AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 11. 3. do 17. 3. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLÉNUM
Ve dnech 11-14/3 proběhne ve Štrasburku
plenární zasedání EP. V jeho úvodu se
uskuteční tradiční rozprava o budoucnosti
Evropy,
tentokrát
se
slovenským
premiérem Peterem Pellegrinim (út
10:00, zde). Ve středu se budou poslanci
věnovat přípravě nadcházející Evropské
rady ve dnech 21-22/3 (viz zde). V této
souvislosti prodiskutují také otázku
Brexitu a možné důsledky nadcházejícího
hlasování v dolní komoře britského
parlamentu o dohodě o vystoupení.
V návaznosti na to přijme plénum soubor
legislativních opatření předložených
Komisí v rámci příprav na tzv. tvrdý Brexit

(viz zde). V rámci středeční rozpravy
projednají poslanci dále dlouhodobou
strategii EU na ochranu klimatu do roku
2050 předloženou Komisí v listopadu 2018
(viz zde). Co se týče hlasování, plénum by
mělo přijmout usnesení vyjadřující se k
bezpečnostní hrozbě vyplývající ze sílící
technologické přítomnosti Číny v EU.
V této souvislosti by měli poslanci schválit
také akt o kybernetické bezpečnosti či
návrh na zřízení kompetenčního centra
EU v oblasti kybernetické bezpečnosti (viz
zde). Na programu bude dále hlasování o
opatřeních přijatých Komisí v souvislosti
s nadcházejícími eurovolbami, jejichž
cílem je boj proti propagandě a
zneužívání osobních údajů některými

zahraničními aktéry (viz zde), či o usnesení
vyjadřujícím se k budoucím vztahům EU
s Ruskem (viz zde). Parlament by se měl
dále usnést, zda a za jakých podmínek
podpoří zahájení omezených obchodních
jednání s USA (viz zde). K pořadu jednání
pléna podrobněji viz zde.

neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout zprávu o pokroku v oblasti unie
kapitálových trhů. Očekává se rovněž

přijetí sdělení Komise k otázce vztahů
mezi EU a Čínou.

spotřebních daní z alkoholu a
alkoholických nápojů. Rada v této
souvislosti povede rovněž politickou
rozpravu o dani z digitálních služeb. Na
programu bude dále jednání o otevřené
otázce umístění sekretariátu investičního
výboru Programu InvestEU (viz zde).
Jednání
Rady
uzavře
debata
k hodnocením hospodářské a sociální
situace v jednotlivých členských státech
předloženým Komisí 27/2 v rámci
pravidelného cyklu evropského semestru
(viz zde). Ta dne 15/3 projedná také Rada
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví
a ochranu spotřebitele (EPSCO). V této
souvislosti se očekává rovněž přijetí
závěrů o roční analýze růstu a společné
zprávě o zaměstnanosti předložených

v rámci podzimního balíčku k evropskému
semestru 2019 (viz zde). Ministři by dále
měli dosáhnout částečného obecného
přístupu
k navrhovanému
posílení
Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci (EFG) po roce 2020 (viz zde).

VÝBORY
Ve Výboru pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
proběhne
v pondělí
11/3
slyšení
kandidátky na novou výkonnou ředitelku
Evropského podpůrného úřadu pro
otázky azylu (EASO) Niny Gregori (SI).

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 12/3 se ve Štrasburku sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 11/3 se v Bruselu sejdou ministři
financí eurozóny ve formátu tzv.
Euroskupiny. Na programu bude mimo
jiné debata o vývoji na trzích s bydlením v
eurozóně. V tzv. inkluzivním formátu (EU28) budou ministři pokračovat v jednáních
o prohlubování hospodářské a měnové
unie (viz zde). Na zasedání Euroskupiny
naváže v úterý 12/3 Rada pro hospodářské
a finanční věci (ECOFIN), která přezkoumá
unijní
seznam
jurisdikcí
nespolupracujících v daňové oblasti (viz
zde). Ministři by dále měli dosáhnout
politické dohody o obecném rámci EU v
oblasti
spotřebních
daní,
včetně
směrnice, kterou se harmonizují systémy
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MEZINÁRODNÍ MINISTERSKÁ
SETKÁNÍ
Ve dnech 12-14/3 proběhne v Bruselu třetí
konference k podpoře budoucnosti Sýrie
a okolního regionu pořádaná společně EU
a OSN. Jejím cílem má být nalezení
trvalého politického řešení krize v Sýrii a
mobilizace mezinárodního úsilí o podporu
syrského obyvatelstva. V pátek 15/3 se
sejde Rada přidružení EU-Turecko, která
zhodnotí vzájemné vztahy.
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