
 

    Aktuality z EU 

Ve volbách do Evropského parlamentu se letos v Česku utká 39 uskupení. 

Ministerstvo vnitra z voleb vyřadilo jen Moravskou a Slezskou pirátskou 

stranu. Rozhodnutí o registracích oznámilo 8. dubna ministerstvo na webu. 

Minulých eurovoleb v roce 2014 se účastnilo 38 seskupení. Důvodem vyřazení 

Moravské a Slezské pirátské strany bylo mimo jiné to, že nedoložila doklad   

o státním občanství svých kandidátů na europoslance, kteří tak museli být 

vyškrtnuti. Strana také nezaplatila patnáctitisícový příspěvek na úhradu 

volebních nákladů. O místa 21 evropských poslanců za Česko se letos hlásí   

844 kandidátů. Na jedno europoslanecké křeslo tak připadá zhruba 40 adeptů. 

Obě komory britského parlamentu 8. dubna schválily návrh zákona, který 

poslancům umožní zabránit odchodu jejich země z Evropské unie bez 

dohody 12. dubna. Zákon dává poslancům možnost zavázat premiérku 

Theresu Mayovou, aby vyjednala odklad brexitu, pokud by hrozilo Británii 

neřízené opuštění EU. Sněmovna lordů učinila v textu dříve schváleném Dolní 

sněmovnou několik změn, které následně podpořili   

i poslanci dolní komory. Britský parlament také odsouhlasil žádost premiérky 

Theresy Mayové o odklad brexitu do 30. června. Pro se vyslovilo 420 členů 

Dolní sněmovny, proti bylo 110.  

Americká společnost Facebook se po diskuzi s Evropskou komisí a úřady   

na ochranu spotřebitelů rozhodla upravit podmínky používání své internetové sociální sítě a jasně 

vysvětlit, jakým způsobem nakládá s údaji o uživatelích.  9. dubna o tom informovala Evropská 

komise ve své tiskové zprávě. Facebook podle Komise dokončí realizaci přislíbených opatření 

nejpozději do letošního června. Komise bude spolu s úřady na ochranu spotřebitelů tento proces 

monitorovat. Pokud by firma své závazky nesplnila, mohly by úřady přikročit k sankcím. 

Podmínky vzájemného obchodu a investic mezi Evropskou unií a Čínou byly hlavními tématy jejich 

summitu 9. dubna v Bruselu. Čínský premiér Li Kche-čchiang na setkání slíbil, že Peking nebude nutit 

zahraniční firmy sdílet při podnikání v Číně citlivé technologické informace. EU po Číně 

požadovala také rovné ekonomické podmínky, už dlouho si stěžuje, že asijská velmoc nerespektuje 

světová pravidla o státní podpoře. Západní země si již dlouhou dobu stěžují, že jejich firmy jsou   

v rámci podmínek pro podnikání v Číně tlačeny k poskytování technologických informací čínským 

partnerům ve společných podnicích či regulátorům. „Obě strany souhlasily, že by nemělo docházet   

k žádným nuceným přesunům technologií,“ píše se ve společném prohlášení zveřejněném po skončení 

summitu. 

Ve středu 10. dubna bylo spuštěno hlasování v rámci soutěže Náš evropský projekt, do které mohly 

obce a města z České republiky přihlašovat své úspěšné projekty financované z fondů EU. Do soutěže 

se přihlásilo 36 obcí, mezi kterými nechybí ani zástupci z Jihomoravského kraje (celkem 5 obcí). 

Pro jednotlivé projekty lze hlasovat prostřednictvím lajků u fotky jejich projektu na facebookovém 

profilu Evropské komise v ČR. Konkrétně pro Alexandrovu rozhlednu v Adamově můžete 

hlasovat zde, pro rekonstrukci hlavní silnice v Moutnicích zde, pro příměstský tábor ve 

Zbraslavi zde, pro rekonstrukci zámku v obci Miroslav zde a pro úpravu náměstí 

v Blížkovicích zde. Hlasování běží až do 2. května. Bližší informace o soutěži jsou dostupné na adrese 

bit.ly/Nas_evropsky_projekt. 

Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zpomalí na 3,3 procenta z loňského tempa   

3,6 procenta. Ve svém pravidelném jarním výhledu World Economic Outlook to 10. dubna uvedl 
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Mezinárodní měnový fond (MMF). Příští rok by se ale růst měl vrátit na 3,6 procenta. V případě České 

republiky čeká MMF na letošní rok tempo růstu   

2,9 procenta, což by bylo stejně jako loni. 

Premiéři a prezidenti 27 zemí EU se dohodli 10. dubna s britskou premiérkou Theresou Mayovou   

na prodloužení lhůty pro odchod Británie z EU do 31. října. Brexit by mohl nastat i dříve než za šest 

měsíců, pokud se Mayové podaří prosadit schválení rozlukové dohody v britském parlamentu. Přezkum 

by měl nastat již v červnu. 

 

 

 

Plénum europarlamentu potvrdilo 5. dubna kompromisní podobu takzvaného silničního balíčku, 

který upravuje podobu kamionové dopravy v Evropě. Česká europoslankyně Martina Dlabajová 

výsledek považuje za vítězství pro české dopravce a řidiče kamionů. "Kompromis respektuje 

specifičnost odvětví dopravy a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním 

volného pohybu služeb v EU," řekla ČTK europoslankyně, která se problematikou kamionové dopravy 

zabývá dlouhodobě. Pravidla tak předpokládají návraty řidičů do domovské země nejméně jednou 

za čtyři týdny, víkendové pauzy musí být tráveny jinde než ve vozidle. Návrh, který prošel těsnou 

většinou 15 hlasů, nezahrnuje do loni odsouhlasených pravidel pro vysílání pracovníků řidiče, kteří   

po zemích EU dělají takzvaná "kolečka" a po vyložení zboží exportovaného ze své země cestou zpět 

domů uskuteční maximálně dvě další zastávky. Po hlasování mohou začít trojstranná jednání   

s členskými státy a Evropskou komisí. 

Novou podobu pravidel pro trh s plynem, předběžně dohodnutou s členskými zeměmi potvrdilo   

5. dubna při hlasování plénum Evropského parlamentu. Úprava pravidlům evropského jednotného trhu 

podřizuje všechny plynovody vedoucí z jiných zemí na území států EU a v jejich pobřežních vodách.   

V praxi tak například nový plynovod North Stream 2 po dnu Baltského moře bude muset provozovat 

jiná společnost než ruský gigant Gazprom. Podle nových pravidel bude Evropská komise oprávněna 

zmocnit členský stát, kde by měl plynovod vstupovat na unijní území, k zahájení rozhovorů   

o dodávkách plynu, pokud by to podle ní nebylo v konfliktu s právem EU nebo nepředstavovalo hrozbu 

pro hospodářskou soutěž nebo bezpečnost dodávek. Před udělením výjimky bude Komise muset věc 

konzultovat s ostatními státy Unie. Jinak budou dohody o nových plynovodech ze zemí mimo EU zcela 

v evropské kompetenci. 

K nejnebezpečnějším výrobkům prodávaným v Evropské unii patřily loni stejně jako rok předtím 

hračky, následují motorová vozidla a oblečení a módní doplňky. Oznámila to 5. dubna Evropská 

komise. Úřady v jednotlivých členských zemích si podle ní v rámci evropského systému varování 

vyměnily 2257 upozornění na nebezpečné produkty, z nichž více než polovina pocházela z Číny. Pokud 

jde o Českou republiku, i zde tvořily nejširší kategorii závadných výrobků hračky (63 procent), další je 

kosmetika (26 procent) a elektrické výrobky (tři procenta). 

Členské země Evropské unie 8. dubna o rok prodloužily sankce, které uvalily na Írán v roce 2011 

kvůli závažnému porušování lidských práv v zemi. Rada EU o tom informovala v tiskové zprávě   

na okraj jednání ministrů zahraničí evropského bloku v Lucemburku. Ministři zahraničí se rovněž 

shodli, že EU je připravena podpořit v Afghánistánu mírový proces, jehož cílem je udržet a zachovat to, 

čeho bylo v této asijské zemi od roku 2001 dosaženo v politické, sociální i hospodářské oblasti. 

Ministři zemí EU odpovědní za evropskou problematiku 9. dubna v Lucemburku hledali cesty, jak 

zajistit, že evropské peníze skutečně v budoucnosti podpoří méně rozvinuté evropské regiony. 

Diskuse o budoucí podobě strukturálních fondů i společné zemědělské politiky ale rozhodně nebude 

uzavřena za nynějšího rumunského předsednictví, tedy v první polovině letošního roku. Evropská 

komise loni v květnu navrhla pro roky 2021 až 2027 vyčlenit na politiku soudržnosti 373 miliard eur 

(přes 9,5 bilionu Kč). ČR by tak z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti mohla 

získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. 
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Zprávy z činnosti Zastoupení regionu 

V úterý, 9. dubna, se Zastoupení účastnilo Fóra o budoucnosti zemědělství (FFA) 

2019. Akce se konala pod záštitou ELO (Evropská organizace vlastníků půdy). Jednalo 

se zejména o příštích generacích jak zemědělců, tak konzumentů. Na konferenci 

promluvila např. Heather Mills, dnes již světoznámá britská aktivistka a zakladatelka 

firmy VBites, která vyrábí veganské náhražky. 

Zastoupení se 9. dubna zúčastnilo setkání, jehož tématem byla budoucnost programu 

Erasmus+ v dalším programovém období 2020+. Během setkání prezentovala paní Vanessa Debiais-

Santon z Evropské komise nové inciativy, které během následujícího období Komise plánuje (především 

digitalizaci administrativy, Evropskou studentskou kartu, virtuální mobility, jednotné místo   

pro koordinátory aj.). Zároveň zde prezentovala paní Virginia ENACHE úspěchy rumunského 

předsednictví, především finalizaci pozice k programu Horizont Evropa.  

Ve středu, 10. dubna, proběhla konference s názvem: Evropo, spolupracuj! kterou pořádal Interreg 

Europe. Dopolední panel byl zaměřen na důvody, proč je přeshraniční spolupráce důležitá a jak bude 

nastavena v dalším programovém období. Sdílely se zde rovněž příklady dobré praxe. Odpolední 

panel byl pojat interaktivně, aby si všechny zúčastněné strany mohly vyměňovat kontakty a zkušenosti. 

Ve čtvrtek 11. dubna se konala pracovní skupina sítě ERRIN, tentokrát na téma zdravotnictví a umělé 

inteligence v něm. Na této skupině bylo představeno několik již fungujících projektů a Olivier da Costa, 

zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, zde představil několik 

projektů prováděných a financovaných přímo ředitelstvím. Jednalo se zejména   

o robotické pomůcky pro lidi s pohybovými problémy a mikro-roboty určené přímo k provádění operací. 

V Evropském výboru regionů poté proběhlo veřejné slyšení na téma: Regiony a města uskutečňují cíle 

udržitelného rozvoje. Cílem akce bylo vyzdvihnout roli místních a regionálních orgánů v této oblasti 

a jasné definovaní toho, co znamená realizace těchto cílů. 

Ve čtvrtek 11. dubna se Zastoupení také zúčastnilo pracovní skupiny Doprava sítě ERRIN. Celé 

setkání se zabývalo problematikou dronů a jejich budoucností v Evropské unii. Pan Koen de Vos 

z Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu představil chystanou směrnici Evropské komise 

v oblasti dronů. Fredrik Idevall z regionu Orebro (Švédsko) prezentoval strategii, která se zabývá 

problematikou dronů v městském prostředí.  
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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 zemědělství a rybolov 

Duben 15-16 
 

Zasedání Evropského parlamentu 

Duben 15-18 

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

