AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
VÝBORY
Výbor pro právní záležitosti (JURI) bude
v úterý 26/2 hlasovat o předběžné dohodě
s Radou EU ohledně textu směrnice o
autorském
právu
na
digitálním
jednotném trhu. Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci (EMPL) bude ve stejný den
hlasovat o předběžné dohodě ohledně
textu směrnice o rovnováze mezi
pracovním a soukromým životem rodičů
a pečujících osob a nařízení zřizujícího
Evropský orgán pro pracovní záležitosti.
Poslanci by měli rovněž schválit pozici EP
k sociálním aspektům roční analýzy růstu
2019
předložené
Komisí
v rámci
pravidelného cyklu evropského semestru.
Výbor dále přijme pozici k návrhu nařízení
stanovujícímu
alternativní
opatření
v oblasti
koordinace
sociálního
zabezpečení v návaznosti na vystoupení
Spojeného království z EU. Návrh je
součástí opatření přijímaných za účelem
přípravy na tzv. tvrdý Brexit. Výbor pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) a Výbor pro rozpočtovou
kontrolu (CONT) se v úterý sejdou v rámci

společného slyšení užšího výběru
kandidátů
na
pozici
evropského
nejvyššího
žalobce,
hlavy
EPPO,
sestaveného výběrovou komisí. Navržení
kandidáti pochází z Francie (Jean-François
Bohnert), Rumunska (Laura Codruţa
Kövesi) a Německa (Andres Ritter).
Speciální výbor pro finanční trestné činy,
vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky (TAX3) bude ve středu 27/2
hlasovat o své závěrečné zprávě a
doporučeních. Výbor byl ustaven před
rokem v reakci na kauzy Luxleaks, Panama
Papers, Football Leaks, Paradise Papers a
další. Jeho předsedou je český
europoslanec P. Ježek (ALDE). Výbor pro
životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnosti potravin (ENVI) bude ve
stejný den společně s Výborem pro rozvoj
(DEVE) hlasovat o výroční zprávě
o implementaci a naplňování cílů trvale
udržitelného rozvoje.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Předseda EP A. Tajani zavítá ve dnech 2728/2 do USA, kde se setká s představiteli
americké administrativy, ale i generálním

tajemníkem OSN
A. Guterresem.
Zahraniční výbor (AFET) navštíví koncem
týdne Srbsko a Kosovo. Poslanci zhodnotí
politickou situaci v obou zemích, vzájemný
dialog i jejich vztahy s EU.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 24-25/2 probíhá v Bukurešti
4. zasedání Skupiny pro společnou
parlamentní kontrolu Europolu (JPSG).
Na programu bude mimo jiné diskuse
o činnosti Europolu a jeho správní rady
od posledního zasedání JPSG v září 2018,
konzultace programových priorit po roce
2020 či jednání o spolupráci se třetími
zeměmi (viz zde). Za PS PČR se jednání již
tradičně účastní J. Bžoch (VEZ) a P. Žáček
(VB).

VOLBY DO EP
V pátek 1/3 zveřejní EP druhý odhad
rozdělení křesel po květnových volbách
vycházející
z
výsledků průzkumů
v jednotlivých
členských
státech.
První odhad byl zveřejněn 18/2 (viz zde).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 27/2 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.

Dle neoficiálních informací by měli
komisaři přijmout tzv. zimní balíček
k evropskému semestru zahrnující zprávy
o
jednotlivých
zemích,
včetně

hloubkových
přezkumů
makroekonomické nerovnováhy.

rumunského předsednictví i aktuálních
výzvách v této oblasti.

dne 4/2 v Bruselu (viz zde). Jeho cílem má
být posílení arabsko-evropských vazeb.
V této souvislosti budou lídři obou celků
diskutovat o některých společných
výzvách, jako jsou multilateralismus,
obchod a investice, migrace, bezpečnost či
situace v regionu.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pátek 1/3 proběhne v Bukurešti
neformální zasedání Rady pro dopravu,
telekomunikace a vzdělávání (TTE)
zaměřené na oblast telekomunikací.
Na programu bude diskuse o prioritách
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MEZINÁRODNÍ SUMMIT
Ve dnech 24-25/2 probíhá v Egyptě první
summit EU-Liga arabských států, který
navazuje na přípravné ministerské setkání
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