
 

    Aktuality z EU 

Německá kancléřka Angela Merkelová 17. května ukončila spekulace o tom, 

že by v budoucnu mohla přejít na některý z vysokých postů v rámci 

Evropské unie. Až skončí v čele německé vlády, nebude připravena přijmout 

žádný další politický úřad. Řekla to v Berlíně po setkání s nizozemským 

premiérem Markem Ruttem. Merkelová je německou kancléřkou už od roku 

2005. Ve funkci by ráda vydržela ještě do konce volebního období v roce 2021. 

Pak už znovu nebude kandidovat ani do parlamentu. 

Šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn 17. května oznámil,  

že brexitové rozhovory s vládou ztroskotaly. Jejich cílem bylo najít 

východisko ze současného patu kolem odchodu země z Evropské unie. Jednání 

zašla tak daleko, jak jen to bylo možné, ale nepodařilo se překonat vzájemné 

rozpory, napsal Corbyn v dopise premiérce Therese Mayové. Její mluvčí 

vzápětí potvrdil, že nová jednání s labouristy nejsou v plánu. Další postup 

podle něj vláda zvažuje. Podle britského tisku bude patrně následovat série 

testovacích hlasování v parlamentu. Corbyn podle serveru Sky News rovněž 

poukázal na nadcházející odchod premiérky Theresy Mayové. To je podle něj 

důvod, proč labouristé "stále více pochybují o schopnosti vlády dodržet 

jakoukoli kompromisní dohodu". 

V České republice se loni zapojilo do vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního učení 8,5 % 

dospělých, což je méně než evropský průměr. Skončilo tak na 16. místě z 28 členských států. 

Nejlepších výsledků dosahují severské státy, kde se během svého dospělého života vzdělává kolem 

čtvrtiny obyvatel, ve Švédsku se podíl blíží dokonce třetině. Vyplývá to z údajů za rok 2018, které  

17. května zveřenil evropský statistický úřad Eurostat. 

Mezinárodní policejní akce vedla k rozbití velmi profesionálního a nebezpečného zločineckého 

gangu, který byl jedním z nejaktivnějších v Evropě a podílel se na pašování drog, cigaret, vraždách  

a praní špinavých peněz. Oznámila to 21. května evropská policejní agentura Europol. Při dosud 

nejrozsáhlejší operaci svého druhu bylo podle ní zatčeno 22 lidí. Na operaci s názvem „Icebreaker" 

(„Ledoborec") se podílelo 450 policistů a celníků z evropských zemí. Při prohlídkách 40 domů zabavili 

osm milionů eur (206 milionů Kč) v hotovosti, diamanty, zlaté cihly, šperky, luxusní vozy a velké 

množství neokolkovaných cigaret. Objevili také skryté schránky určené k převážení drog  

a psychotropních látek. 

V pátek a sobotu 24. a 25. května se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu 

(EP). Volební místnosti budou tradičně otevřené v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00  

do 14:00. Volby do EP se opakují každých pět let a čeští voliči se jich účastní počtvrté. V České 

republice se volí celkem 21 poslanců EP. Pro letošní volby do EP zaregistrovalo Ministerstvo vnitra 

ČR 39 přihlášek politických stran, hnutí a volebních koalic. Každý volič smí vybrat jen jednu stranu 

a zakroužkovat nanejvýš dvě čísla u kandidátů, kterým chce dát své preferenční hlasy. 
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Evropská komise (EK) 17. května vyměřila pokutu 1,07 miliardy eur (27,5 miliardy Kč) pěti bankám 

za účast v kartelu. Týká se to ústavů Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG a Royal Bank of Scotland, 

které v rámci dvou kartelů na promptním trhu manipulovaly s devizovými kurzy 11 měn, uvedla 

Komise. Švýcarská banka UBS pokutě unikla, protože na existenci kartelových dohod komisi 

upozornila. Komise považuje za prokázané, že si obchodníci těchto bank mezi sebou vyměňovali 

citlivé informace a obchodní plány a své vzájemné strategie si sdělovali prostřednictvím chatu 

přes internet. Většinou šlo o devizové obchody s měnami euro, americký dolar a švýcarský frank, 

týkalo se to ale i britské libry, japonského jenu, australského, novozélandského a kanadského dolaru,  

a také dánské, švédské a norské koruny. 

Evropská unie bude moci uvalit sankce na ty, kteří jsou zodpovědní za kybernetické útoky na Unii, 

na její členské země, ale i na třetí státy či na mezinárodní organizace. Pravidla 17. května potvrdily 

členské země. Evropská komise (EK) před blížícími se volbami do Evropského parlamentu (EP) rovněž 

ocenila pokrok, který tři velké internetové firmy - Facebook, Google a Twitter - udělaly ve snaze 

potírat na síti dezinformace a falešné zprávy. Společnosti by přesto podle ní měly udělat víc. Obavy  

z různých způsobů zneužití celosvětové počítačové sítě v EU sílí před blížícími se volbami  

do Evropského parlamentu, plánovanými na konec května. Na kybernetické útoky proti sítím EU, jejích 

členských zemí, ale i třetím státům a mezinárodním organizacím bude nyní moci Unie reagovat 

uvalením zákazu cestování do EU a zmrazením evropského majetku vůči osobám či subjektům  

za útoky zodpovědným či s nimi spojeným. Nový sankční režim bude moci být využit v reakci na 

útok, který má významný dopad a který vzniká nebo je uskutečněn mimo EU, využívá mimoevropskou 

infrastrukturu či jej organizují nebo se na něm podílejí - případně jej podporují - lidé a subjekty mimo 

členské země Unie. 

Regulační úřady z Číny a Evropské unie podepsaly dvě důležité dohody týkající se leteckého sektoru, 

které posilují vzájemnou spolupráci v sektoru. Oznámily to 20. května čínská státní televize CCTV 

a Evropská unie. Dohody usnadní úřadům pro civilní letectví vzájemné uznávaní certifikace leteckých 

výrobků, zatímco aerolinkám z EU a Číny usnadní létání mezi členskými zeměmi Unie a Čínou.  

V rámci takzvané dvoustranné dohody o bezpečnosti v civilním letectví BASA se EU a Čína dohodly 

na omezení duplicity v certifikaci a hodnocení výrobků, uvedla Unie. BASA také podpoří spolupráci 

v bezpečnosti civilního letectví a vlivu na životní prostředí. Druhá dohoda o takzvaném horizontálním 

letectví má nahradit dvoustranné dohody, které dosud regulovaly lety mezi EU a Čínou. Jakmile tato 

dohoda vstoupí v platnost, budou evropské aerolinky moci létat do Číny z kteréhokoliv z členských států 

Unie. V současnosti mohou létat jen z těch zemí EU, které mají bilaterální dohodu s Pekingem. Dohody 

musejí ještě formálně přijmout Evropská komise a čínský úřad pro letectví. Pak vstoupí v platnost. 

Členské země Evropské unie 21. května formálně potvrdily novou směrnici zakazující plastové 

výrobky na jedno použití. Cílem opatření, které se týká například jednorázových brček, nádobí, tyčinek 

do uší i některých dalších plastových výrobků, k nimž existují ekologičtější alternativy, je snížit 

množství plastového odpadu. Členské státy mají nyní nejvýše dva roky na převedení nových 

pravidel do svých vlastních zákonů. Nová pravidla předložila Evropská komise přesně před rokem, 

od té doby se o jejich konečné podobě vyjednávalo. Evropský parlament text směrnice odsouhlasil  

v březnu. Přestat by se tak měly prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, úchyty k nafukovacím 

balónkům, polystyrenové obaly na potraviny a hrnky na nápoje určené k okamžité spotřebě a také další 

produkty z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty. 

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) 22. května v Albánii zahájila svou 

první společnou operaci na území nečlenské sousední země Evropské unie. Do operace se zapojí  

i deset českých policistů a jejich kolegové z několika dalších zemí. Společně s albánskými pohraničníky 

budou střežit albánsko-řeckou hranici. Jejich úkolem je pomoci Albánii s ochranou hranice a potíráním 

přeshraniční trestné činnosti. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V pondělí, 20. května se Zastoupení zúčastnilo veřejného slyšení v Evropském 

sociálním a hospodářském výboru na téma „Podpora zaměstnanosti mladých lidí 

a implementace záruk pro ně“. Seminář byl zaměřen na region Baltského moře, 

úspěšnou spolupráci v něm a příklady dobré a špatné praxe. V druhé části se 

představily společnosti, které dlouhodobě pomáhají mladým lidem najít práci.  

V úterý 21. května bylo Zastoupení součástí dalšího setkání pracovní skupiny sítě ERRIN zabývající  

se Evropskou radou pro inovace (EIC). Katarzyna Jakimowicz z Generálního ředitelství pro výzkum 

a inovace Evropské komise představila nástroje iniciativy EIC Pilot, která má jako součást programu 

Horizont 2020 nabídnout podporu excelentním evropským inovátorům. Jejím cílem je mimo jiné 

testovat a ověřovat fungování nově navržených aktivit pro příští rámcový program Horizon Europe.  

Zastoupení Jihomoravského kraje se zúčastnilo dvoudenní konference v dnech 21. - 22. května, 

zaštiťované Evropským sociálním fondem. Konference se zaměřovala na sdílení zkušeností, praxe  

a nových kontaktů. Účastníci si směli vybrat z workshopů na témata, kterými se zabývají a získat tak 

informace pro své začínající projekty nebo návrhy, jak určité věci zlepšit. Prezentované projekty 

byly zejména z oblasti inkluze různých znevýhodněných skupin do každodenního života. 

V pátek 24. května se v Evropském výboru regionů konala konzultace zúčastněných stran ke stanovisku 

„Zlepšení správní kapacity místních a regionálních orgánů s cílem posílit investice a strukturální 

reformy v letech 2021–2027.“ Jeho cílem je zdůraznit potřebu koordinovat různá opatření EU týkající 

se správní kapacity místních a regionálních orgánů v rámci nového víceletého finančního rámce  

a zaměřit se na to, aby se tyto orgány mohly plně zapojit do evropského semestru. 

Kalendář 

 

 

 

 

 

Vybrané akce v Bruselu 

27. května Reflexe voleb do Evropského parlamentu 

28. května Z politiky k praxi: znalosti - budování inovativního a udržitelného turismu v regionech 

29. května Výhled na jednání o Víceletém finančním rámci po evropských volbách 

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 konkurenceschopnost 

Květen 

 

Zasedání Rady pro zahraniční záležitosti 

Květen 28 27-28 

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

