
 

    Aktuality z EU 

Rumunsko by se mělo stát částí schengenského prostoru volného pohybu 

ještě za současné Evropské komise. Novinářům to 14. ledna po jednání   

s rumunskou premiérkou Vioricou Dancilaovou v Bukurešti řekl šéf unijní 

exekutivy Jean-Claude Juncker. Komise je podle něj ohledně této věci   

v kontaktu s Nizozemskem, které spolu s hrstkou dalších západoevropských 

zemí vstup balkánského státu do schengenského prostoru dlouhodobě blokuje. 

Juncker novinářům řekl, že nynější předsednická země Unie plní všechny 

technické podmínky ke vstupu potřebné a právě o tom chce nizozemského 

premiéra Marka Rutteho.  

Německý státní rozpočet loni skončil přebytkem 11,2 miliardy eur   

(287 miliard Kč). Vyplývá to z údajů ministerstva financí, který byl zveřejněný 

14. ledna. Jde už o pátý rozpočtový přebytek v řadě. Letos je stejně jako   

v předchozích letech plánován vyrovnaný rozpočet. Za hlavní důvody výrazně 

přebytkového rozpočtu ministerstvo považuje solidní hospodářský růst, nízkou 

nezaměstnanost a také vyšší daňové příjmy a nižší výdaje, než jaké se 

očekávaly. 

Německá kontrarozvědka se rozhodla přezkoumat, jestli začít sledovat 

nejsilnější opoziční stranu Alternativu pro Německo (AfD) jako celek. 

Informoval o tom 15. ledna deník Tagesspiegel. Pokud se nakonec Spolkový úřad na ochranu ústavy 

(BfV) ke sledování protestní a protiimigrační AfD odhodlá, bude to krok, který nemá v dějinách 

spolkové republiky obdoby. Kontrarozvědka už v několika spolkových zemích sleduje mládežnické 

organizace AfD a také její konkrétní politiky kvůli aktivitám, které by mohly jít proti svobodnému 

demokratickému řádu země. Stranu jako takovou ale zatím nesleduje. Nyní chce na základě veřejných 

vyjádření členů AfD prozkoumat, nakolik se ve straně dají vysledovat pravicově extremistické 

tendence. 

Britští poslanci podle očekávání odmítli 15. ledna dohodu o vystoupení Spojeného království z EU, 

kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Pro vládu se naplnily nejčernější 

prognózy, když dohodu podpořilo pouze 202 zákonodárců a proti bylo 432. Výsledek hlasování 

představuje podle britských médií jasně nejvýraznější porážku vlády v Dolní sněmovně. Dohoda   

o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 

labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů. Konzervativní předsedkyně vlády by teď 

měla na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích 

dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup ohledně odchodu 

země z EU. Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, ale 

i neřízený brexit bez dohody. Hlavním sporným bodem dohody s EU je takzvaná irská pojistka, tedy 

záložní řešení, které by mělo zabránit vzniku přísného režimu na hranici britského Severního Irska   

a Irské republiky. To vadí řadě britských zákonodárců, podle kterých by aktivace pojistky znamenala 

dlouhodobé připoutání Británie k unijním strukturám. 

Britská vláda premiérky Theresy Mayové také 16. ledna podle očekávání přečkala hlasování   

o vyslovení nedůvěry. Pro vyslovení nedůvěry vládě v Dolní sněmovně hlasovalo 306 poslanců. Vládu 

naopak podpořilo 325 zákonodárců. K vyslovení nedůvěry bylo potřeba 318 hlasů. 
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Evropská komise 15. ledna navrhla členským zemím, aby při rozhodování o daňových otázkách   

od roku 2020 přestaly používat jednomyslné rozhodování. Návrh, který loni v září zmínil ve svém 

projevu o stavu EU i předseda Komise Jean-Claude Juncker, ale nejspíš narazí na odpor některých 

členských zemí. Státy dosud v Radě EU k rozhodnutí o daňových otázkách potřebují souhlas všech 

zemí, jeden stát tedy může určitý návrh svým odmítavým postojem „vetovat“. Podle Komise by nově 

měla k přijetí návrhu stačit takzvaná kvalifikovaná většina členských zemí, což je už nyní 

nejběžnější způsob, jak státy o návrzích rozhodují. Kvalifikovanou většinou je návrh přijat, souhlasí-

li s ním 55 % států reprezentujících 65 % obyvatel Unie. 

Evropský parlament přijal 16. ledna závěrečnou zprávu svého zvláštního výboru pro otázky 

schvalování pesticidů, jejíž součástí jsou doporučení, jak povolovací systém v zájmu ochrany zdraví 

lidí i ochrany přírody zlepšit. Evropská unie má už teď nejpřísnější systém povolování pesticidů na 

světě, na čemž se europoslanci shodli během plenární debaty. Europoslanci ve svém souboru doporučení 

chtějí, aby veřejnost měla přístup ke všem vědeckým studiím, které výrobci pesticidů v žádosti   

o licence předkládají. Vyzvali také Evropskou komisi a unijní státy, aby neumožňovaly nasazovat 

pesticidy na veřejných místech a v oblastech, které využívají výše zmíněné ohrožené skupiny. 

Evropský parlament rovněž chce, aby také u schválených pesticidů byly sledovány dopady na lidské 

zdraví a aby výsledky tohoto výzkumu byly dostupné v celounijní databázi. 

Členské země Evropské unie odsouhlasily 16. ledna omezení veškerého dovozu oceli do EU   

s platností do července 2021. Schválené omezení je reakcí na obavy z růstu importu v důsledku 

amerických cel na ocel, informovala agentura Reuters. Plán Evropské komise počítá s kvótami 

stanovenými na úrovni průměrného dovozu za poslední tři roky s navýšením o 5 %. Po jejich naplnění 

bude na dovozy uplatněno clo ve výši 25 %. Aby se zamezilo hromadění zásob, kvóty mají platit vždy 

na tříměsíční období. Každý rok mohou být zvýšeny o 5 %. 

Evropský parlament 17. ledna schválil návrh zmrazit platby z rozpočtu Evropské unie členským 

zemím, které nerespektují zásady právního státu. Opatření, které je zamýšleno jako ochrana 

víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027, musí odsouhlasit ještě unijní státy. Pokud se 

Evropská komise shodne na tom, že některý stát zasahuje do nezávislosti soudnictví, nebojuje proti 

podvodům a korupci či porušuje lidská práva, bude moci navrhnout protiopatření v podobě omezení, 

případně zmrazení plateb z unijního rozpočtu. K uplatnění takového kroku bude nutný souhlas 

členských států a také Evropského parlamentu. V praxi bude postup takový, že Komise pošle 

europarlamentu a členským zemím návrh převést zablokovanou sumu do rozpočtové rezervy. Stane se 

tak do čtyř týdnů, pokud to europoslanci prostou většinou a unijní státy kvalifikovanou většinou, což je 

nejméně 55 % členských zemí zastupujících alespoň 65 % obyvatel EU, nezamítnou. K uvolnění peněz 

bude nutný stejný postup. 

Zástupci Evropské komise jsou připraveni navštívit hlavní města 27 zemí bloku, aby tam domluvili 

podrobnosti a koordinaci příprav na případný tvrdý brexit. Novinářům to 17. ledna řekl mluvčí 

Komise Margaritis Schinas s tím, že o potřebě zintenzivnit přípravy na možný odchod Británie z bloku 

neupravený žádnými dohodami mluvil předseda Komise Jean-Claude Juncker v první reakci na 

odmítnutí připraveného textu smlouvy o brexitu v britské sněmovně. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 15. ledna se Zastoupení zúčastnilo workshopu na téma Hydrogenové 

generátory v evropských městech. Akce byla pořádána organizacemi ICLEI – 

Local Governments for Sustainability a FCH JU (Fuels Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking) v rámci projektu EVERYWH2ERE. Součástí workshopu bylo také 

představení výše uvedených organizací, jejich cílů ke zlepšení energetického 

systému v evropských regionech, a také možnost zapojení jednotlivých regionů. 

Zástupce Evropské komise Vincente Franco hovořil o znečištění ovzduší, 

současném stavu v rámci EU, a pozitivech využívání hydrogenu např. nulovém lokálním znečištění 

Zprávy z evropských institucí 



vzduchu. Závěrem proběhla panelová diskuze, která byla vedena v otázkách nahrazení dieselových 

motorů generátory s nulovým znečištěním. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

21.ledna Setkání pracovní skupiny Design & Kreativita sítě ERRIN 

22.ledna  Horizont 2020: informační den v rámci tématu energetické účinnost 

23.ledna Zasedání pracovní skupin Zdraví sítě ERRIN 

24. ledna Konference na téma skladování energie  

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 

 

Zasedání Rady pro zahraniční věci 

Leden 21 
 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční 

věci 

Leden 22 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

