AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 7. 1. do 13. 1. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) prodiskutuje v pondělí 7/1
se zástupci Komise pokrok dosažený při
plnění evropského programu pro migraci.
Ve čtvrtek 10/1 pak budou jeho členové
hlasovat o předběžné dohodě v rámci
interinstitucionálních
jednání
ohledně
návrhu směrnice o potírání podvodů v
oblasti bezhotovostních prostředků pro
placení a jejich padělání. Výbor by měl dále
rozhodnout o zahájení vyjednávání s Radou
o textu nařízení o uvádění prekurzorů
výbušnin na trh a jejich používání. Výbor pro
dopravu a cestovní ruch (TRAN) bude ve
stejný den hlasovat o pozici EP k návrhům
Komise z oblasti dopravy souvisejícím
s připraveností na vystoupení Spojeného

království z EU. Na programu bude dále
přijetí pozice k návrhu nařízení o opatřeních
na urychlení realizace transevropské
dopravní sítě a k návrhu směrnice o řízení
bezpečnosti silniční infrastruktury. Výbor se
vrátí také k prvnímu balíčku mobility a
pokusí se nalézt shodu na kompromisních
pozměňovacích návrzích k návrhu směrnice
o pravidlech pro vysílání řidičů v odvětví
silniční dopravy a k návrhu nařízení
upravujícímu maximální denní a týdenní
dobu řízení, minimální přestávky v řízení
a týdenní doby odpočinku. Hospodářský a
měnový výbor (ECON) čeká ve čtvrtek
hlasování o pozicích k návrhu nařízení o
harmonizaci hrubého národního důchodu
v tržních cenách, k návrhu nařízení o zřízení
Evropského orgánu pro bankovnictví či
k návrhu nařízení o makroobezřetnostním

dohledu nad finančním systémem na úrovni
EU a o zřízení Evropské rady pro systémová
rizika.

V souvislosti
rumunského

navštíví ve dnech
komisařů Rumunsko.

POLITICKÉ FRAKCE
Politické skupiny se budou v tomto týdnu
zabývat přípravou plenárního zasedání,
které proběhne ve dnech 14-17/1 ve
Štrasburku. Na programu bude mimo jiné
zhodnocení
uplynulého
rakouského
předsednictví v Radě EU, včetně diskuse o
prioritách
nastupujícího
rumunského
předsednictví. Poslanci se vrátí rovněž
k výsledkům prosincové Evropské rady a
budou pokračovat v sérii debat o
budoucnosti
Evropy,
tentokrát
se
španělským premiérem Pedrem Sánchezem.
K předběžnému pořadu jednání pléna
podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

s
oficiálním
zahájením
předsednictví v Radě EU

10-11/1

kolegium

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V úterý 8/1 se v Bruselu schází Rada pro
obecné záležitosti (GAC). Na programu bude
představení
priorit
rumunského
předsednictví v následujícím půl roce (viz
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zde). Předsednictví dále nastíní své plány
ohledně projednávání nového víceletého
finančního rámce pro období 2021 – 2027.
Následně proběhne výměna názorů
k tématu dezinformací navazující na závěry
prosincové Evropské rady (viz zde) a
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související debata o zlepšení komunikace
evropských záležitostí směrem k občanům.
V souvislosti s blížícími se volbami do EP pak
Rada zhodnotí pokrok v případě návrhů,
které je třeba v tomto legislativním období
projednat a schválit.
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