
V úterý 2. července se na mimořádném jednání Evropské rady po dlouhých jednáních představitelé členských 
států shodli na obsazení klíčových pozic v unijních strukturách. Na post předsedkyně Evropské komise je 
navržena Ursula von der Leyenová, dosavadní německá ministryně obrany. Na pozici předsedy Evropské rady 
nahradí Donalda Tuska belgický premiér Charles Michel. Na post Vysokého představitele pro společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku je navržen současný španělský ministr zahraničí Josep Borrell a do čela Evropské centrální 
banky je navržena Francouzka Christine Lagardeová, která v současné době vede Mezinárodní měnový fond. 
Tiskovou zprávu naleznete zde. 

V úterý 2. července začalo první plenární zasedání Evropského parlamentu, kterým byla oficiálně zahájena 

jeho činnost v novém složení. Z celkového počtu 751 europoslanců je 61 % nováčků, což je více než kdykoliv 
před tím. Oproti předchozímu období se také zvýšil počet žen, kterých je nyní 40 %. Ve středu 3. července byl pak 
novým předsedou zvolen italský europoslanec David-Maria Sassoli (S&D). Poprvé v historii dva ze čtrnácti 
místopředsednických postů obsadí čeští zástupci, a to Dita Charanzová (Obnova Evropy, dříve ALDE) a Marcel Kolaja 
(Zelení/EFA). Více informací naleznete zde. V souvislosti se zahájením činnosti Evropského parlamentu oznámil 

stávající předseda Evropské komise Juncker dočasné změny v rámci portfolií komisařů. Agendu jednotného 
digitálního trhu převezme do konce období současné Komise její místopředseda Maroš Šefčovič a portfolia regionální 
politiky se ujme komisař Johannes Hahn, zodpovědný za evropskou politiku sousedství a rozšíření.  Důvodem pro 
tuto změnu je skutečnost, že místopředseda Komise Andrus Ansip a komisařka Corina Creţu byli zvoleni do 
Evropského parlamentu. Tiskovou zprávu naleznete zde. 

Ve dnech 4. a 5. července se v Helsinkách uskuteční neformální zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost, 
kterého se zúčastní vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hlavním diskuzním tématem bude 
udržitelný hospodářský růst. Cílem Finska v rámci jeho předsednictví je v Radě dospět k udržitelným řešením, která 
zároveň zvýší konkurenceschopnost Evropské unie a povedou k evropskému hospodářskému růstu. Představitelé 

členských států se budou udržitelným růstem zabývat i v souvislosti s energeticko-klimatickou politikou a česká 
delegace má v plánu rovněž řadu bilaterálních jednání s představiteli Irska, Finska a dalších členských států EU. 

Tiskovou zprávu naleznete po skončení jednání na webu MPO.   
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