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Shrnutí nejdůležitějších událostí 

 V pondělí a v úterý probíhá zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Ministři budou 
projednávat Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, pravidla 
ochrany soukromí, volný tok jiných než osobních údajů, evropský kodex pro elektronické komunikace 
a kybernetickou bezpečnost. 

 V pondělí bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu mj. projednávat 
a hlasovat o řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy 
státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu. 

 Estonské předsednictví pořádá v úterý a ve středu seminář ASEM SPS: Nové politiky, výzvy, 
spolupráce a technické aspekty bezpečnosti potravin. 

 V úterý proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. 
 Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat balíček k hospodářské a měnové unii, 

přípravu zasedání prosincové Evropské rady a Euro summitu, příspěvek Komise na zasedání 
vedoucích představitelů o cestě kupředu v rámci vnějšího a vnitřního rozměru migrační politiky a 
přípravu zasedání Evropské rady podle článku 50: posouzení Komise o "dostatečném pokroku". 

 Ve středu zasedá Vláda ČR a Senát PČR. 
 Na plénu EHSV budou ve středu mj. projednávána stanoviska na tato témata: vozidla najatá bez 

řidiče pro silniční přepravu zboží a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a 
pečujících osob. 

 Ve čtvrtek bude Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o řízení energetické unie.  

 CEBRE v pátek spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou duální kvalitě potravin 
‘‘Víš, co jíš?‘‘ 
 

Pondělí 4. prosince 
 

 V rámci Rady EU zasedá:  
 Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 4. a 5. prosince 2017 
 Euroskupina 
 EU-Kanada smíšené ministerské setkání výboru (program: vzájemný vztah mezi EU a 

Kanadou – SPA, CETA; bezpečnost a obrana; globální problémy – změna klimatu, lidská 
práva a demokracie; podpis dohody umožňující výměnu utajovaných informací) 

 Poradci/Atašé pro finance; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty 
řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Skupina Nicolaidis; ERAC – 
GPC; Ad hoc pracovní skupina pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a 
Rumunsko; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); 
Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); 
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro 
Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní 
skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); 
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní 
Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů 
pro vnější vztahy (RELEX).  

 
 V Evropském parlamentu proběhnou schůze: 

 Výboru pro zahraniční věci: 
ROZPRAVY: Další makrofinanční pomoc pro Gruzii; Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný 
rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost; Debrífink o delegaci pro vztahy se zeměmi 
Mašreku; VÝMĚNA NÁZORŮ s ministrem zahraničních věcí Albánské republiky Ditmirem 
Bushatiem. 
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 Výboru pro rozvoj: 
ROZPRAVY: Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – 8, 9, 10 a 11 ERF; 
Přezkum nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) a Evropského rozvojového fondu (ERF) v 
polovině období; Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a 
Evropského rozvojového fondu. 
 

 Výboru pro mezinárodní obchod: 
HLASOVÁNÍ: Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí; Obchod a udržitelný rozvoj v obchodních dohodách EU; 
ROZPRAVY: Aktivity monitorovacích skupin; EP-PAP Parlamentní summit, 27. - 28. Listopadu 
2017, Abidjan, Pobřeží slonoviny; Interpretace a provádění interinstitucionální dohody o 
zdokonalení tvorby právních předpisů; Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky; 
První výměna názorů o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem; Příprava na 11. 
ministerskou konferenci WTO v Buenos Aires. 
 

 Rozpočtového výboru: 
ROZPRAVA: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu 2018; 
HLASOVÁNÍ: Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na 
podporu investičních projektů mimo Unii; Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské 
investiční banky; Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají 
informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem 
doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů; Evropský sbor solidarity; 
Rozpočet 2017: Oddíl III - Komise Zpravodaj: Jens Geier; Rozpočet 2017: Ostatní oddíly 
Zpravodaj: Indrek Tarand; Politika v oblasti budov - výměna názorů na všechny obdržené nové 
informace: předběžné informace o ESVČ: Demokratická republika Kongo, Rusko, USA a Etiopie. 
 

 Výboru pro rozpočtovou kontrolu: 
Absolutorium 2016: Souhrnný rozpočet EU - Absolutorium ostatním orgánům; Trust Funds: Jak 
spravovat transparentnost?; Strukturální fondy: realizace 181 prioritních projektů v Řecku - první 
hodnocení 
 

 Hospodářského a měnového výboru: 
SPOLEČNÁ ROZPRAVA s LIBE: Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji 
opouštějící; ROZPRAVY: Návrh rozhodnutí Rady vypracovaný Komisí o jmenování předsedy 
rady Jednotného výboru pro řešení krizí; Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě; 
Výměna názorů s Nielsem Thygesenem, předsedou Evropské fiskální rady; HLASOVÁNÍ: Návrh 
rozhodnutí Rady vypracovaný Komisí o jmenování předsedy rady Jednotného výboru pro řešení 
krizí; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského 
elektronického průkazu služeb; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; Preventivní rámce 
restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 
platební neschopnosti a oddlužení. 
 

 Výboru pro zaměstnanost a sociální věci: 
ROZPRAVY: Rovnost žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků v EU; Evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze 
růstu na rok 2018; Evropský sbor solidarity; HLASOVÁNÍ: Provádění Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v členských státech; ROZPRAVA: Koordinace systémů sociálního 
zabezpečení v Evropě – studie pro výbor EMPL. 
 

 Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: 
ROZPRAVY: Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad 
trhem s nimi; Přeshraniční zásilkové služby; Řešení zeměpisného blokování a dalších forem 
diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na 
vnitřním trhu; Zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného 
na podporu konkurenceschopnosti a schopností inovace obranného průmyslu EU; HLASOVÁNÍ: 
Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací 
postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 



 

CEBRE, Avenue des Arts 19 A/D, B-1000 Brussels, Tel: +32 2 502 07 66 (BE) nebo +420 246 031 707 (CZ), E-mail: brussels@cebre.cz 

Založeno Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, za podpory MPO ČR a 

agentury CZECHTRADE. Registrace v Evropském rejstříku transparentnosti č. 9412010322-35. 

2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu; Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace 
na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu; 
Test proporcionality před přijetím nové regulace povolání; Provádění směrnice 2005/36/ES, 
pokud jde o regulaci profesionálních služeb a potřebu jejich reformy; Evropská strategie týkající 
se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. 
 

 Výboru pro dopravu a cestovní ruch: 
ROZPRAVY: Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel; 
„Výzvy spojené s financováním infrastruktury v ekonomice sdílení“ – vystoupení prof. Matthiase 
Fingera zastupujícího Evropský univerzitní institut. Studie vypracovaná na žádost výboru TRAN, 
zadaná a řízená tematickou sekcí; Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě; Přezkum: 
prezentace Komise týkající se návrhu aktu v přenesené pravomoci souvisejícího s technickými 
požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. 
 

 Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova: 
ROZPRAVY: Integrovaná zemědělská statistika; Představení zástupce Komise (GŘ AGRI) 
návrhu prováděcího aktu, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování systému řízení celních kvót 
s licencí; HLASOVÁNÍ: Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže; SPOLEČNÉ VEŘEJNÉ 
SLYŠENÍ AGRI, ENVI a ITRE o "Strategii EU v oblasti lesnictví". 
 

 Výboru pro kulturu a vzdělávání: 
HLASOVÁNÍ: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; ROZPRAVY: 
Prezentace monitorovacího programu pro vzdělávání a odbornou přípravu Komisí; Udělení 
absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise; Udělení absolutoria za rok 
2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT); Strukturální a finanční 
překážky v přístupu ke kultuře; Nahlášení z jednání skupiny o Brexitu; Zpětná vazba na trialogu 
o směrnici AVMS. 
 

 Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 
ROZPRAVA: Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící 
 

 Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví: 
HLASOVÁNÍ: Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu; Příští VFR: příprava 
postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: 
roční analýza růstu 2018. 
 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
 NAT/718 – Zintenzivnění opatření v oblasti klimatu ze strany nestátních subjektů – slyšení a 

1. schůze studijní skupiny 
 INT/835 – Emise CO2 – osobní automobily a užitková vozidla – 1. schůze skupiny 
 Rozšířené užší předsednictvo EHSV 

 
 Ve Výboru regionů se uskuteční:  

8. konference o subsidiaritě 
 

Úterý 5. prosince 
 

 V rámci Rady EU zasedá: 
 Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 4. a 5. prosince 2017 
 Neformální Rada pro zahraniční věci 
 Rada pro hospodářské a finanční věci (program: předcházení daňovým podvodům; výroční 

zpráva Evropské fiskální rady; danění zisků v digitální ekonomice.; elektronické obchodování; 
rizika v bankovním sektoru; evropský semestr 2018) 

 Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor; Vojenský výbor 
Evropské unie (EUMC); Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC); 
Rozpočtový výbor; Skupina ANTICI; Skupina MERTENS; Skupina pro vývozní úvěry; 
Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Afriku 
(COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro 
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duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; 
Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro 
transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; 
Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro azyl; Pracovní 
skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro poštovní služby; Pracovní skupina pro rozšíření 
a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX). 

 
 V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 

 Konference ESPON 2020, 5. – 7. 12. 2017, Tallinn 
 Seminář ASEM SPS: Nové politiky, výzvy, spolupráce a technické aspekty bezpečnosti 

potravin, 5. – 6. 12. 2017, Brusel 
 Zapojení pacientů do digitální revoluce: výzva k vybudování inteligentnějších a bezpečnějších 

systémů zdravotní péče, Brusel 
 

 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
 Vypracování přístupu EU zaměřeného na spravedlivé zdravotnictví z hlediska celého života 
 Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 

 Ve Výboru regionů se uskuteční:  
 Mimořádná schůze skupiny ELS 
 Zelený přechod - EU a regionální posun k dopravě bez fosilních paliv, Stockholm 

 
 Ve Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu se budou projednávat následující body 

s evropskou tématikou: 
 Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve 

dnech 14. – 15. prosince 2017;  
 Informace o výsledcích pátého summitu Východního partnerství, který se uskutečnil dne 24. 

listopadu 2017;  
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování 
evropských politických stran a evropských politických nadací;  

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, 
pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. 

 

Středa 6. prosince 
 

 V rámci Rady EU proběhne:  
COREPER (ART. 50); COREPER I; COREPER II; Politický a bezpečnostní výbor; Poradci pro 
spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro finanční služby (FSC); 
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Výbor pro civilní aspekty řešení 
krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní 
skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro 
integraci, migraci a vyhoštění; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro 
boj proti podvodům; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro e-právo; 
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní 
skupina pro systém všeobecných preferencí; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační 
společnost; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina vedoucích 
veterinárních služeb; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat. 
 

 V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 
 Konference ESPON 2020, 5. – 7. 12. 2017, Tallinn 
 Seminář ASEM SPS: Nové politiky, výzvy, spolupráce a technické aspekty bezpečnosti 

potravin, 5. – 6. 12. 2017, Brusel 
 

 Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: 
 Balíček k hospodářské a měnové unii;  
 Příprava zasedání prosincové Evropské rady (obrana, sociální otázky, vzdělávání a kultura) 

a Euro summitu;  
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 Příspěvek Komise na zasedání vedoucích představitelů o cestě kupředu v rámci vnějšího a 
vnitřního rozměru migrační politiky;  

 Příprava zasedání Evropské rady podle článku 50: posouzení Komise o "dostatečném 
pokroku". 

 
 V Evropském parlamentu budou probíhat semináře 

 Politické skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu  
Žádná ztracená generace: výzvy přístupu k vzdělání a odbornému vzdělávání pro syrské 
uprchlíky 

 Politická skupina Evropská lidová strana pořádá: 
Přeshraniční shromažďování důkazů EU v trestních věcech: přítomnost a budoucnost 

 
 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 

 530. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci Skupina II 
 530. plenární zasedání: schůze skupiny Různé zájmy Skupina III 
 530. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé Skupina I 
 530. plenární zasedání EHSV - na programu výběrem: vozidla najatá bez řidiče pro silniční 

přepravu zboží, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob 
 

 Vláda ČR bude projednávat a schvalovat následující body s evropskou tématikou: 
 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro 

zahraniční věci dne 16. 10. 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro 
obecné záležitosti dle článku 50 dne 17. 10. 2017 v Lucemburku 
 

 Senát PČR bude projednávat a schvalovat následující body s evropskou tématikou: 
 Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. 

října 2017;  
 Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve 

dnech 14. - 15. prosince 2017;  
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v 

Evropské unii; Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU;  
 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních 

prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 
2001/413/SVV;  

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování 
přímých zahraničních investic do Evropské unie;  

 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN -T v letech 2014 a 2015. 

 

Čtvrtek 7. prosince  
 

 V rámci Rady EU dále zasednou:  
 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci 
 Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
 Atašé ve finančních službách; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Skupina 

Nicolaidis; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina 
pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina 
pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro 
energetiku; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní 
skupina pro konzulární záležitosti; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina 
pro nejvzdálenější regiony; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); 
Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; 
Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina 
pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii 
(COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina vedoucích 
veterinárních služeb. 
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 V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 
Konference ESPON 2020, 5. – 7. 12. 2017, Tallinn 

 

 V Evropském parlamentu proběhnou schůze: 
 

 Podvýboru pro bezpečnost a obranu: 
ROZPRAVY: Debrífing k Radě pro zahraniční věci ze dne 13. listopadu 2017; Veřejné slyšení 
o Severní Koreji; Řešení nových typů problémů: změna klimatu v arktické oblasti a 
geopolitické důsledky pokročilé energie. 
 

 Výboru pro rozpočtovou kontrolu: 
ROZPRAVY: Absolutorium za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise; Výroční zpráva 
2016 o ochraně finančních zájmů EU - Boj proti podvodům; Zvláštní zpráva Evropského 
účetního dvora 18/2017 (udělování absolutoria za rok 2016): Jednotné evropské nebe: 
změněná kultura, nikoliv však ani jednotné nebe; Hodnocení programů financování 
vzdálených regionů, zejména Guyany, a nové evropské strategie ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů; Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Unie. 

 

 Hospodářského a měnového výboru: 
HOSPODÁŘSKÝ DIALOG a výměna názorů s předsedou Euroskupiny Jeroenem 
Dijsselbloemem; ROZPRAVY: Bankovní unie - výroční zpráva 2017; Povinná automatická 
výměna informací v oblasti daní v souvislosti s přeshraničními ujednáními podléhajícími 
hlášením; Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a 
Spojenými státy americkými o opatřeních v oblasti pojišťovnictví a zajišťování. 
 

 Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: 
HLASOVÁNÍ: Řízení energetické unie 
 

 Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku: 
HLASOVÁNÍ: Řízení energetické unie 
 

 Výboru pro regionální rozvoj: 
HLASOVÁNÍ: Zrychlování inovací čisté energie; ROZPRAVY: Úloha regionů a měst EU při 
provádění Pařížské dohody COP 21 o změně klimatu; Zatížení regionů v EU; Výměna názorů 
s komisařkou pro regionální politiku Corinou Creţu; Studie zadaná tematickým oddělením B 
o "partnerství veřejného a soukromého sektoru a politice soudržnosti"; Politika soudržnosti a 
tematický cíl "Podpora udržitelné dopravy a odstranění překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách" - čl. 9 odst. 7 nařízení o společných ustanoveních. 
 

 Výboru pro právní záležitosti: 
SPOLEČNÁ ROZPRAVA JURI A AFCO: Výklad a provádění interinstitucionální dohody o 
zdokonalení tvorby právních předpisů; HLASOVÁNÍ: Závěr Evropské unie o smlouvě z 
Marrákeše o usnadnění přístupu k publikovaným dílům pro osoby, které jsou nevidomé, či 
jinak zrakově postižené; ROZPRAVY: Prezentace studie o hodnocení evropské přidané 
hodnoty k statutu sociálních a solidárních podniků; Statut sociálních a solidárních podniků; 
Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření ke zvýšení účinnosti 
restrukturalizace, insolvence a postupů udělování absolutoria; Trojrozměrný tisk, výzva v 
oblasti práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti; Smlouvy o prodeji zboží 
na dálku; Pluralita médií a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii; Ověření 
pověřovacích listin; SEMINÁŘ: Autorská směrnice: posílení postavení tiskových vydavatelů a 
autorů a umělců? 
 

 Politické skupiny Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů: 
Workshop na téma Výzvy k pracovním podmínkám a sociálnímu zabezpečení v digitálním 
věku 
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 V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 
 530. plenární zasedání EHSV - na programu výběrem: Program rozvoje evropského 

obranného průmyslu a vznik Evropského obranného fondu, klíčová úloha obchodu a investic 
při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje 

 3. schůze studijní skupiny TEN/641 

 

Pátek 8. prosince 
 

 V rámci Rady EU proběhne: 
 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci 
 Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
 Rada přidružení EU – Gruzie 
 Rada přidružení EU – Ukrajina 
 COREPER I; Poradci/Atašé; Atašé ve finančních službách; Politický a bezpečnostní výbor; 

Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Vojenský 
výbor Evropské unie (EUMC); ERAC – SFIC; Pracovní skupina pro africké, karibské a 
tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro 
humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní 
skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro ovoce a zeleninu – čerstvé ovoce a 
zelenina; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní 
skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější 
rybářskou politiku; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina pro OBSE a Radu 
Evropy. 

 
 V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: 

Seminář Cedefop, Brusel 
 

 Ve Výboru regionů se uskuteční:  
9. schůze SPV s Černou Horou 
 

 CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou duální kvalitě potravin ‘‘Víš, co 
jíš?‘‘ 
 

Sobota 9. prosince 
 

Neděle 10. prosince 
 

 V rámci Rady EU proběhne: 
Rada pro zahraniční věci 

 
 

Probíhající veřejné konzultace:  
do 05. 12. Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu 

do 05. 12. Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD) 

do 08. 12.  Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU 

do 12. 12 
Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

(směrnice o informacích veřejného sektoru) 

do 15. 12. 
Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 

nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009 

do 03. 01. Veřejná konzultace týkající se spravedlivého zdanění digitální ekonomiky 

do 04. 01. 
Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu 

pro výzkumné účely 

do 05. 01. Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů 

do 07. 01. 
Veřejná konzultace týkající se návrhu na zřízení Evropského orgánu pro pracovní příležitosti; 

Iniciativa týkající se evropského čísla sociálního zabezpečení 

do 08. 01. Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU 

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_cs
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do 09. 01. 
Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků 

bankovních účtů 

do 14. 01. Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana) 

do 15. 01. 
Veřejná konzultace o možných opatřeních EU, které se zabývají otázkou přístupu k sociální 

ochraně osob ve všech formách zaměstnání v rámci Evropského pilíře sociálních práv 

do 18. 01. 
Veřejná konzultace o ohlašovacích formalitách lodí (prostředí Evropského jednotného 

námořního portálu) 

do 18. 01. Veřejná konzultace o používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě 

do 22. 01. 
Veřejná konzultace týkající se povinnosti institucionálních investorů a správců aktiv, co se týče 

udržitelnosti 

do 29. 01.  Veřejná konzultace o vozidlech s vysokým zatížením (HDV) - Standardy pro emise CO2 

do 02. 02. Veřejná konzultace k modernizaci společné vízové politiky EU 

do 09. 02. Veřejná konzultace o iniciativě na omezení průmyslového transmastného tuku v EU 

do 09. 02. 
Veřejná konzultace k rozšíření působnosti Vízového informačního systému (VIS) s cílem 

zahrnout údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace k tematickému hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z 

evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace týkající se hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o 

přípravcích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů 

do 12. 02. 
Veřejná konzultace týkající se výběru metod pro stanovení seznamu odvětví a pododvětví, u 

nichž hrozí značné riziko uhlíku v období 2021-2030 

do 21. 02. Veřejná konzultace o léčivých přípravcích v rámci životním prostředí 

do 23. 02. 
Veřejná konzultace určená veřejnosti týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. ‘‘fake news‘‘) 

a šíření dezinformací na internetu 

 
 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 1. 12. 2017. 
Kontakt: brussels@cebre.cz. 

 
 
 

   

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/modernising-eus-common-visa-policy_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_cs
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_cs
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_cs
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_cs
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