AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 2. 12. do 8. 12. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Výbor pro životní prostředí (ENVI) přijme 3/12
usnesení
k mezinárodní
konferenci
o biologické rozmanitosti, která se uskuteční
v říjnu 2020 v Číně. Hospodářský a měnový
výbor (ECON) bude ve stejný den hlasovat
o postoji EP k návrhu nařízení o opatřeních
k posílení správní spolupráce za účelem boje
proti podvodům v oblasti DPH. Petiční výbor
(PETI) povede 3/12 slyšení kandidátů na pozici
evropského veřejného ochránce práv. O post
se uchází stávající ombudsmanka Emily O’Reilly
z Irska, a dále kandidáti z Estonska, Itálie,
Lotyšska a Švédska (viz zde). Plénum by mělo
zvolit nového ombudsmana v rámci prosincové
schůze ve Štrasburku (16-19/12). Výbor pro

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) projedná 3/12 se zástupci Komise
implementaci nového nařízení o Evropské
pohraniční a pobřežní stráži, které vstoupí
v platnost 4/12. Ústavněprávní výbor (AFCO)
zhodnotí 4/12 v rámci veřejného slyšení průběh
letošních eurovoleb a prodiskutuje možné
návrhy do diskuse o budoucnosti Evropy.
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
pořádá ve stejný den slyšení ke Strategii EU
pro rovnost žen a mužů (2020-2024). K agendě
jednotlivých výborů podrobněji viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ
SPOLUPRÁCE

EU, tzv. velký COSAC. Členové EP a národních
parlamentů diskutovali se zástupci Komise
o budoucnosti EU, posilování právního státu,
opatřeních v oblasti klimatu či Brexitu.
K uvedeným tématům přijal COSAC závěry
(viz zde). PS PČR byla zastoupena delegací
ve složení F. Kopřiva (Piráti), H. Langšádlová
(TOP 09) a P. Mališ (ANO 2011). Ve středu 4/12
proběhne v Bruselu meziparlamentní jednání
Zahraničního výboru (AFET) EP věnované
prioritám zahraniční politiky EU v novém
institucionálním cyklu (viz zde). PS PČR bude
zastoupena předsedou VEZ O. Benešíkem
(KDU-ČSL).

Ve dnech 1-3/12
proběhla v Helsinkách
Konference evropských výborů parlamentů

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 4/12 se poprvé sejde kolegium nové
Evropské komise. Dle neoficiálních informací by
se komisaři měli věnovat přípravě strategie pro

zelené financování, tzv. nové zelené dohody
(New Green Deal), jež by měla být představena
v příštím týdnu. Kromě toho prodiskutují své
programové priority pro příštích 5 let. Funkční
období nové Komise začalo 1/12 v návaznosti

na schválení sboru 26 komisařů (prozatím
bez zástupce UK) Evropským parlamentem
v minulém týdnu (viz zde). Spojené království by
mělo
nominovat
svého
komisaře
po prosincových parlamentních volbách.

na postoji k navrhované reformě práv
cestujících v železniční přepravě a k návrhu
na zefektivnění postupů udělování povolení
s cílem usnadnit dokončení transevropské
dopravní sítě (TENT-T). Na programu byla
rovněž veřejná rozprava k budoucnosti
jednotného evropského nebe či diskuse
o aktuálním stavu jednání ohledně sezónních
změn času (viz zde). Dne 3/12 navázala na její
zasedání Rada pro dopravu, telekomunikace a
energetiku (TTE) ve formátu pro oblast
telekomunikací, která bude diskutovat
o pokrytí sítěmi 5G. Pozornost bude věnována
také pokroku ohledně návrhu nařízení
o pravidlech ochrany soukromí v odvětví
elektronických
komunikací
(ePrivacy).
Ve středu 4/12 se sejde Rada pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE) ve formátu
pro oblast energetiky. Na programu bude
politická rozprava na téma inteligentní
integrace odvětví (viz zde). Ministři si rovněž
vymění názory na priority nové Komise
v oblasti energetické politiky a prodiskutují
kroky navazující na sdělení Komise o návrzích

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a
klimatu. 4/12 se v Bruselu sejdou také ministři
financí eurozóny ve formátu tzv. Euroskupiny,
kteří projednají rozpočtové plány a celkovou
ekonomickou situaci zemí eurozóny. Na jejich
zasedání naváže 5/12 Rada pro hospodářské a
finanční věci (ECOFIN), která přijme závěry
k boji proti praní peněz a financování
terorismu či závěry o prohloubení unie
kapitálových trhů. Očekává se rovněž schválení
pracovního plánu pro opatření v oblasti
klimatu či závěrů o zdanění energie. Kromě
toho by měli ministři přijmout společné
prohlášení Rady a Komise o tzv. stabilních
kryptoměnách (stablecoinech) – viz zde.

RADA EU
RADA EU
Ve dnech 2-3/12 se v Bruselu schází Rada
pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA). První den
zasedání věnovaný oblasti vnitřních věcí
pokračovali ministři v diskusi o budoucnosti
migrační a azylové politiky EU a budoucnosti
vnitřní bezpečnosti EU. Na programu byla
rovněž rozprava k provádění revidovaného
nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní
stráži
a
nařízení
o
interoperabilitě
informačních systémů EU. Druhý den je
věnován oblasti spravedlnosti. Na programu
bude debata o trestné činnosti proti životnímu
prostředí. Nově zvolená nejvyšší žalobkyně EU
Laura Codruţa Kövesi (RO) dále ministry
informuje o svých plánech ohledně fungování
Úřadu evropského veřejného žalobce. Očekává
se rovněž přijetí závěrů o právech obětí či
o budoucnosti
justiční
spolupráce
v občanských věcech. V pondělí 2/12 proběhlo
v Bruselu zasedání Rady pro dopravu,
telekomunikace a energetiku (TTE) ve formátu
pro oblast dopravy. Ministři se dohodli
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 2-13/12 se v Madridu uskuteční
mezinárodní klimatická konference COP 25,
jejíhož zahájení se zúčastnil mimo jiné i nový
předseda Evropské rady (k 1/12) Charles
Michel. K příspěvku Rady podrobněji viz zde.
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