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Vážené dámy, vážení pánové,
jak se dočtete dále, Evropská komise na začátku března představila pět variant, jak by se dále mohla vyvíjet
Evropská unie. Není nijak překvapivé, že Komise upřednostňuje další prohlubování integrace a požaduje sebrat
členským státům další balík pravomocí. Poprvé je ale na
stole k seriózní diskusi varianta pružné integrace založené na mezivládní spolupráci a těsném partnerství se
státy NATO, o kterou by měla Česká republika rozhodně
stát. Takový model by nám umožnil vyvázat se například
z dluhové unie, která se vyvinula z eurozóny, nebo ze společné migrační politiky.
V tomto vydání Monitoringu Vás chci také detailně
seznámit s novými pravidly nabývání a držení střelných
zbraní. Je pravda, že parlamentu se podařilo původně zcela
absurdní návrhy Evropské komise celkem podstatně upravit, přesto jsem ale pro směrnici nehlasoval. Teroristům
nijak život nezkomplikuje, zato zbytečně destabilizuje
stávající legislativu a stane se nástrojem byrokratické buzerace legálních a přísně kontrolovaných držitelů zbraní.
Dámy a pánové, přeji Vám příjemné čtení,
Jan Zahradil
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO DĚNÍ

Energetika
EP a Rada se dohodly na nové podobě
energetických štítků
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým
se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti
štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (KOM(2015)341)
EP a Rada 21. 3. 2017 dosáhly dohody v rámci trialogu na podobě revize směrnice o označování energetické účinnosti štítky.

Kontext
V roce 2016 mělo dojít podle pracovního plánu Komise
k předložení několika nových legislativních i nelegislativních iniciativ v oblasti budování energetické unie.
V únoru 2016 se dostal do oběhu balík opatření týkajících se bezpečnosti dodávek plynu a efektivity v oblasti vytápění a chlazení (více v příspěvku „Komise
představila první kroky k budování energetické unie
v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu”, Monitoring únor 2016).
V listopadu 2016 zveřejnila Komise balík návrhů
s názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Komise
se zaměřila na energetickou účinnost, posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu v oblasti obnovitelných energií a na posílení postavení spotřebitelů
na trzích s elektrickou energií. Podle tvrzení Komise by
měla strategie přinést po roce 2021 177 mld. € nových
soukromých i veřejných investic, zajistit v následující
dekádě růst hrubého domácího produktu o 1 % a vytvořit až 900 tis. nových pracovních míst (více v příspěvku „Komise zveřejnila rozsáhlý balík pro reformu
energetického trhu“, Monitoring listopad 2016). Právě
v souvislosti s první prioritou efektivního využívání
elektrické energie byl zveřejněn návrh revize směrnice
o označování výrobků energetickými štítky (více v příspěvku „EP odsouhlasil změnu systému energetických
štítků“, Monitoring červenec 2016).

Obsah a sporné body
Hlavním a nejviditelnějším bodem revize je změna
dosud fungující škály pro hodnocení energetické
účinnosti produktů od A+ do A+++. Tato škála by
měla být nahrazena dle institucí EU přehlednější
stupnicí písmen od A po G. Aby bylo zajištěno, že
škála štítků bude držet krok s pokrokem v energetické účinnosti, mělo by v budoucnosti dojít k revizi automaticky vždy, když 30 % produktů prodaných v EU bude spadat do kategorie A, nebo pokud
50 % produktů bude spadat do kategorií A a B.
Pro zajištění informovanosti zákazníků by měly být
informace o produktu dostupné nejen na jeho obalu,
ale rovněž v online podobě. Štítky by tak nově mohly být vybaveny QR kódy navádějícími spotřebitele
k dalším informacím o produktech. Informace o třídě
energetické účinnosti by měly být rovněž zahrnuty do
propagačních materiálů.
Podle návrhu nařízení by měla Komise dále zajistit
vytvoření online databáze produktů, která by obsahovala informace o energetické účinnosti a umožňovala
porovnávání produktů.

Další vývoj
Kompromisní podoba návrhu musí být nyní schválena
na půdě EP i Rady.

Institucionální záležitosti
Bílá kniha o budoucnosti EU nabízí
5 scénářů
Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro
EU-27 v roce 2025 (KOM(2017)2025)
Komise 1. 3. 2017 zveřejnila Bílou knihu o budoucnosti EU, ve které nastiňuje 5 scénářů možného
vývoje do roku 2025 v závislosti na krocích, které
EU zvolí.
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Kontext
V roce 1957 byly v Římě položeny základy EU. U příležitosti tohoto výročí EU bilancuje a snaží se nastínit
budoucí vývoj. Předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016 hovořil o potřebě diskuze a nového začátku stejně jako vedoucí představitelé
EU-27 na bratislavském summitu v září 2016. Diskuze o budoucnosti má být zahájena předloženou bílou
knihou. Komise by ji měla rovněž používat jako výchozí bod pro širší veřejnou debatu.

Obsah a sporné body
Bílá kniha se pokouší zaměřit na to, jak bude EU vypadat v příštím desetiletí. Zabývá se řadou témat od vlivu nových technologií na společnost a pracovní místa
až po pochybnosti spojené s globalizací, bezpečnostní
obavy a vzestup populismu. Obyvatelstvo a ekonomická síla EU se zmenšují, zatímco jiné části světa rostou. Do roku 2060 by nemělo obyvatelstvo žádného
členského státu představovat ani 1 % světové populace,
což by mělo dle Komise podpořit členské státy ve snaze o jednotu.
Bílá kniha obsahuje 5 scénářů, přičemž každý z nich stručně popisuje, jak by mohla vypadat
EU v roce 2025 v závislosti na tom, jaká rozhodnutí
Evropa přijme. Představené scénáře se podle Komise
vzájemně nevylučují a mohou se doplňovat. U každého z nich jsou uvedeny také ilustrativní příklady a přehled politik.
– Scénář 1: Pokračování v dosavadní praxi – EU-27 se
soustředí na plnění svého reformního programu
v duchu programu Komise Nový začátek pro Evropu z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené
všemi 27 členskými státy v roce 2016.
– Scénář 2: Pouze jednotný trh – EU-27 je postupně
přeorientována na jednotný trh, protože 27 členských států nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společnou řeč.
– Scénář 3: Státy, které chtějí, dělají více – EU-27 pokračuje jako dnes, ale umožňuje členským státům,
které mají zájem, aby v konkrétních oblastech, jako
je obrana, vnitřní bezpečnost nebo sociální záležitosti, dělaly společně více. Vytvoří se jedna nebo
více „koalicí ochotných“.
– Scénář 4: Dělat méně, zato efektivněji – EU-27 se
zaměřuje na vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá intenzivněji a jedná v nich rychleji, zatímco
v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje
za přínosné, je méně aktivní. Pozornost a omezené
zdroje se soustřeďují na vybrané oblasti politiky.
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– Scénář 5: Dělat mnohem více společně – Členské
státy se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí ve všech
oblastech. Rozhodnutí jsou na evropské úrovni
rychleji přijímána a neprodleně vymáhána.
Bílá kniha nabídla také harmonogram na nejbližší období:
– duben 2017 – diskusní dokument Komise o sociálním rozměru Evropy
– květen 2017
• diskusní dokument Komise o využití potenciálu globalizace
• diskusní dokument Komise o budoucnosti HMU
• summit skupiny G7 v italské Taormině
– červen 2017
• diskusní dokument Komise o budoucnosti evropské obrany
• pražská konference o bezpečnosti a obraně
• diskusní dokument Komise o budoucnosti financí EU
– červenec 2017 – summit skupiny G20 v Hamburku
– září 2017 – projev o stavu Unie 2017
– listopad 2017 – Sociální summit ve švédském
Göteborgu
Vedoucí představitelé politických skupin EP diskutovali 1. 3. 2017 o Bílé knize. Někteří poslanci uvítali
rozhodnutí Komise nastínit 5 možných cest, zatímco
jiní kritizovali absenci preferovaného scénáře. Debatu začal předseda EP Antonio Tajani, který zdůraznil,
že oslavy 60. výročí musí být příležitostí pro instituce,
aby lépe naslouchaly občanům EU a jejich obavám.
Následně Předseda Komise Jean-Claude Juncker představil 5 možných odpovědí na otázku Quo vadis, Evropo? a zdůraznil, že budoucnost se týká EU-27. Dle
Junckera je potřeba ukázat, co EU může dělat a naopak, co dělat nemůže. EU totiž sama o sobě nemůže být zodpovědná např. za boj s nezaměstnaností
apod. Esteban Gonzales Pons (EPP, ES) zdůraznil,
že EP musí být plně zapojen v následné diskusi o budoucnosti a vyzval členské státy, aby přestaly obviňovat EU za věci, na něž EU nemá nástroje. Gianni Pittella (S&D, IT) řekl, že představení scénářů hrajete do
karet všem, kteří chtějí EU oslabit. Ulrike Trebesiusová (ECR, DE) uvedla, že by se EU měla zaměřit na
méně politik, což by následně mohlo vést k větší efektivitě např. v oblasti boje proti terorismu. Guy Verhofstadt (ALDE, BE) uvedl, že EU v současné době postrádá schopnosti k řešení mnoha současných problémů
a vyzval členské země, aby přestaly používat jednomyslnost a tím blokovat snahy posunout EU dopředu. Patrick Le Hyaric (GUE, FR) podpořil druhý bottom-up
scénář. Philippe Lamberts (Greens, BE) vyzval Komisi,
aby zvážila navržení radikální změny vedoucí ke zmír-
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nění nerovnosti v EU. Gerard Batten (EFDD, UK) deklaroval, že Bílá kniha sice definuje problémy, kterým
EU nyní čelí, ale již neuznává, že za mnohé z nich si
může sama. Vicky Maeijerová (ENF, NL) v rámci debaty prohlásila, že je potřeba říct jasné ne celé EU.

ce do škol a nemocnic, a v daných zemích tak přispět
k vytvoření řádné státní správy podle zásad právního
státu. Mezi nejvíce postižené oblasti patří západní
a centrální Afrika a některé regiony Jižní Ameriky a východní Asie.

Další vývoj

Obsah a sporné body

Komise by měla v následujících měsících předložit
řadu dokumentů – rozvíjení společenského rozměru
Evropy; prohlubování hospodářské a měnové unie na
základě zprávy 5 předsedů z června 2015; využití potenciálu globalizace; budoucnosti evropské obrany
a budoucnosti financí EU. Bílá kniha společně s dalšími dokumenty by měla nabídnout více informací pro
diskuzi o budoucnosti do roku 2025. Před volbami do
EP v roce 2019 by mělo být zřejmé, kterým směrem by
se EU chtěla vydat.

Úsilím EU je zabránit ozbrojeným skupinám po celém světě používat obchod s minerály pro financování svých aktivit a konfliktů. Dovozci těchto materiálů
do EU mají pečlivě vybírat své dodavatele a zajišťovat
soulad pravidel stanovených nařízením s importovanými zdroji. Tito dovozci by také měli procházet povinnými kontrolami.

Vnější obchodní vztahy
Nové nařízení má zastavit nelegální
obchod s konfliktními minerály
Proposal for a Regulation of laying down supply
chain due diligence obligations for Union importers
of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold
originating from conflict-affected and high-risk areas
(COM(2014)0111)
EP 16. 3. 2017 přijal v poměru 558:17:45 návrh nařízení o zastavení obchodu s nerostnými surovinami
využívanými k financování ozbrojených skupin,
tzv. konfliktními minerály. Návrh se týká i velkých
dovozců, rafinérií a hutí, kteří by se měli více zajímat o původ nerostných surovin.

Kontext
Nová pravidla by měla zajistit, aby nerostné suroviny
zpracovávané evropskými podniky byly získávány odpovědným způsobem, který nebude ohrožovat obyvatelstvo v těžebních oblastech a podněcovat ozbrojené
konflikty, jako jsou např. občanské války. Nové nařízení má omezit utrpení a porušování lidských práv, které
jsou pro tento obchod charakteristické.
Díky transparentním a odpovědným dodavatelským řetězcům by neměly zisky z této činnosti směřovat do rukou povstaleckých skupin, ale na investi-

Nový předpis uloží používání pravidel náležité péče
společnostem dovážejícím cín, tantal, wolfram
a zlato, které se používají při výrobě spotřebního zboží (např. mobilních telefonů, automobilů
a šperků).
Firmy budou muset prokazovat, že svojí činností nepřispívají k posílení konfliktů. V celém řetězci by
opatření mělo zasáhnout až 900 tis. firem. Podle EU je
návrh zaměřen zejména vůči Demokratické republice
Kongo. Byznys v oblasti nerostných surovin hraje roli
ve 27 afrických konfliktech.
Úřady v členských státech EU mají být zodpovědné za zajištění dodržování pravidel ze strany firem
a také za stanovení sankcí za neplnění, které mají
být sledovány Komisí. Nejmenší dovozci by pak neměli mít povinnost konat v souladu s novými pravidly, aby se tak zabránilo nepřiměřené byrokratické zátěži.
Společně s novými pravidly chce EU poskytovat rozvojovou pomoc k zajištění účinnosti uvedeného nařízení
a jeho pozitivních dopadů v praxi. Zároveň EU oslovuje vlády v Africe, Asii i jinde ve světě ve snaze podnítit
je k zodpovědnému získávání zdrojů a odstranění alternativních trhů s konfliktními minerály.

Další vývoj
Aby nařízení nabylo účinku, musí ho ještě formálně
přijmout Rada. Pravidla se budou vztahovat od 1. 1.
2021 až na 95 % dovozu uvedených surovin. V mezidobí budou Komise a členské státy pracovat na vytvoření struktur nezbytných pro zavedení těchto pravidel
v celé EU.
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KRÁTCE…
Poslanci odsouhlasili nová pravidla
pro uzavírání dohod o plynu

trhu předložila novou směrnici o transparentnosti postupů při stanovování cen a systémů proplácení. Komise a členské státy by měly předložit strategický plán,
který by zajistil přístup k životně důležitým lékům.

EP 2. 3. 2017 odsouhlasil rozhodnutí zavádějící mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách
a nezávazných nástrojích mezi členskými a třetími zeměmi v oblasti energetiky, jehož podobu dohodl EP
a Rada 7. 12. 2016. Návrh nového rozhodnutí je součásti legislativního balíku zveřejněného Komisí 16. 2. 2016
(více v příspěvku „Komise představila první kroky
k budování energetické unie v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu”, Monitoring únor 2016). Tento balík se zaměřuje na bezpečnost dodávek energie,
a to především na dodávky plynu a ropy. Podle nových
pravidel budou muset členská státy informovat Komisi o průběhu vyjednávání s třetími státy o dohodách
týkajících se dodávek plynu a ropy. Členské státy nebudou moci dohodu uzavřít dříve, než se k ní Komise vyjádří, názor Komise by pak státy měly vzít v potaz. Komise bude rovněž ještě před uzavřením dohod
posuzovat jejich kompatibilitu s evropským právem.
Podle dosavadních pravidel byly státy povinny informovat Komisi až po uzavření dohod, tento model
bude nadále platit pro mezistátní dohody o elektrické
energii.

Na zasedání Rady 6. 3. 2017 ministři debatovali nad
podobou Společné zemědělské politiky (SZP) pro léta
2021–2027 a dvojí kvalitou potravin. Diskuze k SZP se
ubírala směrem k nastavení priorit a úpravě financování pilířů a tomu, zda-li vyčlenit více peněz pro rozvoj
venkova na úkor přímých plateb. Dílčími tématy debaty o SZP bylo zjednodušení politiky, environmentální
výzvy, údržba venkova, generační obměna a posílení
tržního postavení zemědělců. Na popud členských
států Visegrádu se ministři zabývali dvojí kvalitou
potravin. Komise nové legislativě v této oblasti není
nakloněna, stávající právní rámec, který adresuje bezpečnost potravin, považuje za dostatečný. Tématem se
však bude zabývat a v červnu 2017 předloží výsledky
šetření, které by posléze měly být projednávány na
úrovni Rady ministrů.

Poslanci chtějí levnější léky

Země, které nepřijímají uprchlíky,
by neměly dostávat peníze z EU

EP 2. 3. 2017 schválil usnesení o možnostech EU jak
zlepšit přístup k lékům. Text byl schválen poměrem
568:30:52. Léčiva jsou podle poslanců 1 z pilířů zdravotní péče a nemohou být posuzovány jako pouhý
předmět obchodu. Nedostatečný přístup k základním
léčivým přípravkům a vysoké ceny inovativních léčiv
představují dle poslanců vážnou hrozbu pro udržitelnost vnitrostátních systémů zdravotní péče. Ceny
nových léků v posledních desetiletích v mnoha případech narostly až do takové výše, že jsou nyní pro
mnoho občanů EU cenově nedostupné. Počet osob,
kterým byla diagnostikována rakovina, každým rokem stoupá. Kombinace zvýšeného výskytu rakoviny
a existence nových technologicky pokročilejších léků
vede k tomu, že celkové náklady na léčbu rakoviny se
zvyšují. Poslanci se obávají, že by se v léčbě rakoviny
mohla stát cena léků rozhodujícím činitelem. Poslanci Komisi vyzvali, aby s přihlédnutím k problémům na

Poslankyně Cecilia Wikströmová (ALDE, SE) 8. 3. 2017
představila pozměňovací návrh k revizi dublinského
nařízení. Jedná se o první reakcí na návrh Komise,
který byl předložen v květnu 2016. Dublinské nařízení
určuje, který členský stát je odpovědný za zpracování žádosti o azyl a představuje základní kámen azylového systému EU, který je v současné době prochází
modernizací. C. Wikströmová představila svůj návrh
zprávy před výborem LIBE a nastínila několik změn:
(1) Zamítnutí návrhu na solidární příspěvek v případě
odmítnutí žadatele o azyl. Pokud členský stát odmítá podílet se na systému relokace, tak by neměl mít
možnost získat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. (2) Přesun žadatelů o azyl
do jiných zemí EU by měl být automaticky spuštěn,
když země dosáhne 100 % svého přiděleného podílu (ne 150 %, jak navrhuje Komise). (3) Slučování rodin by mělo být rychlejší se zvláštním zaměřením
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na děti. (4) Žadatelé o mezinárodní ochranu by měli
mít možnost zaregistrovat se jako skupina (maximálně 30 osob) při příchodu do Evropy. Ti by měli být
poté relokováni společně. Poslanci se mohli k návrhu
C. Wikströmové vyjádřit do 23. 3. 2017. Poté by mohlo
začít neformální jednání s Radou s cílem dosáhnout
dohody o konečné podobě návrhu.

Revizi směrnice o střelných zbraních
schválil EP
EP 14. 3. 2017 schválil poměrem 491:178:28 novelu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Návrh, který
byl kompromisním zněním z trialogu uskutečněného
v prosinci 2016, zavádí přísnější kontroly zbraní ke
střelbě slepými náboji a nedostatečně deaktivovaných
zbraní, současně však poskytuje i prostor pro výjimky
udělované členskými státy s cílem částečně respektovat práva současných zákonných vlastníků (více v příspěvku „Byla dojednána prozatímní politická dohoda
o směrnici o střelných zbraních“ Monitorinig prosinec
2016). Návrh musí být ještě formálně schválen Radou.
Členské státy budou poté mít 15 měsíců ode dne vstupu směrnice v platnost, aby provedly nová pravidla ve
vnitrostátním právu a 30 měsíců, aby zavedly systémy
registraci pro sledování a identifikování zbraní.

EP schválil přísnější kontroly potravin
EP 15. 3. 2017 přijal legislativní návrh vedoucí ke zpřísnění kontrol potravin, tzv. from farm to fork (z farmy
rovnou na stůl), jehož cílem je zabránit skandálům
typu koňského masa. Nová pravidla zahrnují: komplexní a rozsáhlé kontroly produkčního řetězce (od
zemědělce po potravináře), do kterých spadá kontrola potravin, krmiv, zdraví rostlin, pesticidů, welfare
zvířat, zeměpisná označení a produkty ekologického
zemědělství; neohlášené nárazové kontroly ve všech
odvětvích; přísnější postihy podvodných či klamavých praktik a tvrdší dohled na dovoz zvířat a potravin ze třetích zemí. Nový legislativní návrh shrnuje
všech 16 souvisejících předpisů do 1 nařízení. Návrh
byl schválen EP i Radou a vstoupí v platnost 20 dní po
publikaci v Úředním věstníku EU.

Brexit byl oficiálně zahájen
Evropská rada 29. 3. 2017 obdržela od britské premiérky Theresy Mayové dopis oznamující záměr VB vystoupit z EU. Toto oznámení navazuje na referendum
konané v červnu 2016 a je jím zahájen proces vystoupení podle čl. 50 SEU. Po obdržení dopisu má následovat
přijetí pokynů pro jednání Evropskou radou. V těchto
pokynech mají být stanoveny obecné postoje a zásady,
se kterými by mělo být vedeno jednání. EU by měla postupovat společně a měla by se snažit o eliminaci obav
občanů EU žijících ve VB. Zasedání Evropské rady týkající se otázek brexitu se má konat 29. 4. 2017. Donald
Tusk po obdržení dopisu ve svém prohlášení deklaroval, že lze paradoxně na brexitu nalézt i něco pozitivního. Vnímá, že EU-27 je rozhodnější a jednotnější než
kdy dříve. Důvodem je podle něj dohoda na Římském
prohlášení. V procesu vyjednávání nelze dle Tuska nic
získat a půjde o omezení negativních dopadů. Konference předsedů 29. 3. 2017 schválila návrh usnesení EP
vypracovaného představiteli 4 politických skupin a výboru AFCO. Tito poslanci zdůraznili potřebu reciprocity a nediskriminace mezi občany VB žijícími v EU
a občany EU, kteří žijí ve VB. Poslanci také souhlasili
s tím, že je možné zahájit jednání o vystoupení. Případná přechodná opatření podle EP nesmí trvat déle
než 3 roky. Návrh usnesení má být schválen také na
plénu EP. Předseda Evropské rady 31. 3. 2017 představil hlavní prvky a zásady návrhu pokynů, dle kterých
by se měl uskutečnit brexit. Ve VB žijí, pracují a studují
lidé z celé EU a dokud bude součástí EU, mají být jejich
práva plně chráněna. V případě podniků chce EU zabránit vzniku právního vakua způsobeného skutečností, že po brexitu se na VB přestanou vztahovat právní
předpisy EU. EU by měla zajistit, aby VB dostála veškerým finančním a jiným závazkům, které přijala jako
členský stát. EU by se měla rovněž dle Tuska pokusit
hledat flexibilní řešení s cílem vyhnout se „tvrdé“ hranici mezi Severním Irskem a Irskem. Až poté, co bude
dosaženo pokroku v jednáních o vystoupení, bude
možné dle Tuska jednat o konkrétnějším rámci budoucích vztahů. K zahájení souběžných jednání o všech
otázkách současně, jak někteří ve VB navrhují, by podle něj nemělo dojít. EU dle Tuska sdílí přání VB navázat
úzké partnerství. EU si uvědomuje, že jednání budou
obtížná, složitá a dojde i na konfrontace. Tusk deklaroval, že EU-27 nebude uplatňovat „trestající“ přístup.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ A STÁŽÍ V EU

Pracovní místa
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Pozice: Pracovník útvaru pro komunikaci
Místo výkonu: Paříž, Francie
Termín přihlášek: 17. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2408-vext-17-203-ad-6-cs_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Vedoucí útvaru plánování a hodnocení
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 18. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/1748-easo-2016-ta-013_cs
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Odborník v oblasti správy dat a znalostí
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 18. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2461-ecdc-ad-2017-srs-edmkm_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Plánovač
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 19. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2450-easo-2017-ta-006_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Informační pracovník – analýza dat
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 20. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2457-easo-2017-ta-002_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Vedoucí pracovník odpovědný za plánování
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 20. 4. 2017
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Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2459-easo-2017-ta-007_cs
Evropská rada
Pozice: Poradce
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 21. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2476-cons-ta-ad-126_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Bezpečnostní asistent
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 24. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2462-easo-2017-ca-002_cs
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Vedoucí odborník pro nemoci, jimž lze předcházet očkováním
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 24. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/1476-ecdc-ad-2016-srs-sevpdecdc_cs
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Odborník na nemoci, jimž lze předcházet očkováním
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 24. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2460-ecdc-ad-2017-srs-evpd_cs
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Administrativní asistent
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 24. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2471-ecdc-ast-2017-ocs-adm_cs
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Evropské středisko pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC)
Pozice: Vedoucí odborník pro oblast pedagogiky
a vzdělávání dospělých
Místo výkonu: Stockholm, Švédsko
Termín přihlášek: 25. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2477-ecdc-ad-2017-phc-sepal_cs
Společný podnik SESAR
Pozice: Právník
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 30. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2477-ecdc-ad-2017-phc-sepal_cs
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Pozice: Projektový pracovník
Místo výkonu: Vigo, Španělsko
Termín přihlášek: 30. 4. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2432-efca-ca-fgiv-1701-project-officer_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Pracovník odborné přípravy
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 2. 5. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2474-easo-2017-ta-008_cs
Evropská komise
Pozice: Vedoucí oddělení, HR.DS.1
Místo výkonu: Brusel, Belgie
Termín přihlášek: 5. 5. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2479-com-ta-hr-17-ad13-brussels_cs

Evropská komise
Pozice: Ředitel
Místo výkonu: Lucemburk, Lucembursko
Termín přihlášek: 12. 5. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2480-com-2017-10372_cs
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Pozice: Administrativní asistent
Místo výkonu: Valletta, Malta
Termín přihlášek: 15. 5. 2017
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2486-easo-2017-ta-013_cs
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Pozice: Vyslaní národní experti
Místo výkonu: Parma, Itálie
Termín přihlášek:
Odkaz: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/1445-efsa-ns-sne-2017-01_cs

Stáže
České centrum Kyjev
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Kyjev, Ukrajina
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/
FileStorage/download/28/27980/nabidka-staze_
cc-ukrajina-vyuka_lk.pdf
České centrum Moskva
Pozice: výuka češtiny jako cizího jazyka
Místo výkonu: Moskva, Ruská federace
Termín přihlášek: průběžný
Odkaz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/29/28480/nabidka-staze_cc-moskva_-vyuka.pdf
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