Dohoda o obchodu a
spolupráci mezi EU a
Spojeným královstvím
Nový vztah s velkými změnami

Dne 1. ledna 2021 Spojené království opustí celní unii a jednotný trh EU a
přestane uplatňovat všechny politiky EU. Taková byla jeho volba. Ztratí v
důsledku toho všechna práva a výhody, které mělo jako členský stát EU, a již
se na něj nebudou vztahovat mezinárodní dohody EU.
Přinese to dalekosáhlé změny, které budou mít vliv na občany, podniky,
orgány veřejné správy a jiné zúčastněné strany jak v EU, tak ve Spojeném
království.
Aby dopady byly co nejméně rušivé, vyjednávaly EU a Spojené království v
uplynulém roce podmínky nové dohody o obchodu a spolupráci, kterou se
mají nyní, když je Spojené království třetí zemí, řídit jejich budoucí vztahy.
Dne 24. prosince 2020 bylo na úrovni vyjednavačů dosaženo principiální
dohody. Obě strany nyní v souladu se svými příslušnými pravidly a postupy
přistoupí k podpisu a ratifikaci dohody, aby mohla být od 1. ledna 2021
prozatímně prováděna.

Co se 1. ledna 2021 změní?
I přes novou dohodu o obchodu a spolupráci mezi
EU a Spojeným královstvím dojde 1. ledna 2021
k velkým změnám. V tento den Spojené království
opustí celní unii a jednotný trh EU, veškeré politiky EU a
mezinárodní dohody. Dojde k ukončení volného pohybu
osob, zboží, služeb a kapitálu s EU.
EU a Spojené království vytvoří dva samostatné trhy
a také dva odlišné regulatorní a právní prostory. Tím
se znovu a oběma směry vytvoří překážky obchodu se
zbožím a službami a překážky přeshraniční mobilitě a
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výměnám, které neexistovaly již několik desetiletí a které budou mít dopad na orgány veřejné správy, podniky,
občany a zúčastněné subjekty na obou stranách.
Aby se všichni mohli na tyto nevyhnutelné změny připravit, vydala Komise rozsáhlé pokyny v tzv. sdělení o
připravenosti ze dne 9. července 2020 a v jeho přibližně
90 doprovodných odvětvových oznámeních (dostupné
zde).

Příklady neodvratných změn k 1. lednu 2021:
	
Skončí

volný pohyb osob: Občané Spojeného království již nebudou mít svobodu pracovat,
studovat, začít podnikat nebo žít v EU. Pro dlouhodobý pobyt v EU budou potřebovat víza. Budou
prováděny hraniční kontroly, pasy se budou muset opatřovat razítkem a pasy EU pro domácí zvířata
obyvatelů Spojeného království přestanou platit.

	
Skončí

volný pohyb zboží: Na veškerý vývoz ze Spojeného království do EU se budou vztahovat
celní kontroly. Zásilky zemědělsko-potravinářských produktů ze Spojeného království budou muset
mít osvědčení o zdravotní nezávadnosti a budou podléhat sanitárním a fytosanitárním kontrolám na
stanovištích hraniční kontroly členských států. To bude podniky Spojeného království stát čas a peníze.

	
Skončí

volný pohyb služeb: Poskytovatelé služeb ze Spojeného království již nebudou moci
využívat zásadu země původu. Pokud budou chtít pokračovat v činnosti jako dnes, budou muset splnit
často odlišná pravidla jednotlivých členských států nebo se přemístit do EU. Odborné kvalifikace již
nebudou vzájemně uznávány. Podniky ze Spojeného království poskytující finanční služby přijdou o
své pasy pro finanční služby.

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným
královstvím Co bylo dohodnuto?
Dne 24. prosince 2020 dospěli vyjednavači EU a Spojeného království k „principiální dohodě“ o znění nové
dohody o obchodu a spolupráci, kterou se nyní, když
Spojené království vystoupilo z EU, řídí jejich vztahy. Obě
strany teď musí v souladu se svými příslušnými pravidly
a postupy přistoupit k podpisu a ratifikaci dohody, aby
mohla být od 1. ledna 2021 prozatímně prováděna.
Ačkoli nová dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU
a Spojeným královstvím nebude v žádném případě odpovídat úrovni spolupráce, která existovala
v době, kdy bylo Spojené království členem EU, jde
značně nad rámec tradičních dohod o volném obchodu a představuje pevný základ pro zachování našeho dlouhodobého přátelství a pokračující spolupráce.
Její součástí je:
1.
2.
3.
4.

bezprecedentní dohoda o volném obchodu,
ambiciózní spolupráce
v
hospodářských,
sociálních, environmentálních a rybolovných
otázkách,
úzké partnerství pro bezpečnost občanů,
zastřešující správní rámec.

Dohoda odráží skutečnost, že Spojené království opouští
unijní prostředí společných pravidel, dohledu a donucovacích mechanismů, a proto již nemůže požívat výhod
plynoucích z členství nebo jednotného trhu.

Každé straně uděluje práva a povinnosti, přičemž
plně respektuje jejich regulační a rozhodovací samostatnost.
Na žádost Spojeného království se dohoda nevztahuje na spolupráci v oblasti zahraniční politiky, vnější
bezpečnosti a obrany, přestože to politické prohlášení
původně předpokládalo.
Dohoda se navíc nevztahuje na žádná rozhodnutí týkající se rovnocennosti v oblasti finančních služeb. Nevztahuje se ani na případná rozhodnutí o odpovídajícím
režimu Spojeného království pro ochranu údajů nebo
posouzení jeho sanitárního a fytosanitárního režimu za
účelem jeho zařazení na seznam třetích zemí, které mohou do EU vyvážet potravinářské výrobky. Tato rozhodnutí jsou a zůstanou jednostrannými rozhodnutími
EU a nejsou předmětem jednání.

Jedna dohoda, čtyři hlavní pilíře spolupráce
Nová dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
Obchod, hospodářství, sociální oblast, životní prostředí a rybolov

Volný, spravedlivý a
udržitelný obchod

‣‣ Obchod se zbožím, včetně

spolupráce v celní a regulatorní
oblasti
‣‣ Služby a investice
‣‣ Digitální obchod, duševní
vlastnictví a zadávání veřejných
zakázek
‣‣ Pravidla spravedlivé hospodářské
soutěže a udržitelnosti

Infrastrukturní
propojení, udržitelnost a
sdílené příležitosti

‣‣ Doprava
‣‣ Energetika
‣‣ Rybolov a přírodní zdroje
‣‣ Koordinace sociálního

Bezpečnost občanů

‣‣  Spolupráce v oblasti

prosazování práva a justiční
spolupráce v trestních věcech

‣‣ Ochrana základních práv a
osobních údajů

‣‣ Výměna údajů
‣‣ Boj proti praní peněz

zabezpečení

‣‣ Programy Unie
‣‣Tematická spolupráce

Případná
jednostranná
opatření EU
Není předmětem
jednání:
‣‣  Rozhodnutí o
odpovídající
ochraně údajů
‣‣ Zařazení na
seznam třetích
zemí z hlediska
sanitárních a
fytosanitárních
opatření
‣‣ Rovnocennost
v oblasti
finančních služeb

Nový správní rámec EU a Spojeného království pro trvalou spolupráci

‣‣ Sdílené hodnoty a základní prvky
‣‣ Rada partnerství

‣‣ Mechanismy pro řešení sporů, vymáhání a sankce
‣‣ Pravidelný přezkum
Volný, spravedlivý a udržitelný obchod
Spojené království se rozhodlo opustit jednotný trh a
celní unii. Obchod s EU již proto nemůže probíhat zcela
hladce. Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nicméně
vytváří zónu volného obchodu s bezprecedentními

ambicemi, která ve srovnání s obchodováním podle
podmínek Světové obchodní organizace přinese oběma
stranám značné výhody.

Dohoda odpovídá nejnovějším kritériím moderní a udržitelné obchodní politiky. Zavazuje obě strany k dodržování společných vysokých standardů, jež zajistí ochranu v oblasti pracovních a sociálních norem, životního prostředí, boje proti
změně klimatu, včetně stanovení ceny uhlíku, a daňové transparentnosti. Obsahuje rovněž podrobné zásady týkající se
státní podpory, jež mají zabránit tomu, aby některá ze stran poskytovala nespravedlivé subvence narušující obchod.
Tyto normy a zásady jsou spojeny s vnitrostátními mechanismy vymáhání práva a řešení sporů, aby
podniky z EU a Spojeného království soutěžily za rovných podmínek. Strany mají právo přijmout jednostranná
opatření na ochranu svých ekonomik před nekalou konkurencí druhé strany.
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím jde nad rámec nedávných dohod EU o volném obchodu s jinými třetími
zeměmi, např. s Kanadou nebo Japonskem, a stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží.
To je obzvláště důležité pro citlivé zboží, jako jsou zemědělské produkty a produkty rybolovu. Bez této dohody
by například vývoz některých masných nebo mléčných výrobků (oběma směry) podle sazeb WTO podléhal clům
vyšším než 40 %, u konzervovaných ryb pak 25 %. Na vývoz automobilů by dopadla sazba 10 %.
Aby podniky mohly tyto výjimečné obchodní preference využívat, musí prokázat, že jejich výrobky splňují všechny nezbytné požadavky „pravidel původu“. Tím se zajistí, že z obchodních preferencí stanovených v dohodě
budou mít prospěch hospodářské subjekty z EU a Spojeného království, a nikoli třetí země, a zabrání se obcházení předpisů. Aby se usnadnilo dodržování předpisů a omezila byrokracie, umožňuje dohoda obchodníkům vlastní
osvědčení původu zboží a tzv. úplnou kumulaci (což znamená, že obchodníci mohou zohlednit nejen použité
původní materiály, ale také skutečnost, že ke zpracování došlo ve Spojeném království nebo v EU).
Celní postupy budou podle dohody obou stran zjednodušeny; např. bude platit vzájemné uznávání programů
pro důvěryhodné obchodníky („oprávněné hospodářské subjekty“). Jelikož se však Spojené království rozhodlo
celní unii opustit, budou se na veškeré obchodované zboží vztahovat kontroly. Strany se rovněž dohodly, že budou spolupracovat při vymáhání cel a v boji proti podvodům v oblasti DPH a jiných nepřímých daní.

Dohoda zabrání zbytečným technickým překážkám obchodu například tím, že umožňuje vlastní prohlášení
o souladu s právními předpisy u výrobků představujících nízké riziko a stanoví zjednodušení pro další konkrétní
výrobky společného zájmu, jako jsou výrobky automobilového průmyslu, víno, ekologické produkty, léčiva a chemické látky. Veškeré zboží ze Spojeného království vstupující do EU však bude muset splňovat přísné regulační
normy EU, včetně norem v oblasti bezpečnosti potravin (např. sanitárních a fytosanitárních norem) a v oblasti
bezpečnosti výrobků.
Pokud jde o obchod se službami, dohodly se EU a Spojené království na míře otevřenosti, která přesahuje
ustanovení Všeobecné dohody WTO o obchodu službami (GATS), ale odráží skutečnost, že Spojené království již
nebude moci využívat volného pohybu služeb v celé EU.
Byla přijata ujednání, jež usnadňují krátkodobé služební cesty a dočasné vyslání vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců. V oblastech, na něž se dohoda vztahuje, nebude s poskytovateli služeb z EU, kteří chtějí nabízet
služby ve Spojeném království, zacházeno méně příznivě než se subjekty ze Spojeného království, za předpokladu, že budou dodržovat pravidla Spojeného království.

PASS

Podobně budou muset poskytovatelé služeb ze Spojeného království dodržovat pravidla hostitelské země v každém členském státě EU a nebudou již moci využívat zásadu země původu, vzájemné uznávání (např. odborných kvalifikací) ani práva související s pasem pro finanční služby. Poskytovatelé služeb a investoři ze Spojeného
království se také mohou v EU usadit, aby mohli nabízet služby na celém jednotném trhu.
Jak bývá obvyklé, jsou z dohody o službách vyloučena některá odvětví: veřejné služby, služby obecného zájmu,
některé dopravní služby a audiovizuální služby na ochranu kulturní rozmanitosti.

Infrastrukturní propojení, rybolov, udržitelnost a sdílené příležitosti
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím rovněž stanoví
rozsáhlou hospodářskou, sociální a environmentální
spolupráci v oblastech společného zájmu. Tato spolupráce
v žádném případě nenahrazuje výhody členství v EU, ale

slouží k obnovení vazeb, které by po odchodu Spojeného
království z EU byly přerušeny, protože by neexistovala jiná
mezinárodní záložní řešení.

Klíčovým zdrojem ekonomických výhod ve vztazích EU a Spojeného království je doprava. Mezi EU a Spojeným
královstvím se každoročně přepraví asi 210 milionů cestujících a 230 milionů tun nákladu. Dohoda mezi EU a
Spojeným královstvím tyto dopravní toky posílí tím, že zajistí nepřerušené letecké, silniční a námořní propojení.
Důležité je, že dohoda obsahuje ustanovení, která mají zajistit rovné podmínky hospodářské soutěže provozovatelům z EU a ze Spojeného království a vysokou úroveň bezpečnosti dopravy, práv zaměstnanců i cestujících
a ochrany životního prostředí.
V oblasti letecké dopravy již letecké společnosti Spojeného království nebudou považovány za dopravce EU
a přijdou o svá stávající přepravní práva v EU. Dopravci z EU a ze Spojeného království budou moci zajišťovat
neomezenou přepravu cestujících a nákladu mezi místy v EU a ve Spojeném království („třetí a čtvrtá svoboda“).
Možná bude i další přeprava („pátá svoboda“) nákladu do třetí země a ze třetí země (např. na trase Paříž – Londýn – New York), pokud členské státy se Spojeným královstvím za tímto účelem uzavřou dvoustranné a vzájemně výhodné dohody. Dohoda rovněž zajišťuje spolupráci v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy
a uspořádání letového provozu.
V oblasti silniční dopravy budou moci dopravci z EU a ze Spojeného království přepravovat náklad na jakékoli
místo na území druhé strany a z tohoto místa, budou-li splňovat dohodnuté vysoké normy bezpečnosti a pracovních podmínek. Na území druhé strany budou rovněž moci provést dvě další operace (z nichž v případě dopravců
ze Spojeného království připadá nejvýše jedna na kabotáž), čímž se omezí riziko nutnosti uskutečňovat zpáteční
cesty bez nákladu. Dohoda rovněž stanoví úplná práva tranzitu (např. právo irských dopravců přejet přes Spojené
království, aby mohli pokračovat v cestě do zbývající části EU).
Trhy EU a Spojeného království s energií si v průběhu let vytvořily silné vazby díky propojovacím vedením (elektrickým kabelům a plynovodům), která mezi nimi byla vybudována. Ačkoli Spojené království již nebude moci
využívat práv na jednotném trhu, dohoda mezi EU a Spojeným královstvím bude i nadále umožňovat toky energií, jež jsou pro fungování obou ekonomik nezbytné, na základě nových obchodních ujednání o propojovacích
vedeních. Stanoví také ambiciózní rámec spolupráce v oblasti obnovitelné energie a boje proti změně klimatu
(včetně ustanovení vedoucího k pozastavení dohody, pokud by jedna ze stran porušila svůj závazek v rámci
Pařížské klimatické dohody). Zvláštní dohoda pak stanoví rozsáhlou spolupráci v oblasti bezpečného a mírového
využití jaderné energie.

Dohoda stanoví nová ujednání o společném řízení více než 100 sdílených populací ryb ve vodách EU a Spojeného
království. Podle dohody budou mít rybářská plavidla EU po přechodné období pěti a půl let i nadále přístup do
vod Spojeného království za současných podmínek s tím, že kvóty EU ve vodách Spojeného království se budou
v průběhu času postupně a vyváženým způsobem snižovat. Následně pak EU a Spojené království povedou
každoroční konzultace, aby si dohodly rybolovná práva s ohledem na udržitelné řízení rybolovných a mořských
zdrojů, umožňující zachovat činnost a obživu rybářských komunit, které jsou na těchto vodách a zdrojích závislé.
Dohoda stanoví, že Spojené království se bude i nadále účastnit programů financování EU, jejichž cílem je
vytvářet vzájemný prospěch v oblasti výzkumu, inovací a vesmíru. Jedná se o tyto programy: Horizont Evropa,
program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, zkušební zařízení pro jadernou syntézu (ITER), Copernicus
a dále přístup ke službám EU v oblasti pozorování a sledování vesmíru (SST).
Dohoda obsahuje řadu opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, jejichž cílem je chránit nároky
občanů EU, kteří budou od 1. ledna 2021 dočasně pobývat a pracovat ve Spojeném království nebo se do Spojeného království stěhovat, a státních příslušníků Spojeného království, kteří budou od téhož dne dočasně pobývat
a pracovat v EU nebo se do EU stěhovat. Patří sem široká škála dávek, včetně starobních a pozůstalostních důchodů, zdravotní péče (např. evropský průkaz zdravotního pojištění), předdůchodových dávek, dávek v mateřství
/ otcovských dávek souvisejících s narozením dítěte nebo dávek v případě pracovních úrazů.

Nový rámec pro bezpečnost našich občanů
Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů EU a Spojeného království před společnými a vyvíjejícími se hrozbami, jako je přeshraniční trestná činnost a terorismus,
zůstává společnou prioritou i přesto, že se Spojené
království rozhodlo vystoupit z EU a stát se třetí zemí
mimo schengenský prostor spolupráce, což ho fakticky
vylučuje z prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU.

V této souvislosti se proto EU a Spojené království dohodly na vytvoření nového rámce pro spolupráci v
oblasti prosazování práva a justiční spolupráci
v trestních věcech, který umožní silnou spolupráci
mezi vnitrostátními policejními a justičními orgány a
rychlou výměnu důležitých údajů.

Úzkou a komplexní policejní a justiční spolupráci s jakoukoli třetí zemí musí doprovázet pevné a trvalé záruky
ochrany lidských práv a základních svobod jednotlivců. Dohoda proto zavazuje EU, její členské státy a
Spojené království, aby i nadále chránily a na vnitrostátní úrovni uplatňovaly základní práva, např. ta, jež stanoví
Evropská úmluva o lidských právech (EÚLP). V případě nedodržování dohody ze strany Spojeného království bude
EU moci spolupráci v oblasti prosazování práva a v justičních záležitostech pozastavit. Dohoda rovněž obsahuje
závazek EU a Spojeného království k udržování vysoké úrovně norem ochrany údajů. Ta má být zjišťována prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatých jednostranně každou stranou.
Při moderním prosazování práva v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti, terorismu a kyberkriminalitě
sehrává stále větší roli účinné a rychlé sdílení údajů a jejich analýza. Spojené království však již nebude mít přímý a v reálném čase poskytovaný přístup k citlivým databázím EU, které podporují prostor svobody, bezpečnosti
a práva EU, jelikož tento přístup je poskytován pouze členským státům a velmi úzce přidruženým zemím, které
přijmou všechny související závazky. Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nicméně obsahuje ambiciózní
opatření pro včasnou, účinnou, efektivní a vzájemnou výměnu údajů o cestujících v letecké dopravě (tzv. jmenné
evidence cestujících – PNR), informací z rejstříku trestů, jakož i údajů o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel
(údajů podle Prümské smlouvy).
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím umožní účinnou spolupráci mezi Spojeným královstvím a Europolem
a Eurojustem v souladu s pravidly pro třetí země stanovenými v právních předpisech EU. To pomůže zajistit
solidní kapacity v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti.
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím umožní silnou spolupráci policejních a justičních orgánů EU a Spojeného království, například tím, že podpoří rychlé předávání pachatelů trestných činů, které zamezí zdlouhavým
postupům vydávání díky zjednodušeným procesům, přísným lhůtám, spolehlivým zárukám, procesním právům
a soudní kontrole. Takováto úroveň spolupráce se třetí zemí, která není součástí schengenského prostoru, nemá
obdoby. Podle dohody však Spojené království nebo členské státy EU mohou předání odmítnout nebo si mohou
v řadě konkrétních případů, zejména s ohledem na vlastní státní příslušníky, vyžádat dodatečné záruky.
V neposlední řadě pak dohoda mezi EU a Spojeným královstvím stanoví spolupráci v boji proti praní peněz a
financování terorismu.

Nový správní rámec EU a Spojeného království pro trvalou spolupráci
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, která
je základem nového hospodářského partnerství a
partnerství v oblasti vnitřní bezpečnosti, obsahuje
kapitolu o správě, která objasňuje, jak bude dohoda

prováděna a prosazována. Byla koncipována tak, aby
byla flexibilní a přizpůsobitelná specifickým potřebám,
které mohou v různých oblastech vyvstat.

Vzhledem k rozsahu a složitosti dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím trvala EU na
tom, aby se na celou dohodu vztahoval jednotný správní rámec. Je to jediný způsob, jak poskytnout právní
jistotu podnikům, spotřebitelům a občanům a zároveň zamezit vzniku další byrokracie v podobě velkého počtu
souběžně fungujících struktur.

Na provádění dohody bude dohlížet Rada partnerství. Bude sestávat ze zástupců EU a Spojeného
království a zasedat v různých složeních v závislosti na řešené problematice. Stane se fórem, na němž
budou strany projednávat veškeré otázky, které případně vyvstanou, a bude mít pravomoc přijímat závazná rozhodnutí na základě vzájemné dohody. Při práci budou radě nápomocny specializované výbory
a pracovní skupiny.
Nepodaří-li se pro některý spor mezi EU a Spojeným královstvím nalézt řešení, bude možno zřídit nezávislý rozhodčí soud, který záležitost urovná prostřednictvím závazného rozhodnutí. Tento horizontální mechanismus pro
řešení sporů pokrývá většinu oblastí dohody, včetně rovných podmínek a rybolovu.
Doprovází jej důvěryhodné a spolehlivé donucovací a ochranné mechanismy, které zahrnují i možnost pozastavit závazky týkající se přístupu na trh, např. opětovným zavedením cel nebo kvót v dotčeném odvětví. Obě
strany budou dále moci zavést odvetná opatření, pokud druhá strana nevyhoví rozhodnutí nezávislého rozhodčího
soudu. Například porušení jednou stranou, které se dotýká určitého hospodářského odvětví, umožní druhé straně
přijmout odvetná opatření v jiných hospodářských odvětvích. Jakékoli podstatné porušení závazků zakotvených v
„základních prvcích“ dohody (boj proti změně klimatu, dodržování demokratických hodnot a základních práv nebo
nešíření zbraní) pak může vést k pozastavení nebo ukončení celé dohody mezi EU a Spojeným královstvím nebo
její části.

Souvislosti
Dne 23. června 2016 uspořádalo Spojené království
referendum, v němž většina hlasovala pro vystoupení
z Evropské unie (51,9 % bylo pro vystoupení a 48,1 %
pro setrvání). Po třech letech vyjednávání se EU a Spojené království dohodly na dohodě o vystoupení, která stanoví podmínky spořádaného odchodu Spojeného
království z Unie a poskytuje právní jistotu v důležitých
oblastech, včetně ochrany občanských práv, zamezení
vzniku tvrdé hranice na irském ostrově a finančního vypořádání.
Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost dnem 1.
února 2020, kdy Spojené království přestalo být
členem EU. Dohoda o vystoupení nicméně stanovila
přechodné období do 31. prosince 2020, během něhož se na Spojené království a ve Spojeném království
i nadále uplatňuje právo Unie. EU a Spojené království
tohoto období statu quo využily k vyjednání partnerství
pro budoucnost.

Na straně EU vyjednávání vedl hlavní vyjednavač
Evropské komise Michel Barnier a Pracovní skupina
pro vztahy se Spojeným královstvím (UKTF) na základě
mandátu k vyjednávání, který za podpory Evropského
parlamentu stanovila Rada.
Po celou dobu vyjednávání Evropská komise dbala o to,
aby byl celý proces vysoce transparentní a inkluzivní, pořádala pravidelná setkání s 27 členskými státy
EU, s Evropským parlamentem a vnitrostátními
parlamenty, jakož i s poradními orgány EU, zúčastněnými stranami a občanskou společností a všechny dokumenty týkající se vyjednávání zveřejňovala na
svých internetových stránkách.

© Evropská unie 2020
Opakované použití tohoto dokumentu se povoluje za předpokladu, že je řádně uvedeno autorství a vyznačeny jakékoli změny
(licence Creative Commons Attribution 4.0 International). K veškerému použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví EU,
může být nutné získat povolení přímo od příslušných držitelů práv.
Veškerá zobrazení © Evropská unie, pokud není uvedeno jinak.
Print
PDF

ISBN 978-92-76-27052-2
ISBN 978-92-76-27027-0

doi:10.2775/889744
doi:10.2775/22096

KA-06-20-104-CS-C
KA-06-20-104-CS-N

