
 

 

 

 

 

 

Aktuality z EU 

Novým britským premiérem se stal bývalý londýnský starosta Boris 

Johnson. V boji o premiérské křeslo zvítězil favorizovaný konzervativní 

kandidát v poměru 66% ku 33% hlasů a převzal tak vedení strany i vlády 

od Theresy Mayové. Ve finálovém kole volby podpořilo Johnsona 92 153 

členů strany, zatímco jeho rival, ministr zahraničí Jeremy Hunt, získal 

přibližně poloviční počet hlasů. Johnson, známý kontroverzními výroky, 

však převezme zemi v hluboké politické krizi, vyvolané rozhodnutím 

Británie opustit EU a vleklými dohady o podobě odchodu. Dle českého 

ministra zahraničí Tomáše Petříčka se s nástupem Johnsona 

pravděpodobnost odchodu Británie z EU bez dohody zvyšuje. 

Francie se dle informací Evropského statistického úřadu (Eurostat) stala 

nejzadluženější zemí eurozóny – její veřejný dluh předstihl v prvním 

čtvrtletí v absolutních číslech dluh italský. V prvních třech měsících roku 

dlužila Francie o 359 mld. EUR více než Řím. V poměru k hrubému 

domácímu produktu (HDP) však dluh Francie za tím italským stále 

zaostává. Na rozdíl od Itálie si navíc Francie může nadále půjčovat na trzích 

za výrazně nižší úroky. Právě Francie je druhou a Itálie třetí největší 

ekonomikou eurozóny. 

Jen tři členské země EU – Portugalsko, Řecko a Slovinsko – dosud nepřevedly do svého národního 

práva unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost loni 25. května. 

V první výroční zprávě o dopadu GDPR to uvedla Evropská komise. Dle dané zprávy se na nařízení 

postupně adaptují úřady i podniky, práce však v tomto směru ještě není u konce. Unijní nařízení se 

týká všech institucí či firem, které nakládají s osobními údaji, a má za cíl chránit občany EU před 

zneužitím těchto informací. Dle hodnocení příchod GDPR údajně zlepšil povědomí mezi občany o 

právech spojených s ochranou údajů, zároveň však zpráva zmiňuje výsledky květnového 

Eurobarometru, dle kterého například jen pětina Evropanů ví, který úřad za ochranu jejich dat 

zodpovídá. Hodnocení prvního roku GDPR dále zmiňuje mezinárodní dopad nařízení, které se stalo 

referenčním bodem pro tvorbu podobných pravidel mimo EU. 

V pondělí 22. července se na summitu v Paříži sešlo 14 zemí Evropské unie, které se chtějí zapojit 

do evropského řešení migrace. Přílivu migrantů v posledních týdnech čelí zejména oblast 

Středozemního moře. Po uzavřené schůzce ministrů vnitra a zahraničí zúčastněných členských zemí 

Unie oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, že se země dohodly na novém mechanismu 

přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři. S iniciativou, jejíž podrobnosti 

zatím nejsou známy, přišla Francie s Německem. Plánovaný mechanismus by měl podle zdroje 

agentury AFP umožnit co nejrychlejší přerozdělení migrantů mezi unijní země výměnou za to, že 

Itálie a Malta uprchlíkům otevřou své přístavy.  

Evropská investiční banka (EIB) neposkytne nejméně do konce letošního roku Turecku žádné 

nové půjčky na projekty napojené na vládu. Projekty soukromého sektoru rozhodnutí zatím 
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neovlivní. Mluvčí EIB však dodala, že do konce roku banka také plánuje učinit přezkum svých 

budoucích aktivit v Turecku. Daný krok je součástí rozhodnutí Evropské unie symbolicky potrestat 

Turecko za nelegální těžbu ropy a plynu ve východním Středomoří, u ostrova Kypr. Spor souvisí 

s nároky na regionální vody, které si od rozdělení ostrova dělají jak Turecko, tak i Kypr. 

Generální advokát Soudního dvora EU odložil vydání stanoviska k žalobě Evropské komise proti 

České republice, Polsku a Maďarsku. Komise loni v lednu poslala trojici středoevropských zemí 

k unijnímu soudu kvůli jejich odmítání účastnit se na jednorázovém programu přerozdělování 

žadatelů o azyl, kteří dorazili do Itálie a Řecka. Program, na kterém se státy EU přes odpor Česka, 

Slovenska, Maďarska a Rumunska shodly v roce 2015, skončil po dvou letech v září 2017. Původní 

termín počítal se zveřejněním stanoviska 29. července, nově se však zdá, že názor nebude předložen 

dříve než v září. Přestože stanovisko generálního advokáta není pro Soudní dvůr EU závazné, ve 

většině případů se jím tato instituce řídí. 

Řada evropských i českých vědců se připojila k výzvě, aby Evropská unie povolila moderní metody 

úprav genomu rostlin. Reagují tak na rozhodnutí Soudního dvora EU, vydaného před rokem, 

které stanovuje, že rostliny získané metodami přesného šlechtění (CRISPR) jsou geneticky 

modifikovanými organismy (GMO). Právě kvůli tomu se na ně vztahují přísné evropské regulace, 

které úpravy prakticky zakazují. Hlavním iniciátorem výzvy je Dirk Inzé, vědecký ředitel Centra pro 

systémovou biologii rostlin VIB z belgického Gentu. Podporu výzvy v České republice koordinuje 

brněnský výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity. Zástupce ředitele institutu Karel 

Říha v této souvislosti uvedl, že „šlechtění rostlin může významně přispět k vývoji nových odrůd 

plodin, odolnějších vůči suchu, což umožní zemědělcům zvyšování výnosů při současném snížení 

chemických látek a vody“. Upozorňuje také na množství zemí mimo EU, které jsou k otázce 

genomového editování otevřenější – to může způsobit přesun těžiště výzkumu mimo Evropu a hrozbu 

ztráty kontroly nad progresivní technologií. 
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Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) 25. července oznámila, že nemá žádné námitky 

proti tomu, aby se novou prezidentkou ECB stala Christine Lagardeová – francouzská politička a 

generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu. Oznámení ECB je formálním krokem, konečné 

slovo při jmenování prezidenta ECB na osmileté funkční období má Evropská rada. Lagardeová by 

měla nahradit současného prezidenta Maria Draghiho 1. listopadu a stát se tak první ženou v čele 

Evropské centrální banky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


