AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 11. 2. do 17. 2. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 11-14/12 probíhá plenární
zasedání EP ve Štrasburku. Poslanci budou
pokračovat v sérii debat o budoucnosti
Evropy, tentokrát s italským premiérem
Giuseppem Contem. V rozpravě projedná
plénum dále diskusní dokument Komise
ohledně směřování k udržitelné Evropě
do roku 2030, otázku spravedlivého zdanění
či situaci v Sýrii. V úterý čeká poslance
hlasování o novelizaci pravidel pro fungování
mechanismu civilní ochrany EU (viz zde),
o postoji EP k návrhu nařízení o minimálních
požadavcích na opětovné využívání vody
(viz zde) či o pozici EP k návrhu nařízení
upravujícímu nové cíle a pravidla
pro investice do regionů v letech 2021-2027
(viz zde). Středeční hlasování se bude mimo
jiné týkat postoje EP ke zpřísnění pravidel EU
upravujících pojištění občanskoprávní
odpovědnosti
z provozu
motorových
vozidel (viz zde). Zpravodajkou předmětné

směrnice je česká europoslankyně Dita
Charanzová (ANO 2011/ALDE). Očekává se
dále vyslovení souhlasu s dohodou o volném
obchodu mezi EU a Singapurem, včetně
související dohody o ochraně investic a
dohody o partnerství a spolupráci
pokrývající rozšíření vzájemné kooperace i
do neobchodních oblastí (viz zde). Ve čtvrtek
pak bude plénum hlasovat o návrhu nařízení,
kterým se zřizuje mechanismus EU
na prověřování vlivu přímých zahraničních
investic na strategické sektory Unie (viz
zde), či o návrhu nařízení řešícím
diskriminaci uživatelů platebních služeb
v zemích EU, které nejsou součástí
eurozóny (viz zde). Banky v těchto zemích by
podle něj měly do budoucna zpoplatňovat
přeshraniční platby v eurech stejně, jako
platby v domácí měně. Parlament dále
přijme zprávy z vlastní iniciativy zabývající se
ochranou zvířat během přepravy v rámci EU
i mimo ni či komplexní evropskou
průmyslovou politikou v oblasti umělé

inteligence a robotiky. K programu jednání
pléna podrobněji viz zde.výbory
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) bude v tomto týdnu
hlasovat o postoji EP k návrhu nařízení,
kterým se posiluje postavení Evropské
pohraniční a pobřežní stráže. Výbor dále
přijme usnesení k činnosti pracovní skupiny
monitorující situaci v oblasti právního státu
a boje proti korupci v EU, se zaměřením
na konkrétní případy Malty a Slovenska.

OSTATNÍ AKCE
Dne 13/2 se ve Štrasburku uskuteční summit
předsedů parlamentů zemí, které jsou členy
Unie pro Středomoří. Hlavním tématem
budou uprchlíci a migrace ve středomořském
regionu. Na summit naváže ve čtvrtek 14/2
plenární
zasedání
Parlamentního
shromáždění Unie pro Středomoří, kterému
EP v současnosti předsedá. K programu
předmětných akcí a činnosti PA-UfM
podrobněji viz zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 12/2 se ve Štrasburku sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací

by měli komisaři přijmout implementační akt
obsahující pracovní program pro Evropský
program rozvoje obranného průmyslu
(EDIDP).

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 11/2 se v Bruselu sešli ministři
financí eurozóny ve formátu tzv.
Euroskupiny. Na programu bylo zhodnocení
stavu po ukončení programu finanční
pomoci v Irsku a v Portugalsku či jednání
o hospodářské situaci a výhledech eurozóny
na základě zimní průběžné hospodářské
prognózy Komise zveřejněné v minulém
týdnu (viz zde). Ministři prodiskutovali také
jmenování nového člena Výkonné rady ECB

MGR. EVA TETOUROVÁ
Stálá zástupkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
při Evropském parlamentu
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:
Název: Aktuální agenda v Bruselu
Autor: Tetourová Eva
Číslo: Zpráva 7/2019
Datum: únor 2019

namísto Němce Petera Praeta, jehož funkční
období skončí k 31/5. V inkluzivním formátu
(EU-28) pak ministři navázali na výsledky
eurosummitu dne 14/12 (viz zde) diskusí
o prohlubování hospodářské a měnové
unie, se zaměřením na další postup ohledně
rozpočtového nástroje pro konvergenci a
konkurenceschopnost.
Na
zasedání
Euroskupiny naváže v úterý 12/2 Rada
pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN),
která projedná přezkum stávající struktury
finančního dohledu na základě sdělení
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Komise ze září 2017 (viz zde), s cílem
dosáhnout obecného přístupu. Ministři si
dále vymění názory na plán Komise
pro postupný a cílený přechod k hlasování
kvalifikovanou
většinou v některých
oblastech daňové politiky EU z letošního
ledna (viz zde) a na programu bude také
diskuse o pokynech pro jednání o rozpočtu
na rok 2020 či přijetí závěrů ke zprávě
o fiskální udržitelnosti za rok 2018.
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