AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 25-28/3 probíhá plenární
zasedání EP ve Štrasburku. V úterý ráno
povedou
poslanci
rozpravu
ke kompromisnímu
textu
směrnice
o autorském právu na jednotném
digitálním trhu dojednanému s Radou EU,
o němž by mělo plénum hlasovat ve stejný
den odpoledne (viz zde). Navazující
rozprava se bude týkat postoje EP
k návrhu nařízení o Evropském fondu
pro regionální rozvoj a o Fondu
soudržnosti upravujícímu podmínky
financování regionální a kohezní politiky
EU po roce 2020, o němž bude plénum
hlasovat ve středu. Na programu bude
dále debata o předběžné dohodě s Radou
EU o návrzích upravujících některé
aspekty
smluv
pro
poskytování
digitálního obsahu a prodej zboží online,
o níž bude plénum hlasovat ve stejný den
odpoledne. Poslanci by měli v úterý

rovněž přijmout pozici EP k návrhu
směrnice, kterou se ukončují sezónní
změny času (viz zde) či hlasovat o dohodě
s Radou EU ohledně čtyř legislativních
návrhů předložených Komisí v listopadu
2016 v rámci balíčku Čistá energie
pro všechny Evropany (viz zde). Očekává
se také přijetí závěrečné zprávy Zvláštního
výboru pro finanční trestnou činnost,
vyhýbání se daňovým povinnostem a
daňové úniky (TAX3) zřízeného v březnu
2018 v reakci na řadu finančních skandálů
(viz zde). Jedním ze zpravodajů je český
europoslanec L. Niedermayer (TOP
09/EPP). Středeční ráno bude věnováno
diskusi o výsledcích zasedání Evropské
rady v minulém týdnu, především pak
ve vztahu k Brexitu (viz zde). Debaty se
zúčastní předseda ER D. Tusk i předseda EK
J.-C. Juncker. Na ni naváže rozprava
ohledně postoje EP k tzv. silničnímu
balíčku, o němž bude plénum hlasovat
tentýž den odpoledne. Návrhy upravují

mimo jiné pravidla pro vysílání řidičů a
jejich odpočinek. Další hlasování se bude
týkat dohody s Radou EU ohledně
nařízení, kterým se stanoví výkonnostní
emisní normy pro nové osobní
automobily a pro nová lehká užitková
vozidla. Jeho cílem je výrazné snížení
emisí CO2 nových automobilů do roku
2030 (viz zde). Ve čtvrtek by měli poslanci
potvrdit také dohodu s Radou EU ohledně
směrnice o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí
usilující o zákaz prodeje některých
jednorázových plastů (viz zde). Očekává se
rovněž přijetí postoje EP k návrhu
směrnice o jakosti vody určené k lidské
spotřebě, jejímž cílem je zvýšení důvěry
spotřebitelů v kohoutkovou vodu a
podpora její konzumace. Kromě výše
uvedeného by mělo plénum projednat a
rozhodnout o udělení absolutoria za rok
2017. K programu jednání podrobněji viz
zde.

neoficiálních informací by měli komisaři
přijmout
sdělení
k modernizaci
organizační výkonnosti Komise hodnotící
efekt doposud provedených změn a

shrnující budoucí výzvy. Očekává se
rovněž
přijetí
sdělení
Komise
k aktuálnímu stavu a možnostem
posilování právního státu v rámci Unie.

Ve dnech 26-27/3 proběhne v Bukurešti
neformální zasedání ministrů dopravy.

Na programu bude zhodnocení aktuální
situace a budoucích výzev v dané oblasti.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
V úterý 26/3 se ve Štrasburku sejde
kolegium
Evropské
komise.
Dle
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RADA EU
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