AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 28. 1. do 3. 2. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 30-31/1 proběhne v Bruselu
tzv. miniplenární zasedání EP. V jeho
úvodu se uskuteční slavnostní
ceremoniál k uctění památky obětí
holokaustu. Na programu bude dále
tradiční debata o budoucnosti
Evropy,
tentokrát
s finským
premiérem
Juhou
Sipilou.
V návaznosti na úterní plánované
hlasování v dolní komoře britského
parlamentu se budou poslanci
zabývat také aktuální situací okolo
Brexitu. Plénum dále zhodnotí
pokrok, který byl učiněn Maďarskem
od září 2018 v oblasti právního státu a
respektování
lidských
práv.
V rozpravě
zareagují
poslanci
na nedávné
útoky
v některých
členských státech diskusí o boji proti
ovzduší nenávisti a fyzickému násilí

páchanému
na
demokraticky
zvolených držitelích mandátu. Mezi
diskutovanými tématy bude rovněž
stav obchodních jednání mezi EU a
USA. Co se týče hlasování, plénum by
mělo přijmout usnesení vyjadřující se
k aktuálnímu vývoji ve Venezuele či
schválit
několik
dílčích
změn
v jednacím řádu EP směřujících
k posílení transparentnosti a zpřísnění
kodexu chování poslanců. K pořadu
jednání podrobněji viz zde.
VÝBORY
Hospodářský a měnový výbor (ECON)
přivítá v pondělí 28/1 prezidenta
Evropské centrální banky Maria
Draghiho, s nímž povede pravidelný
dialog o měnových záležitostech a
pokroku v oblasti bankovní unie.
Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) bude

v úterý 29/1 hlasovat o postoji EP
k návrhu na osvobození britských
občanů od vízové povinnosti
v návaznosti na vystoupení Spojeného
království z EU. Návrh předpokládá
reciproční přístup vůči občanům EU.
S Výborem pro rozpočtovou kontrolu
(CONT) pak jeho členové projednají
postup
jmenování
evropského
nejvyššího žalobce. Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
bude ve stejný den hlasovat o zprávě
z vlastní iniciativy k otázce posílení
konkurenceschopnosti vnitřního trhu
rozvíjením celní unie EU a jejího řízení.
Výbor pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
pořádá v úterý 29/1 veřejné slyšení
ke strategii dlouhodobého snižování
emisí skleníkových plynů v EU
(možno sledovat zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 30/1 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Dle

neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout sdělení hodnotící
plnění cílů udržitelného rozvoje OSN
na úrovni EU, včetně tzv. Pařížské

klimatické dohody. Jeho součástí by
měla
být
rovněž
doporučení
pro příštích 10 let.

politická rozprava o zprávě týkající se
rozvoje rostlinných bílkovin v EU
(zde). Kromě toho se ministři budou
věnovat například problému dvojí
kvality potravin či boji proti
africkému moru prasat. Ve dnech 3031/1 se v Bukurešti uskuteční
neformální setkání ministrů obrany
členských států, na něž ve dnech 31/1-

1/2 naváže neformální setkání
ministrů zahraničních věcí (tzv.
Gymnich). Na programu bude diskuse
o prioritách předsednictví v oblasti
společné zahraniční a obranné politiky
i aktuální situaci na mezinárodní
scéně.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
V pondělí 28/1 se v Bruselu schází
Rada pro zemědělství a rybolov
(AGRIFISH),
která
prodiskutuje
priority rumunského předsednictví
v dané oblasti politik (viz zde). Na
programu bude dále pokračování
v jednáních o budoucí podobě
společné zemědělské politiky po roce
2020 (k jejich průběhu viz zde) a
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