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Ve středu 12. září přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na plenárním zasedání Evropského 
parlamentu ve Štrasburku každoroční projev o stavu Unie. V něm zhodnotil téměř 4letou práci své Komise, 
představil své priority pro období do následujících evropských voleb a nastínil svou vizi budoucího vývoje EU. 
Zdůraznil, že se EU musí postarat o bezpečnost svých občanů a zmínil významné pokroky v oblasti migrace, s tím že 
Komise navrhne nástroje pro urychlení návratů nelegálních migrantů. Představil návrhy nových pravidel týkající se 
například odstraňování teroristického obsahu na internetu (viz dále), či lepší ochrany voleb v EU před vměšováním 
zvnějšku. S ohledem na princip „big on the big things, small on the small things“ EK navrhla zrušení střídání letního 
a zimního času. V souvislosti s brexitem pak Juncker připomněl, že Spojené království nemůže po svém vystoupení 
očekávat, že by mělo stejné výhody jako členské státy. Podrobnosti včetně přepisu celého projevu naleznete na 
webu EK.  
 
Jednou z novinek, které předseda EK oznámil během svého projevu, je již zmíněný návrh nových pravidel 
k odstranění teroristického obsahu z internetu do jedné hodiny. Každá internetová platforma, která chce nabízet 
své služby v EU, by dle těchto nových pravidel měla zamezit zneužití svých služeb k šíření teroristického obsahu. 
Zároveň by však měly být zavedeny silné záruky na ochranu svobody projevu na internetu a k zajištění toho, že se 
pravidla dotknou pouze teroristického obsahu. Návrh, kterým se nyní budou zabývat členské státy a Evropský 
parlament, obsahuje také jasnou definici teroristického obsahu a stanovuje rámec pro posílenou spolupráci mezi 
poskytovateli hostingových služeb, členskými státy a Europolem. Více informací naleznete zde. 
 
Ve středu 12. září schválil Evropský parlament svou pozici k návrhu směrnice o autorském právu na Jednotném 
digitálním trhu. Chystaná směrnice má zajistit vydavatelům právo na spravedlivý podíl z využití jejich autorských 
děl internetovými giganty. Platformám ukládá povinnost kontrolovat, zda obsah nahraný uživateli neporušuje 
autorská práva. Návrh je považován za kontroverzní a první pokus o schválení pozice EP před prázdninami pouze 
příslušným výborem nebyl úspěšný, skupina poslanců proto prosadila schvalování pozice EP na plénu. K tomu tedy 
ve středu došlo a dalším krokem bude vyjednání konečné podoby normy se členskými státy a Evropskou komisí. 
Finální kompromis pak bude plénum Evropského parlamentu znovu schvalovat. Podrobnosti naleznete zde. Plénum 
Evropského parlamentu zároveň ve čtvrtek 13. září schválilo finální znění návrhu nařízení o Jednotné digitální 
bráně. Tento „portál portálů“ bude v budoucnu sloužit jako rozcestník, přes který občané a podnikatelé v EU 
naleznou veškeré informace potřebné pro život či podnikání v jiném členském státě EU. 
 
Na závěr bychom Vás chtěli v souvislosti s brexitem upozornit, že EK zveřejnila na svém webu věnovanému 
připravenosti na brexit další jazykové verze takzvaných Notices to Stakeholders. Ty jsou určeny k informování 
zástupců podniků, aby se mohli připravit na všechny eventuality související s vystoupením Spojeného království 
z EU. Jednotlivá oznámení se týkají například pravidel v oblasti průmyslových výrobků, licencí pro dovoz a vývoz či 
cel a nepřímých daní. Nejdůležitější z již zveřejněných oznámení jsou tak nyní dostupné i v českém jazyce.  
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