
V neděli 28. května se skončily celoevropské volby do Evropského parlamentu (aktuální souhrnné výsledky jsou 
k dispozici například na webu EP). Od výsledku voleb se odvíjí nejen rozhodování Evropského parlamentu 
v následujícím období, ale i personální obsazení nejvyšších postů v EU – zejména pozice předsedy Evropské rady, 
předsedy Evropské komise, předsedy Evropského parlamentu a vysokého představitele pro zahraniční politiku. Toto 

rozdělení obvykle bere v potaz jak výsledky jednotlivých politických skupin v EP, tak geografickou a genderovou 
vyváženost. Diskuzi o budoucích vedoucích představitelích institucí EU zahájili na pracovní večeři 
v Bruselu v úterý 28. května premiéři a prezidenti členských států EU. Očekává se, že ze shody na jménu 
nového předsedy Evropské komise by mělo být dosaženo na červnové Evropské radě tak, aby mohl nový Evropský 
parlament o tomto návrhu hlasovat na svém prvním červencovém plenárním zasedání. Bližší informace jsou 
k dispozici zde. 

V pondělí 27. května se v Bruselu konala hned dvě jednání Rady EU. Rada pro konkurenceschopnost (část 
vnitřní trh a průmysl) na svém jednáním přijala závěry Rady o vnitřním trhu a o průmyslové politice. Cílem je 
pobídnout Evropskou komisi k vyšším ambicím v této oblasti v příštím funkčním období. Přijaty byly i závěry Rady o 
cestovním ruchu jako motoru konkurenceschopnosti. Vedoucí delegace byla na náměstkyně ministra průmyslu a 
obchodu Silvana Jirotková. Bližší informace jsou k dispozici v tiskové zprávě. 

Rada pro zahraniční věci (část obchod) téhož dne jednala o budoucnosti WTO, včetně probíhajících jednání o 
elektronickém obchodu v jejím rámci. Komise informovala ministry o vývoji ve vztazích mezi EU a USA, o procesu 
schvalování obchodní dohody EU s Vietnamem a o průběhu jednání o obchodní dohodě EU s MERCOSURem. Delegaci 
ČR na tomto jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Více informací je k dispozici zde. 

V úterý 28. 5. pak místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu vedl delegaci ČR na jednání Rady pro 
konkurenceschopnost (část vesmír). Na tomto jednání bylo diskutováno téma posílení role Evropy jako 
globálního hráče v oblasti vesmírných aktivit. Následně proběhlo společné jednání Rady EU a Rady Evropské 
kosmické agentury (ESA), na němž byly přijaty společné závěry s názvem „Space as an enabler“. Více informací je 
k dispozici zde. Ministr Havlíček měl téhož dne rovněž sérii několika bilaterálních jednání s místopředsedou EK pro 

Jednotný digitální trh Andrusem Ansipem, komisařkou pro obchod Cecilií Malmström, generálním ředitelem DG 
GROW Timo Pesonenem, komisařkou pro spravedlnost Věrou Jourovou a s místopředsedou EK pro Energetickou unii 

Marošem Šefčovičem. 

Evropská komise dne 29. května rozhodla o personálních změnách na postech generálních ředitelů dvou 

generálních ředitelství (DG). Novým generálním ředitelem DG pro energetiku se k 1. srpnu stane paní Ditte Juul 
Jørgensen. Nahradí tak Diminique Ristoriho. Na nové místo nastupuje z pozice vedoucí kabinetu komisařky 
Margrethe Vestager. Novou generální ředitekou DG pro obchod se k 1. červnu stane paní Sabine Weyand, 
v současnosti zástupkyně hlavního vyjednavače pro brexit Michela Barniera. Nahradí tak Jean-Luca Demartyho. Více 
informací je k dispozici v tiskové zprávě EK. 
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