AKTUÁLNÍ AGENDA
V BRUSELU
v týdnu od 8. 4. do 14. 4. 2019

ZPRÁVA STÁLÉ ZÁSTUPKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PŘI EVROPSKÉM PA RLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT – VÝBORY / ZASEDÁNÍ POLITICKÝCH SKUPIN
VÝBORY
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a
vnitřní věci (LIBE) bude v pondělí 8/4
hlasovat o pozici EP k návrhu nařízení
o prevenci šíření teroristického obsahu
online a k revizi tzv. návratové směrnice
stanovující společné normy a postupy
při navracení neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí. Poslanci
rovněž prodiskutují prodloužení mandátu
námořní operace EU NAVFOR MED Sophia
do 30/9. Výbor pro zemědělství a rozvoj
venkova (AGRI) by měl ve stejný den schválit
pozici k návrhu nařízení o financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky

EU. Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(TRAN) bude ve čtvrtek 11/4 diskutovat
s komisařkou pro dopravu V. Bulc
o výsledcích
politik
a
budoucích
perspektivách
v
odvětví
dopravy.
Zhodnocení dosavadních výsledků a
budoucím výzvám se bude ve stejný den
věnovat také Výbor pro regionální rozvoj
(REGI) s komisařkou C. Crețu, pokud jde
o politiku soudržnosti.

POLITICKÉ FRAKCE
Politické skupiny se budou v tomto týdnu
věnovat přípravě posledního plenárního
zasedání EP, které proběhne ve dnech 15-

18/4 ve Štrasburku. K předběžnému pořadu
jednání pléna viz zde.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE
Ve
dnech 8-9/4 proběhne ve Vídni
každoroční
Konference
předsedů
parlamentů EU, jíž se kromě předsedů obou
komor Parlamentu ČR zúčastní také první
místopředsedkyně EP M. McGuinness.
Na programu budou témata vztahů EU
s jejími sousedy či blížících se eurovoleb a
dalšího rozvoje spolupráce mezi národními
parlamenty a institucemi EU. Jejím
výstupem budou písemné závěry, jejichž text
bude následně k dispozici zde.

EVROPSKÁ KOMISE
ZASEDÁNÍ KOLEGIA
Ve středu 10/4 se v Bruselu sejde kolegium
Evropské komise. Dle neoficiálních informací

by měli komisaři přijmout sdělení Komise
hodnotící pokrok v oblasti zdokonalení
tvorby právních předpisů EU. Očekává se

rovněž přijetí
Ameriku.

strategie

rovněž aktuální stav, pokud jde o právní stát
v Polsku a Maďarsku či nadcházející volby
do EP. Na její zasedání naváže Rada
pro obecné záležitosti (článek 50), která se
bude zabývat nejnovějším vývojem
v souvislosti s Brexitem před středečním
mimořádným zasedáním ER. Ve dnech 1011/4 se v Bukurešti neformálně sejdou
ministři pro zaměstnanost a sociální věci,
kteří projednají budoucí výzvy v příslušné
oblasti. Na jejich setkání naváže ve dnech 1112/4
neformální
zasedání
ministrů
pro politiku soudržnosti, kteří se budou
zabývat prioritami v oblasti regionálního
rozvoje. Ve dnech 14-15/4 se pak tamtéž
neformálně sejdou ministři zdravotnictví,
kteří prodiskutují otázku univerzálního
přístupu ke zdravotní péči pro všechny
občany EU.

EVROPSKÁ RADA

pro Latinskou

EVROPSKÁ RADA / RADA EU
RADA EU
V pondělí 8/4 proběhne v Lucemburku
zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC).
Ministři se budou zabývat aktuálním děním
na mezinárodní scéně. Na programu bude
dále rozprava a přijetí závěrů k vývoji
mírových jednání v Afghánistánu či jednání
o situaci ve Venezuele navazující na druhé
zasedání mezinárodní kontaktní skupiny dne
28/3 v ekvádorském Quitu (viz zde).
V souvislosti s přípravou ministerského
zasedání se zeměmi Východního partnerství
dne 13/5 si Rada vymění názory na plnění
cílů pro rok 2020 i jeho budoucnost. V úterý
9/4 se tamtéž sejde Rada pro obecné
záležitosti (GAC), která povede veřejnou
politickou rozpravu o příštím víceletém
finančním rámci (viz zde). Očekává se dále
přijetí závěrů k diskusnímu dokumentu
Komise „Směřování k udržitelné Evropě
do roku 2030“ (viz zde). Rada prodiskutuje
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V souvislosti s politickým děním ve Spojeném
království proběhne ve středu 10/4 v Bruselu
mimořádné zasedání Evropské rady (článek
50), která bude jednat o dalším odsunu
termínu Brexitu.

MEZINÁRODNÍ SUMMIT
V úterý 9/4 proběhne v Bruselu 21. summit
EU-Čína, jehož předmětem bude jednání
o vzájemných obchodních vztazích a
investicích, včetně dialogu o lidských
právech a spolupráci v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Kromě dvoustranných vztahů
se lídři zaměří také na spolupráci na globální
úrovni, pokud jde o reformu WTO,
konektivitu mezi Evropou a Asií či řešení
klimatických změn. Na programu budou
rovněž zahraničně-politické otázky, včetně
spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany
(viz zde).
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