AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 1. 7. do 7. 7. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
POLITICKÉ FRAKCE

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

Také v tomto týdnu se scházejí politické
skupiny, které se připravují na ustavující
plenární zasedání EP (viz dále).
V minulém týdnu proběhlo ustavující
zasedání levicové frakce GUE/NGL, která
se shodla na prozatímním kolektivním
vedení. Frakci takto společně povedou
Němec Martin Schirdewan, Portugalci
Marisa Matias a João Ferreira a Dán
Nikolaj Villumsen. Kromě toho se v rámci
EP zformovala nová euroskeptická
politická skupina ID (Identita a
demokracie), která je nástupcem Evropy
národů a svobody (ENF) v předchozím
volebním období. Frakci povede Ital
Marco Zanni. K aktuálnímu rozdělení sil
v EP viz zde.

Ve dnech 2-4/7 proběhne ve Štrasburku
ustavující plenární schůze EP, kde se nově
zvolení europoslanci oficiálně ujmou
svého mandátu. K tomu dojde v úterý 2/7,
kdy začne rovněž běžet 9. volební období.
Schůzi bude prozatímně řídit stávající
předseda EP A. Tajani. Následující den
proběhne volba nového předsedy a 14
místopředsedů EP na příštího 2,5 roku
(k průběhu volby viz zde). Ve čtvrtek 4/7
by pak poslanci měli zvolit 5 kvestorů,
kteří budou dohlížet na hospodaření EP
(viz zde). V rámci této schůze bude
rozhodnuto rovněž o stálých výborech a
podvýborech v příštím volebním období a
jejich početním složení, a to na základě
návrhu
předloženého
Konferencí

předsedů (předseda EP a předsedové
politických frakcí). V návaznosti na to by
mělo být plénu oznámeno jmenovité
složení výborů vycházející z ujednání
uvnitř jednotlivých frakcí (viz zde).
Ustavující schůze výborů by pak měly
proběhnout v následujícím týdnu, ev.
v týdnu od 22/7, kde si jejich členové zvolí
své vedení. Na programu plenární schůze
bude ve čtvrtek 4/7 rovněž jeden
tematický bod věnovaný výsledkům
uplynulého řádného zasedání Evropské
rady ve dnech 20-21/6 (viz zde), jež
poslanci prodiskutují s předsedou ER D.
Tuskem a předsedou Komise J.-C.
Junckerem. Pozornost bude věnována
mimo jiné příštímu víceletému finančnímu
rámci EU a opatřením proti změnám
klimatu.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 2/7 se ve Štrasburku sejde
kolegium Evropské komise. Komisaři se

budou účastnit ustavující plenární schůze
EP, včetně debat o personálním obsazení
vrcholných funkcí v rámci EP i ostatních
institucí. Koncem týdne (4-5/7) pak

komisaři navštíví Finsko, které dnešním
dnem přebírá po Rumunsku předsednictví
v Radě EU na příštích 6 měsíců.

opětovně sešli v neděli 30/6 večer a
následně rovněž dnes v 8 hodin ráno.
Na jméně budoucího předsedy Evropské
komise a dalších funkcionářů se nicméně
opět nedokázali shodnout. Zasedání bude
pokračovat zítra od 11 hodin.

konkurenceschopnost
(COMPET)
věnované tématu udržitelného růstu.
První den bude zaměřen na oblast
výzkumu a inovací a program Horizon
Europe. Druhý den pak ministři
prodiskutují
otázku
budoucnosti
jednotného trhu, evropského průmyslu a
nízkouhlíkové ekonomiky (k programu
podrobněji viz zde).

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
EVROPSKÁ RADA
V tomto týdnu pokračuje v Bruselu
mimořádné zasedání Evropské rady
zabývající se otázkou personálního
obsazení vrcholných funkcí v rámci EU.
Jednání bylo svoláno v návaznosti
na Evropskou radu ve dnech 20-21/6, kde
se nepodařilo dosáhnout dohody o této
otázce. Lídři členských států se v této věci
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RADA EU
Ve dnech 4-5/7 proběhne v Helsinkách
neformální
setkání
Rady
pro
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