AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 18. 3. do 24. 3. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / POLITICKÉ SKUPINY
VÝBORY
Výbor
pro
občanské
svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) přijme
21/3 pozici EP k nařízení o prevenci šíření
teroristického obsahu online. Ve stejný
den proběhne ve výboru také slyšení
s prvním místopředsedou Komise F.
Timmermansem ohledně vývoje ve věci
dodržování principů právního státu

v Maďarsku v návaznosti na aktivaci čl. 7
SEU. Kritérii právního státu se bude výbor
LIBE zabývat již v pondělí 18/3 v rámci
společného
veřejného
slyšení
se
Zahraničním výborem (AFET) zaměřeného
na přístupový proces.

POLITICKÉ SKUPINY
V tomto týdnu proběhnou zasedání
politických skupin věnovaná přípravě

plenárního zasedání EP ve dnech 25-28/3
ve Štrasburku (viz zde).

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 19-20/3
se v rumunské
Bukurešti uskuteční meziparlamentní
konference
k tématu
budoucnosti
zemědělské a kohezní politiky EU (viz
zde). PS PČR bude na akci zastoupena A.
Kalousem (VEZ) a K. Turečkem (ZEV).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 20/3 se v Bruselu sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle

neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout další zprávu o pokroku v oblasti
bezpečnostní unie. Očekává se rovněž
přijetí sdělení Komise k aktuálnímu stavu

a možnostem posilování právního státu
v rámci Unie.

k nařízení, kterým se zřizuje nástroj
předvstupní pomoci (NPP III), jenž je
součástí dlouhodobého rozpočtu EU.
Rada se bude dále věnovat přípravě
nadcházejícího zasedání Evropské rady.
V této souvislosti se následně sejde Rada
pro obecné záležitosti (článek 50), která se
bude věnovat přípravě zasedání Evropské
rady (článek 50) k otázce Brexitu.

prodiskutuje vývoj ve Spojeném království
v minulém i tomto týdnu. Očekává se
především debata o prodloužení termínu
jeho vystoupení z EU, na němž se
prozatím shodl britský parlament.
U příležitosti 25. výročí EHP navštíví
zasedání ER představitelé Islandu, Norska
a Lichtenštejnska. Zasedání ER bude
ve středu 20/3 předcházet Trojstranná
sociální vrcholná schůzka. Na programu
bude diskuse o využití volného pohybu
pracovníků pro dobré fungování trhů
práce, investicích či sociálním dialogu
na úrovni EU.

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 18/3 se v Bruselu schází Rada
pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH).
Na programu
bude
opět
debata
k budoucnosti společné zemědělské
politiky po roce 2020 týkající se konkrétně
nařízení o strategických plánech SZP,
nařízení o jednotné společné organizaci
trhů a horizontálního nařízení o
financování, řízení a sledování SZP (viz
zde). V návaznosti na to proběhne výměna
názorů k aktualizované biohospodářské
strategii. Ve stejný den se schází také Rada
pro zahraniční věci (FAC), která tradičně
prodiskutuje aktuální dění na mezinárodní
scéně, včetně situace ve Venezuele.
Ministři se budou dále zabývat vztahy
mezi EU a Čínou, politickým vývojem
v Moldavsku v návaznosti na proběhlé
parlamentní volby či aktuální situací
v Jemenu. V úterý 19/3 se sejde Rada pro
obecné záležitosti (GAC), která povede
veřejnou rozpravu o víceletém finančním
rámci na období 2021–2027. V návaznosti
na to přijmou ministři svůj postoj
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EVROPSKÁ RADA
Ve dnech 21-22/3 se proběhne první
letošní
summit
Evropské
rady.
Na programu bude diskuse o posílení
hospodářské základny EU zahrnujícím
rozvoj jednotného trhu, unie kapitálových
trhů a digitálních, průmyslových a
obchodních politik. V této souvislosti se
očekává potvrzení doporučení týkajících
se hospodářské politiky eurozóny
předložených v rámci evropského
semestru 2019. Summit bude dále jednat
o řešení změny klimatu, vnějších vztazích,
se zaměřením na Čínu, či o boji proti
dezinformacím. Na zasedání ER naváže
Evropská rada (článek 50), která
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÁ
SETKÁNÍ
V úterý 19/3 se v Bruselu sejde Rada
stabilizace a přidružení EU-Republika
Severní Makedonie, která zhodnotí
vzájemné vztahy a pokrok v provádění
předvstupní strategie v oblasti politických
a hospodářských kritérií či finanční
spolupráce.
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