AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 4. 3. do 10. 3. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(TRAN) přijal v pondělí 4/3 pozici EP
k návrhu směrnice, kterou se ukončují
sezónní změny času. Tu musí nyní
potvrdit plénum. Zahraniční výbor
(AFET) hlasoval ve stejný den společně
s Výborem pro rozvoj (DEVE) o postoji
EP k návrhu nařízení, kterým se zřizuje
nástroj pro sousedství a rozvojovou a

mezinárodní spolupráci konsolidující
existující fondy EU pro oblast vnější
spolupráce.

Pellegrinim. K předběžnému
jednání pléna viz zde.

pořadu

POLITICKÉ FRAKCE
Politické skupiny se budou v tomto
týdnu věnovat přípravě plenárního
zasedání, které proběhne ve dnech 1114/3 ve Štrasburku. Na programu bude
mimo jiné debata o budoucnosti Evropy
se slovenským premiérem Peterem

K příležitosti Mezinárodního dne žen
proběhne ve čtvrtek 7/3 v EP
meziparlamentní jednání Výboru pro
práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
k tématu postavení žen v politice
(viz zde). Akce se zúčastní poslankyně
L. Dražilová a E. Matyášová.

Ve středu 6/3 se v Bruselu sejde
kolegium Evropské komise. Dle
neoficiálních informací by měli komisaři

přijmout
zprávu
o
pokroku
při provádění Evropského programu
pro migraci.

Následně ministři naváží na zasedání
Rady TTE a povedou veřejnou politickou
rozpravu o sdělení Komise „Čistá
planeta pro všechny“. Rada by se měla
zabývat rovněž právním rámcem EU
v oblasti
regulace
endokrinních
disruptorů či otázkou ekologizace
evropského semestru. Ve dnech 7-8/3
se v Bruselu sejde Rada pro
spravedlnost a vnitřní věci (JHA). První
den zasedání bude věnován oblasti
vnitra a diskusi o aktuálním vývoji
projednávání návrhu na posílení
evropské pohraniční a pobřežní stráže
(viz zde) a reformy společného
evropského
azylového
systému
(viz zde). V souvislosti s blížícími se
eurovolbami bude Rada informována
o naplňování závěrů k otázce zajištění
jejich férového průběhu a boje proti
desinformacím (viz zde). Druhý den
zasedání bude věnován oblasti justice a

tématu elektronických důkazů. Ministři
projednají návrhy Komise předložené
v loňském roce (viz zde) či vyjednávací
mandát s USA ohledně spolupráce
v této oblasti. Na programu bude také
debata o pokroku v projednávání
směrnice o ochraně whistleblowerů
(viz zde) a o aktuálním vývoji, pokud jde
o ustavování Úřadu evropského
veřejného žalobce (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 4/3 proběhlo v Bruselu
zasedání
Rady
pro
dopravu,
telekomunikace a vzdělávání (TTE)
zaměřené na oblast energetiky. Ministři
přijali obecný přístup k návrhu nařízení
o označování pneumatik (viz zde).
Na programu byla dále veřejná politická
rozprava k energetickým aspektům
nedávného sdělení Komise „Čistá
planeta pro všechny“ představujícího
dlouhodobou strategii EU v oblasti
klimatu (viz zde). Nad rámec toho byli
ministři informováni o aktuálním stavu
projednávání směrnice o zemním plynu
(viz zde) a návrhu týkajícího se Nástroje
pro propojení Evropy pro období 20212027 (viz zde). V úterý 5/3 se v Bruselu
sejde Rada pro životní prostředí (ENV).
Očekává se přijetí obecného přístupu
k návrhu směrnice o pitné vodě.
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÁ
SETKÁNÍ
V úterý 5/3 se v Bruselu sejde Rada
přidružení EU-Gruzie, která zhodnotí
vzájemné vztahy, včetně provádění
dohody o přidružení. Pozornost bude
věnována rovněž politickému vývoji
v Gruzii, boji proti desinformacím či
spolupráci
v oblasti
migrace
a
bezpečnosti a v odvětví energetiky a
dopravy.

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

