AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 14. 1. do 20. 1. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 14-17/1 proběhne ve
Štrasburku plenární zasedání EP.
V jeho úvodu zhodnotí poslanci
výsledky prosincového zasedání
Evropské rady (zde). Na tuto debatu
naváží v rámci samostatné rozpravy k
aktuálnímu stavu jednání o reformě
azylové a migrační politiky EU
s ohledem
na
přetrvávající
humanitární krizi ve Středomoří a
v Africe. V následujících rozpravách
zhodnotí plénum průběh rakouského
předsednictví v Radě EU a pokrok,
jehož
se
podařilo
dosáhnout
v jednáních o novém víceletém
finančním rámci EU, a prodiskutují
priority nastupujícího rumunského
předsednictví (zde). Středeční jednání

zahájí poslanci rozpravou k Brexitu,
která naváže na úterní hlasování dolní
komory britského parlamentu o
dohodě o vystoupení. Na programu
bude dále tradiční debata o
budoucnosti Evropy, tentokrát se
španělským premiérem Pedrem
Sánchezem. Poslance čeká rovněž
několik důležitých hlasování. Plénum
by
mělo
schválit
doporučení
zvláštního výboru pro postup Unie pro
povolování pesticidů (PEST) směřující
k posílení
transparentnosti
a
kontrolovatelnosti
schvalovacího
postupu ze strany Komise (viz zde).
Očekává se dále například přijetí pozic
EP k návrhu nařízení, kterým se zavádí
program InvestEU na podporu
zaměstnanosti, růstu a investicí, či
k návrhu nařízení o Evropském

sociálním fondu plus (ESF+).
Ve čtvrtek budou poslanci hlasovat
o svém postoji k návrhu nařízení
umožňujícímu zmrazení plateb z
rozpočtu Unie v případě nedostatků
týkajících
se
právního
státu
v členských státech (viz zde). Plénum
si v rámci tohoto zasedání rovněž
slavnostně připomene 20 let od
vzniku jednotné evropské měny.
K pořadu jednání podrobněji viz zde.

dokument týkající se zefektivnění
přijímání právní úpravy v oblasti
zdaňování, jehož cílem má být
identifikace oblastí, kde by rozhodnutí
mohla být do budoucna přijímána
kvalifikovanou většinou namísto

jednomyslnosti. Očekává se rovněž
přijetí sdělení k metodě výpočtu
finančních sankcí v rámci řízení o
porušení Smluv.

VÝBORY
Výbor pro průmysl, výzkum a
energetiku (ITRE) bude v pondělí 14/1
hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy
shrnující
představu
poslanců
o budoucí
podobě
evropské
průmyslové politiky z hlediska umělé
inteligence a robotiky.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 15/1 se ve Štrasburku sejde
kolegium Evropské komise. Dle
neoficiálních informací by měli
komisaři
přijmout
komunikační

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
V tomto týdnu nezasedá žádná
formace Rady ani Evropská rada.
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