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V souvislosti s brexitem bychom Vás chtěli upozornit, že ve středu 14. listopadu došlo k zásadnímu posunu ve 
vyjednávání, když britská vláda odsouhlasila návrhy textu výstupové dohody. Ta je klíčová pro spořádaný odchod 
z EU, neboť upravuje proces ukončení členství Spojeného království v EU a pokrývá citlivé oblasti, jako jsou práva 
občanů EU žijících ve Spojeném království a naopak, finanční závazky či tzv. přechodné období. Díky přechodnému 
období by mohla být i nadále uplatňována stávající unijní pravidla alespoň do konce roku 2020, přičemž toto období 
by mohlo být v případě potřeby i prodlouženo. To to by také oběma stranám poskytlo další čas na vyjednání dohody 
o budoucích vztazích a dořešení irské otázky. Vyjednavači k finálnímu návrhu textu dospěli po více než 19 měsících 
od zahájení dvouletého období určeného pro vyjednání podmínek odchodu. Dohoda ještě bude muset být 
schválena Evropskou radou dle čl. 50, jejíž mimořádné zasedání bylo svoláno na neděli 25. listopadu, a následně 
také britským parlamentem. Lze očekávat, že premiérka Mayová bude mezi poslanci hledat podporu pro výsledný 
text dohody velmi obtížně. V návaznosti na schválení textu britským kabinetem již pro nesouhlas s dohodou 
rezignovali ministr pro brexit Dominic Raab, ministryně práce Esther McVeyová a státní tajemník pro Severní Irsko 
Shailesh Vara. Výsledný text má téměř 600 stran, nicméně souhrnný přehled v angličtině naleznete zde, české znění 
by mohlo být k dispozici na počátku příštího týdne. 
 
Ve dnech 12. – 15. listopadu zasedlo ve Štrasburku plénum Evropského parlamentu. V úterý 13. listopadu 
europoslanci schválili 3 legislativní návrhy, které jsou součástí legislativního balíčku Čistá energie pro všechny 
Evropany. Plénum schválilo novou směrnici v oblasti energetické účinnosti, dále směrnici o podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů a nařízení o správě Energetické unie. Potvrdili tak dohodu, jíž v červnu dosáhli europoslanci 
se zástupci Rady EU. Do roku 2030 by se energetická účinnost v EU měla zvýšit o 32,5 %. Podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie by měl ve stejnou dobu dosáhnout alespoň 32 %. Oba cíle 
by měly být v roce 2023 přehodnoceny, pokud by se však měly měnit, tak pouze směrem nahoru, snížit se nemohou. 
Legislativní návrhy musí nyní ještě formálně schválit Rada EU. Podrobnější informace naleznete zde. 
 
Ve středu 14. listopadu schválil Evropský parlament návrh směrnice o Evropském kodexu elektronických 
komunikací a návrh nařízení o Sdružení evropských regulátorů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), na 
jejichž znění se poslanci v červnu dohodli se zástupci Rady EU. Nová pravidla umožní přechod na 5G sítě, zvýší 
bezpečnost volání a sníží ceny přeshraničních hovorů v rámci EU. Telekomunikačním operátorům zároveň zajistí 
potřebnou předvídatelnost, která by mohla přispět k růstu investic do vysokorychlostního internetu. Legislativní 
návrhy musí nyní ještě formálně schválit Rada EU. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 
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