AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 15. 7. do 21. 7. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLÉNUM
V tomto týdnu proběhne ve Štrasburku
druhé plenární zasedání EP v novém
volebním období. Hlavním bodem bude
schvalování nominace kandidátky na post
příští předsedkyně Evropské komise
Ursuly von der Leyen (k volební proceduře
podrobněji viz zde). O své představě
programových priorit Komise v příštích 5
letech promluví na plénu v úterý od 9
hodin. Samotné hlasování pak proběhne
od 18 hodin. Na programu bude dále
zhodnocení
průběhu
rumunského
předsednictví v Radě EU a představení
priorit finského předsednictví, které jej
od 1/7 vystřídalo. Kromě toho by se

poslanci
měli
věnovat
rovněž
zahraničněpolitickým tématům. Šéfka
unijní diplomacie F. Mogherini informuje
plénum
o
uplatňování
globální
bezpečnostní strategie EU či o aktuální
situaci ve Venezuele, Perském zálivu či
v Moldavsku. Se zástupci Komise a Rady
pak
poslanci
prodiskutují
otázku
humanitární pomoci ve Středomoří. EP by
měl v rámci této schůze rovněž
rozhodnout
o
ustavení
meziparlamentních
delegací,
jejich
velikosti i jmenovitém zastoupení.
K pořadu jednání pléna podrobněji viz zde.

VÝBORY

V minulém týdnu proběhly ustavující
schůze 20 stálých výborů a 2 podvýborů,
kde si jejich členové zvolili předsedu a
místopředsedy na příštího 2,5 roku
(viz zde). Oproti předchozímu volebnímu
období nezískala ČR tentokrát žádný
předsednický
post.
Funkce
1. místopředsedů získali L. Niedermayer
v Hospodářském a měnovém výboru
(ECON) a J. Zahradil ve Výboru pro
mezinárodní
obchod
(INTA).
3. místopředsedy se stali M. Dlabajová ve
Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
a T. Zdechovský ve Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

V úterý 16/7 se ve Štrasburku sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
neoficiálních informací by měli komisaři

přijmout
komunikační
dokument
k dalšímu posilování právního státu
v rámci EU.

vnějších aspektech migrace. V rámci
pracovního oběda bude Rada jednat
s ministrem zahraničí Moldavska N.
Popescuem. Ve čtvrtek 18/7 se v Bruselu
sejde Rada pro obecné záležitosti (GAC).
Na programu bude představení priorit
finského předsednictví, včetně plánů
ohledně
projednávání
víceletého
finančního rámce na období 2021-2027
(viz zde). Ministři si dále vymění názory na
provádění nové strategické agendy
na období 2019-2024 schválené 20/6
Evropskou radou (viz zde). Očekává se
rovněž debata k tématu právního státu,
v jejímž rámci Rada zhodnotí aktuální
situaci v Polsku. Ve dnech 18-19/7 se
v Helsinkách
uskuteční
neformální
zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní
věci (JHA). První den bude věnován diskusi
o budoucnosti politik v oblastech vnitřní
bezpečnosti a migrace. Druhý den pak

bude věnován debatám o posilování
právního státu a spolupráci v oblasti
trestního práva (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 15/7 se v Bruselu schází Rada
pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH).
V rámci veřejného zasedání si ministři
vymění názory na reformu společné
zemědělské politiky po roce 2020 (viz zde)
z hlediska životního prostředí a klimatu.
Kromě toho si Rada vyslechne aktuální
informace o práci Skupiny na vysoké
úrovni pro trh EU s cukrem, kterou
koncem loňského roku zřídila Evropská
komise (viz zde). Ve stejný den se sejde
také Rada pro zahraniční věci (FAC), která
se bude zabývat aktuálním děním na
mezinárodní scéně, mimo jiné situací
v Súdánu, Etiopii či Venezuele. Na tento
bod naváže jednání o současném vývoji
okolo jaderné dohody s Íránem či o situaci
ve Středoafrické republice. Očekává se
rovněž přijetí závěrů o Iráku či rozprava o
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 17-18/7 se v Montrealu
uskuteční
Summit
EU-Kanada.
Na programu bude jednání o vzájemných
vztazích a obchodu mezi oběma celky.
Očekává se mimo jiné učinění závazku
k zahájení plného provádění dohody
CETA.
Diskutována
bude
rovněž
strategická spolupráce, pokud jde o
globální výzvy, jako je změna klimatu a
úbytek biodiverzity, migrace, kybernetické
hrozby či terorismus. V této souvislosti by
měli lídři rovněž potvrdit odhodlání k
posilování spolupráce v oblastech vědy,
technologií a inovací. Nad rámec toho by
se měl summit zabývat také zahraničními
a bezpečnostními otázkami.
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