AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 16. 12. do 22. 12. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLÉNUM
Ve dnech 16-19/12 probíhá ve Štrasburku
poslední letošní plenární zasedání EP.
Poslanci si připomenou 10. výročí platnosti
Lisabonské smlouvy a právně závazné
Listiny základních práv EU (k 1/12). Za
přítomnosti předsedkyně Komise Ursuly von
der Leyen a předsedy Evropské rady Charlese
Michela pak zhodnotí výsledky summitu
v minulém týdnu (viz zde). Na programu
bude dále rozprava k právnímu státu na
Maltě v souvislosti s nedávnými odhaleními
okolo vraždy novinářky Daphne Caruany
Galizia v roce 2017, jejímž výsledkem by
mělo být přijetí usnesení, či ke střetu zájmů
a korupci v členských státech dotýkající se
ochrany finančních zájmů EU, resp. k
plánovaným opatřením Evropské komise
v tomto ohledu (viz zde). V úterý 17/12 by
měli poslanci zvolit z pěti kandidátů nového
evropského veřejného ochránce práv na
příštích 5 let (viz zde). Mandát obhajuje i
současná ombudsmanka Emily O’Reilly.

Očekává se rovněž přijetí usnesení
vyzývajícího k omezení používání pesticidů
za účelem záchrany včel a dalších opylovačů
(viz zde) či usnesení, jímž parlament odsoudí
veřejnou diskriminaci a nenávistné projevy
vůči LGBTI komunitě v Polsku a některých
dalších členských státech (viz zde). Plénum
by se mělo zabývat také unijní strategií pro
pomoc osobám se zdravotním postižením
na období po roce 2020 či životními
podmínkami zvířat při přepravě do třetích
zemí. Z oblasti vnějších vztahů prodiskutují
poslanci například otázku slučitelnosti mezi
současnou dohodou o volném obchodu
mezi EU a Mercosurem a návrhem Zelené
dohody pro Evropu, který v minulém týdnu
představila Komise. Plánována je rovněž
rozprava k migrační a uprchlické krizi ve
Venezuele či k situaci Ujgurů v Číně, k níž
plénum přijme usnesení. Ve středu 18/12 se
uskuteční slavnostní ceremoniál, během
něhož bude předána Sacharovova cena za
svobodu myšlení dceři letošního laureáta
Ilhama Tohtiho, ujgurského akademika a

aktivisty za lidská práva, který je doživotně
vězněn v Číně (viz zde). K pořadu jednání
pléna podrobněji viz zde.

očekávaný balíček, kterým bude zahájen
evropský semestr pro rok 2020. Jeho
součástí bude roční analýza růstu na rok
2020, návrh doporučení týkající se
hospodářské politiky eurozóny na rok 2020,

zpráva mechanismu varování 2020 či návrh
společné zprávy o zaměstnanosti (viz zde).
Očekává se rovněž debata ke konceptu
Konference o budoucnosti Evropy, jež by
měla být zahájena v roce 2020 a trvat 2 roky.

tamtéž sejde Rada pro životní prostředí
(ENV). Očekává se přijetí závěrů, jež by měly
být vodítkem pro politiky EU v oblasti
biologické rozmanitosti po roce 2020.
Ministři by si rovněž měli vyměnit názory na
budoucnost politiky EU v oblasti životního
prostředí
a
klimatu
v novém
institucionálním cyklu, včetně již zmiňované
Zelené dohody pro Evropu (viz zde). Na
programu bude například také zhodnocení
výsledků
mezinárodní
klimatické
konference COP25 ve dnech 2-13/12
v Madridu (viz zde) či diskuse o prioritách

nastupujícího chorvatského předsednictví
v dané oblasti politik.

VÝBORY
Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
uspořádal v souvislosti s debatou k ochraně
finančních zájmů EU v pondělí 16/12
neveřejnou schůzi, jejímž předmětem byla
výměna názorů s komisařem pro rozpočet a
správu Johannesem Hahnem. V jejím rámci
se poslanci dotazovali mimo jiné na audity
Komise týkající se českého premiéra A.
Babiše. Výbor pro životní prostředí (ENVI)
vedl v tentýž den výměnu názorů
s výkonným místopředsedou Evropské
komise Fransem Timmermansem ke sdělení
o Zelené dohodě pro Evropu z minulého
týdne (viz zde). Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
prodiskutoval v pondělí se zástupci finského
předsednictví a Komise aktuální situaci,
pokud jde o dodržování zásad právního
státu v Maďarsku a Polsku.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 17/12 se ve Štrasburku sejde
kolegium Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by měli komisaři přijmout

RADA EU
RADA EU
Ve dnech 16-17/12 se v Bruselu schází Rada
pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), která
zhodnotí pokrok v projednávání balíčku
opatření týkajících se společné zemědělské
politiky po roce 2020 (viz zde). Nad rámec
toho by se ministři měli dohodnout na
rybolovných právech v Atlantiku a Severním
moři pro rok 2020 a plánována je rovněž
neformální diskuse o sdělení Komise
k posílení opatření EU na ochranu a obnovu
světových lesů (viz zde). Ve čtvrtek 19/12 se
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
Ve dnech 15-16/12 proběhlo v Madridu
setkání ministrů zahraničních věcí zemí Asie
a Evropy (ASEM). Hlavními tématy byly cíle
udržitelného rozvoje OSN, změna klimatu a
odpad v mořích, boj proti terorismu,
kybernetická bezpečnost či udržitelná
konektivita. Ke spolupráci v rámci ASEM
podrobněji viz zde.
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