
V tomto týdnu proběhla ve výborech Evropského parlamentu další slyšení kandidátů na komisaře. V pondělí 
7. října předstoupila před Výbor pro ústavní záležitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Věra Jourová a před Výbor pro zahraniční věci Josep Borell. V úterý 8. října pak europoslanci grilovali Margrethe 
Vestagerovou, Valdise Dombrovskise a Franse Timmermanse. Ve čtvrtek 10. října se také uskutečnilo druhé slyšení 

se Sylvií Goulard. Navržená francouzská kandidátka pro vnitřní trh však podle europoslanců nedokázala uspokojivě 
vysvětlit své finanční aféry z doby, kdy sama působila v Evropském parlamentu, a ti proto její kandidaturu zamítli. 
Finální stanovisko k osobám jednotlivých komisařů bude známo 17. října, kdy se sejde vedení EP ke zhodnocení 
slyšení. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

V úterý 9. října představily členské státy EU ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA) zprávu o koordinovaném hodnocení rizik EU pro sítě 5. generace. Zpráva 
je založena na hodnocení rizik jednotlivými členskými státy. Její hlavní přínos spočívá v identifikaci hrozeb, včetně 
možných aktérů. Zároveň popisuje řadu strategických rizik spojených s budováním sítí 5. generace, přičemž nejde 
pouze o možnou technickou zranitelnost, ale i o zranitelnost vyplývající z netechnických aspektů, jako je například 

závislost na jednom dodavateli. ČR jakožto iniciátor evropského přístupu k bezpečnosti sítí 5. generace patří mezi 
vedoucí země tohoto projektu. Více informací včetně samotné zprávy naleznete zde. 

Chtěli bychom Vás upozornit na možnost zapojení se do veřejné konzultace Evropské komise k aktualizaci 
směrnice pro jednání o dohodách o ekonomickém partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. 
Dohody o ekonomickém partnerství jsou přínosem nejen pro ekonomický rozvoj partnerských zemí, ale zároveň 
podporují regionální integraci. Se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku se v současné době stále vyjednává na základě 
směrnice z roku 2002, která ale již plně neodpovídá aktuální ekonomické situaci a je třeba ji harmonizovat v 
kontextu obchodní politiky EU. Veřejnost má prostřednictvím vyhlášené konzultace možnost sdílet názory na priority, 
na které by se mělo vyjednávání zaměřit a zároveň upozornit na případné dopady spojené se sjednáním daných 

dohod. Více informací naleznete zde. 

Ve středu 8. října zveřejnilo Spojené království revizi celního sazebníku pro případ brexitu bez dohody. 

Specifikovány byly některé dříve neurčené celní sazby a upřesněny tarifní kvóty. Podle britské vlády by 88 % 
britských dovozců v rámci tohoto režimu nečelilo žádným clům. Podrobnosti jsou dostupné zde. V souvislosti 
s přípravou na brexit také Evropská komise aktualizovala další sdělení k připravenosti, a to konkrétně 
k tabákovým výrobkům, přímému zdanění a k cestování. Kompletní přehled všech sdělení naleznete zde. 

Dovolujeme si Vás také upozornit na seminář Industry Day: opatření na hranicích Spojeného království po 
brexitu organizovaný Velvyslanectvím Spojeného království v České republice a vládou Spojeného království, který 
se uskuteční 17. října na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Seminář se zaměří na opatření na hranicích Spojeného 
království po brexitu, zejména na otázky související 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. Podrobnosti naleznete na webu MPO.  
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