AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 4. 2. do 10. 2. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – POLITICKÉ SKUPINY / VÝBORY
VÝBORY
Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT)
bude v pondělí 4/2 diskutovat
s Komisí o řešení postavení občanů,
kteří budou ke dni vystoupení
Spojeného království z EU přítomni
na jeho území v rámci programu
Erasmus+, pro případ tzv. tvrdého
Brexitu bez dohody. Výbor by měl dále
hlasovat o pozici EP k financování a
programovým prioritám Evropského
sboru solidarity pro období 2021 2027 (viz zde). Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) bude ve stejný den hlasovat
o pozici EP k návrhu nařízení, kterým

se posiluje postavení Evropské
pohraniční a pobřežní stráže,
k návrhu
nařízení,
kterým
se
zefektivňuje fungování vízového
informačního systému (VIS), a
k návrhu nařízení, kterým se zřizuje
program
výměny,
pomoci
a
odborného vzdělávání za účelem
ochrany eura proti padělání na období
2021 - 2027 (tzv. program Pericles IV).
Společně s Výborem pro právní
záležitosti (JURI) pak bude výbor LIBE
hlasovat o pozici EP k návrhu nařízení,
kterým
se
zavádí
program
Spravedlnost, jehož cílem je podpora
soudní
spolupráce,
prosazování
principů právního státu a zajištění

přístupu ke spravedlnosti pro
každého. Rozpočtový výbor (BUDG)
bude ve čtvrtek 7/2 diskutovat o svých
doporučeních k budoucí podobě
rozpočtu EU pro rok 2020. Společně
s Hospodářským a měnovým výborem
(ECON) se pak vyjádří k otázce zřízení
Evropského měnového fondu (EMF).

bude dále přijetí implementačního
aktu obsahujícího pracovní program
pro Evropský program rozvoje
obranného průmyslu (EDIDP) a dvou
doporučení
Radě,
pokud
jde
o otevření jednání o dohodě mezi EU
a USA řešící přeshraniční přístup
k elektronickým důkazům v rámci
justiční spolupráce v trestních věcech

a otevření jednání o druhém
dodatkovém protokolu k Úmluvě
Rady Evropy o kyberkriminalitě.
Ve čtvrtek 7/2 by pak Evropská
komise měla zveřejnit tzv. zimní
hospodářskou prognózu pro rok
2019.

z oblasti
justice
a
vnitra
i
předpokládaném budoucím vývoji.

zde) s ohledem na první summit EULAS, který se uskuteční ve dnech 2425/2 v Egyptě. Pozornost bude
věnována především regionálním
otázkám, ale i globálním výzvám, jako
je terorismus, změna klimatu,
migrace či situace v oblasti lidských
práv.

POLITICKÉ FRAKCE
Politické skupiny se budou v tomto
týdnu věnovat přípravě plenárního
zasedání, které proběhne ve dnech
11-14/2 ve Štrasburku. V jeho rámci
mimo jiné vystoupí italský premiér
Giuseppe Conte. K předběžnému
pořadu jednání pléna viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 6/2 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Dle
neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout doporučení Komise
ohledně
zavedení
jednotného
formátu pro výměnu elektronických
zdravotních záznamů. Na programu

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 6-8/2 se v Bukurešti
neformálně
sejde
Rada
pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA).
Na
programu
bude
diskuse
o prioritách
rumunského
předsednictví,
aktuálním
stavu
projednávání některých iniciativ
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÉ
SETKÁNÍ
V pondělí 4/2 proběhne v Bruselu
ministerské zasedání EU a Ligy
arabských států věnované diskusi
o spolupráci mezi oběma partnery (viz
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