
 

    Aktuality z EU 

O dalších osm lidí rozšířila Evropská unie svá opatření vůči lidem, kteří 

porušují územní celistvost Ukrajiny. O právním dokončení kroku, na kterém 

se před měsícem shodli ministři zahraničí EU kvůli zásahu Ruska proti 

ukrajinským lodím v Kerčské úžině, 15. března v tiskové zprávě informovala 

Rada EU. Ve shodě s Unií rozšířily protiruské sankce také Spojené státy. 

Ministr zahraničí Tomáš Petříček 19. března otevřel český generální konzulát 

v Manchesteru, který má pomoci českým občanům i firmám v nejisté době 

odchodu Británie z Evropské unie. Druhé české diplomatické zastoupení   

v Británii bude podle něho přínosem pro krajany žijící v severní Anglii. 

Zároveň má pomoci českým společnostem udržet se na britském trhu i po 

brexitu. V Británii žije odhadem okolo 100.000 Čechů. Londýnskému 

velvyslanectví odlehčí konzulát například při vyřizování žádostí o české 

občanství u potomků českých přistěhovalců, kteří se obávají, že přijdou   

o některá svá práva po odchodu Británie z EU. České občanství jim zajistí 

například jednodušší cestování po unijních zemích. 

Pro letošní volby do Evropského parlamentu přihlásilo své kandidáty   

na ministerstvu vnitra 40 uskupení. Je jich o jedno více než při evropských 

volbách před pěti lety. ČTK to oznámila 20. března mluvčí ministerstva Klára 

Pěknicová. Lhůta pro předkládání kandidátních listin skončila 20. března   

v 16:00. 

Británie oficiálně požádala ostatní členské země Evropské unie o prodloužení brexitové lhůty   

do konce června. Zaslání dopisu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi oznámila 20. března 

premiérka Theresa Mayová. V Bruselu přijetí dopisu potvrdil Tuskův mluvčí Preben Aaman s tím, že   

v listu je uvedeno datum 30. června. Čas navíc Londýn potřebuje k ratifikaci stávající dohody   

o vystoupení z EU, stojí v dopise. V první veřejné reakci na dopis s žádostí o odklad brexitu z 29. března 

na 30. června, ale Tusk upozornil, že tento navržený termín vytváří sérii otázek právní a politické 

povahy. O věci podle něj budou jednat na summitu šéfové států a vlád ostatních 27 zemí Unie. 

Maďarské vládní straně Fidesz premiéra Viktora Orbána bylo 20. března pozastaveno členství   

v Evropské lidové straně. Oznámil to Joseph Daul, předseda formace, která má v současné době 

největší frakci v Evropském parlamentu. Postih byl schválen poté, co k němu vyzvalo 13 členských 

stran kvůli údajnému porušování principů právního státu stranou vládnoucí v Maďarsku. Orbán 

podle agentury DPA rozhodnutí přivítal jako dobrý krok, "protože zachoval jednotu". Schválené 

pozastavení členství podle Daula zahrnuje neúčast na schůzích strany, odebrání hlasovacího práva 

a také práva navrhovat kandidáty do funkcí, napsal Reuters. Agentura DPA zároveň poznamenává, 

že se tímto řešením odvrátil odchod Orbánovy strany z Evropské lidové strany. 

21. března začal summit Evropské unie, tématem tohoto summitu bude především březnový brexit. 

Lídři 27 zemí Evropské unie se shodli na společné odpovědi na žádost britské premiérky Theresy 

Mayové o odklad odchodu její země z evropského bloku. EU27 se vyslovila pro dvě varianty, přičemž 

obě počítají s kratší dobou odkladu, než žádala Mayová navrhující 30. červen. Prezidenty   

a premiéry unijních zemí, včetně šéfky britské vlády Theresy Mayové, ale čekaly i diskuse o způsobech, 

jak v EU podpořit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst, o boji se změnami klimatu či za jiných 
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okolností ostře sledovaná diskuse o "celkových vztazích s Čínou v globálním kontextu". Vrcholné 

setkání EU-Čína se totiž uskuteční 9. dubna. 

Česká republika měla ve čtvrtém čtvrtletí opět nejvyšší míru neobsazených pracovních míst   

v Evropské unii. Poměr volných pracovních míst k celkovému počtu pracovních míst se v celé EU 

zvýšil na 2,3 procenta z 2,2 procenta v předchozích třech měsících. V Česku vzrostl o 0,1 procentního 

bodu až na šest procent a byl nejvyšší ze všech zemí. Vyplývá to z údajů, které 21. března zveřejnil 

evropský statistický úřad Eurostat. 

Francouzské Národní shromáždění a německý Bundestag zakládají společné francouzsko-německé 

parlamentní shromáždění. Prohloubí se tak spolupráce mezi parlamenty obou zemí, uvedl 21. března 

Bundestag ve své tiskové zprávě. Bilaterální parlamentní komoru bude tvořit padesát zástupců   

z Francie a padesát z Německa, a reprezentovány zde budou všechny parlamentní strany obou zemí. 

První zasedání je naplánováno na 25. března a odehrát by se mělo na půdě pařížského Národního 

shromáždění. 

 

 

 

Evropská unie před nadcházejícími květnovými volbami do Evropského parlamentu přijala 19. března 

nová pravidla, kterými chce zabránit zneužívání osobních údajů evropskými politickými 

stranami. V případě porušení tohoto opatření budou strany potrestány pokutou a také zastavením 

finanční podpory z unijního rozpočtu. Sankce, které ukládá Úřad pro evropské politické strany   

a evropské politické nadace, budou činit pět procent rozpočtu dotčeného hnutí. V nadcházejícím roce 

navíc potrestané strany či nadace nedostanou žádné finance z unijního rozpočtu. 

Evropská komise přijala 19. března pracovní programy pro spolufinancování společných 

průmyslových projektů v oblasti obrany na období 2019–2020 ve výši téměř 500 milionů EUR. 

Dalších 25 milionů EUR bylo vyčleněno na financování kooperativních projektů obranného výzkumu   

v roce 2019. V nadcházejících dnech Komise zveřejní devět výzev k podávání návrhů na letošní rok 

a pak bude následovat dalších dvanáct výzev pro rok 2020. Tyto výzvy se budou týkat priorit ve všech 

oblastech, tzn. vzdušné, pozemní, námořní, kybernetické i vesmírné obrany. 

Evropská komise uložila 20. března Googlu pokutu 1,49 mld. EUR za porušení antimonopolních 

pravidel EU. Google zneužil svého dominantního postavení na trhu a do smluv s provozovateli 

webových stránek zařazoval restriktivní ustanovení, která bránila jeho konkurentům v umisťování 

reklamy ve výsledcích vyhledávání na tyto stránky. U praktik Googlu se v podstatě jedná   

o zneužívání dominantního postavení na trhu se zprostředkováváním internetové reklamy ve výsledcích 

vyhledávání, kdy se brání hospodářské soutěži jako takové. V neposlední řadě budou od Googlu rovněž 

moci osoby nebo podniky poškozené jeho protisoutěžním jednáním požadovat náhradu škody v rámci 

občanskoprávních řízení u soudů členských států. Nová směrnice EU o náhradě škody způsobené 

porušením antimonopolních pravidel usnadňuje obětem protisoutěžního jednání získat náhradu škody. 

Evropská komise se rozhodla 20. března navýšit podporu Evropské inovační radě (EIC) až do výše 

dvou miliard EUR. EIC, která od roku 2018 funguje v prozatímní pilotní fázi, nyní vyhlásila výzvu   

ve svém programu Pathfinder pro start-upy a malé a střední firmy. Výzva v investičním programu 

Accelator se očekává letos v létě. Kromě navýšených prostředků se Evropská komise také rozhodla,   

že jmenuje 15 až 20 lídrů v oblasti inovací do poradního výboru rady EIC, jehož úkolem bude 

dohlížet na průběh pilotní fáze organizace. Inovátoři z nejrůznějších oblastí se na tyto pozice mohou 

hlásit až do 10. 5. 2019. Podmínky výzvy naleznete zde. Evropská inovační rada také hledá první 

skupinu „vedoucích programů“ se špičkovými odbornými znalostmi nových technologií, aby na 

plný úvazek poskytovali praktickou podporu jednotlivým projektům. Výzva o jednotlivé pozice bude 

zveřejněna v nejbližší době. Obě změny tak navazují na širší reorganizační plán, který by měl 

transformovat strukturu Evropské inovační rady. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý 19. března se Zastoupení účastnilo konference na téma stavu jednání   

o víceletém finančním rámci 2021-2027 v prostorách Zastoupení spolkové země 

Hesensko při EU. Toto setkání se zabývalo pozicí Evropského parlamentu, který navrhl 

na konci roku 2018, že v tomto finančním období plánuje na výdajích o 220 mld. EUR 

víc, než navrhla Evropská komise. Do podzimu letošního roku by mělo dojít k finální 

dohodě mezi všemi členskými státy, vliv ale samozřejmě budou mít volby   

do Evropského parlamentu a taky výsledky brexitu.  

Večer 19. března se v budovách Evropského parlamentu konalo vyhlášení již devátého ročníku ankety 

Evropský strom roku. I tentokrát byla tato událost pořádána pod záštitou europoslance RNDr. Pavla 

Poceho. Na organizaci soutěže se spolupodílí Nadace partnerství a ELO - Organizace evropských 

vlastníků pozemků. Vyhlášení soutěže proběhlo za podpory Jihomoravského kraje a Mendelovy 

univerzity. Za Českou republiku byla nominována Zádvorská lepa z Velkých Opatovic, tzv. Lípa 

svobody, která se umístila na 5. místě. Večera se zúčastnila i delegace z Jihomoravského kraje tvořená 

radním pro oblast zdravotnictví Jihomoravského kraje Milanem Vojtou, MBA, M. A. a vedoucím 

Oddělení ochrany přírody a krajiny na Odboru životního prostředí Mgr. Petrem Machem.  

Delegace se při této příležitosti zúčastnila také dvou schůzek. V úterý 19. března se pánové sešli s 

Helenou Kostohryzovou z oddělení životního prostředí na Stálém zastoupení České republiky při EU, 

se kterou řešili mimo jiné témata spojená s celoevropskou soustavou chráněných území Natura 2000. 

Ve středu 20. března měla delegace schůzku s panem europoslancem Pavlem Pocem, který je 

místopředsedou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Pan Vojta s ním 

nejprve probral otázky přeshraniční spolupráce s Rakouskem v oblasti letecké záchranné služby a 

následně jednal pan Mach o otázkách životního prostředí, konkrétně o problematice invazivních druhů 

a používání insekticidů v lesnictví. Pan Poc se na závěr schůzky nechal slyšet, že by do Jihomoravského 

kraje rád zavítal. 

Ve středu 20. března se Zastoupení účastnilo informační schůzky ohledně soutěže Evropské hlavní 

město inovací neboli iCapital 2019. Tato cena je určena pro ty evropská města, která posouvají hranice 

inovací. Cena identifikuje začlenění městských ekosystémů, které přináší skvělé výsledky pro lepší život 

občanů. Ocenění uznává zejména města, která nejvíce podporují inovace ve svých komunitách 

zapojením různých aktérů, a zejména občanů, do rozhodovacího procesu a využívají inovace   

ke zlepšení odolnosti a udržitelnosti svých měst. Vítěz si každoročně odnáší finanční odměnu 1 milion 

EUR. Na schůzce jsme se dozvěděli základní informace o soutěži, ale také zkušenosti výherců   

z minulých ročníků, což bylo v loňském roce město Atény, v roce 2017 Paříž a v roce 2016 Amsterdam. 

Ve čtvrtek 21. března se Zastoupení účastnilo konference „Co znamená Evropa pro Evropu“.   

Na konferenci promluvili např. Viorica Dăncilă, premiérka Rumunska, která celou konferenci uvedla 

nebo Gordon Sondland, velvyslanec Spojených států při EU, který odpovídal na dotazy spojené   

s transatlantickými vztahy. Panely byly zaměřeny např. na dezinformace v oblasti ohrožení průběhu 

voleb, názory evropské veřejnosti na evropskou integraci nebo výzvy spojené s migrací. 
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Vybrané akce v Bruselu 

26. března Jsou politiky EU pro MSP vhodné pro nové výzvy? 

28. března Setkání pracovní skupiny Zdraví sítě ERRIN 

28. března  Evropský pilíř sociálních práv - hodnocení počáteční implementace a doporučení pro 

budoucnosti 

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 Evropského parlamentu 

Březen 25-28 
 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 

Březen 27 

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

