AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 7. do 13. 10. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
SLYŠENÍ KOMISAŘŮ
Ve dnech 7-8/10 budou pokračovat veřejná
slyšení kandidátů na příští eurokomisaře,
včetně české nominandky Věry Jourové (viz
zde). Ta předstoupí před členy výboru AFCO,
LIBE a JURI 7/10 ve 14:30-17:30. Její
vystoupení bude možné sledovat živě zde.
Po uplynulém týdnu je jisté, že dodatečným
otázkám poslanců budou čelit polský
kandidát na komisaře pro zemědělství
Janusz
Wojciechowski,
francouzská
kandidátka na komisařku pro vnitřní trh
Sylvie Goulard, a švédská kandidátka na
komisařku pro vnitřní věci Ylva Johansson,
jimž koordinátoři politických frakcí v rámci
příslušných výborů prozatím nevyslovili
důvěru. V případě řeckého kandidáta
Margaritise Schinase budou europoslanci
zřejmě usilovat o změnu názvu přiděleného
portfolia („ochrana evropského způsobu
života“). Komplikace způsobilo v minulém
týdnu rovněž rozhodnutí Výboru pro právní
záležitosti (JURI), který odmítl kandidáty
z Maďarska a Rumunska z důvodu možného
střetu zájmů. Obě země byly proto budoucí

předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen
požádány, aby navrhly nová jména. Navržení
kandidáti budou muset opět nejprve projít
předběžným posouzením ze strany výboru
JURI a teprve poté se budou moci podrobit
slyšením ve věcných výborech. Hlasování
pléna o nové Komisi jako celku je prozatím
stále plánováno na 23/10.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 9-10/10 proběhne v Bruselu tzv.
miniplenární zasedání EP. Na programu bude
jednání o tématech nadcházející Evropské
rady ve dnech 17-18/10 (viz zde), mimo jiné
Brexitu či příštím víceletém finančním
rámci, k němuž by měli poslanci přijmout
usnesení. V něm budou mimo jiné požadovat
větší důraz na opatření v boji proti
klimatickým změnám. Ochrana životního
prostředí bude hlavním tématem rovněž
během čtvrteční rozpravy o investicích EU
s prezidentem EIB Wernerem Hoyerem.
V dalších debatách projedná plénum
například situaci na Ukrajině či hospodářské
a sociální politiky v eurozóně. Očekává se
rovněž
přijetí
usnesení
k otázce

zahraničního vměšování se do průběhu
voleb v Evropě a dezinformacím.

VÝBORY
Zahraniční výbor (AFET) vybere v úterý 8/10
společně s Výborem pro rozvoj (DEVE) a
Podvýborem pro lidská práva (DROI) tři
kandidáty na Sacharovovu cenu za svobodu
myšlení pro rok 2019, z nichž Konference
předsedů (předseda EP + předsedové
politických frakcí) dne 24/10 určí vítěze.
K přehledu nominovaných viz zde. Podvýbor
pro bezpečnost a obranu (SEDE) zhodnotí
ve stejný den aktuální stav a perspektivy
projektu stálé strukturované spolupráce
v oblasti obrany (PESCO).

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve
dnech
6-7/10
proběhne
v Helsinkách meziparlamentní konference
ke klimatickým změnám (viz zde) věnovaná
diskusi o strategiích pro uhlíkově neutrální
budoucnost či o roli finančního sektoru v boji
proti změně klimatu. PS PČR bude na akci
zastoupena delegací ve složení D. Balcarová
(Piráti) a J. Kobza (SPD).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

Ve středu 9/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací
by měli komisaři přijmout příspěvek Komise

na nadcházející zasedání Evropské rady
týkající se víceletého finančního rámce
na období 2021 – 2027.

Druhý den zasedání bude věnován oblasti
vnitra. Na programu bude rozprava
o opatřeních v boji proti násilnému
extremismu a terorismu či hybridním
hrozbám. Diskutovány budou rovněž výzvy a
příležitosti, jež mohou přinést nové
technologie v oblasti vnitřní bezpečnosti či
aktuální situace v oblasti migrace. Očekává
se také přijetí závěrů o boji proti pohlavnímu
zneužívání dětí. Ve středu 9/10 se
v Lucemburku sejdou ministři financí
eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny.
Na programu budou témata bankovní unie,

konkurenceschopnosti v eurozóně či vývoje
směnných kurzů. V tzv. inkluzivním formátu
(EU-28) projednají ministři rozpočtový
nástroj
pro
konvergenci
a
konkurenceschopnost.
Na
zasedání
Euroskupiny naváže dne 10/10 Rada pro
hospodářské a finanční věci (ECOFIN), která
se bude zabývat pokrokem v oblasti boje
proti praní peněz (viz zde). Na programu
bude dále diskuse o evropské struktuře pro
financování rozvoje. Nad rámec toho
zhodnotí ministři evropský semestr 2019 (viz
zde) či plnění rozpočtu EU na rok 2018.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
Ve dnech 7-8/10 se v Lucemburku schází
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA).
První den bude věnován oblasti justice.
Ministři povedou rozpravu o opatřeních EU
proti korupci. U příležitosti 10. výročí vstupu
Listiny základních práv EU v platnost pak
přijmou
závěry
k výzvám
v oblasti
základních práv v roce 2020. Očekává se
rovněž přijetí závěrů o Eurojustu, jež by měl
Radě představit nový soudní rejstřík
pro účely boje proti terorismu (viz zde).
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