru, a jak ji efektivně zapojit do jejich implementace? 
Kulatý stůl zahájil Štěpán Černý, náměstek pro řízení 
Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, který 
zdůraznil důležitost a aktuálnost tématu. Podkladový 
materiál představil za garanta kulatého stolu Tomáš 
Jungwirth Březovský, který zmínil, že bude nezbytností, 
aby došlo k významnému posílení adresování proble-
matiky změny klimatu například v gesci ministerstev ob-
rany a vnitra, na Ministerstvu zahraničních věcí, Minister-
stvu školství či Ministerstvu financí. Dále uvedl, že česká 
společnost v posledních letech změnila názor na klima-
tické otázky natolik, že už není třeba přesvědčovat ji 
o tom, že globální změna klimatu probíhá. První stano-
visko představila Anna Pasková z Ministerstva životního 
prostředí, která uvedla, že MŽP si uvědomuje závažnost 
situace a dlouhodobě pracuje na odborných návrzích 
k řešení, přičemž aktuální je zejména studie dopadů 
balíčku Fit for 55 na ČR. Dále zmínila klíčovost podpory 
vývoje nových technologií a modernizace průmyslu 
a energetiky pro zajištění naší budoucí konkurence-
schopnosti, jelikož odklon od fosilních paliv musí být 

spravedlivý z pohledu všech občanů. Martin Jirušek 
za Masarykovu univerzitu zdůraznil, že na obecné 
úrovni je jednoznačným doporučením unijní spolupráce 
jak na výstavbě a fungování infrastruktury, tak 
ve formulaci energetické politiky jako takové. Dále 
uvedl, že v tomto smyslu bude klíčová novelizace stát-
ní energetické koncepce. Třetí stanovisko představila 
Helena Truchla za STEM, která dodala, že společnost 
se shoduje na nutnosti řešit klimatickou krizi i posilovat 
energetickou bezpečnost, tyto dva procesy si ale ne-
spojuje, přičemž v komunikaci je potřeba o nich hovo-
řit jako o dvou stranách jedné mince, nikoliv rozporu-
plných tendencích. Poslední stanovisko vypracovala 
Zuzana Harmáčková z CzechGlobe, která zdůraznila, 
že je nutné legislativně umožnit vznik průřezových 
orgánů a platforem s rozhodovacími pravomocemi, 
které by mohly snáze hledat synergická řešení pro 
komplexní problematiky. S tím souvisí i důležitost za-
vedení a podpory mechanismů mnohaúrovňové komu-
nikace. 

Více informací o činnosti Národního konventu o EU 
naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípa-
dě na účtech a sítích Twitter (@konventeu), Facebook 
(Národní konvent o EU) nebo Instagram 
(@narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypraco-
vána doporučení, která budou představena vládě 
České republiky a dalším tvůrcům české evropské po-
litiky. /K. Bartáková/ 
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Strategie EU v oblasti globálního zdraví > Komise 

Dne 30. listopadu  Komise zveřejnila první zprávu o 
stavu zdravotní připravenosti a novou Strategii EU v 
oblasti globálního zdraví.  
Zpráva zdůrazňuje pokrok, jehož bylo od začátku 
pandemie covidu-19 dosaženo v oblasti připravenosti 
a reakce, přičemž se zaměřuje zejména na lékařská 
protiopatření. Prostřednictvím strategie se EU snaží o 
prohloubení svého vedoucího postavení v oblasti zdraví 
na mezinárodní úrovni a znovu potvrzuje svou odpo-
vědnost za přímé řešení klíčových globálních výzev a 
zdravotních nerovností. 
Zpráva o stavu zdravotní připravenosti vychází ze zku-
šeností získaných během pandemie a z práce vykona-
né v zájmu posílení připravenosti a reakce. Rovněž 
identifikuje nové výzvy, jimž čelí orgány veřejného 
zdraví, a nastiňuje konkrétní opatření, která Komise 
přijme, aby tyto výzvy přímo řešila.  Zřízením Úřadu 
pro připravenost a reakci na mimořádné situace v ob-
lasti zdraví (HERA) učinila Komise důležité kroky ve 
všech oblastech zdravotní připravenosti, včetně detek-
ce, prevence, výzkumu, mezinárodní spolupráce, reak-
ce, investic a boje proti dezinformacím. 
V roce 2023 se Komise zaměří na čtyři oblasti: 
1) vývoj lékařských protiopatření – bude zřízen nástroj 
HERA INVEST s rozpočtem 100 milionů eur. Komise rov-
něž investuje až 80 milionů eur na podporu vývoje oč-
kovacích látek nové generace; 2) HERA vytvoří digitál-
ní platformu pro sdílení a vyhodnocování informací o 
lékařských protiopatřeních (MCMI); 3) odolné dodava-
telské řetězce a výrobní kapacita; 4) mezinárodní ko-
ordinace a globální spolupráce – Strategie EU v ob-
lasti globálního zdraví. 

Strategie EU v oblasti globálního zdraví považuje 
globální zdraví za základní pilíř vnější politiky EU, 
který má i výrazný geopolitický rozměr a je vý-
znamným prvkem strategické autonomie EU. Lepší 
poskytování zdravotní péče, otevřená strategická 
autonomie v dodavatelských řetězcích souvisejících se 
zdravím a silná akce v oblasti antimikrobiální rezis-
tence jsou základem EU jako lídra v oblasti globální-
ho zdraví. Strategie uvádí klíčové vzájemně propo-
jené priority při řešení globálních výzev v oblasti 
zdraví: 
• Zajistit lepší zdraví a dobré životní podmínky lidí 
během celého života, 
• posílit systémy zdravotní péče a zlepšit všeobecně 
dostupnou zdravotní péči v partnerských zemích, 
• předcházet ohrožením zdraví včetně pandemií a 
řešit je uplatňováním přístupu „Jedno zdraví“. 
V souvislosti se vznikajícím novým globálním řádem v 
oblasti zdraví stanoví strategie způsob, jak může EU 
přispět k jeho formování, a to: 
• Podporováním nového typu spolehlivého globálního 
řízení.  
• rozšířením mezinárodních partnerství EU v oblasti 
zdraví v rámci strategie Global Gateway; 
• využitím přístupu Tým Evropa – zajištění úzké koor-
dinace s členskými státy; 
• účinnějším financováním díky podpoře inovativního 
financování, sdružováním zdrojů na mezinárodní 
úrovni a společným investováním ze strany partner-
ských zemí a soukromého sektoru. /M. Žiga/  

Doporučení národního plánu obnovy Maďarska > Komise 

V uplynulém týdnu Komise schválila doporučení 
národního plánu obnovy Maďarska.  
Přes trvající pochybnosti o fungování zásad právního 
státu Komise schválení plánu doporučila s tím, že 
do doby splnění příslušných milníků nebudou k plnění 
plánu poskytnuty finance. Stejně tak nebyla Komise 
zcela spokojena s pokrokem v rámci mechanismu dle 
nařízení o obecném režimu podmíněnosti rozpočtu Unie 
v případě porušování zásad právního státu v členských 
zemích.  
Komise doporučila schválení maďarského národního 
plánu obnovy, peníze však nebudou distribuovány, 
pokud Maďarsko nenaplní 27 milníků v oblasti právní-
ho státu. Část z nich kopíruje navrhovaná nápravná 
opatření mechanismu kondicionality, která dosud neby-
la plně implementována. Desítka z nich by se měla tý-
kat reformy justice, z velké části by mělo jít  
o doporučení adresovaná v rámci Evropského semestru. 

Maďarsko bylo posledním státem EU, jehož národní 
plán obnovy nebyl dosud schválen. Nyní bude muset 
plán schválit Rada, a to během následujících 4 týdnů.  
Zároveň Komise ve svém zhodnocení 30. listopadu 
uznala, že v posledních měsících, kdy se o situaci 
právního státu v Maďarsku ve vztahu k finančním 
opatřením intenzivně diskutuje, došlo k významným 
reformám a dalším, nelegislativním krokům. 
Do 19. listopadu však nebylo zcela naplněno 17 ná-
pravných opatření, které měly odvrátit její návrh na 
pozastavení části unijních plateb do tří operačních 
programů v celkové hodnotě 7,5 miliardy eur.  Ten je 
tak nadále platně předložen Radě k rozhodnutí. Hla-
sovat se má kvalifikovanou většinou poté, co si Rada 
nastuduje analýzu Komise k naplnění nápravných 
opatření. K hlasování by mělo dojít na Radě pro hos-
podářské a finanční věci v první polovině prosince. 
/I. Tvrdoňová/ 

do souladů s cíli klimatické neutrality a Zelené dohody 
pro Evropu. Pouze opatření týkající se recyklovaného 
obsahu mohou snížit spotřebu fosilních paliv v EU 
o 3,1 milionu tun ropného ekvivalentu ročně. Opatření 
zajistí rovněž sníženou spotřebu vody o 1,1 milionu m3. 
Kromě toho je cílem návrhu zlepšit recyklovatelnost 
obalů, což by přispělo ke zvýšení celkové míry recykla-
ce obalů z 66,5 % v roce 2018 na 73 % v roce 2030 

(skládkování by se mělo snížit z 18,7 % na 9,6 %). 
Na národní úrovni bude gestorem balíčku pravděpo-
dobně Ministerstvo životního prostředí. /M. Sitta/ 
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Zasedání Rady pro vzdělávání a mládež > Rada 

Ve dnech 28. a 29. listopadu se konalo řádné zase-
dání Rady ve formaci vzdělávání, mládež, kultura 
a sport (EYCS).  

První den zasedání Rady byl věnován agendě vzdělá-
vání a mládeži. Rada jednomyslně přijala návrh dopo-
ručení Rady o cestách ke školnímu úspěchu. Dále Rada 
jednomyslně schválila závěry Rady o podpoře koncep-
tu well-being v digitálním vzdělávání. Politická rozpra-
va byla věnována Evropskému prostoru vzdělávání 
(EPV) v době agrese Ruska na Ukrajině. V rámci bodu 
Různé podala Komise informaci o předložení zprávy 
o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělává-
ní a zahájení fungování vzdělávací laboratoře 
pro investice do kvalitního vzdělávání a odborné pří-
pravy. Na odpoledním zasedání ministrů zodpověd-
ných za agendu mládeže schválili ministři závěry Rady 
o podpoře mezigeneračního rozměru v oblasti mláde-
že s cílem podpořit dialog a sociální soudržnost. 
V rámci bodů Různé české předsednictví informovalo 
o výsledku neformální snídaně s mládeží v rámci 
9. cyklu Dialogu EU. V politické rozpravě na téma od-
kazu Evropského roku mládeže 2022 se ministři shodli, 
že aktivní zapojení mládeže a podpora práce s mlá-
deží musí pokračovat. V závěru švédská delegace in-
formovala o programu svého nadcházejícího předsed-
nictví. Druhý den byl program Rady věnován agendě 
kultury a audiovize. V dopolední části Rada schválila 
Usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu (2023–
2026). Politická rozprava byla věnována podpoře 

a solidaritě týkající se ukrajinské kultury, včetně kul-
turního dědictví. Rozpravy se účastnil i ukrajinský 
ministr kultury a informační politiky, Oleksandr Tka-
chenko. Dalším bodem programu byl návrh nařízení, 
kterým se stanoví Evropský akt o svobodě sdělova-
cích prostředků (EMFA). České předsednictví připra-
vilo ke stavu projednávání tohoto návrhu zprávu 
o pokroku. Na závěr představilo Švédsko priority 
svého předsednictví Rady v oblasti kultury a audiovi-
ze – pokračování v projednávání návrhu nařízení 
EMFA, podpora kultury Ukrajiny a potřeba bezpeč-
ných útočišť pro ohrožené umělce. 
Odpolední části Rady věnované sportu předcházel 
oběd ministrů zodpovědných za agendu sportu 
na téma „Nedostatek kvalifikovaných tělocvikářů 
ve formálním vzdělávání“. V úvodu představilo 
Švédsko plány svého předsednictví v oblasti sportu. 
Za hlavní prioritu považuje propagaci sportovní akti-
vity napříč věkovými skupinami a řádnou správu 
ve sportu. Následně ministři schválili závěry Rady 
o udržitelné a dostupné sportovní infrastruktuře. Té-
matem politické rozpravy ministrů bylo hledání od-
povědi na otázku, zda mohou nedávné krize sloužit  
i jako příležitosti pro budoucí rozvoj sportu. V úvodu 
rozpravy vystoupili se svými příspěvky dva hosté 
českého předsednictví – A. Čeferin (předseda UE-
FA)  a J. Welsch (český profesionální basketbalis-
ta). /M. Žiga/ 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost > Rada 

Dne 1. prosince se v Bruselu uskutečnila Rada pro 
konkurenceschopnost ve formátu vnitřní trh a prů-
myslová politika.  
V úvodu Rady proběhla politická diskuze a přijetí 
obecného přístupu k due dilligence. Členské státy po-
kračovaly přijetím obecného přístupu k zeměpisným 
označením pro řemeslné výrobky a zprávou o pokroku 
k ekodesignu a ke směrnici o posílení postavení spotře-
bitelů v zájmu ekologické transformace prostřednictvím 
lepší ochrany před nekalými praktikami.  
Během oběda ministři diskutovali na téma 
“Diverzifikace průmyslových dodavatelských řetězců 
prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných part-
nerství.” V odpoledne Rada pokračovala přijetím 
obecného přístupu k Aktu o čipech, po kterém následo-
valy zprávy ze SMET (pracovní skupiny pro prosazo-
vání jednotného trhu). Přijaly se následně Závěry  
o evropské agendě pro cestovní ruch do roku 2030. 
Na konci Rady představilo nadcházející předsednictví 
své priority týkající se agendy Rady COMPET. Radě 
předsedal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela  
a za Komisi byli přítomní Didier Reynders a Thierry 
Breton. Den před Radou (30. 11.) ministr Síkela společ-
ně s eurokomisařem Bretonem a německým ministrem 
pro hospodářství a ochranu klimatu Habeckem spustili 
platformu Clean Tech Europe, kde cílem je podpora 
přechodu technologií na čistou energii a propojení insti-
tucí EU s členskými státy a soukromým sektorem.   
Zde ministr Habeck zdůraznil mimo jiné potřebu přede-
finovat evropskou průmyslovou politiku a požádal, aby 

Komise navrhla Clean Tech Act v rekci na Inflation 
Reduction Act. 

Dne 2. prosince 2022 se v Bruselu uskutečnilo formální 
zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU ve for-
maci ministrů zodpovědných za agendu výzkumu. Za 
české předsednictví v Radě EU předsedal zasedání 
Rady ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír 
Balaš. Za Komisi se zasedání Rady zúčastnila komi-
sařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mlá-
dež Mariya Gabrielová. Na úvod jednání Rady byly 
schváleny dvě sady závěrů Rady 1) o výzkumných 
infrastrukturách a 2) o Novém evropském programu 
inovací.  
Ministři taktéž přijali Doporučení Rady o hlavních zá-
sadách pro zhodnocování znalostí. Následovala poli-
tická rozprava na téma: Věda jako nástroj k usnad-
nění tvorby politik v členských státech. Závěrem nastu-
pující švédské předsednictví představilo svůj pracovní 
program.  

Odpoledne se uskutečnilo zasedání ve formaci minis-
trů zodpovědných za agendu vesmíru. Za české před-
sednictví v Radě EU předsedal zasedání Rady ministr 
dopravy Martin Kupka. Za Komisi se zasedání Rady 
zúčastnil generální ředitel DG DEFIS Timo Pesonen. 
Ministři si v rámci politické rozpravy vyměnili názory 
na využívání dat z kosmických systémů EU. V rámci 
bodu Různé nastupující švédské předsednictví před-
stavilo svůj pracovní program. /F. Mocák/ 
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Program evropských institucí od 6. listopadu do 12. prosince > Informace 

Zasedání Rady pro telekomunikace, 6. prosince,  
Ministři pro telekomunikace by měli přijmout obecné pří-
stupy k těmto dvěma legislativním návrhům, které mají 
klíčový význam pro digitální transformaci EU: nařízení, 
kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou 
inteligenci (akt o umělé inteligenci); revidované nařízení o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eI-
DAS). 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 6. 
prosince,  

Rada se bude zabývat návrhem prováděcího rozhodnutí 
Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před poru-
šováním zásad právního státu v Maďarsku. 
Zasedání Rady pro spravedlnost, 8. až 9. prosince,  
Ministři budou jednat o plném uplatňování schengenského 
acquis v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku a budou usilo-
vat o přijetí rozhodnutí v této věci. 
Zasedání Rady zaměstnanost a sociální politiku, 8. 
prosince,  

Cílem předsednictví je dosáhnout obecného přístupu 

(společného postoje členských států) ke dvěma navr-
hovaným směrnicím: ke směrnici o zlepšení pracovních 
podmínek při práci prostřednictvím platforem a ke 
směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí azbestu při práci. 
Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 11. až 
12. prosince,  

Ministři zemědělství a rybolovu se jako každý rok v 
prosinci sejdou za účelem dosažení politické dohody 
o rybolovných právech na rok 2023 ve vodách EU i 
mimo ně v Atlantiku, Severním moři, ve Středozemním 
moři a v Černém moři, jakož i pro některé hlubinné 
populace.   

Zasedání Rady pro zahraniční věci, 12. prosince, 
Rada bude informována o aktuálním dění a bude si 
vyměňovat názory na ruskou agresi proti Ukraji-
ně a Íránu.  
 

 

 

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parla-
mentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů Prosazování práva EU 
pro Evropu, která přináší výsledky (vypracoval Úřad vlá-
dy ČR) 

Schválené rámcové pozice > Rámcové pozice 

Konference o budoucnosti Evropy > Evropský parlament 

Dne 2. prosince 2022 proběhl v Bruselu, v sídle Ev-
ropského parlamentu, tzv. feedback event ke Konfe-
renci o budoucnosti Evropy (KOBE). Tato událost 
byla organizována Komisí ve spolupráci s Radou a 
Evropským parlamentem. Události se zúčastnilo 27 
zástupců národních parlamentů a až 535 evrop-
ských občanů, kteří se během KOBE účastnili občan-
ských panelů a pracovních skupin.  
V rámci jednání tří institucí na technické úrovni bylo 
dohodnuto, že feedback event bude rozdělen na do-
polední politickou část a odpolední část určenou pri-
márně pro vzájemnou diskuzi mezi zástupci občanů. 
Celou událost zahájila svým proslovem předsedkyně 
Evropského parlamentu, následně vystoupil zástupce 
G. Verhofstadt, dále pak za Radu ministr pro evrop-
ské záležitosti, Mikuláš Bek, a zástupkyně Komise, D. 
Šuicová. V dopoledním bloku mělo šanci vystoupit až 
24 občanů s horizontálními dotazy na zástupce institucí 
a prostor na dotazy a komentáře byl rovněž poskytnut 
zástupcům národních parlamentů, sociálním partnerům, 
anebo zástupcům Výboru regionů a Evropského hos-
podářského a sociálního výboru. Během odpoledního 
bloku byli občané rozdělení do čtyř tematických dis-

kuzních skupin, kde se diskutovala různá témata a u 
kterých nebyli zúčastnění političtí zástupci institucí. Pro-
gram pokračoval následně společným zasedáním, kde 
byl prostor pro občany, aby po diskuzích v panelech 
mohli pokládat konkrétní dotazy zástupcům institucí. 
Zástupci instituci následně zakončili celou událost závě-
rečným proslovem.  
Nejzajímavější část celého eventu byla bezesporu de-
bata občanů se zástupci evropských institucí, která 
byla velmi živá. Občané měli bezprostřední příležitost 
pokládat jakékoliv dotazy a mnozí tuto příležitost vyu-
žili a ptali se zástupců Rady, Evropského parlamentu  
a Komise na konkrétní aktivity jejich institucí při prosa-
zování více než 320 opatření, které tvoří Závěry KO-
BE. Mnozí apelovali na institucionální reformy, svolání 
Konventu k revizi Smluv, někteří ale rovněž otevřeně 
zpochybňovali proces KOBE a jeho přínos pro evrop-
ský projekt a další směřování EU. Občané se rovněž 
zajímali o konkrétní politiky ve všech oblastech, které 
se v rámci Evropských občanských panelů probírali,  
a to od životního prostředí přes sociální politiku až po 
digitální tranzici anebo migraci. /J. Janek/ 


