
Aktuality z EU

Evropská komise (EK) hodlá v příštích dnech zahájit oficiální vyšetřování 
amerického internetového prodejce Amazon. Prověřeno má být to, zda 
Amazon nezneužívá data o prodeji, aby s jejich pomocí znevýhodnil menší 
obchody na své platformě Marketplace. Hloubkové vyšetřování Amazonu 
je signalizováno již několik měsíců a v konečném důsledku by mohlo vést 
k pokutě nebo ke změně způsobu fungování firmy. V minulosti již byla 
společnost vyšetřována dvakrát, a to kvůli daním a praktikám v prodeji 
elektronických knih.

Historicky nejvyšší počet občanů EU soudí, že jejich hlas v evropských 
volbách má význam. Vyplývá to z výsledků průzkumu Eurobarometr, 
ve kterém s tímto tvrzením souhlasilo 56 procent lidí. Poměr lidí 
přesvědčených o důležitosti svého hlasu tak stoupl o sedm procentních bodů, 
což představuje vůbec nejvyšší počet lidí od roku 2002, kdy Eurobarometr 
prováděl průzkum poprvé. Aktuální anketa proběhla v červnu a účastnil se jí 
vzorek téměř 28.000 obyvatel zemí Evropské unie.

Česká republika se přiklání ke snaze Evropské unie o zlepšení klimatu, avšak nechce ohrozit českou 
ekonomiku. Na obědě s velvyslanci členských a kandidátských zemí EU, v úterý 16. července, to prohlásil 
premiér Andrej Babiš (ANO). Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 
pokládá za nutné, aby byla EU v roce 2050 neutrální z hlediska emisí a skleníkových plynů. 
Na červnovém summitu EU se však unijní země nedokázaly dohodnout, zda by v roce 2050 měla mít EU 
nulové čisté emise. Právě Babiš a představitelé dalších zemí středu a východu Unie na summitu zmínku 
o klimatické neutralitě EU v závěrečném dokumentu z jednání zablokovali. 

Evropský satelitní navigační systém Galileo je od minulého týdne po technické poruše z velké části 
mimo provoz. Fungující je pouze služba vyhledávání a záchrany, služby určování polohy a poskytování 
přesného času jsou nedostupné. Technický problém souvisí s aktualizací softwaru v kontrolním 
středisku Galileo, zejména právě částí zajišťujících synchronizaci přesného času a systému generování 
navigačních zpráv. K řešení incidentu byl sestaven tým odborníků, který na obnovení poskytování všech 
služeb systému Galileo pracuje.

Turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že rozhodnutí Evropské unie uvalit na Turecko sankce kvůli 
sporným průzkumným vrtům zemního plynu u pobřeží Kypru nebude mít vliv na odhodlání Ankary 
pokračovat ve svých aktivitách v energetice. Turecko se tak ohrazuje vůči rozhodnutí, kterým se EU 
rozhodla Turecko potrestat. Unie vrty považuje za narušování výlučné ekonomické zóny své členské 
země, kterou je řecká část na jihu Kypru. Sankce podle serveru Euractiv zahrnují omezení unijních peněz 
proudících do Turecka, zmrazení aktiv Evropské investiční banky v zemi, pozastavení spolupráce 
v rámci vzájemné dohody o letecké dopravě a zrušení jednání na nejvyšší úrovni mezi Tureckem 
a EU. Opatření jsou však dle Reuters spíše symbolická – kvůli provázanosti unie a Turecka v mnohých 
oblastech, jako jsou migrace či bezpečnostní politika, nemohou být sankce nijak rozsáhlé.

Evropská komise 17. července učinila další krok na ochranu polských soudců před politickou kontrolou 
a v probíhajícím řízení o porušení Smlouvy proti Polsku, v souvislosti s novým disciplinárním režimem 
pro polské soudce, zaslala odůvodněné stanovisko. Polské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly
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nezbytná opatření a dosáhly tak souladu se stanoviskem. V opačném případě může Komise rozhodnout, 
že věc předloží Soudnímu dvoru EU. Komise řízení o porušení Smlouvy zahájila 3. dubna 2019 na 
základě toho, že nový disciplinární režim oslabuje nezávislost polských soudců a nezajišťuje nezbytné 
záruky, které by soudce chránily před politickou kontrolou.

Zprávy z evropských institucí

Dne 15. července proběhlo zasedání řádné Rady pro zemědělství a rybolov. Delegace byla vedená 
ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Hlavním bodem Rady pro zemědělství byla tradičně 
debata o Společné zahraniční politice (SZP), tentokrát zaměřená mj. na klima a životní prostředí. V rámci 
debaty řada členských států podpořila vyšší enviromentální ambici SZP, která musí reagovat i na aktuální 
výzvy jako je sucho. Členské státy zdůrazňovaly, že je nutné zajistit odpovídající rozpočet SZP a vyzdvihly 
potřebu poskytnutí dostatečné flexibility, zjednodušení a proveditelnosti politiky.

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se 15. července shodli na tom, že nedávné íránské kroky 
neznamenají porušení celé jaderné smlouvy Teheránu se světovými mocnostmi. Šéfka unijní diplomacie 
Federica Mogherini po jednání v Bruselu uvedla, že všechny tyto kroky je možné zvrátit. Mluvčí íránské 
organizace pro jadernou energii však v pondělí prohlásil, že pokud evropští signatáři nesplní své povinnosti, 
přestane Írán dohodu dodržovat. Některé její body už letos plnit přestal. Českou republiku v Bruselu 
zastupoval náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil. Ten uvedl, že mezi členskými státy EU existuje 
„skutečně vážná obava z toho, že Írán postupně odstupuje od jednotlivých závazků vyplývajících 
z dohody“. Zároveň však mezi zeměmi EU panuje přesvědčení, že Írán nechce aktuální situaci 
„dále eskalovat“.

Dne 16. července zvolilo plénum Evropského parlamentu Ursulu von der Leyen předsedkyní Evropské 
komise. Bývalá německá ministryně obrany získala v tajném hlasování 383 hlasů, 327 hlasů proti 
a 22 se zdrželo. Ke zvolení byl vyžadován zisk absolutní většiny všech poslanců, tj. 374 hlasů. Mezi priority 
programu první ženy v čele unijní exekutivy patří právo zákonné iniciativy pro Parlament a přísnější 
emisní cíle. Právě klimatickou změnu považuje Von der Leyenová za jednu z klíčových výzev. Jejím cílem 
je prosazení prvního evropského klimatického zákona, aby se EU stala do roku 2050 uhlíkově neutrální. 
Prvním úkolem nové komisařky bude sestavení nového kolegia komisařů a to na základě nominací, které 
jí navrhnou vlády členských států. Kandidáti se pak podrobí slyšením ve výborech Evropského parlamentu 
a následně před něj předstoupí s žádostí o důvěru. Nově zvolená komise by měla nastoupit do úřadu 
1. listopadu 2019 na dobu pěti let.

Zdroje využívané pro Monitoring EU:

www.euroskop.cz; www.euractiv.cz/com; www.ihned.cz; https://ec.europa.eu/czech-republic/, 
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs


