
 

    Aktuality z EU 

Maďarsko se obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie s odvoláním proti 

hlasování Evropského parlamentu, který v polovině září schválil doporučení, 

aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních 

hodnot. V tiskové zprávě o tom 19. října informovala mluvčí soudu. Maďarsku 

se nelíbí, že při hlasování o zprávě europoslankyně Judith Sargentiniové byly 

započítány jen hlasy pro a proti, ale nikoli abstence. Podle Maďarska tím 

byla porušena lisabonská smlouva, která stanoví, že k platnosti schválení 

procedury je potřebná dvoutřetinová většina. 

Německý parlament schválil 19. října zvýšení mýtného pro nákladní auta 

k 1. lednu 2019. Stát by si tak příští rok mohl přijít na další 2,5 miliardy eur 

(64,7 miliardy Kč). Nařízení se dotkne zejména hlučných a těžkých vozů. 

Zdarma budou moci jezdit kamiony na elektrický a plynový pohon.  

Polsko musí okamžitě zastavit nucené penzionování soudců nejvyššího 

soudu. Takový předběžný příkaz vydal 19. října Soudní dvůr Evropské unie, 

který projednává žalobu Evropské komise vůči Varšavě ohledně sporné 

reformy soudnictví. Unijní nařízení má být uplatněno i zpětně vůči těm 

soudcům polské nejvyšší soudní instance, které již postihla nová opatření 

snižující věk odchodu do důchodu, vysvětluje tisková zpráva unijního soudu. 

Kromě toho nemají být činěny jakékoli kroky ke jmenování nových soudců místo těch, kteří by měli 

odejít na základě nového zákona. Rovněž mají být zastavena opatření směřující ke jmenování nového 

prvního předsedy nejvyššího soudu. 

Italské ministerstvo financí sdělilo Evropské komisi, že se hodlá držet svých rozpočtových plánů,   

i když jsou považovány za kontroverzní. Ministr Giovanni Tria v dopise adresovaném Komisi uvedl,   

že si je vědom, že návrh rozpočtu na příští rok není v souladu s Paktem stability a růstu. Dodal však,   

že vláda musí reagovat na dlouhé období slabého výkonu domácí ekonomiky. Tria také upozornil,   

že v letech 2020 a 2021 nehodlá deficit dál zvyšovat. Evropská komise v reakci na dopis odmítla   

22. října plán italské vlády na podobu rozpočtu na rok 2019 a dala Římu tři týdny, aby předložil 

návrh nový. Odmítavý pohled Komise na plán rozpočtu se schodkem 2,4 procenta hrubého domácího 

produktu (HDP) při vysokém zadlužení země nezměnilo ani vysvětlení italské vlády. Pokud italská 

vláda složená z populistického Hnutí pěti hvězd a krajně pravicové Ligy nepřepracuje svůj rozpočet   

do třech týdnů, hrozí jí od Unie finanční sankce. K tomu ještě v historii eurozóny od 90. let zatím 

nedošlo. 

Cesta Česka a Slovenska k nezávislosti a prosperitě byla složitá; na útlak, který v minulosti obyvatelé 

obou zemí zažili, nesmíme zapomenout. Řekl to 23. října předseda Evropského parlamentu Antonio 

Tajani, který svým projevem v prostorách Evropského parlamentu zahájil výstavu věnovanou vzniku 

a významu Československa. Na desítce informačních panelů jsou popsány osudy Tomáše Garrigua 

Masaryka či Milana Rastislava Štefánika, ale také československá kultura, věda nebo sport. Jeho projevu 

naslouchala mimo jiných zhruba desítka českých a slovenských europoslanců a také Němec Manfred 

Weber, lídr nejsilnější europarlamentní frakce Evropská lidová strana (ELS), která výstavu o vzniku 

ČSR zorganizovala. Panely s informacemi o zakladatelích společného státu, o československých legiích, 

o gymnastce Věře Čáslavské či vědci Ottovi Wichterlem budou v srdci štrasburského areálu EP k vidění 

do konce aktuálního plenárního zasedání. 
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Šest členských zemí EU včetně České republiky požaduje zjednodušení pravidel při čerpání peněz 

z evropských fondů na roky 2021 až 2027. Uvítaly by i zachování stávajícího časového harmonogramu 

při využití peněz z unijních zdrojů. Zástupci ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Chorvatska   

a Bulharska se na tom shodli na jednání 24. října, kterého se zúčastnila také eurokomisařka   

pro regionální politiku Corina Cretuová. Šest zmíněných zemí požaduje kromě zjednodušení pravidel 

ohledně evropských fondů i zachování pravidla, že peníze bude možné čerpat až tři roky po skončení 

programového období. Země také odmítly návrh na zkrácení této doby na dva roky, jakož i návrh   

na zvýšení národního podílu při financování projektů podpořených z unijních zdrojů. 

 

 

Šéfové států a vlád 27 zemí Evropské unie se 19. října shodli, že na summitu v prosinci chtějí mít   

na stole rámec budoucí podoby reformované měnové unie, cestu k evropskému systému pojištění 

vkladů a také pokrok na cestě k unii kapitálových trhů. Řada zemí také například navrhuje, že možný 

vznik samostatného rozpočtu eurozóny je věc, která by měla být posouzena v rámci debat o budoucím 

víceletém rozpočtu Unie po roce 2020. Prohloubení a dokončení měnové unie je téma, které se v EU   

s rostoucí silou vrací od chvíle, kdy odezněla hospodářská krize minulých let. Výrazným způsobem loni 

do debaty vstoupil nový francouzský prezident Emmanuel Macron. 

V Bruselu se na summitu EU a Asie sešli 19. října představitelé zemí, které představují více než   

60 procent světové populace a vytváří přes dvě třetiny světové produkce. Lídři z 51 zemí na 

summitu označovaném zkratkou ASEM řešili otázky spojené se vzájemným obchodem, ochranou 

klimatu či bezpečnostními hrozbami včetně kyberzločinů nebo terorismu. První kolo jednání bylo 

věnováno cestám k dosažení růstu a zlepšení vzájemného propojení zemí obou subkontinentů.   

Ve druhém kole premiéři a prezidenti řešili podporu multilateralismu a spolupráci na globálních 

tématech dneška. "Máme jasný program, který podporuje multilateralismus, počínaje systémem OSN, 

po akce proti klimatické změně, podporu svobodného a spravedlivého obchodu nebo dohody o nešíření 

jaderných zbraní a podporu architektury na jejich provádění," řekla šéfa unijní diplomacie Federica 

Mogheriniová. Během summit také došlo k podepsání obchodní dohody mezi Evropskou unií   

a Singapurem. Obchodní dohoda s tímto městským státem v jihovýchodní Asii je pro unijní obchod 

důležitá. Jde o první bilaterální dohodu, kterou EU uzavřela se členem Sdružení národů jihovýchodní 

Asie (ASEAN). Obchodní výměna se zbožím mezi EU a Singapurem dosahuje ročně více než   

53 miliard eur, vzájemný obchod se službami pak dalších 44 miliard eur. V Singapuru rovněž sídlí přes 

10 tisíc evropských firem. Zároveň se jedná o největšího příjemce evropských investic, které směřují   

do Asie. 

Evropská komise dne 23. října zveřejnila pracovní program Komise na rok 2019. Ve sdělení s názvem 

Plnění slibů a příprava na budoucnost, definovala hlavní priority své legislativní činnosti do konce 

svého mandátu v květnu 2019. Pracovní program mimo jiného představuje 15 nových iniciativ, které 

Komise ještě stihne předložit, stejně jako návrhy na zrušení či stažení některých aktuálně 

projednávaných legislativních aktů. Evropská komise si v pracovním programu na příští rok stanovila 

tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních návrhů, přijmout 

menší počet nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a představit několik iniciativ týkajících 

se budoucnosti EU s 27 členskými státy, které upevní základy silné, jednotné a suverénní Evropy. Všech 

15 iniciativ najdete zde.  

Plénum Evropského parlamentu na svém zasedání ve Štrasburku odhlasovalo 24. října směrnici   

o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Návrh směrnice, kterou 

vydala Evropské komise 28. května 2018, koresponduje s trendem přechodu k udržitelnějšímu 

hospodářství a větší ochrany životního prostředí. Konkrétně Komise navrhla zákaz výrobků, ke 

kterým existuje dostupná alternativa v podobě využití jiných materiálů. Jedná se o: vatové tyčinky, 

kromě tamponů určených a používaných pro lékařské účely. Dále pak plastové příbory a talíře, brčka 

(kromě brček užívaných pro lékařské účely), míchátka do nápojů, tyče od balónků (s výjimkou balónů 

pro průmyslové nebo jiné profesionální použití). Poslanci výboru pro životní prostředí na seznam plastů, 

které by se měly do roku 2021 přestat používat, přidali také velmi lehké plastové tašky, produkty z oxo-

rozložitelných plastů či nádoby na potraviny používané pro rychlé občerstvení vyrobené z pěnového 

Zprávy z evropských institucí 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_cs.htm


polystyrenu. Europoslanci také posunuli vpřed reformu unijní bezpečnostní databáze: Schengenský 

informační systém (SIS), schválením tří nových směrnic. Navrhované změny by rozšířily možnosti této 

databáze z hlediska typu používaných údajů či upozornění a zpřístupnily informace dalším institucím 

včetně evropské policejní organizace Europol a pohraniční agentury Frontex. Plánovaná bezpečnostní 

upozornění se týkají zejména boje proti terorismu a monitorování přistěhovalců, kteří se dostávají 

do Evropy nelegálně. Europoslanci rovněž během pléna udělili Sacharovovu cenu za svobodu myšlení 

pro rok 2018. Laureátem ceny se stal Oleg Sencov, ukrajinský režisér odsouzený k 20 letům vězení   

za údajné plánování teroristických útoků proti “de facto” ruské nadvládě Krymu. 

Evropská komise 25. října schválila uvolnění 243 milionů eur (téměř 6,3 miliardy korun) z rozpočtu 

Evropské unie na investice podporující přírodu, životní prostředí a kvalitu života. Peníze v rámci 

programu LIFE půjdou například na účinné využívání přírodních zdrojů, ekologické hospodaření   

s plasty či podporu biologické rozmanitosti. Evropské finanční zdroje se budou týkat celkem   

142 projektů. Díky vyvolaným investicím do nich půjde přes 430 mil. eur. 

Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

Vývoj, podpora, rozšíření i prodej bioproduktů – o tom byla konference   

s názvem Koloběh a udržitelnost bioekonomiky, která se konala 22. října na půdě 

Evropské komise. Odborníci z členských států v oblasti farmářství, výzkumu   

a vědy, administrativy či obchodu diskutovali nad možnostmi, výhodami či riziky, 

které nám přinese změna z dnešního průmyslu, využívajícího především produkty 

z ropy, na produkty z udržitelných ekologických zdrojů. Neprobírala se však jen 

problematika plastů a znečišťování naší planety, ale také zachování kvality 

zemědělské půdy a podzemní vody či možnosti, jak tyto bioprodukty lépe uvést na trh. 

Ve středu 23. října se v prostorách Plzeňského domu uskutečnilo již tradiční Science Café, tentokrát   

s profesorem Tomášem Jungwirthem, předním českým fyzikem v oblasti nanofyziky a spinotroniky. 

Ten se svým týmem stojí za objevem možností až tisíckrát rychlejšího zápisu dat, než je možné   

v současnosti. Akce se uskutečnila ve spolupráci Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu, 

Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, Pražského domu, Českého centra a České styčné kanceláře pro 

výzkum, vývoj a inovace CZELO. Diskuse s profesorem Jungwirthem byla následována večerní recepcí 

s ochutnávkou jihomoravských vín a plzeňského piva. 

Ve dnech 23. - 24. října proběhlo již 29. Generální shromáždění sítě PURPLE (Peri Urban Regions 

Platform Europe, Evropská platforma periurbánních regionů). Tentokrát se členové sešli v belgickém 

městečku Voeren, které leží na hranicích Belgie, Nizozemska a Německa. Zde probíhala schůze zdejší 

tripartity, které se členové PURPLE mohli také účastnit a zjistit, jaké problémy se právě řeší v tomto 

regionu. Jihomoravský kraj zastupoval RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., předseda Výboru   

pro meziregionální vztahy, krom pana Kubáska se shromáždění účastnili také RNDr. Iveta Macurová   

a Ing. Marek Dvořák z odboru Regionálního rozvoje. 

Ve čtvrtek 25. října se uskutečnila již každoročně pořádaná slavnostní recepce ke Dni vzniku 

samostatného československého státu. Vzhledem k letošnímu stému výročí se do organizace zapojili 

také kolegové ze Slovenské republiky a celá událost se tak uskutečnila pod záštitou všech šesti českých 

a slovenských velvyslanectví v Bruselu. Významnost tohoto kulatého výročí byla zdůrazněna také 

místem konání, kterým se v letošním roce stala bruselská radnice. Mezi pozvanými hosty nechyběli 

ani zástupci Jihomoravského kraje, kteří se v Bruselu v těchto dnech nacházeli také při jiné příležitosti. 
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Vybrané akce v Bruselu  

 

29.října                          Usnadnění přístupu k financování v oblasti změny klimatu pro nestátní aktéry 

 

30. října Krymské zločiny 

Poznámka: V Belgii jsou podzimní „dušičkové“ prázdniny a nekonají se téměř žádné konference a 

semináře. 

     

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 obecné záležitosti  
Občanský dialog s eurokomisařkou Věrou 
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