AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 21. 1. do 27. 1. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBOROVÝ TÝDEN
VÝBORY
Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele (IMCO) bude v úterý 22/1
hlasovat o postoji EP k revizi směrnice o
pojištění občanskoprávní odpovědnosti
z provozu motorových vozidel a kontrole
povinnosti uzavřít pro případ takové
odpovědnosti pojištění (viz zde), jejíž
zpravodajkou je česká europoslankyně D.
Charanzová (ANO 2011/ALDE). Další
hlasování se bude týkat pozice EP k návrhu
směrnice usilujícímu o lepší vymáhání a
modernizaci předpisů EU na ochranu
spotřebitele. Směrnice je součástí balíčku
k tzv. nové politice pro spotřebitele (viz
zde) z dubna 2018. Poslanci schválí rovněž

postoj EP k návrhu nařízení, kterým se
zavádí program pro jednotný trh,
konkurenceschopnost podniků (včetně
SMEs) a evropskou statistiku (viz zde).
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin (ENVI) bude ve
stejný den hlasovat o pozici EP k návrhu
nařízení
stanovujícímu
minimální
požadavky na opětovné využívání vody
v zemědělství (viz zde). Výbor pro
regionální rozvoj (REGI) přijme v úterý svůj
postoj ke strukturální reformě pravidel
pro čerpání finančních prostředků
z fondů EU pro období 2021-2027. Výbor
pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
bude ve středu 23/1 hlasovat o zprávě
z vlastní
iniciativy
vyzývající

k důslednějšímu provádění předpisů o
ochraně zvířat během přepravy v rámci
EU i mimo ni. Výbor pro mezinárodní
obchod (INTA) vyjádří ve čtvrtek 24/1 svůj
postoj k dohodě o volném obchodu mezi
EU a Singapurskou republikou, včetně
dohody o ochraně investic. Podrobněji
k agendě výborů v tomto týdnu viz zde.

formálně přijmout tzv. rozhodnutí
o odpovídající ochraně upravující režim
předávání
osobních
údajů
mezi
Japonskem a EU. Očekává se dále přijetí
zprávy o občanství a pobytových

schématech pro investory v EU a
delegovaného aktu o vysoce rizikových
třetích zemích z hlediska praní špinavých
peněz.

vztazích. V pondělí proběhne také
zasedání ministrů financí eurozóny ve
formátu tzv. Euroskupiny, kteří projednají
doporučení ohledně hospodářských
politik eurozóny na rok 2019 předložená
v rámci pravidelného cyklu evropského
semestru (zde), či otázku mezinárodní
úlohy eura. V inkluzivním formátu (EU-28)
pak ministři navážou na výsledky
prosincového eurosummitu (zde) a
prodiskutují další kroky v souvislosti s
prohlubováním hospodářské a měnové
unie. Na jejich jednání naváže dne 22/1
Rada pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN), která projedná otázku vytvoření
Programu InvestEU (viz zde). Na
programu bude dále přijetí závěrů

k dokumentům předloženým Komisí
v rámci evropského semestru 2019.

MEZIPARLAMENTNÍ SETK ÁNÍ
Ve dnech 20-21/1 probíhá v Bukurešti
setkání předsedů výborů pro evropské
záležitosti
parlamentů
EU
(tzv.
předsednický COSAC) věnovaný diskusi
o prioritách rumunského předsednictví
v Radě EU a budoucím víceletém
finančním rámci EU.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 23/1 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
neoficiálních informací by měli komisaři

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 21/1 se v Bruselu schází Rada
pro zahraniční věci (FAC). V jejím úvodu se
ministři
budou
tradičně
zabývat
aktuálním děním na mezinárodní scéně,
mimo jiné politickou situací ve Venezuele
či vývojem v Demokratické republice
Kongo po nedávných prezidentských
volbách. Na programu bude dále debata
o provádění
akčního
plánu
proti
dezinformacím, na níž naváže přípravné
jednání ohledně nadcházejícího zasedání
ministrů EU a Ligy arabských států (4/2).
V návaznosti na zasedání ministrů EU a
ASEAN téhož dne (viz dále) by měla Rada
rovněž přijmout závěry o vzájemných
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÁ
SETKÁNÍ
V pondělí 21/1 proběhne v Bruselu
ministerské zasedání EU – ASEAN. Jeho
předmětem bude diskuse o spolupráci
zaměřené na regionální a mezinárodní
otázky, včetně globálních výzev, jako je
změna klimatu. Ve dnech 21-22/1
proběhne v Bruselu také ministerské
zasedání EU – Africká unie věnované
diskusi o spolupráci v mírových a
bezpečnostních
otázkách,
oblasti
obchodu a investic či multilateralismu.

Tel.: +32(0) 228 43312,
GSM: +32 485 260 048 (BE),
GSM: +420 727 807 535 (CZ)
e-mail: eva.tetourova@natparl.ep.europa.eu
EDICE: ZPRÁVA
První vydání edice: březen 2010
Frekvence vydání edice: týdně
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny,
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

