AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 17. 12. do 23. 12. 2018

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – TÝDEN ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Tento týden je v EP věnován
zahraničním
aktivitám
poslanců.
Členové Výboru pro rozpočtovou
kontrolu (CONT) zavítají ve dnech 1719/12 na Slovensko, kde se zaměří na
nakládání
s prostředky
z unijních
zemědělských fondů. Mise souvisí se
zjištěními údajného zneužití, na něž

upozornil zavražděný novinář Ján
Kuciak. Zástupci Výboru pro vnitřní trh a
ochranu spotřebitele (IMCO) zamíří do
Řecka, s jehož představiteli projednají
aktuální témata v působnosti tohoto
výboru.
Delegace
Výboru
pro
mezinárodní obchod (INTA) navštíví
Chile. Na programu bude jednání o
vzájemných obchodních vztazích,
včetně modernizace dohody o volném

obchodu. Členové Výboru pro práva žen
a rovnost pohlaví (FEMM) zavítají do
Říma a Neapole, kde se zaměří na
situaci žen migrantek z pohledu
provádění potratů a obchodování
s lidmi pro účely prostituce. Zástupci
Petičního výboru (PETI) navštíví kraj
Piemont v Itálii, kde prověří obavy
místních obyvatel z možného poškození
vodních zdrojů úniky ze skládek.

přijmout soubor návrhů týkajících se
připravenosti EU na tzv. tvrdý Brexit.
Návrhy by měly upravovat postavení
britských občanů pobývajících na území
EU a režim dopravy mezi Spojeným

královstvím a EU po datu vystoupení.
Očekává se dále přijetí sdělení Komise
k otázce vízové reciprocity.

iniciativy zavádějící nástroj pro
propojení Evropy (viz zde). Na její
zasedání naváže dne 20/12 Rada pro
životní prostředí (ENV), která by měla
dosáhnout
částečného
obecného
přístupu k návrhu nařízení o programu
LIFE na období 2021-2027. Mimo to
projednají ministři návrh nařízení
stanovující emisní normy pro nákladní
automobily a autobusy, včetně výše
zmíněné
dlouhodobé
strategie
v oblasti snižování emisí skleníkových
plynů v EU.

tématu krize v Azovském moři. Ve
stejný den se v Bruselu schází také Rada
stabilizace a přidružení EU-Kosovo, jež
posoudí stav vzájemných vztahů,
včetně provádění dohody o stabilizaci a
přidružení. Na programu bude rovněž
diskuse o vývoji situace na západním
Balkáně. Obdobným tématům se bude
následující den věnovat také Rada
stabilizace a přidružení EU-Srbsko, která
zhodnotí pokrok, jehož Srbsko dosáhlo
v rámci příprav na členství v EU.
Dne 20/12 se v Bruselu sejde Rada pro
přidružení EU-Egypt, která se bude
zabývat pokrokem při uplatňování
priorit vzájemného partnerství pro
období 2017-2020. Na programu bude
rovněž diskuse o situaci v Libyi a v Sýrii
či o mírovém procesu na Blízkém
východě.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 19/12 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Dle
neoficiálních informací by měli komisaři

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 17-18/12 se v Bruselu schází
Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH). Ministři zhodnotí pokrok,
kterého bylo dosaženo v jednáních o
budoucnosti společné zemědělské
politiky po roce 2020. Na programu
bude rovněž výměna názorů ohledně
aktualizace biohospodářské strategie
EU. Ve středu 19/12 se sejde Rada pro
dopravu, telekomunikace a energetiku
(TTE), která se zaměří na oblast
energetiky. Ministři povedou první
výměnu názorů ohledně dlouhodobé
strategie v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů v EU v souladu
s Pařížskou dohodou (viz zde). Na
programu
bude
dále
rozprava
k aktuálnímu
stavu
projednávání
balíčku k čisté energii (viz zde) a
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
V pondělí 17/12 se v Bruselu schází
Rada přidružení EU-Ukrajina, která se
bude zabývat implementací asociační
dohody a reformním procesem na
Ukrajině. Strany se dotknou rovněž
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