
 

    Aktuality z EU 

Francie nabídla Řecku pomoc při navrácení odmítnutých žadatelů o azyl 

do zemí jejich původu. Dle agentury AFP to v pondělí v Aténách oznámil 

náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuñez. Francie už předtím 

v prosinci sdělila, že přijme 400 utečenců z Řecka. Reaguje tak 

na dlouhodobé volání Atén po sdílení nákladů spojených s příchodem 

migrantů, kteří ve většině případů směřují do západní Evropy. V posledním 

roce navíc Řecko opět zaznamenalo značný nárůst počtu nově příchozích 

migrantů a tábory pro utečence na řeckých ostrovech jsou několikanásobně 

přeplněny. Aktuálně zkoumá Francie a Řecko možnosti organizace 

hromadných letů, které by ulehčily navracení těch lidí, kteří v jejich zemi 

nepotřebují ochranu. Lety by přitom obě země pořádaly za pomoci Evropské 

agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX). 

O službu ve výše zmíněné agentuře FRONTEX, s cílem pomoci členským 

zemím EU a zemím přidruženým k Schengenskému prostoru chránit vnější 

hranice, panuje rekordní zájem. Vloni v říjnu agentura vyhlásila výběrové 

řízení s cílem zaplnit 700 volných pozic. Žadatelé projevili rekordní zájem, 

jelikož se jich na vypsané pozice přihlásilo téměř 7.500. Personální navýšení 

sboru vloni v dubnu odhlasoval Evropský parlament na návrh Komise. 

Do roku 2021 by tak agentura měla mít k dispozici 5.000 vlastních příslušníků 

a do roku 2027 by měla čítat až 10.000 lidí. Rozhodnutí bylo přijato v souvislosti se snahou posílit 

unijní hranice a bezpečnost Schengenského prostoru v dobách migrační krize. 

Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Evropské unii zavedením dodatečných cel na dovoz 

evropských automobilů do USA. O těchto clech by údajně Bílý dům uvažoval, pokud by Washington 

a Brusel nedokázaly dospět k obchodní dohodě. Zároveň však uvedl, že očekává, že budou schopni 

dohody s EU dosáhnout. V minulosti Trump uvedl, že uvažuje o uvalení až 25procentního cla. V reakci 

na to Evropská komise opakovaně varovala, že by v takovém případě přikročila k odvetným opatřením. 

Kvůli obavám z šíření nového koronaviru z Číny v úterý oslabily evropské akcie. Negativní dopad 

měly obavy například na akcie leteckých společností či výrobců luxusního zboží, pro které je Čína 

významným trhem. Akcie největších německých aerolinek Lufthansa například oslabily o 3,4 procenta 

a akcie francouzské luxusní skupiny LVMH ztratily více než procento. Pokles akcií však zmírnily 

příznivé údaje o německé ekonomice. Hlavní index německých akcií DAX tak navzdory počátečnímu 

poklesu uzavřel obchodování s nárůstem o 0,05 procenta. Podpořily ho výsledky průzkumu institutu 

ZEW, které ukázaly, že důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v lednu zlepšila a její 

index vystoupil na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2015. 

Obě komory britského parlamentu již schválily prováděcí zákon k brexitové dohodě. Horní komora 

se původně pokoušela k zákonu připojit dodatky, ve středu je však Dolní sněmovna všechny odmítla 

a Sněmovna lordů následně své snahy o změnu vzdala. Dle stanice Sky News už tedy chybí jen podpis 

královny Alžběty II. Schválení prováděcího zákona je podmínkou ratifikace dohody o odchodu 

Británie z EU, kterou s Bruselem vyjednal britský premiér Boris Johnson. Ratifikovat „rozvodovou“ 

smlouvu dále ještě musí poslanci Evropského parlamentu, kteří se kvůli tomu sejdou za týden 

v Bruselu. Pokud dohodu schválí, opustí Británie EU 31. ledna. Od 1. února pak bude zahájeno 

tzv. přechodné období, během kterého budou Londýn a Brusel jednat o budoucích vztazích. 

Nejvyšší představitelé pěti desítek zemí se ve čtvrtek sjeli do Izraele na páté Světové fórum 

o holokaustu, které je připomínkou 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora 
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v Osvětimi. Původně Izrael počítal s tím, že se bude jednat o menší summit s deseti až patnácti 

účastníky, tamní média již však hovoří o největší diplomatické události v dějinách země. Už od středy 

se konala bilaterální politická setkání, ústředním bodem však bylo čtvrteční vzpomínkové setkání 

v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad Vašem. Mezi účastníky nechyběli prezidenti Ruska, 

Německa a Francie, americký viceprezident Mike Pence nebo britský princ Charles. Českou republiku 

na fóru zastoupil premiér Andrej Babiš. 

Evropská komise ke konci loňského roku proplatila Česku 38 procent dotací určených na programové 

období 2014 až 2020. Jedná se o 232,6 miliardy korun z celkově přidělených 614 miliard korun. 

Za loňský rok ČR vyčerpala 87 miliard korun, tedy přibližně tolik, kolik naplánovala ministryně pro 

místní rozvoj Klára Dostálová. Smluvně zajištěno má aktuálně Česko 490 miliard korun, 

tj. 80 procent. Výše zmíněné vyplývá z údajů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), 

které je za čerpání dotací odpovědné. Dle analytiků se čerpání v porovnání s ostatními zeměmi 

zlepšuje, s proplácením evropských dotací je na tom aktuálně hůře 11 států Unie. Na druhou stranu ale 

analytici upozorňují, že malý podíl dotací jde na výstavbu infrastruktury a vyřízení žádostí je zbytečně 

komplikované. 

V návaznosti na rozhodnutí Evropské rady schválila Poslanecká sněmovna ČR novelu o volbách 

do Evropského parlamentu, která bude považovat případné vícenásobné hlasování při volbách 

do Evropského parlamentu za přestupek. Za ten bude hrozit pokuta až 10.000 Kč. Změna začne platit 

od příštího roku, pokud s ní bude souhlasit také Senát. Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli 

dle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň 

občany jiného členského státu EU. Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, 

který umožňuje postihnout situace, kdy by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském 

státě a zároveň v Česku. V takovém případě mu aktuálně hrozí pokuta až 5.000 Kč. 

 

 

 

 

Evropská komise ve středu zveřejnila své podněty k plánované konferenci o budoucnosti Evropy, 

prostřednictvím které chce v příštích dvou letech více zapojit občany do rozhodování o tom, jak 

by v budoucnu měly fungovat unijní instituce. Dle představ Komise se debata povede na dvou rovinách. 

První rovinou budou současné priority EU, jako jsou boj proti klimatickým změnám, sociálně 

spravedlivá ekonomika či dodržování demokratických hodnot. Druhou rovinou by pak mělo být právě 

budoucí fungování institucí EU. V tomto bodě se však pohled Komise a Evropského parlamentu liší. 

Zatímco europoslanci v minulém týdnu vyzvali k tomu, aby se konference přímo zabývala možností 

změn unijních smluv a zavedení nového systému evropských voleb, Komise o těchto úpravách přímo 

nehovoří. Kritici přitom upozorňují, že bez příslibu jasných výsledků může konference vyznít 

do ztracena a zájem občanů nepřilákat. 

Ve dnech 23. – 24. ledna proběhlo v Záhřebu neformální jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní 

věci zaměřené na roli evropské soudní sítě v civilních věcech a budoucnost evropské bezpečnosti. 

V rámci čtvrtečního jednání k části spravedlnost vedl českou delegaci náměstek ministryně 

spravedlnosti M. Franěk. Tématy jednání byly budoucí výzvy v oblasti justice EU a další posilování 

justičního vzdělávání, dále pak role evropské soudní sítě v civilních věcech pro justiční přeshraniční 

spolupráci. Delegaci k části k vnitřních věcí vedl ministr vnitra J. Hamáček a hlavními tématy diskuze 

byla budoucnost evropské bezpečnosti v kontextu plnění Strategické agendy 2019-2024, implementace 

posíleného mandátu Agentury pro evropskou pohraniční a pobřežní stráž či boj s převaděčskými sítěmi 

podél západobalkánské migrační trasy, což ČR považuje za jeden z klíčových prvků ochrany vnějších 

hranic a migračního managementu. 

 

 

 

Zprávy z evropských institucí 



Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

 

V úterý 21. ledna se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovních skupin Evropské 

sítě regionů pro výzkum a inovace ERRIN, které uspořádalo Zastoupení měst 

severního Nizozemska při EU. Cílem setkání bylo uvést myšlenku klimaticky 

neutrálních měst, která reaguje na globální výzvy klimatických změn a zároveň dát 

prostor zúčastněným pracovním skupinám k vyjádření se k danému tématu 

a prodiskutování implementace potřebných opatření.  
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Vybrané akce v Bruselu: 

29. leden  Konference na téma Inovace: zemědělství s ohledem na klima 

29. – 30. leden  Evropská konference 5G 

30. leden  Úvodní setkání k Evropskému týdnu regionů a měst 2020 

31. leden  Informační setkání: představení tzv. Mechanismu spravedlivého přechodu 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Konference předsedů 

Leden 
 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 

v Bruselu 

Leden 29 28 

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

