
V úterý 29. září Komise spustila Evropskou alianci 

pro suroviny. Aliance se hodlá zaměřit především na 

pomoc všem zúčastněným stranám se zajištěním 

dodávek udržitelných surovin a materiálů pro 

průmyslové ekosystémy za účelem posilování odolnosti 

a konkurenceschopnosti EU. Aliance bude identifikovat 

překážky a investiční příležitosti pro budování kapacit 

ve všech fázích surovinového hodnotového řetězce – od 

těžby až po zpracování odpadu. V první fázi své 

existence se aliance zaměří na zvýšení unijní 

odolnosti v případě hodnotových řetězců vzácných 

zemin a trvalých magnetů, které jsou životně 

důležité pro většinu unijních průmyslových 

ekosystémů. Více informací je k dispozici zde.  

 

Novou českou velvyslankyní při Evropské 

unii se ve čtvrtek stala Edita Hrdá, jež ve 

funkci nahradila Jakuba Dürra. Hlavním 

úkolem Edity Hrdé bude příprava 

českého předsednictví v Unii v roce 

2022.  

 

Ve čtvrtek 1. října Komise zahájila řízení s Velkou 

Británií kvůli porušení povinností vyplývajících z 

dohody o vystoupení Spojeného království z EU, 

k níž obě strany dospěly v minulém roce. Řízení bylo 

zahájeno v souvislosti s návrhem kontroverzního 

britského zákona o vnitřním trhu, který i přes protest 

EU britská Dolní sněmovna v úterý schválila v 

jeho původní podobě. Problematická pasáž zákona má 

totiž umožnit volný obchod mezi všemi části Velké 

Británie, tedy včetně Severního Irska. Tento postup 

ovšem odporuje ustanovením protokolu o Severním 

Irsku, který je nedílnou součástí výstupové dohody. Dle 

názoru Evropské komise tak Velká Británie porušila 

svou povinnost jednat v dobré víře stanovenou v článku 

5 dohody o vystoupení. Podrobnosti se dočtete zde a 

zde.  

 

Ve čtvrtek 1. října bylo rovněž zahájeno v září odložené 

mimořádné zasedání Evropské rady. První den 

jednání se Evropská rada zaměřila především na 

aktuální mezinárodní dění v Turecku a východním 

Středomoří, Bělorusku a na vztahy s Čínou. 

V návaznosti na tuto diskusi byly přijaty závěry 

k vnějším vztahům. Rada rovněž připomíná cíl završit 

do konce tohoto roku jednání o ambiciózní investiční 

dohodě mezi EU a Čínou. Dohoda má řešit existující 

asymetrie v přístupu na trh, přispět k zajištění rovných 

podmínek a stanovit smysluplné závazky v oblasti 

udržitelného rozvoje. Druhý den jednání bude věnován 

ekonomickým tématům a překážkám na vnitřním trhu. 

Více zde. 

 

Novou českou velvyslankyní při Evropské unii se 

ve čtvrtek stala Edita Hrdá, jež ve funkci nahradila 

Jakuba Dürra. Hlavním úkolem Edity Hrdé bude 

příprava českého předsednictví v Unii v roce 2022. Edita 

Hrdá v minulosti působila jako česká velvyslankyně v 

Argentině a Paraguayi či při OSN v New Yorku. V 

posledních třech letech byla vrchní ředitelkou pro 

americký kontinent v Evropské službě pro vnější činnost 

a hlavní vyjednavačkou EU pro politickou, rozvojovou a 

institucionální část asociačních dohod EU se zeměmi 

Latinské Ameriky. Více informací je uvedeno zde.   
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