
Britská Dolní sněmovna ani napodruhé nepodpořila dojednanou výstupovou dohodu, zejména kvůli 
přetrvávajícímu odporu UK k tzv. irské pojistce. Hlasování se uskutečnilo 12. března. O den později Dolní sněmovna 
rozdílem pouhých 4 hlasů nepodpořila odchod z EU bez dohody. Ve čtvrtek 14. března pak britští poslanci 
hlasovali o tom, zda by vláda měla požádat o prodloužení výstupových jednání. Poměrem 412 hlasů pro a 

205 hlasů proti byl přijat návrh vyjadřující souhlas Dolní sněmovny s tím, aby vláda UK požádala EU o jedno 
prodloužení s termínem do konce června v případě, že Dolní sněmovna do 20. března 2019 schválí 
dojednanou výstupovou dohodu. V opačném případě bere Dolní sněmovna na vědomí, že Evropská rada ve 
formátu dle čl. 50 bude požadovat po UK jasné vysvětlení důvodů pro prodloužení, jeho přesnou délku a také přijetí 
závazků UK ohledně povinnosti uspořádat volby do Evropského parlamentu, pokud by prodloužení mělo přesáhnout 

horizont 30. června 2019. 

V souvislosti s přípravou na brexit zveřejnila dne 13. března britská vláda informaci o tom, jaká cla bude 
uplatňovat na dovozy, pokud nedojde ke schválení výstupové dohody. Navržený sazebník ponechává 87 % dovozů 
bez celního zatížení. Zbylých 13 % obsahuje převážně zemědělské položky (např. cukr, drůbeží maso, hovězí maso, 

vepřové, sýry či máslo), ale také vybrané průmyslové položky (např. kompletované motorové vozy, pneumatiky, 
textil, či keramika). Více informací k sazebníku naleznete zde. Evropská komise také aktualizovala některá oznámení 
zúčastněným stranám, které v rámci příprav na brexit vydává. Konkrétně byly aktualizovány oznámení týkající se 
schvalování typu motorových vozidel, REACH a průmyslového zboží. Všechna oznámení naleznete zde. 

Tento týden se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci schválili 
návrh směrnice o požadavcích na přístupnost u zboží a služeb tzv. Accessibility Act. Díky směrnici budou 
klíčové výrobky a služby, jako například bankomaty, platební samoobslužné terminály, počítače či chytré telefony, 
dostupnější pro lidi se zdravotním postižením. Konečnou podobu legislativy ještě musí formálně schválit ministři 
členských zemí. Členské země EU pak budou mít tři roky na zapracování nových pravidel do svých legislativ a šest 

na jejich aplikaci. Tiskovou zprávu naleznete zde. Evropský parlament také schválil legislativní návrhy, jejichž 
cílem je minimalizovat negativní dopady případného tvrdého brexitu. Patří zde například návrh nařízení 
o všeobecném vývozním povolení pro zboží dvojího užití do UK v souvislosti s Brexitem či návrhy týkající 

se přeshraniční spolupráce, dopravy nebo sociálního zabezpečení. Podrobnosti naleznete zde. 

V pondělí 11. března schválila Evropská komise konečný formát a vizuální identitu nových energetických 
štítků označující spotřebu myček, praček, sušiček, ledniček, lamp, elektronických displejů včetně televizí 
a mrazících zařízení. Nové štítky budou evropští spotřebitele vídat v prodejnách a na internetu od 1. března 2021. 
V roce 2021 bude zahájena zvláštní celoevropská informační kampaň zaměřená na občany EU. Více informací 
naleznete zde. 
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