AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 12. 10. do 18. 10. 2020

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – JEDNÁNÍ VÝBORŮ A POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Zvláštní výbor pro boj proti rakovině (BECA)
uspořádal 12/10 výměnu názorů ohledně
prevence a boje s rakovinou na úrovni EU.
Výbor pro životní prostředí (ENVI) uspořádal
veřejné slyšení k řešení ochrany životního
prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti
potravin v rámci budoucích vztahů se
Spojeným královstvím. Výbor pro zemědělství
a rozvoj venkova (AGRI) dnes projedná návrhy
týkající se budoucí podoby společné
zemědělské politiky v letech 2021-2027 ve
snaze nalézt politické kompromisy. Rozpočtový
výbor (BUDG) si ve čtvrtek vymění názory na

aktuální stav jednání o příštím víceletém
finančním rámci a plánu obnovy. Výbor pro
regionální rozvoj (REGI) se bude zabývat
současným stavem vyjednávání o Fondu
soudržnosti a Evropském fondu pro regionální
rozvoj, nástroji REACT-EU, programu Interreg či
Fondu pro spravedlivou transformaci. Výbor
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) přijme ve stejný den usnesení
k dopadu opatření reagujících na pandemii
covid-19 na demokracii, základní práva a
právní stát. Zahraniční výbor (AFET) přivítal
12/10 palestinského premiéra Mohammada
Shtayyeha, s nímž prodiskutoval mírový proces
na Blízkém východě. V pátek 16/10 pak

společně s Podvýborem pro lidská práva (DROI)
uspořádá výměnu názorů ohledně boje proti
beztrestnosti, pokud jde o události navazující
na srpnové prezidentské volby v Bělorusku.

prostředí, mimo jiné nový akční program,
metanová strategie, strategie pro udržitelnost,
pokud jde o nakládání s chemikáliemi, a další.
Předpokládá se rovněž předložení návrhu
nařízení o evropské správě dat v souvislosti
s digitální ekonomikou.

Evropský parlament v minulém týdnu vyslovil
svůj souhlas se jmenováním irské kandidátky
Mairead McGuinness komisařkou pro oblast
finančních služeb, stability a unie kapitálových
trhů. Stejně tak schválil změnu portfolia
lotyšského místopředsedy Komise Valdise
Dombrovskise, který bude nově odpovědný za
portfolio mezinárodního obchodu (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ JEDN ÁNÍ
Dne
12/10
se
uskutečnila
tradiční
meziparlamentní konference o stabilitě,
hospodářské koordinaci a správě v EU (viz
zde), mimořádně formou videokonference.
Členové EP a národních parlamentů diskutovali
s představiteli Komise, Rady a dalšími hosty o
budoucnosti fiskální a měnové politiky EU i
ekonomickém oživení po pandemii koronaviru.
Záznam jednání je k dispozici zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 14/10 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Očekává se přijetí sdělení
ohledně odstraňování překážek pro investice
s ohledem na oživení unijní ekonomiky. Dle
neoficiálních informací by měl být přijat rovněž
balíček iniciativ z oblasti ochrany životního

REORGANIZACE KOMISE

RADA EU / EVROPSKÁ RADA
RADA EU
12/10 se v Lucemburku sešla Rada pro
zahraniční věci (FAC), která se zabývala
aktuálním
zahraničněpolitickým
děním,
především pak krizí v Náhorním Karabachu,
situací
v Kyrgyzstánu,
Mosambiku
či
Venezuele, ale i výsledky summitu EU-Ukrajina
(viz zde). V této souvislosti byl projednán také
akční plán EU pro lidská práva a demokracii na
období 2020-2024. V další části měli ministři na
programu projednání vývoje v Bělorusku,
k němuž měli přijmout závěry, včetně
eventuálního uvalení sankcí. O sankcích jednali
rovněž ve vztahu k Rusku, s ohledem na případ
otravy Alexeje Navalného. Na programu bylo
rovněž téma dialogu mezi Bělehradem a
Prištinou či strategická diskuse o vztazích s
Latinskou Amerikou a Karibikem, mj. i
s ohledem na dopad pandemie covid-19 na
tento region a reakci EU. 13/10 se tamtéž sejde
Rada pro obecné záležitosti (GAC). Nad rámec
brexitu a přípravy zasedání Evropské rady se
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budou ministři zabývat obsahem první výroční
zprávy o stavu právního státu v EU (viz zde), ale
i aktuálním stavem jednání o příštím víceletém
finančním rámci a plánu obnovy (viz zde). Na
programu bude dále otázka unijní koordinace
opatření souvisejících s šířením onemocnění
covid-19 či téma konference o budoucnosti
Evropy. Formou videokonference se ve stejný
den uskuteční také jednání ministrů pro
zaměstnanost a sociální politiku, kteří povedou
dvě politické rozpravy týkající se účasti
pracovníků
a
jejich
podpory
při
restrukturalizaci a rovné účasti žen a mužů na
trhu práce. 15/10 proběhne formou
videokonference neformální zasedání ministrů
pro telekomunikace, kteří projednají aktuální
výzvy v oblasti digitální infrastruktury.

EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 15-16/10 se v Bruselu uskuteční
řádné zasedání Evropské rady. Na programu
bude diskuse o aktuální epidemiologické
situaci v Evropě a souvisejících opatřeních,
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včetně otázky jejich koordinace. V této
souvislosti budou vrcholní představitelé
členských států informováni rovněž o vývoji a
distribuci vakcíny v rámci EU. S ohledem na
blížící se konec přechodného období zhodnotí
Evropská rada dále stav vyjednávání o
budoucím partnerství mezi EU a Spojeným
královstvím (viz zde). Dotkne se rovněž otázky
provádění dohody o vystoupení. Dalším
diskutovaným tématem bude pokrok učiněný
za účelem dosažení klimatické neutrality
Evropy do roku 2050. Pozornost bude v tomto
ohledu věnována obsahu akčního plánu
Komise v oblasti klimatu do roku 2030. V rámci
vnějších vztahů projednají státníci téma
budoucích vztahů s Afrikou i některé aktuální
události. Den před tímto jednáním se formou
videokonference uskuteční tripartitní sociální
summit zaměřený na otázku hospodářského a
sociálního oživení v Evropě. Jedná se o fórum
pro dialog mezi orgány EU na úrovni předsedů a
evropskými sociálními partnery na úrovni
nejvyššího vedení.
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