
Ve dnech 1. – 2. dubna se v Bukurešti uskutečnilo neformální jednání Rady EU ve formátu ministrů 
zodpovědných za energetiku. Delegaci ČR vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Hlavním 
bodem jednání byla diskuse o budoucnosti energetických systémů a infrastruktury s ohledem na klimaticko-
energetické cíle po roce 2020. Představitelé členských států se shodli na tom, že bude nutné zajistit dostatek 

finančních nástrojů pro tranzici, která musí být spravedlivá k občanům a měla by posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu. Ministři také diskutovali se zástupci zemí Východního partnerství k tématu dalšího rozvoje 
elektrické a plynárenské infrastruktury. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 

Ve čtvrtek 4. dubna po půlnoci schválila Dolní sněmovna britského parlamentu návrh zákona, který pověřuje 
premiérku Theresu Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta vystoupení bez 

dohody. Zákon schválený v Dolní sněmovně ukládá premiérce, aby si vyžádala parlamentní souhlas s podrobnostmi 
o případném odkladu, a dává poslancům právo jeho délku upravit. Jakýkoli další odklad brexitu nicméně musí 
jednomyslně schválit všech 27 států Evropské unie. Ve středu předseda Evropské komise při svém projevu 
v Evropském parlamentu prohlásil, že pokud Dolní sněmovna schválí výstupovou dohodu do 12. dubna, je stále 

možný krátkodobý odklad brexitu do 22. května. Britská premiérka Mayová se také dnes prostřednictvím dopisu 
adresovanému předsedovi Evropské rady D. Tuskovi obrátila na EU se žádostí o prodloužení jednání do 30 června 
2019 s tím, že se zároveň její vláda zavazuje pokračovat v přípravách na uspořádání voleb do Evropského 
parlamentu. Žádost britské vlády bude předmětem jednání mimořádného zasedání Evropské rady dle článku 50 , 
které se uskuteční ve středu 10. dubna. 

V úterý 9. dubna pořádá Velvyslanectví Spojeného království v prostorách MPO seminář zaměřený na opatření 
na hranicích Spojeného království po brexitu, zejména na otázky souvisejících s celními procedurami, importem 
a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů a krmiva a rostlin, či na dopady brexitu na dopravní 
infrastrukturu zajišťující spojení UK s okolními zeměmi. Seminář poskytne příležitost položit otázky přímo britským 

úředníkům. Více informací včetně možnosti registrace naleznete na webu MPO. 
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