AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 1. 4. do 7. 4. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ / VÝBORY
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Ve dnech 3-4/4 proběhne v Bruselu tzv.
miniplenární zasedání EP. Poslanci budou
pokračovat v sérii debat o budoucnosti
Evropy, tentokrát se švédským premiérem
Stefanem Löfvenem. Na programu bude
dále diskuse se zástupci Komise a Rady o
aktuálním vývoji ve Spojeném království
v souvislosti s jeho vystoupením z EU. Ve
čtvrtek by mělo plénum hlasovat o postoji
EP k tzv. silničnímu balíčku upravujícímu
pravidla pro vysílání pracovníků v
mezinárodní silniční dopravě, odpočinek
řidičů či provozování kabotáže. Hlasování
bylo v minulém týdnu odloženo z důvodu
velkého
množství
předložených
pozměňovacích návrhů, které nebyly
řádně projednány. Balíček byl proto
vrácen gesčnímu Výboru pro dopravu a
cestovní ruch (TRAN), který se bude
návrhy zabývat v úterý. Plánována je

rovněž rozprava o celoevropském
osobním penzijním produktu, na niž
naváže hlasování o pozici EP k příslušnému
nařízení. Kromě něj budou poslanci
hlasovat také o společných pravidlech pro
vnitřní trh se zemním plynem, o nových
podmínkách
financování
v rámci
Evropského sociálního fondu + či o
nařízení upravujícím mechanismus pro
omezení vyplácení prostředků z unijních
fondů v případě nedostatků týkajících se
právního státu v členských státech.
Plénum by mělo dále potvrdit neformální
dohodu s Radou EU ohledně textu
směrnice o rovnováze mezi pracovním
a soukromým životem rodičů a pečujících
osob. K pořadu jednání pléna podrobněji
viz zde.

VÝBORY
Výbor
pro
občanské
svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) bude

v úterý 2/4 hlasovat o pozici EP k návrhu
nařízení o prevenci šíření teroristického
obsahu online.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve dnech 1-2/4 proběhne v rumunské
Bukurešti meziparlamentní konference
k budoucnosti Evropy (viz zde), jíž se za PS
PČR zúčastní zástupci VEZ P. Mališ a J.
Kobza. V jejím závěru bude přijata
deklarace, která by měla být příspěvkem
parlamentů EU pro summit v Sibiu dne
9/5. V úterý 2/4 proběhne v Bruselu
meziparlamentní jednání Zahraničního
výboru (AFET) EP věnované diskusi o
budoucnosti společné zahraniční a
bezpečnostní politiky EU, budoucích
vztazích mezi EU a Spojeným královstvím
či unijní politice rozšiřování. PS bude na
akci zastoupena delegací ve složení O.
Benešík a J. Bžoch.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 3/4 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních
informací by měli komisaři přijmout
sdělení Komise k otázce posilování

právního státu v rámci EU. Očekává se
rovněž předložení několika dokumentů
z oblasti ochrany klimatu a energetiky,
mezi nimi komunikačního dokumentu
k možnému
posílení
hlasování
kvalifikovanou většinou v této oblasti do

roku 2025 a reformě Smlouvy o Euratomu,
zprávy o stavu energetické unie či
strategického akčního plánu pro baterie.
Na programu bude také přijetí sdělení
k umělé inteligenci.

sejdou ministři financí eurozóny ve
formátu tzv. Euroskupiny. Na programu
bude mimo jiné výměna názorů
s předsedou Hospodářského a měnového
výboru (ECON) EP Robertem Gualtierim či
diskuse k vývoji v oblasti bankovní unie.
Na jejich jednání naváže ve dnech 5-6/4
Rada pro hospodářské a finanční otázky
(ECOFIN), která prodiskutuje vybrané
aspekty budoucího víceletého finančního
rámce EU, priority pro příští funkční

období Evropské komise v dané oblasti či
pokrok v rámci unie kapitálových trhů. Na
programu bude rovněž výměna názorů
ohledně pracovní mobility v rámci EU či
daňových otázek (viz zde).

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V úterý 2/4 se v Bukurešti neformálně
sejdou ministři pro energetiku, kteří
společně se svými protějšky v rámci
Východního partnerství (viz zde)
prodiskutují aktuální výzvy v této oblasti.
Na jejich setkání naváže 3/4 neformální
Rada
pro
konkurenceschopnost
(COMPET), která se zaměří na oblast
výzkumu. 5/4 se v Bukurešti neformálně
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MEZINÁRODNÍ MINISTER SKÉ
SETKÁNÍ
Ve čtvrtek 4/4 se v Bruselu sejde Rada pro
spolupráci EU-Ázerbájdžán.
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